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องทั่วไป 
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เรียน ................................................................................................................................................. 
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................................................................. 
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          บันทึกข
อตกลงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                           

                                                                     วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 

 

ข6าพเจ6า (นาย/ นางสาว/ นาง)........................................... นามสกุล ....................................... 
ซึ่งเป7นนักศึกษาในช้ันปAที ่.................... สาขาวิชา ................................... คณะ..................................... 
ได6ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคร้ังที่ ........... ในภาคเรียนที่.............. ปAการศึกษา............................ 
ณ โรงเรียน.......................................................................................................................................... 

ในการไปปฏิบัติการสอนคร้ังนี้ ข6าพเจ6าได6ทราบเก่ียวกับระเบียบและแนวปฏิบัติข6างล"างนี้แล6ว ดังนี้ 
๑. จะไปปฏิบัติหน6าที่สอนโดยใช6ความรู6และประสบการณ-ตามที่เรียน ไปถ"ายทอดให6ลูกศิษย-

อย"างเต็มความสามารถ ด6วยการเช่ือมโยงทั้งความรู6ทางวิชาการ ความสามารถในการปฏิบัติ และการมี
จิตพิสัยที่ดีต"อความเป7นครูเข6าด6วยกัน 

๒. จะไม"ปฏิบัติการใด อันเป7นการเสื่อมเสียที่จะส"งผลทั้งต"อตนเอง ลูกศิษย- สถานที่ที่ไปฝCกสอน 
คณะ มหาวิทยาลัย และสังคมโดยรวม 

๓. จะแต"งกายสุภาพ และประพฤติตนอยู"ในระเบียบข6อบังคับของมหาวิทยาลัย และไม"ปฏิบัติ
ตนขัดข6อบังคับของสถานศึกษาที่ไปปฏิบัติการสอน 

๔. จะใช6เวลาว"างขณะปฏิบัติการสอนอยู"ที่สถานศึกษา ให6เกิดประโยชน-อย"างสูงสุดทั้งต"อหน6าที่
สอนต"อสถานศึกษา คณะ และมหาวิทยาลัย 

๕. จะนําคําแนะนําของอาจารย-พี่เลี้ยง อาจารย-นิเทศก- และความรู6อื่นๆ ไปใช6ในการพัฒนาและ 
ปรับปรุงงานในหน6าที่สอน และรวมถึงการปรับปรุงตนเองให6มีคุณภาพสูงขึ้น 

 

ข6าพเจ6าได6ศึกษาเก่ียวกับระเบียบ และแนวปฏิบัติดังกล"าวเป7นที่เรียบร6อยแล6ว ยินดีท่ีจะปฏิบัติ
ตามและยินยอมให
สถานศึกษา / คณะ / มหาวิทยาลัย ส9งตัวกลับ หากพบว9าข
าพเจ
าปฏิบัติการ
ใดเป:นการเสื่อมเสียหรือขัดต9อข
อสัญญาท่ีให
ไว
ข
างต
น 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป:นมาและความสําคัญของปIญหา 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
บริบททั่วไปของโรงเรียน / หลักสูตร / รายวิชานี้สัมพันธ-กับเรื่องที่จะทําวิจัย 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
สภาพป#ญหาที่เกิดกับผู6เรียนหรือป#ญหาที่เกี่ยวกับหัวข6อเรื่องที่จะทําวิจัย..................................... 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 



 

 

    

สรุปความต6องการหรือแนวทางที่จะแก6ป#ญหาในโรงเรียน............................................................ 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

วัตถุประสงค1ของการวิจัย 
1.  เพื่อ ...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
2. เพื่อ ...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
3. เพื่อ ...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
 

สมมตฐิานของการวิจัย (ถ
ามี) 
การวิจัยครั้งนี้มีสมมตฐิานดังนี้ 
1. ............................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับ.....................โรงเรียน.......................... 
วิชา.....................................................ในภาคเรียนที่................ปAการศึกษา................................ 
จํานวน.....................คน 

2. กลุ"มตัวอย"างคือ นักเรียนระดับ.....................โรงเรียน................................................ 
วิชา...................................................................ในภาคเรียนที่................ปAการศึกษา.................. 
จํานวน.....................................คน 
 
 



 

 

    

3. ตัวแปรที่ศึกษาได6แก" 
3.1 ตัวแปรอิสระ 

 3.1.1 ................................................................................................................ 
3.1.2 ............................................................................................................... 
3.2 ตัวแปรตาม 

 3.2.1 ................................................................................................................ 
3.2.2 ............................................................................................................... 

