รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชา
หลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

สาขา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

-

2/2549

1/2551

21 มกราคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0002

-

2550

2/2551

18 กุมภาพันธ 2551 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

-

2548

3/2551

21 มีนาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0026

-

2550

3/2551

21 มีนาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0027

0007

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
2 ภาคเรียน ตั้งแตปการศึกษา 2/2549 - 2/2551
3 ภาคเรียน ตั้งแตปการศึกษา 3/2551
2 ภาคเรียน

2 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาปการศึกษา 2548 - 2551
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 3/2551
2 ภาคเรียน ตั้งแตปการศึกษา 2550 - 2551
3 ภาคเรียน ตั้งแตปการศึกษา 3/2551
2 ภาคเรียน ตั้งแตปการศึกษา 2550

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

-

3/2549

3/2551

21 มีนาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0028

3 ภาคเรียน

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2549

-

3/2551

21 มีนาคม 2551

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0029

2 ภาคเรียน

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรใหม พ.ศ.2550
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2550

-

เฉพาะป
การศึกษา
2549
3/2549

5/2551

20 พฤษภาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0031

3 ภาคเรียน

-

2550

5/2551

20 พฤษภาคม 2551 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0032

2 ภาคเรียน

-

5/2551

20 พฤษภาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0033

3 ภาคเรียน

-

ภาคฤดูรอน
ปการศึกษา
2550
พ.ศ.2549

8/2551

26 สิงหาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0048

-

2550

8/2551

26 สิงหาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0049

8 มหาวิทยาลัยเจาพระยา
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

10 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
11 มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)

2 ภาคเรียน ตั้งแต พ.ศ.2549 ถึงปการศึกษา 2/2550
3 ภาคเรียน

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตร

สาขา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2550

-

2550

8/2551

26 สิงหาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0050

3 ภาคเรียน

13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549

-

2549 - 2551

8/2551

26 สิงหาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0051

2 ภาคเรียน

ลําดั
บ

สถาบัน

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2549

-

15 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2550
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรใหม พ.ศ.2551

17 วิทยาลัยราชพฤกษ
18 มหาวิทยาลัยราชธานี
19 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรใหม พ.ศ.2550

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

26 สิงหาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0052

3 ภาคเรียน

-

ภาคฤดูรอน 8/2551
ปการศึกษา
2549
2550 - 2551 8/2551

26 สิงหาคม 2551

0053

3 ภาคเรียน

-

2549 - 2551

8/2551

26 สิงหาคม 2551

>ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
>กรณีที่นักศึกษาฝก
ปฏิบัติการสอนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจะไดเปนใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0054

2 ภาคเรียน

-

2550 - 2551

8/2551

26 สิงหาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0055

3 ภาคเรียน

-

2/2549

8/2551

26 สิงหาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0056

3 ภาคเรียน

-

2551

8/2551

26 สิงหาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0057

2/2550 - 2551 8/2551

26 สิงหาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0058

2 ภาคเรียน กลุมที่เปนอาจารยผูสอน
3 ภาคเรียน กลุมทั่วไปที่ไมเปนอาจารยผูสอน โดยใหศึกษาความรู
วิชาชีพครูที่จําเปน ในภาคเรียนที่ 1 และใหเริ่มฝกประสบการณในภาค
เรียนตอไป
3 ภาคการศึกษา รวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

-

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
21 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

-

2550

9/2551

18 กันยายน 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2 ภาคการศึกษา ไมรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
0064

2 ภาคเรียน เฉพาะปการศึกษา 2550
3 ภาคเรียน ตั้งแตปการศึกษา 2551

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

22 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จํานวน 1 สวนกลาง 8 วิทยาเขต
5 วิทยาลัยสงฆ ประกอบดวย
1) สวนกลาง
2) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
3) วิทยาเขตนครราชสีมา
4) วิทยาเขตเชียงใหม
5) วิทยาเขตขอนแกน
6) วิทยาเขตพะเยา
7) วิทยาเขตแพร
8) วิทยาเขตสุรินทร
9) วิทยาเขตอุบลราชธานี
10) วิทยาสงฆเลย
11) วิทยาสงฆลําพูน
12) วิทยาสงฆนครสวรรค
13) วิทยาสงฆพุทธ ชินราช
14) วิทยาสงฆนครพนม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2549

