
 
 
 
 
 

 
 

        
         
 

สรุปมติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖          
ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สําคัญและมีมติโดยสรุปดังน้ี 
 

 ๑. ให้การรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและทางการบริหารการศึกษา ที่เปิดสอนอยู่
ก่อนวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ของผู้ขอรับรองเพ่ือใช้ในการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๒ ราย 
และขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน ๔ ราย    
      ทั้งน้ี คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีมติ ให้ยกเลิก
การให้การรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและทางการบริหารการศึกษา ที่เปิดสอนอยู่ก่อน
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยให้ผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวสามารถขอรับรองคุณวุฒิได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
นี้เท่านั้น และให้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

 ๒. รับทราบคําพิพากษายกฟ้องของศาลปกครองกลาง ในคดีที่มีผู้ฟ้องสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา   
และคณะกรรมการคุรุสภา กรณีเห็นว่ากระบวนการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ังในส่วนราชการ 
และผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 

 ๓. รับทราบการจัดทําจุลสารคุรุสภา ฉบับภาษาอาเซียน เพื่อนําไปประชาสัมพันธ์ในการประชุม
สภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๒๙ ที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 ๔. รับทราบการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน ตามท่ีสํานัก
งบประมาณแจ้งว่า เป็นที่คาดหมายว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     
จะประกาศใช้ไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 ๕. ให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลติของสถาบัน เฉพาะการจัดการเรียนการสอน
ในสถานท่ีต้ังของสถาบนั จํานวน ๘ แห่ง  ๑๑ หลกัสูตร ดังน้ี 
 

ที่ สถาบนั ปริญญา/ประกาศนียบัตร ระยะเวลาให้การรับรอง 
๑. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จังหวดัพิษณุโลก 
ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๔) 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๘ 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร ์

ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๘ 

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง จังหวัดลําปาง 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ 

  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 
จํานวน ๗ สาขาวิชา  ได้แก่          ๑) สาขาวชิาภาษาไทย        
๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ            ๓) สาขาวชิาฟิสิกส์            
๔) สาขาวิชาชีววิทยา ๕) สาขาวิชาคณติศาสตร ์ ๖) สาขาวิชาเคมี  
๗) สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทั่วไป      ๘) สาขาวชิาสังคมศึกษา 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ สถาบนั ปรญิญา/ประกาศนยีบตัร ระยะเวลาใหก้ารรบัรอง 
๓. ม.จุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดน่าน 

ปริญญาพทุธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรใหม ่
พุทธศักราช ๒๕๕๐ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๔ 

 

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
กรงุเทพมหานคร 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๕๒ จํานวน ๕ แขนงวิชา ได้แก ่ 
๑) แขนงวิชาภาษาไทย           ๒) แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 
๓) แขนงวิชาคณิตศาสตร์         ๔) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์  
๕) แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๔ 

 

๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร กทม. 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรฉบับปรับปรงุ  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

เฉพาะนักศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๖. มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
กรงุเทพมหานคร 

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) 
จํานวน ๕ สาขาวิชา ได้แก ่ ๑) สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
๒) สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทั่วไป   ๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตร-์ฟสิิกส์ 
๔) สาขาวิชาวทิยาศาสตร-์เคมี      ๕) สาขาวิชาวิทยาศาสตร-์ชีววิทยา 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๖ 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 
จํานวน ๙ สาขาวิชา  ได้แก ่        ๑) สาขาวิชาพลศึกษา  
๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ          ๓) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๔) สาขาวิชาสังคมศึกษา            ๕) สาขาวิชาศิลปศึกษา  
๖) สาขาวิชาภาษาไทย              ๗) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
๘) สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทั่วไป    ๙) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

ตั้งแตป่ีการศึกษา 
๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๘ 

๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
จังหวดัราชบรุ ี

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรใหม ่พ.ศ.๒๕๕๔  
จํานวน ๒ สาขาวิชา ได้แก ่ 
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรก์ารศึกษา  
๒) สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๘ 

๘. มาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จ.อุบลฯ 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรใหม ่พ.ศ.๒๕๕๔ 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๘__ 

 

 ๖. ให้ความเห็นชอบให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเชิญสื่อมวลชน จํานวน ๒ คน เข้าร่วมทําข่าวการประชุม
สภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๒๙ ณ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ ๑๑ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือให้สื่อมวลชนได้มีส่วน
รับทราบรายละเอียดและเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา  
 

 ๗. เห็นชอบให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมเป็นเจ้าภาพ และอนุญาตให้ขึ้นตราสัญญาลักษณ์ของคุรุสภา
ในฐานะเจ้าภาพร่วมโครงการประชุมครุศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๕ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 