4. ขอบเขตด6านเนื้อหา ทําการวิจัยในเนื้อหาเรื่อง........................................................... 
วิชา ...............................................................ตามหลักสูตร...................................................... 
หน"วยการเรียนที่...................เรื่อง.............................................................................................. 

5. การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่.......................ปAการศึกษา............................. 

 
นิยามศัพท1เฉพาะ 
.............................................................หมายถึง........................................................................ 
.................................................................................................................................................. 
...........................................................หมายถึง.......................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.............................................................หมายถึง....................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
...........................................................หมายถึง.......................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
 

ประโยชน1ที่ได
รับ 
1. .............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
2. .............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................

3................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
 
 



 

 

    

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข
อง 

 
การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข6องกับการวิจัยครั้งนี้ ผู6วิจัยได6ศึกษารายละเอียด

ต"างๆ ดังนี้ 

 
หลักสูตรสถานศึกษา / รายวิชา (ให
สรุปหลักสูตรสถานศึกษาและรายวิชาท่ีผู
วิจัยนํามาทํา
วิจัยโดยเฉพาะหน9วยการเรียนหรือหัวข
อเน้ือหานํามาศึกษา) 
............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................  
 



 

 

    

เอกสารตํารา / ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข
อง (แนวคิดหรือทฤษฏีน้ีเกี่ยวข
องกับวิธีการหรือนวัตกรรม
ท่ีใช
ในการแก
ปIญหา) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

วิจัยท่ีเกี่ยวข
อง (ให
เขียนสรุปย9องานวิจัยท่ีเกี่ยวข
องกับหัวข
อเรื่องท่ีทําวิจัย) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
ผู6วิจัยได6ดําเนินการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป7นการวิจัยเชิง............................................................................................. 

มีแบบแผนการวิจัยดังนี้............................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

2. ประชากร/กลุ9มตัวอย9าง 
2.1 ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับ...............โรงเรียน........................................... 
วิชา...................................................ในภาคเรียนที่................ปAการศึกษา.................................. 
จํานวน.....................................คน 
2.2 กลุ"มตัวอย"างคือ นักเรียนระดับ.....................โรงเรียน................................................ 
วิชา.................................................ในภาคเรียนที่................ปAการศึกษา.................................... 
จํานวน.....................................คน 

3. เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช6ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด6วย 
3.1 ............................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................
3.2 ........................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................
3.3 .......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

4. ข้ันตอนการสร
างเครื่องมือแต9ละประเภท 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 



 

 

    

5. การดําเนินการวิจัย  
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................

6. การรวบรวมข
อมูลและเครื่องเก็บรวบรวมข
อมูล 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

7. การวิเคราะห1ข
อมูล 
ผู6วิจัยได6ดําเนินการวิเคราะห-ข6อมูลต"างๆ ดังนี้ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................

8. สถิติท่ีใช
ในการวิเคราะห1ข
อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู6วิจัยได6วิเคราะห-ข6อมูลต"างๆโดยใช6ค"าสถิติ ดังต"อไปนี้ 

..................................................................................................................................................
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค-เพื่อ.................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
โดยเสนอผลการวิเคราะห-ข6อมูลเป7นลําดับตามวัตถุประสงค-ของการวิจัยดังนี้ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลและข
อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง……………………………………………………………………………………............................... 

ซึ่งได6ศึกษาถึงป#ญหาที่เกิดขึ้น...................................................โรงเรียน.................................... 
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การวิจัย 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 



 

 

    

อภิปรายผลการวิจัย 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 



 

 

    

ข
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ประกาศคุรุสภา 
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 

เพื่อการประกอบวิชาชพี 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๗) และมาตรา ๒๐ (๑) แห"งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๘วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ คุรุสภาจึงกําหนดเกณฑ-การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพไว6 ดังต"อไปนี้ 