-

2/2549

9/2551

18 กันยายน 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0065

23 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาครุศึกษา (ป 2548)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2551

-

2550

9/2551

18 กันยายน 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0066

3 ภาคเรียน

-

2550 - 2551

9/2551

18 กันยายน 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0067

2 ภาคเรียน

-

2548 - 2551

9/2551

18 กันยายน 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0068

2 ภาคเรียน

-

2551

10/2551

16 ตุลาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0074

24 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

2 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ประกอบวิชาชีพครูอยูแลว
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ยังไมไดประกอบวิชาชีพครู

2 ภาคเรียน สําหรับบุคลากรที่มีประสบการณดานการสอน
3 ภาคเรียน สําหรับบุคลากรที่ยังไมมีประสบการณการสอนมากอน

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2551

-

มีนาคม 2551 10/2551

16 ตุลาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0075

3 ภาคเรียน

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2549)

-

2/2549 - 2551 10/2551

16 ตุลาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0076

2 ภาคเรียน

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรใหม
พุทธศักราช 2550

-

2550

10/2551

16 ตุลาคม 2551

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0077

2 ภาคเรียน

30 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)

-

3/2549 2/2550

10/2551

16 ตุลาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0078

3 ภาคเรียน เริ่มฝกปฏิบัติการสอนตั้งแตภาคเรียนแรกที่เขาศึกษา

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551

-

2551

10/2551

16 ตุลาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0079

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550

-

2550 - 2551 10/2551

16 ตุลาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0080

33 วิทยาลัยนครราชสีมา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2550

-

2550 - 2551 10/2551

16 ตุลาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0081

3 ภาคเรียน (ฝกประสบการณภาคเรียนที่ 1)

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรใหม พ.ศ.2550

-

2/2550 - 2551 10/2551

16 ตุลาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0082

2 ภาคเรียน

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2550

-

10/2551

16 ตุลาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0083

เฉพาะ 2/2550 3 ภาคเรียน โดยฝกประสบการณภาคเรียนแรก
ตั้งแต 3/2550 3 ภาคเรียน

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2549

-

2/2550 - 3/2550 10/2551

16 ตุลาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0084

2/2550

1/2551 3 ภาคเรียน โดยฝกประสบการณภาคเรียนที่ 1
3/2551 3 ภาคเรียน โดยเรียนวิชาชีพครูที่จําเปนภาคฤดูรอน และ
ปฏิบัติการสอนใน ภาคเรียนที่ 1 และ 2
สําหรับ 1/2552 เปนตนไป เปนการรับรองอีกครั้งหนึ่ง
2 ภาคเรียน

2 ภาคการศึกษา รวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู พ.ศ.2549

-

2551 - 2553 10/2551

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

-

3/2549 - 2551 11/2551

39 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
พ.ศ.2550

-

40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
พุทธศักราช 2550(หลักสูตรใหม)

-

41 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)
42 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)

-

2 ภาคการศึกษา ไมรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0085

3 ภาคเรียน

6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0104

3 ภาคเรียน

0105

3 ภาคเรียน

3/2550 - 2551 11/2551

6 พฤศจิกายน 2551 >ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
>กรณีที่นักศึกษาฝก
ปฏิบัติการสอนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจะไดเปนใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน
6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0106

2550 - 2551 11/2551

6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0107

11/2551

6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0108

2550

2551

11/2551

16 ตุลาคม 2551

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)

-

3/2550

11/2551

6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0109

44 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2548
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551

