
การรับรองหลักสูตรประกาศนยีบัตรทางการศึกษา ประจ าปี 2558 
 

ข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจ าปี 2558 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ท่ียังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 
       คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษาของ 
สถาบัน 48 แห่ง 53 หลักสูตร โดยก าหนดเงื่อนไขในการรับรองดังน้ี 
 
1. ให้จัดการเรียนการสอนในท่ีต้ัง 
 
2. จัดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2558 
 
3. ก าหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ภายในวงเงิน ไม่เกิน 35,000 บาท 
 
4. หลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ก าหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
เรียนตลอดหลักสูตร ภายในวงเงิน ไม่เกิน 70,000 บาท 
 
5. การรับนักศึกษา รับนักศึกษาได้ปีละ 1 ครั้ง ตามจ านวนท่ีคุรุสภาให้การรับรอง 
 
6. จ านวนนักศึกษาท่ีสามารถรับได้ และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรทาง
การศึกษาประจ าป ี2558 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในแนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตใน
การรับผู้เข้า ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา  
 
 



แนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา 
 

๑. สถาบันการผลิตที่คุรุสภารับรองต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ดังน้ี 
๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

๑) มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในเอกสารหลักสูตรที่เสนอขอรับรองจากคุรุสภา 
๒) มีรายชือ่อยูใ่นการสํารวจของหน่วยงานต้นสังกัด  ดงันี้   

๒.๑ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
๒.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
๒.๓ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
๒.๔ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
๒.๕ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒.๖ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
๒.๗ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๒.๘ กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 
๒.๙ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
๒.๑๐ โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ์ 
๒.๑๑ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ   
๒.๑๒ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

๓) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน 
ก. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้ 

(๑) สําเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัตหิน้าที่เกีย่วกับการสอน  จนถงึวันที่รับสมคัร หรือ สําเนาสมุดประจําตัว
ครูที่เป็นปัจจุบนัยังไม่มีการจําหน่ายออก  โดยสัญญาจ้างต้องระบุตําแหน่งครูผู้สอน  กรณีสัญญาจ้างไมร่ะบตุําแหน่ง
ครูผู้สอน  ต้องมีเอกสารแนบทา้ยสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคําส่ังของโรงเรยีนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้
ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ 

(๒) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ออกก่อนวันที่                  
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุ  ในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว 

ข. กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้ 
(๑) สําเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกีย่วกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือ

สําเนาสมุดประจําตัวครทูี่เป็นปจัจุบันยังไม่มกีารจําหน่ายออก 
(๒) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 
๑) มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในเอกสารหลักสูตรทีเ่สนอขอรับรองจากคุรุสภา 
๒) มีรายชื่ออยู่ในการสํารวจของต้นสังกัด 
๓) ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา  โดยพจิารณาจาก 

๓.๑ หนังสือแตง่ตั้งให้เป็นผู้อํานวยการหรอืรองผู้อํานวยการ  
๓.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
๓.๓ หนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ

ผู้บริหารสถานศึกษา  โดยออกให้กอ่นวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  และยังไม่ส้ินสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน               
หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายใุนวันสมัคร ผู้สมัครต้องมหีนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม ่
๒. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน   สถาบันการผลิตต้องจัดการเรียนการสอนเฉพาะในที่ตัง้เทา่นั้น 
๓. สถาบันการผลิตต้องเก็บคา่ใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ภายในวงเงินไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท ส่วนหลักสูตรนานาชาติ

ของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา กําหนดค่าใชจ้่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรภายในวงเงินไมเ่กิน 
๗๐,๐๐๐ บาท  

๔. การรับนักศึกษา  รับนักศึกษาได้ปีละ ๑ ครั้ง ตามจํานวนที่คุรุสภาให้การรับรอง 



รายชื่อสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการศึกษา  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

ท่ี มหาวิทยาลัย หลักสูตร 
 จํานวน

นักศึกษา 
 

๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ทางการบริหารการศึกษา 

 ๑๘๐ 

๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ทางการบริหารการศึกษา 

   ๖๐ 

๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๒๐ 

๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๕ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๒๐ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ทางการบริหารการศึกษา 

   ๓๐ 

๖ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ทางการบริหารการศึกษา 

 ๑๐๐ 

๗ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๘ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๕๐ 

๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๑๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๐๐ 

๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    ๙๐ 

๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ฯ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๑๖ มหาวิทยาลัยการจัดการ 
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    ๕๐ 
 

๑๗ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๑๘ มหาวิทยาลัยตาปี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    ๖๐ 

๑๙ มหาวิทยาลัยธนบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๒๐ 

๒๐ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    ๙๐ 



ท่ี มหาวิทยาลัย หลักสูตร 
 จํานวน

นักศึกษา 
 

๒๑ สถาบันอาศรมศิลป์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    ๕๐ 

๒๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๒๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๒๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๒๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๒๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๒๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๓๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    ๙๐ 

๓๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๓๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๓๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๕๐ 

๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๒๐ 

๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๓๙ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๒๐ 

๔๐ วิทยาลัยเชียงราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๔๑ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    ๙๐ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

   ๖๐ 

๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 



ท่ี มหาวิทยาลัย หลักสูตร 
 จํานวน

นักศึกษา 
 

๔๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๕๐ 

๔๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๘๐ 

๔๕ วิทยาลัยสันตพล ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    ๖๐ 

๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๒๐ 

๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๒๐ 

๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๑๒๐ 

 
 
หมายเหตุ 
 ๑. จัดการเรียนการสอนในทีต้ั่งเท่าน้ัน 
 ๒. กําหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ภายในวงเงินไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท 
 ๓. หลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา กําหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน 

ตลอดหลักสูตร ภายในวงเงินไม่เกิน ๗๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. การรับนักศกึษา รับนักศึกษาได้ปีละ ๑ ครั้ง ตามจํานวนที่คุรุสภาให้การรับรอง 
 
 
 
 
 
 

 