ข6อ ๑ นอกจากจะกําหนดไว6เป7นอย"างอื่น ในประกาศนี้ 
 “เกณฑ-การรับรอง” หมายความว"า เกณฑ-การรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปA) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
“ปริญญา” หมายความว"า ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปA) หรือที่เรียกช่ืออย"างอื่น ซึ่ง
กําหนดให6มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรเป7นเวลาไม"น6อยกว"าหนึ่งปA
“ประกาศนียบัตร” หมายความว"า ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษา หรือที่เรียกช่ืออย"างอื่น“หลักสูตร” หมายความว"า หลักสูตรปริญญา
ตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปA) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษา“สถาบัน” หมายความว"า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิต
วิทยาลัย คณะหรือหน"วยงานที่เรียกช่ืออย"างอื่นที่มีฐานะเทียบเท"าคณะ ซึ่งจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา(หลักสูตร ๕ ปA) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา“การปฏิบัติการสอน” หมายความว"า การ
สอนตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา(หลักสูตร ๕ ปA) เป7นเวลาไม"น6อยกว"าหนึ่งปAใน
สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนด“คณะกรรมการ” หมายความว"า 
คณะกรรมการคุรุสภา 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว"า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต"งตั้งให6มีหน6าที่ประเมิน
เพื่อการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ
บริหารการศึกษา รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบมาตรฐาน องค-ประกอบและรายละเอียดอื่น ๆ ใน
กรณีที่สถาบันจัดการศึกษาที่ต"างไปจากมาตรฐานที่กําหนด “เลขาธิการ” หมายความว"า 
เลขาธิการคุรุสภา 

ข6อ ๒ เกณฑ-การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร ประกอบด6วย มาตรฐาน ๓ ด6าน 
ดังนี้ 

(๑) มาตรฐานหลักสูตร 
(๒) มาตรฐานการผลิต 



 

 

    

(๓) มาตรฐานบัณฑิตหรือมาตรฐานผู6สําเร็จการศึกษา 
องค-ประกอบของมาตรฐานและเกณฑ-การรับรองตามวรรคหนึ่ง ให6เป7นไปตามรายละเอียด 
แนบท6ายประกาศนี้ 

ข6อ ๓ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภาให6การรับรอง ต6องผ"านการประเมิน
มาตรฐาน 
ตามข6อ ๒ โดยให6คุรุสภาประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต และให6สถาบัน
ประเมินมาตรฐานบัณฑิตหรือมาตรฐานผู6สําเร็จการศึกษา 

ข6อ ๔ หลักสูตรที่จะให6คุรุสภาประเมิน ต6องเป7นหลักสูตรที่ได6รับอนุมัติจากสภาสถาบัน 
และได6รับความเห็นชอบจากหน"วยงานที่ควบคุม กํากับ ดูแล 

ข6อ ๕ สถาบันที่ประสงค-จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐาน 
การผลิต ให6ยื่นคําร6องเป7นหนังสือ พร6อมทั้งจัดส"งเอกสารเกี่ยวกับเกณฑ-การรับรองที่กําหนดต"อ
เลขาธิการ 

ข6อ ๖ การประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ให6คณะกรรมการแต"งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อทําหน6าที่ประเมิน ประกอบด6วย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งมีความรู6และประสบการณ-ด6านบริหารจัดการการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีตําแหน"งทางวิชาการไม"ตํ่ากว"าผู6ช"วยศาสตราจารย- หรือดํารงตําแหน"ง 
หรือเคยดํารงตําแหน"งทางการบริหารในระดับอุดมศึกษาไม"ตํ่ากว"าคณบดีหรือเทียบเท"า 

(๒) อนุกรรมการจํานวนไม"น6อยกว"าสี่คน ซึ่งเป7นผู6ทรงคุณวุฒิ หรือเป7นผู6มีความรู6และ
ประสบการณ-ด6านการบริหารจัดการการศึกษา ด6านวิชาการ หรือด6านการนิเทศการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาให6เลขาธิการแต"งตั้งพนักงานเจ6าหน6าที่คุ รุสภาคนหนึ่งเป7นเลขานุการ
คณะอนุกรรมการอาจขอข6อมูลเพิ่มเติม หรือให6สถาบันช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ 
การพิจารณาด6วยก็ได6 