-

2549

12/2551

18 ธันวาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0136

-

เฉพาะป
การศึกษา
2551

12/2551

18 ธันวาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0137

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

3/2550 - 1/2551 2 ภาคเรียน
2/2551 - 3/2551 2 ภาคเรียน สําหรับครู 3 ภาคเรียน สําหรับไมใชครู
2 ภาคเรียน สําหรับผูมีประสบการณดานการสอน
3 ภาคการศึกษา สําหรับผูไมมีประสบการณดานการสอน
3 ภาคการศึกษา รวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2 ภาคการศึกษา ไมรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

43 มหาวิทยาลัยธนบุรี

45 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

3 ภาคเรียน
2549 - 2551 2 ภาคเรียน
2552 - 2553 3 ภาคเรียน
2 ภาคเรียน รวมการปฏิบัติกรสอนในสถานศึกษา
เฉพาะปการศึกษา 1/2551
2 ภาคเรียน ไมรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

เฉพาะป
การศึกษา
2550
เฉพาะป
การศึกษา
2550
2550

12/2551

18 ธันวาคม 2551

12/2551

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0138

2 ภาคเรียน

18 ธันวาคม 2551

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0139

2 ภาคเรียน

12/2551

18 ธันวาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0140

3 ภาคเรียน

18 ธันวาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0141

2 ภาคเรียน

18 ธันวาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0142

2 ภาคเรียน

46 มหาวิทยาลัยหาดใหญ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)

-

47 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน
พ.ศ.2549

-

48 วิทยาลัยสันตพล

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)

-

49 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)

-

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2549
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549

-

เฉพาะป 12/2551
การศึกษา
2551
2549 - 2550 12/2551

-

2552 - 2553 12/2551

18 ธันวาคม 2551

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0143

52 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
ศึกษาศาสตร สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)

-

1/2552

27 มกราคม 2552

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0168

53 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2550

-

เฉพาะป
การศึกษา
2551
2550 - 2551

2 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครู
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู
2 ภาคเรียน

1/2552

27 มกราคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0169

2 ภาคเรียน

54 วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)

-

2551

1/2552

27 มกราคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0170

3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครู โดยเริ่มฝกประสบการณตั้งแตภาค
เรียนที่ 1
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู เริ่มฝกประสบการณในภาค
เรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3
(ไมตรงกับภาคฤดูรอน)

50 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

1/2552

27 มกราคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0171

3 ภาคเรียน

1/2552

27 มกราคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0172

2 ภาคเรียน

1/2552

27 มกราคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0173

3 ภาคเรียน

1/2552

27 มกราคม 2552

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0174

3 ภาคเรียน

ภาคฤดูรอนป 1/2552
การศึกษา
2550 - 2551
เฉพาะป
1/2552
การศึกษา
2551
2/2549 1/2552
1/2550

27 มกราคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0175

3 ภาคเรียน

27 มกราคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0176

2 ภาคเรียน

27 มกราคม 2552

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0177

2 ภาคเรียน

55 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2548

-

56 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2549)

-

57 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2550

-

ภาคฤดูรอน
ปการศึกษา
2548 - 2551
เฉพาะป
การศึกษา
2551
2551

58 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)

-

2551

60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551

-

61 วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)

-

62 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)

-

59 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

2551

2/2552

11 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0191

4 ภาคการศึกษา (3 ภาคการศึกษาปกติ กับ 1 ภาคเรียนฤดูรอน)

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จํานวน 9 ศูนย ประกอบดวย
1) สวนกลาง
2) ศูนยนครนายก
3) ศูนยบุษยมาส
4) ศูนยสุพรรณบุรี
5) ศูนยปราจีนบุรี
6) ศูนยชลบุรี
7) ศูนยหัวหิน
8) ศูนยตรัง
9) ศูนยลําปาง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2551

-

2/2551

3/2552

25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0212

2 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ประกอบวิชาชีพครูอยูแลว
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ยังไมไดประกอบวิชาชีพครู

