
การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดท่ีี 2 เมษายน 2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 1. รับทราบการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ านวน 2,416 ราย  
จ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท ดังนี้ 
     1.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    จ านวน   1,764 ราย 
     1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน     566 ราย 
  1.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  จ านวน       69 ราย 
  1.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  จ านวน       17 ราย 

 2. รับทราบการอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ านวน 29,647 ราย  
จ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท ดังนี้ 
  2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    จ านวน  27,948 ราย 
     2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน   1,485 ราย 
  2.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  จ านวน       70 ราย 
  2.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  จ านวน     144 ราย 

 3. รับทราบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 
ในก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับรายงานการประเมินผล  
การควบคุมภายในของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 4.  ให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ านวน 15 แห่ง 27 หลักสูตร ดังนี้ 
  4.1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) จ านวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย สาขาวิชาประถมศึกษา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ และพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การรับรองเฉพาะปีการศึกษา 2561 ที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกต ิ
ในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 
  4.2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์  (5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้การรับรอง เฉพาะปีการศึกษา 2561  
ที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 
  4.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566  
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น  
  4.4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562  
ของมหาวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 
ถึงปีการศึกษา 2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น  
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  4.5 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ของคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566  
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 
  4.6 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 
ถึงปีการศึกษา 2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 
  4.7 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรังปรุง  
พ.ศ. 2561 แผน ก แบบ ก2 (ส าหรับผู้เรียนรายวิชาชีพครู) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง
ของสถาบันเท่านั้น 
  4.8 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ แผน ก แบบ ก๒ 
(วิชาชีพครู) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ให้การรับรอง 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 
  4.9 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
แผน ก แบบ ก2 (แผนวิชาชีพครู) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 
  4.10 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เท่านั้น 
  4.11 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
แผน ก  แบบ  ก2 และแผน ข  ของ วิทยาลั ย เทคโนโลยี สยาม  กรุ ง เทพมหานคร  ให้ ก าร รั บ รอง 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 
  4.12 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  
ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 
  4.13 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ให้การรับรองตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 
  4.14 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้การรับรองตั้งแต ่
ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2560 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 
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  4.15 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
แบบ 2.1 ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2560 
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 
  4.16 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้การรับรองตั้งแต ่
ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2560 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 
  4.17 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  
ถึงปีการศึกษา 2559 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 

 5. ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ คุรุสภาให้การรับรองแล้ว จ านวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร ประกอบด้วย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ที่คุรุสภาให้การรับรองแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง  
ของสถาบันเท่านั้น โดยให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 6. ให้ความเห็นชอบศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด จ านวน 6 แห่ง เป็นสถานศึกษา 
ส าหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครูเป็นกรณีพิเศษ ของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์สุพรรณบุรี 

 7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู  
ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 และมอบประธานพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการร่วมคณะตามที่เห็นสมควร  
เพื่อท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ต่อไป 