ข6อ ๗ เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตแล6ว ให6
เสนอ 
คณะกรรมการพิจารณาต"อไปเมื่อคณะกรรมการให6การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
การผลิตแล6ว ให6เลขาธิการจัดทําประกาศคุรุสภาและแจ6งให6สถาบันทราบในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นว"า ผลการประเมินไม"เป7นไปตามเกณฑ- ให6เลขาธิการแจ6งให6สถาบันปรับปรุง
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ให6เป7นไปตามเกณฑ-ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ข6อ ๘ ในกรณีที่สถาบันเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ได6รับการรับรองแล6ว ให6แจ6งกา
เปลี่ยนแปลงเป7นหนังสือต"อเลขาธิการ เพื่อดําเนินการประเมินตามที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให6



 

 

    

นําความในข6อ ๕ข6อ ๖ และข6อ ๗ มาใช6บังคับโดยอนุโลมคณะกรรมการอาจเพิกถอนการรับรอง
ตามข6อ ๗ หากผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ไม"เป7นไปตามเกณฑ-ที่กําหนด โดยจัดทําประกาศ
คุรุสภาและแจ6งให6สถาบันทราบ 

ข6อ ๙ การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตของแต"ละสถาบันให6มีอายุห6า
ปAนับแต"วันที่คุรุสภาประกาศ ทั้งนี้ ให6สถาบันขอรับการประเมินใหม"ทุกห6าปA 

ข6อ ๑๐ ก"อนสิ้นสุดระยะเวลาการรับรองตามข6อ ๙ ไม"น6อยกว"าหนึ่งร6อยแปดสิบวัน ให6
สถาบันยื่นคําร6องขอรับการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตใหม" และให6นํา
ความในข6อ ๕ข6อ ๖ และข6อ ๗ มาใช6บังคับโดยอนุโลม 

ข6อ ๑๑ การประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามข6อ ๓ ในส"วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนใส
ถานศึกษาให6มีคณะผู6ประเมินจํานวนไม"น6อยกว"าสามคน แต"ไม"เกินห6าคน ประกอบด6วย ผู6บริหาร
สถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่นิสิตหรือนักศึกษาปฏิบัติการสอน อาจารย-นิเทศก-และ
อาจมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข6องร"วมด6วยก็ได6ให6คณะผู6ประเมินแจ6งผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ไปยัง
สถาบันตามแบบและภายในระยะเวลาที่สถาบันกําหนด 

ข6อ ๑๒ ปริญญาที่คุรุสภาให6การรับรองตามข6อ ๒ เป7นคุณวุฒิที่ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูให6สถาบันเสนอรายช่ือผู6ได6รับปริญญาในแต"ละปAการศึกษาเพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต"อเลขาธิการ 

ข6อ ๑๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภาให6การรับรองตามข6อ ๒ เป7นคุณวุฒิที่ 
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้ ผู6สําเร็จการศึกษาต6องผ"านการรับรองมาตรฐาน
ประสบการณ-วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนดให6สถาบันเสนอรายช่ือผู6ได6รับประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต"อเลขาธิการ 

ข6อ ๑๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่คุรุสภาให6การรับรองตามข6อ 
๒เป7นคุณวุฒิที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู6บริหารสถานศึกษาหรือผู6บริหารการศึกษา ทั้งนี้
ผู6สําเร็จการศึกษาต6องผ"านการฝCกอบรมตามที่คุรุสภากําหนด 

ข6อ ๑๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา 
หรือที่เรียกช่ืออย"างอื่นที่เปbดสอนอยู"ก"อนประกาศนี้ใช6บังคับ เป7นคุณวุฒิที่ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ผู6บริหารสถานศึกษา หรือผู6บริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไม"เกินสองปA นับแต"
ประกาศนี้ใช6บังคับ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ- 

ประธานกรรมการคุรุสภา 
 



 

 

    

(ก) องค1ประกอบของมาตรฐานและเกณฑ1การรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา  
(หลักสูตร ๕ ป�) 