64 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551)

-

2551

3/2552

25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0213

65 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2550
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม)
พ.ศ.2544

-

2551

3/2552

25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0214

2 ภาคเรียน
3 ภาคเรียน
2 ภาคเรียน
3 ภาคเรียน

-

เฉพาะป
การศึกษา
2551
2551

3/2552

25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0215

3/2552

25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0216

66 มหาวิทยาลัยศิลปากร

67 วิทยาลัยเชียงราย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรใหม

-

68 มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

-

69 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

-

ภาคฤดูรอน
ปการศึกษา
2550 - 2551
ภาคฤดูรอน
ปการศึกษา
2550

4/2552

18 มีนาคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0228

4/2552

18 มีนาคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0229

สําหรับนักศึกษาที่ประกอบวิชาชีพครูอยูแลว
สําหรับนักศึกษาที่ยังไมไดประกอบวิชาชีพครู
สําหรับนักศึกษาที่ประกอบวิชาชีพครูอยูแลว
สําหรับนักศึกษาที่ยังไมไดประกอบวิชาชีพครู
2 ภาคเรียน

2 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ประกอบวิชาชีพครูอยูแลว
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ยังไมไดประกอบวิชาชีพครู
3 ภาคเรียน

3 ภาคเรียน

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตร

สาขา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

70 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)

-

3/2550

4/2552

18 มีนาคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0230

71 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)

-

2550

4/2552

18 มีนาคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0231

ลําดั
บ

สถาบัน

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
ปการศึกษา 2551 3 ภาคเรียน เริ่มฝกปฏิบัติการสอนตั้งแตภาคเรียน
แรกที่เขาศึกษา
ตั้งแต 3/2551 3 ภาคเรียน (เรียนกอนฝกปฏิบัติการสอน)
3 ภาคเรียน ลงทะเบียนรายวิชาGDT 4208 การฝกปฏิบัติการสอน
3 ภาคเรียน ไมลงทะเบียนรายวิชาGDT 4208 การฝกปฏิบัติการสอน

72 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)

-

2551

6/2552

29 เมษายน 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0257

73 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551

-

3/2550

6/2552

29 เมษายน 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0258

3 ภาคเรียน

74 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรปรับปรุง
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)

-

2551

6/2552

29 เมษายน 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0259

3 ภาคเรียน ฝกประสบการณตั้งแตภาคเรียนที่ 1

-

2551

6/2552

29 เมษายน 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0260

-

2551

6/2552

29 เมษายน 2552

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0261

-

3/2550

6/2552

29 เมษายน 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0262

เฉพาะป
การศึกษา
1/2551
2551

6/2552

29 เมษายน 2552

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0263

6/2552

29 เมษายน 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0264

75 มหาวิทยาลัยหาดใหญ
76 วิทยาลัยรัชตภาคย
77 วิทยาลัยเซนตเทเรซา อินติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม) พ.ศ.2551
Graduate Diploma Program in
Teaching Profession (International
Program) New Curriculum 2008

78 มหาวิทยาศิลปากร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร
(หลักสูตรใหม) พ.ศ.2542

-

79 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551

-

2 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ประกอบวิชาชีพครูอยูแลว
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ยังไมไดประกอบวิชาชีพครู

2 ภาคเรียน เฉพาะปการศึกษา 2551
3 ภาคเรียน ตั้งแตปการศึกษา 2552
3 ภาคเรียน
3 ภาคเรียน ลงทะเบียนรายวิชาPracticum 1, 2
3 ภาคเรียน ไมลงทะเบียนรายวิชาPracticum 1, 2
2 ภาคเรียน

3 ภาคเรียน รวมการปฏิบัติการสอน (ตั้งแตปการศึกษา 2/2551)

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
80 มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2551)

