รายละเอียดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕9
หน่วยฝึกอบรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
----------------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน โดยการเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ มาแล้วอย่างน้อย ๑ มาตรฐาน เพื่อให้มีความรู้และ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูครบ ๙ มาตรฐาน ภายในปี ๒๕๖๐
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
๒.๑ เป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยวิธีเทียบโอน
ทดสอบ หรือฝึกอบรม มาแล้วอย่างน้อย ๑ มาตรฐาน โดยได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
จากคุรุสภามาแล้ว หรือ
๒.๒ เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คณะกรรมการคุรุสภา
มีมติให้การรับรอง
๓. หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่ก่าหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้ว ย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ตามหลักสูตรกลางของคุรุสภา ดังนี้
หลักสูตรที่ ๑ ภาษาและเทคโนโลยีส่าหรับครู
จ่านวน ๖๐ ชั่วโมง
หลักสูตรที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตร
จ่านวน ๖๐ ชั่วโมง
หลักสูตรที่ ๓ การจัดการเรียนรู้
จ่านวน ๖๐ ชั่วโมง
หลักสูตรที่ ๔ จิตวิทยาส่าหรับครู
จ่านวน ๖๐ ชั่วโมง
หลักสูตรที่ ๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา
จ่านวน ๖๐ ชั่วโมง
หลักสูตรที่ ๖ การบริหารจัดการในห้องเรียน
จ่านวน ๖๐ ชั่วโมง
หลักสูตรที่ ๗ การวิจัยทางการศึกษา
จ่านวน ๖๐ ชั่วโมง
หลักสูตรที่ ๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
จ่านวน ๖๐ ชั่วโมง
หลักสูตรที่ ๙ ความเป็นครู
จ่านวน ๖๐ ชั่วโมง
๔. ค่าสมัครฝึกอบรม
หลักสูตรละ ๒,๐๐๐ บาท (ชาระในวันสมัคร)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม ดังนี้
(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร
(๒) ค่าเอกสาร ต่ารา สื่อการฝึกอบรม หรือค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฝึกอบรม
(๓) ค่าวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
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๕. การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ สามารถสมัครเข้ารับการ
ฝึ กอบรมได้โดยตรงกั บคณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยกาฬสิ นธุ์ ตามก่าหนดการฝึ กอบรมของคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นั้น โดยใช้แบบฟอร์มใบสมัคร และแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
(๑) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน หรือส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองส่าเนาถูกต้อง
(๒) ส่าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส่าเนาถูกต้อง
(๓) ส่าเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
ส่าเนาถูกต้อง
(๔) ส่ าเนาวุฒิบัตรรั บรองความรู้ตามมาตรฐานวิช าชีพครูของคุรุสภาโดยการเทียบโอน
ทดสอบ และฝึกอบรม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส่าเนาถูกต้อง
(5) กรณีใช้ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558 ให้แนบวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยการฝึกอบรม หรือประกาศผลการผ่านการฝึกอบรมที่มีรายชื่อของตนเองจากเว็บไซต์ของคุรุสภา
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส่าเนาถูกต้อง
(6) กรณีผู้สมัครเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คุรุสภา
ให้การรับรอง ผู้สมัครจะไปด่าเนินการขอรับเอกสารหลักฐานในการเข้ารับการฝึกอบรม ณ ส่านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเข้ารับการฝึกอบรม
๕.๒ ผู้สมัครจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีก่าหนดการฝึกอบรมในวัน และเวลา
ซ้่าซ้อนกันไม่ได้โดยเด็ดขาด แม้จะซ้่าซ้อนกันเพียงวันเดียวก็ตาม
๕.๓ ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ และด่าเนินการตามข้อ ๕.๑-๕.๒
ในแบบฟอร์มใบสมัคร หากส่านักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒
หรือไม่ด่าเนินการตามข้อ ๕.๑ – ๕.๒ ให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และจะไม่ใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๕.๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ด่าเนินการรับสมัครตามจ่านวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
ผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมฯ ส่านักงานเลขาธิการคุรุสภาจะถือว่าผู้สมัคร
รายดังกล่าวไม่ได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๕.๕ หลักสูตรแต่ละหลักสูตร รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน ๕๐ คนต่อห้อง ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนการจัดฝึกอบรมที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แจ้งต่อเลขาธิการคุรุสภา
๕.๖ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาจสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกก่าหนดการฝึกอบรมได้ใน
กรณีมีจ่านวนผู้สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรไม่ถึง 3๐ คน กรณีมีการยกเลิกก่าหนดการฝึกอบรมคณะครุศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ คื น เงิ น ค่ า สมั ค รอบรมให้ กั บ ผู้ ส มั ค รทุ ก คนในหลั ก สู ต รนั้ น และแจ้ ง ต่ อ เลขาธิ ก าร
คุรุสภาทราบ ผู้สมัครฝึกกอบรมจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๖. การฝึกอบรมและรายงานผลการฝึกอบรม
๖.๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ด่าเนินการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน
(หลักสูตรกลาง) ของคุรุสภา หลักสูตรละ ๖๐ ชั่วโมง แต่ละหลักสูตร ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ
๖๐ : ๔๐ มีค่าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหาแยกเป็นหน่วยที่มีรายละเอียดเนื้อหา กิจกรรม
การฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การผ่านหลักสูตร
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(๒) ระยะเวลาอบรมในแต่ละหลักสูตร ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อวัน รวมเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง
(๓) วิทยากรฝึกอบรม จะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความรู้
ที่สอน อย่างน้อย ๑ คน ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๕๐ คนต่อห้อง
๖.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามระเบียบของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
๖.๓ คณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา สามารถติดตามตรวจสอบ และประเมิน
สภาพจริงของหน่วยฝึกอบรมเพื่อก่ากับดูแลให้หน่วยฝึกอบรมด่าเนินการฝึกอบรมตามข้อ ๖.๑
๖.๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รายงานคะแนนและผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์การผ่าน
หลักสูตรของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคลต่อเลขาธิการคุรุสภา หลังจากสิ้นสุดการจัดฝึกอบรมตาม
ก่าหนดการ ภายใน 15 วัน เพื่อให้คุรุสภาตรวจสอบและด่าเนินการรับรองผลการอบรมฯ
7. เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม
7.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะต้องมีจ่านวนชั่วโมงเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
7.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะต้องมีผลการประเมินการผ่านในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
8. การออกหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม
ให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก่าหนด
ในหลักสูตรกลางของคุรุสภาตามแบบที่ส่านักงานเลขาธิการคุรุสภาก่าหนด
9. การรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
เมื่อคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ด่าเนินการตามข้อ ๖.๔ แล้ว ส่านักงานเลขาธิการคุรุสภา
จะด่าเนินการจัดท่าข้อมูลการรับรองผลการฝึกอบรม เสนอคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา
ให้การรับรอง และเมื่อคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้การรับรองแล้ว ส่านักงานเลขาธิการคุรุสภาจะด่าเนินการ
ประกาศผลการผ่านการฝึก อบรมผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา เพื่อแจ้งผลการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทราบ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารพิมพ์ประกาศผลการฝึกอบรมเป็นหลักฐานในการประกอบค่าขอขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ในกรณีที่มีประสบการณ์การปฏิบัติการสอน
สถานศึกษาครบ 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของคณะกรรมการคุรุสภา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)
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