------------------------------------ 

๑. มาตรฐานหลักสูตร พิจารณาจากองค-ประกอบต"อไปนี้ 

องค1ประกอบของมาตรฐาน เกณฑ1การรับรอง 
๑.๑ โครงสร
างของหลักสูตร 
 

มีจํานวนหน9วยกิตรวม ไม"น6อยกว"า ๑๖๐ หน"วยกิต 

ประกอบด6วย 
(๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม"น6อยกว"า ๓๐ หน"วยกิต 
(๒)  หมวดวิชาชีพครูไม"น6อยกว"า ๕๐ หน"วยกิต 
(๓)  หมวดวิชาเฉพาะด6านไม"น6อยกว"า ๗๔ หน"วยกิต 
(๔)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม"น6อยกว"า ๖ หน"วยกิต 

หมวดวิชาชีพครู ประกอบด6วยมาตรฐานความรู6และ

ประสบการณ-วิชาชีพ ดังต"อไปนี้ 

๑.  ความรู
วิชาชีพครู ได
แก9 
(๑)  ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
(๒)  การพัฒนาหลักสูตร 
(๓)  การจัดการเรียนรู6 
(๔)  จิตวิทยาสําหรับครู 
(๕)  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
(๖)  การบริหารจัดการในห6องเรียน 
(๗)  การวิจัยทางการศึกษา 
(๘)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 
(๙)  ความเป7นครู 

๒.  ประสบการณ1วิชาชีพครู ได
แก9 
(๒.๑)  การฝCกปฏิบัติวิชาชีพระหว"างเรียน 
(๒.๒)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 

 



 

 

    

องค1ประกอบของมาตรฐาน เกณฑ1การรับรอง 
 ๓. สมรรถนะ ได
แก9 

(๑) ทักษะการจัดการเรียนรู6 
(๒) ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 
(๓) ทักษะกระบวนการคิด 
(๔) ทักษะการใช6เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู6 
(๕) คุณธรรมและจริยธรรม 
(๖) การใฝLเรียนใฝLรู6 
(๗) การบําเพ็ญประโยชน-ต"อส"วนรวม 
 มาตรฐานความรู6วิชาชีพครูที่กําหนด ต6อง
ประกอบด6วย สาระความรู6ที่ทําให6เกิด
สมรรถนะของครู ตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู6
และสมรรถนะของผู6ประกอบการวิชาชีพครู 
ผู6บริหารสถานศึกษา และผู6บริหาร
การศึกษาตามมาตรฐานความรู6และ
ประสบการณ-วิชาชีพ 

๑.๒ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
(๑) กระบวนการร"างหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
(๒) คุณสมบัติของคณะกรรมการร"าง
หลักสูตร 
 
(๓) การพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
 

(๑) มีคณะกรรมการร"างหลักสูตร 
(๒) มีองค-ประกอบของคณะกรรมการที่มา
จากผู6เกี่ยวข6องด6านวิชาชีพครูและวิชา
เนื้อหา 
(๓) มีการวิพากษ-การจัดทําหลักสูตรจาก
บุคคลที่เกี่ยวข6องและผู6ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(๔) มีรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 
(๑) มีคุณวุฒิตรงตามสาขา หรือ 
(๒) มีประสบการณ-ที่เกี่ยวข6อง 
 
(๑) มีนโยบายในการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
(๒) มีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาหรือ
การปรับปรุงหลักสูตร 



 

 

    

๒ มาตรฐานการผลิต พิจารณาจากองค-ประกอบต"อไปนี้ 
องค1ประกอบของมาตรฐาน เกณฑ1การรับรอง 

๒.๑ กระบวนการคัดเลือกนิสิต 
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

(๑) มีการกําหนดเกณฑ-การคัดเลือกนิสิต นักศึกษา 
ตามเงื่อนไขของแต"ละสถาบัน 
(๒) มีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกนิสิต นักศึกษา
อย"างเป7นระบบ 
(๓) มีการสอบวัดหรือประเมินความรู6พื้นฐาน 
(๔) มีการสอบวัดแววความเป7นครู 
(๕) มีการสอบสัมภาษณ-เพื่อประเมินคุณลักษณะ
ความเป7นครู 

๒.๒ คุณสมบัติของบุคคล 
ท่ีรับผิดชอบ 
(๑) อาจารย-ที่ปรึกษา 
 
 
 
(๒) อาจารย-ผู6สอนวิชาชีพครู 
 
 
 
(๓) อาจารย-นิเทศก- 
(อาจารย-ของสถาบันผลิตครู) 
 
 
 