-

81 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

82 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท

2 ภาคเรียน ไมรวมการปฏิบัติการสอน

6/2552

29 เมษายน 2552

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0265

2 ภาคเรียน

-

2551 - 2552 8/2552

18 มิถุนายน 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0276

3 ภาคเรียน

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
พุทธศักราช 2552 หลักสูตรใหม

-

2552 - 2556 10/2552

20 สิงหาคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0285

83 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551

-

10/2552

20 สิงหาคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0286

84 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551

-

2552 - 2555 10/2552

20 สิงหาคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0287

3 ภาคเรียน

85 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)

-

2552 - 2554 10/2552

20 สิงหาคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0288

3 ภาคเรียน

-

เฉพาะป 10/2552
การศึกษา
2551
2551 - 2555 11/2552

20 สิงหาคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0289

2 ภาคเรียน

17 กันยายน 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0297

3 ภาคเรียน ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
1, 2
2 ภาคเรียน ไมลงทะเบียนเรียนรายวิชาการปฏิบัติงานสอนใน
สถานศึกษา 1, 2
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ประกอบวิชาชีพครู
4 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมไดประกอบวิชาชีพครู

86 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน
87 สถาบันอาศรมศิลป

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม) ปการศึกษา 2551

-

2551

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

3/2551 3/2555

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
88 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2552

-

2552 - 2556 12/2552

15 ตุลาคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0298

2 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ประกอบวิชาชีพครูอยูแลว
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ยังไมไดประกอบวิชาชีพครู
3 ภาคเรียน

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

89 วิทยาลัยตาป

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2551

-

2/2551-2/2555 12/2552

15 ตุลาคม 2552

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0299

2 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ประกอบวิชาชีพครูอยูแลว
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ยังไมไดประกอบวิชาชีพครู

90 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2551)

-

2552 - 2555 2/2553

18 กุมภาพันธ 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0322

91 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
พุทธศักราช 2550 (หลักสูตรใหม)

-

2552 - 3/2554 2/2553

18 กุมภาพันธ 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0323

92 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรใหม
พ.ศ.2550

-

2552 - 2/2554 2/2553

18 กุมภาพันธ 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0324

93 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

-

1/2552 1/2556

2/2553

18 กุมภาพันธ 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0325

3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครู โดยปฏิบัติการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1, 2 และเรียนรายวิชาชีพครูเพิ่มเติม
ในภาคฤดูรอน
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู โดยศึกษาในรายวิชาชีพครู
ที่จําเปนในภาคการศึกษาที่ 1 (ภาคฤดูรอน) และ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3

94 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2551)

-

1/2551 1/2555

2/2553

18 กุมภาพันธ 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0326

2 ภาคเรียน สําหรับผูมีประสบการณดานการสอนอยางนอย 1 ป
ฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และ 2
3 ภาคเรียน สําหรับผูไมมีประสบการณดานการสอน เริ่มตั้งแต
ภาคฤดูรอนเรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร
และภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู และเรียนรายวิชา
ที่เหลือกับฝกปฏิบัติการสอน 1,2 ในอีก 2 ภาคเรียน

95 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรใหม พ.ศ.2550

-

2/2553

18 กุมภาพันธ 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0327

4 ภาคเรียน

96 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551)

-

1/2551 1/2555
1/2551 1/2555

2/2553

18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0328

2 ภาคการศึกษา

3 ภาคเรียน

2 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เปนครู
3 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู
3 ภาคเรียน

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

97 มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิรน
(วิทยาลัยโปลีเทคนิค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2551)

-

1/2551 1/2555

2/2553

18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0329

2 ภาคการศึกษา

98 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)

-

3/2551 3/2555

2/2553

18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0330

3 ภาคการศึกษา ไมลงทะเบียนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

99 วิทยาลัยพิษณุโลก

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรใหม
พ.ศ.2551)

-

2/2551 2/2555

2/2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0331

3 ภาคการศึกษา ลงทะเบียนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3 ภาคเรียน

100 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2552

-

3 ภาคเรียน

101 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2552)