 
(๔) ครูพี่เลี้ยง (ครูผู6สอนของ
สถานศึกษาที่นิสิต นักศึกษาปฏิบัติการ
สอน) 
 

 

 
 
- มีคุณวุฒไิม"ตํ่ากว"าปริญญาโท หรือดํารงตําแหน"ง
ทางวิชาการ ไม"ตํ่ากว"าผู6ช"วยศาสตราจารย- หรือมี
ประสบการณ-เกี่ยวกับการ จัดทําแผนการเรียนรู6
หรือการจัดทําหลักสูตร 
- มีคุณวุฒไิม"ตํ่ากว"าปริญญาโท หรือดํารงตําแหน"ง
ทางวิชาการไม"ตํ่ากว"าผู6ช"วยศาสตราจารย- หรือมี
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่สอน โดยมี
ประสบการณ-ไม"น6อยกว"า ๑๐ ปA 
(๑) มีคุณวุฒไิม"ตํ่ากว"าปริญญาโท หรือดํารง
ตําแหน"งทางวิชาการไม"ตํ่ากว"าผู6ช"วยศาสตราจารย- 
(๒) มีทักษะการนิเทศ โดยมีประสบการณ-ในการ
นิเทศไม"น6อยกว"า๑ ปA หรือมีประสบการณ-ในการ
สอน ๓ ปA 
(๓) มีคุณลักษณะที่เป7นแบบอย"างที่ดี 
(๑) มีคุณวุฒไิม"ตํ่ากว"าปริญญาโท หรือดํารง
ตําแหน"งทางวิชาการไม"ตํ่ากว"าผู6ช"วยศาสตราจารย- 
(๒) มีทักษะการนิเทศ โดยมีประสบการณ-ในการ
นิเทศไม"น6อยกว"า ๑ ปA หรือมีประสบการณ-ในการ
สอน ๓ ปA 
(๓) มีคุณลักษณะที่เป7นแบบอย"างที่ดี 



 

 

    

องค1ประกอบของมาตรฐาน เกณฑ1การรับรอง 
๒.๓ ทรัพยากร 
(๑) ห6องเรียน 
 
 
 
(๒) ห6องปฏิบัติการ 

 
 
 
(๓) แหล"งทรัพยากรการเรียนรู6 

 
(๑) มีจํานวนเพียงพอ 
(๒) ลักษณะของห6องเรียนมีความเหมาะสม 
(๓) มีวัสดุ ครุภัณฑ- และอุปกรณ-ที่เอื้อต"อการ
จัดการเรียนรู6 
(๑) มีห6องปฏิบัติการที่ตรงกับสาขาที่เปbดสอน 
(๒) มีจํานวนเพียงพอ 
(๓) มีวัสดุ ครุภัณฑ- และอุปกรณ-ที่เอื้อต"อการ
ฝCกปฏิบัติ 
(๑) มีห6องสมุดที่มีตํารา วารสาร และเอกสาร
ทางวิชาการอย"างเพียงพอ 
(๒) มีคอมพิวเตอร-และเครือข"ายสารสนเทศ
สืบค6นข6อมูล 
(๓) มโีสตทัศนูปกรณ-อื่น ๆ อย"างเพียงพอ 

๒.๔ ระบบการจัดการเรียนรู
 และการ
บริหารจัดการ 
(๑) การบริหารหลักสูตร 
 

 
 
(๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมี
องค-ประกอบครอบคลุม 
บุคคลที่เกี่ยวข6อง 
(๒) มีการกําหนดหน6าที่ของคณะกรรมการ
อย"างชัดเจน ได6แก" 
(๒.๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู6ตลอด
หลักสูตร 
(๒.๒) การประเมินการเรียนรู6 
(๒.๓) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
(๒.๔) การกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(๒.๕) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(๓) มีการประเมินอาจารย-ผู6สอนอย"างเป7นระบบ 
(๔) มีการพัฒนาอาจารย-ผู6สอน 
 



 

 

    

 
 
 
 
 
 

 
 

องค1ประกอบของมาตรฐาน เกณฑ1การรับรอง 
(๒) กระบวนการจัดการเรียนรู6 

 
(๓) การจัดการปฏิบัติการสอนใน 
สถานศึกษา 
 
 
 
(๔) การจัดกิจกรรมเสริมความ 
เป7นครู 

(๑) มีแผนการจัดการเรียนรู6 
(๒) มีแนวการจัดการเรียนรู6ที่เน6นผู6เรียนเป7นสําคัญ 
(๑) มีเครือข"ายสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการคุรุสภากําหนดสําหรับการปฏิบัติการ
สอนของนิสิต นักศึกษา 
(๒) มีการให6ความช"วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาที่
เป7นเครือข"ายอย"างเป7นระบบ 
(๑) มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสริมความเป7น
ครู 
(๒) มโีครงการเสริมความเป7นครูตลอดหลักสูตร 
(๓) มีคู"มือการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะเสริม
ความเป7นครูให6แก"นิสิต นักศึกษา 
(๔) มีการประเมินและติดตามผลโครงการเสริมความ
เป7นครู 
(๕) มีสมุดบันทึก หรือหลักฐานรายงานผลการเข6าร"วม
กิจกรรมเสริมความเป7นครูของนิสิตนักศึกษาตลอด
หลักสูตร 

๒.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา (๑) มีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(๒) มีการดําเนินกิจกรรมตามองค-ประกอบของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
(๓) มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 



 

 

    

๓. มาตรฐานบัณฑิต พิจารณาจากองค-ประกอบ ดังต"อไปนี้ 

องค1ประกอบของมาตรฐาน เกณฑ1การรับรอง 
๓.๑ ความรู
 
 
 
 

(๑) เรียนครบตามหลักสูตรที่ได6รับการรับรอง
จากคุรุสภา 
(๒) ผ"านเกณฑ-การประเมินของสถาบันการผลิต
ครู 

๓.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 
 
 

(๑) มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
เป7นเวลาไม"น6อยกว"า ๑ ปA 
(๒) มีรายงานผลการผ"านเกณฑ-การประเมินการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ประสบการณ-วิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนด ได6แก" 
(๒.๑) สามารถจัดการเรียนรู6ในสาขาวิชาเฉพาะ 
(๒.๒) สามารถประเมิน ปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู6ให6เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู6เรียน 
(๒.๓) สามารถทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ผู6เรียน 
(๒.๔) สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการ
เรียนรู6และพัฒนาผู6เรียน 

๓.๓ การปฏิบัติตน 
 

- มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับความเป7นครูโดย
มีผลการรับรองความประพฤติจากสถาบันการ
ผลิตครู 

๓.๔ การพัฒนาคุณลักษณะความเป:น
ครู 
 

- เข6าร"วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป7นครู โดยมีหลักฐานที่แสดงการเข6าร"วม
กิจกรรมครบตามเกณฑ-ที่กําหนดและผ"านการ
ประเมินจากสถาบันการผลิตครู 

 
 
 
 
 



 

 

    

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง หลักเกณฑ1คุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน 

 

 เพื่ออนุวัติให6เป7นไปตามมาตรา ๔๔ (ก) (๓) แห"งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําหนดให6ผู6ขอรับใบอนุญาตเป7นผู6ประกอบวิชาชีพควบคุมต6องผ"าน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป7นเวลาไม"น6อยกว"าหนึ่ง
ปAและผ" านเกณฑ-การประเมินปฏิบัติการสอน ตามหลักเกณฑ-  วิ ธีการ และเงื่ อนไข                    
ที่คณะกรรมการคุ รุสภากําหนด และประกาศคุ รุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ กําหนดให6สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการ
สอนมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา      
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ วันที่ ๒๐มีนาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการคุรุสภาจึงกําหนด
คุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนไว6ดังต"อไปนี้ 
 ๑.  สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน ต6องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑)  มีมาตรฐานคุณสมบัติตามที่กําหนดท6ายประกาศนี้ หรือ 