18 มีนาคม 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0343

-

เฉพาะภาคฤดู 4/2553
รอน
ปการศึกษา
2552
2552 - 2556 4/2553

18 มีนาคม 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0344

2 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครูอยูแลว (เฉพาะปการศึกษา 2552)
3 ภาคเรียน ตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป

102 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา Graduate Diploma Program in
Teaching Profession (International
Program) New Curriculum A.D.2009

-

2553 - 2557 4/2553

18 มีนาคม 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0345

2 ภาคเรียน สําหรับผูที่ประกอบวิชาชีพครูอยูแลว
3 ภาคเรียน สําหรับผูที่ไมไดประกอบวิชาชีพครู

103 ศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
ณ โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
จังหวัดสงขลา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)

-

2552 - 3/2554 4/2553

18 มีนาคม 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0346

3 ภาคเรียน

104 มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2552)

-

22 เมษายน 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0356

3 ภาคเรียน

3/2551 3/2555

5/2553

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

105 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)

-

106 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)

-

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

1/2552 1/2556
2552 -2553

5/2553

22 เมษายน 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0357

5/2553

22 เมษายน 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0358

2552 - 2/2554 5/2553

22 เมษายน 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0359

107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม
พ.ศ.2550)

-

108 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)

-

3/2551 3/2555

5/2553

22 เมษายน 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0360

109 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2552

-

3/2551 3/2555

5/2553

22 เมษายน 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0361

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

2 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครู
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู
2 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครู
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู
3 ภาคการศึกษา รวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2 ภาคการศึกษา ไมรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

110 วิทยาลัยราชพฤกษ

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

Graduate Diploma of Teaching
Profession in Teaching Mathematics
and Science Education
(International Program) New
curriculum Academic Year 2551

-

เฉพาะป
การศึกษา
2551

5/2553

22 เมษายน 2553

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0362

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)

-

2552 - 2554 5/2553

22 เมษายน 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0363

3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครู โดยเริ่มฝกประสบการณตั้งแตภาค
เรียนที่ 1
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครู และไมไดเปนครู เริ่มฝก
ประสบการณในภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3
(ไมตรงกับภาคฤดูรอน)
2 ภาคการศึกษา สําหรับผูประกอบวิชาชีพครู ลงทะเบียนฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
3 ภาคการศึกษา สําหรับผูที่ยังไมไดประกอบวิชาชีพครู ลงทะเบียนฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
2 ภาคการศึกษา สําหรับผูประกอบวิชาชีพครู ไมลงทะเบียนฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
3 ภาคเรียน

3 ภาคการศึกษา

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
3 ภาคเรียน

111 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)

-

3/2552 3/2556

6/2553

24 พฤษภาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0367

112 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2552)

-

7/2553

31 พฤษภาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0369

113 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2551)

-

เฉพาะ
ปการศึกษา
2552
2/2550 1/2551

114 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

-

115 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2550)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2549

116 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2553

-

117 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยกรุงเทพ
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2552)

-

-

3/2552 3/2555

3 ภาคการศึกษา ไมลงทะเบียนวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
8/2553

10 มิถุนายน 2553

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

0372

8/2553

10 มิถุนายน 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0373

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

2552 - 1/2553 9/2553

15 กรกฎาคม 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3 ภาคการศึกษา ลงทะเบียนวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู

2 ภาคเรียน

3 ภาคเรียน ลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
2 ภาคเรียน ไมลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

0377

ปการศึกษา 2552 - 1/2553 2 ภาคเรียน สําหรับครูประจําการ

10/2553

19 สิงหาคม 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0378

ปการศึกษา 2552 3 ภาคเรียน สําหรับผูยังมิไดประกอบวิชาชีพครู (ภาค
เรียนที่ 1 พ.ค.-กลางเดือนส.ค., ภาคเรียนที่ 2 กลางเดือนส.ค. กลางเดือนธ.ค., ภาคเรียนที่ 3 กลางเดือนธ.ค.-ตนเดือนมี.ค. ซึ่งไม
สอดคลองกับระยะเวลาเปดภาคเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ปการศึกษา 1/2553 3 ภาคเรียน สําหรับผูยังมิไดประกอบวิชาชีพครู
โดยมหาวิทยาลัยตองเสนอแผนการจัดปฏิบัติการสอนของนักศึกษาใหมี
ระยะเวลาสอดคลองกับระยะเวลาเปดภาคเรียนของสถานศึกษา
3 ภาคเรียน

เฉพาะ
11/2553
ปการศึกษา
2553

16 กันยายน 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0383

3 ภาคการศึกษา ลงทะเบียนวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู

3/2552 3/2556

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

3 ภาคการศึกษา ไมลงทะเบียนวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

118 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(จัดการเรียนการสอนที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม
พ.ศ.2551)

-

119 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(จัดการเรียนการสอนที่
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอรเน็ต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรภาษาไทย ระบบการศึกษา
ทางไกล) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

-

120 มหาวิทยาลัยภาคกลาง
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
ภาคกลาง)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
พ.ศ.2552

-

121 มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
นอรทเชียงใหม)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู หลักสูตรใหม พ.ศ.2552

-

122 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟก
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
นานาชาติเอเชีย-แปซิฟก)

Graduate Diploma in Teacher
Education (หลักสูตรป พ.ศ.2550)

-

123 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตอีสาน)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)

-

124 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตรอยเอ็ด
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขต
รอยเอ็ด)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)

-

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

2/2551 1/2552

13/2553

21 ตุลาคม 2553

ไดรับใบอนุญาต
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

เฉพาะ
14/2553 18 พฤศจิกายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา
2552
2/2552 - 14/2553 18 พฤศจิกายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1/2553

รหัสการรับรอง

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

0385

2 ภาคเรียน

0391

3 ภาคเรียน

0392

3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู
2 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครู

15/2553

16 ธันวาคม 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0397

เฉพาะ
15/2553
ปการศึกษา
2550
1/2552 - 2/2554
1/2553

16 ธันวาคม 2553

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0398

21 มกราคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0419

2 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เปนครู
3 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู

21 มกราคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0420

2 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เปนครู
3 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู

3/2552 1/2553

1/2551 1/2553

2/2554

3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครู (ภาคฤดูรอน ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2) ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2
4 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู (ภาคฤดูรอน ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษาถัดไป) ปฏิบัติการสอน
ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษาถัดไป
2 ภาคเรียน

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

125 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขต
สิรินธรราชวิทยาลัย)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)

-

1/2552 1/2553

2/2554

21 มกราคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0421

2 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เปนครู
3 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู

126 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีลานชาง
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขต
ศรีลานชาง)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)

-

1/2552 1/2553

2/2554

21 มกราคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0422

2 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เปนครู
3 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู

127 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขต
ศรีธรรมาโศกราช)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)

-

เฉพาะ
ปการศึกษา
1/2553

2/2554

21 มกราคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0423

2 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เปนครู
3 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู

128 วิทยาลัยนครราชสีมา
(จัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง ณ วิทยาลัย
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2550

-

2/2554
เฉพาะ
ปการศึกษา
2552

21 มกราคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0424

129 วิทยาลัยสันตพล
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยสันตพล
จังหวัดอุดรธานี)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)

-

เฉพาะ
ปการศึกษา
1/2553

2/2554

21 มกราคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0425

3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครู โดยปฏิบัติการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปที่ 1
4 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมเปนครู โดยปฏิบัติการสอนใน
ภาคเรียนที่ 2 ของปที่ 1 และภาคเรียนที่ 1 ของปที่ 2
ใหการรับรองแผนการศึกษาอีก 1 แผน คือ จัดการเรียนการสอน 2 ภาค
เรียน สําหรับจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุน
จากคุรุสภา ในโครงการความรวมมือกับคุรุสภาในการพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาใหมีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากําหนด ตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (แผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553

130 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยพิชญ
บัณฑิต จังหวัดหนองบัวลําภู)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพ
ครู) หลักสูตรใหม พ.ศ.2553

-

2/2554
เฉพาะ
ปการศึกษา
1/2553

21 มกราคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0426

3 ภาคเรียน

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

4/2554
เฉพาะ
ปการศึกษา
1/2553,
3/2553
4/2554
เฉพาะ
ปการศึกษา
2552

24 มีนาคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0440

- 3 ภาคเรียน
- ภาคเรียนที่ 3/2553ใหเปดไดเฉพาะนักศึกษาที่ไดรับทุน สควค.

24 มีนาคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0441

4/2554
เฉพาะ
ปการศึกษา
1/2553
4/2554
เฉพาะ
ปการศึกษา
2552

24 มีนาคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0442

3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครู โดยปฏิบัติการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปที่ 1
4 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมเปนครู โดยปฏิบัติการสอนใน
ภาคเรียนที่ 2 ของปที่ 1 และภาคเรียนที่ 1 ของปที่ 2
2 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครู
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู

24 มีนาคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0443

131 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2552

-

132 วิทยาลัยนครราชสีมา
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาคารกรุงเทพ
โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2550

-

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

-

133 วิทยาลัยนครราชสีมา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาคารปราจีนบุรี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2550
โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง)

-

134 วิทยาลัยนครราชสีมา
(จัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง ณ วิทยาลัย
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

-

เฉพาะ
ปการศึกษา
1/2553

4/2554

24 มีนาคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0444

135 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

-

2552 - 1/2553 4/2554

24 มีนาคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0445

136 วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัย
อินเตอรเทคลําปาง จังหวัดลําปาง)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2553

-

4/2554
เฉพาะ
ปการศึกษา
1/2553

24 มีนาคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0446

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครู โดยปฏิบัติการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปที่ 1
4 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมเปนครู โดยปฏิบัติการสอนใน
ภาคเรียนที่ 2 ของปที่ 1 และภาคเรียนที่ 1 ของปที่ 2
2 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครู
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู

3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ประกอบวิชาชีพครู โดยเริ่มปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษาตั้งแตภาคเรียนแรกที่เขาศึกษา
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมไดประกอบวิชาชีพครู โดยเริ่ม
ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2 ที่เขาศึกษา
2 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่เปนครู
3 ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเปนครู

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ลําดั
บ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา

137 มหาวิทยาลัยศิลปากร
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

-

138 มหาวิทยาลัยทักษิณ
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
ทักษิณ)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2553

-

139 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(จัดการเรียนการสอนที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2552)

1. หมวดวิชา
วิทยาศาสตร
2. หมวดวิชา
คณิตศาสตร
3. หมวดวิชา
อาชีวศึกษา

ใชตั้งแตป
การศึกษา

ประชุม
ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

3/2552 1/2553,
3/2553
3/2552 3/2553

4/2554

24 มีนาคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0447

- 3 ภาคเรียน
- ภาคเรียนที่ 3/2553ใหเปดไดเฉพาะนักศึกษาที่ไดรับทุน สควค.

4/2554

24 มีนาคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0448

4/2554
เฉพาะ
ปการศึกษา
1/2553
(มีนาคม 2553)

24 มีนาคม 2554

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0449

- 3 ภาคเรียน
- ภาคเรียนที่ 2/2553 ใหเปดไดเฉพาะที่เปนโครงการความรวมมือกับ
สํานักยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 12
- ภาคเรียนที่ 3/2553ใหเปดไดเฉพาะนักศึกษาที่ไดรับทุน สควค.
3 ภาคเรียน

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