(๒)  เป7นสถานศึกษาที่ผ"านการประเมินและได6มาตรฐานคุณภาพจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค-การมหาชน) 
 ๒.  ให6สถาบันซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปA) 
จัดส"งรายช่ือสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนที่เป7นเครือข"ายของสถาบันต"อเลขาธิการคุรุสภา
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให6ความเห็นชอบ 
 ทั้งนี้ ให6สถาบันจัดให6มีการให6ความช"วยเหลือและพัฒนาสถาบันที่เป7นเครือข"ายอย"างเป7น
ระบบเพื่อให6มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และแจ6งให6คุรุสภาทราบทุก ๕ ปA 
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน ให6สถาบัน               
เสนอต"อเลขาธิการคุรุสภาเพื่อนําเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให6ความเห็นชอบเพิ่มเติม 
 ๓. ในกรณีที่สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนมีคุณสมบัติไม"เป7นไปตามหลักเกณฑ-                
ในข6อ ๑ ให6สถาบันซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปA) เสนอ
ต"อเลขาธิการคุรุสภาเพื่อนําเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให6ความเห็นชอบเป7นรายกรณี  
 ๔.  ให6เลขาธิการคุรุสภาจัดทําประกาศรายช่ือสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนที่ได6รับ
ความเห็นชอบตามข6อ ๒ และแจ6งให6สถาบันทราบ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ- 
ประธานกรรมการคุรุสภา 

 



 

 

    

มาตรฐานคุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน 

…………………………………………………… 

 ก. มาตรฐานด
านกระบวนการ ประกอบด6วยมาตรฐานและตัวบ"งช้ีการพิจารณา  

ดังต"อไปนี้ 

 (๑)  สถานศึกษามีการจัดองค1การ  โครงสร
างและการบริหารงานอย9างเป:นระบบ
ครบวงจรให
บรรลุเปTาหมายการศึกษา   โดยพิจารณาจากตัวบ"งช้ี ดังต"อไปนี้ 

 (๑.๑)  สถานศึกษามีการจัดองค-การ  โครงสร6างการบริหาร  และระบบการ
บริหารงานอย"างเป7นระบบ 

 (๑.๒)  สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ- 
(๑.๓)  สถานศึกษามีการบริหารโดยหลักการมีส"วนร"วม 
(๑.๔)  สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ"วงดุล 

 (๒)  สถานศึกษาส9งเสริมความสัมพันธ1และความร9วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา โดยพิจารณาจากตัวบ"งช้ี ดังต"อไปนี้ 

 (๒.๑)  สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส"งเสริมความสัมพันธ-และร"วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 (๒.๒)  สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส"งเสริมความสัมพันธ-และความร"วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 

 (๓)  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล
อมท่ีเอื้อต9อการเรียนรู
  ส9งเสริมสุขภาพ
อนามัย                 และความปลอดภัยของผู
เรียน  โดยพิจารณาจากตัวบ"งช้ี ดังต"อไปนี้ 
  (๓.๑)  สถานศึกษามีสภาพแวดล6อมที่สะอาด เป7นระเบียบ และปลอดภัย 
  (๓.๒)  มีระบบปdองกันให6สถานศึกษาปลอดสารพิษ สิ่งเสพติด อาชญากรรมและ
อบายมุข  

(๓.๓)  สถานศึกษามีสาธารณูปโภคที่ดี 
 (๓.๔)  สถานศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกให6ครูและบุคลากรอย"างเพียงพอ 

และมีสภาพแวดล6อมให6เอื้อต"อการเรียนรู6 
 (๔)  สถานศึกษาส9งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครูตามความจําเป:นและเหมาะสม
อย9างสม่ําเสมอ  โดยพิจารณาจากตัวบ"งช้ี ดังต"อไปนี้ 
   (๔.๑)  สถานศึกษาจัดครูเข6าสอนตรงตามสาขาวิชา หรือความถนัด หรือความรู6
ความสามารถ 
   (๔.๒)  ครูได6รับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใช6สอนหรือปฏิบัติงานอย"างต"อเนื่องและ
สอดคล6องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 

   (๔.๓)  สถานศึกษาส"งเสริมการทํางานเป7นทีม 



 

 

    

 (๕)  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคล
องกับหลักสูตร ตาม           
ความต
องการของผู
เรียนและท
องถ่ิน โดยพิจารณาจากตัวบ"งช้ี ดังต"อไปนี้   
  (๕.๑)  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให6สอดคล6องกับสภาพและ          
ความต6องการของท6องถิ่นโดยให6ชุมชนเข6ามามีส"วนร"วม 
  (๕.๒)  สถานศึกษามีการจัดแนวการเรียนการสอนให6สอดคล6องกับหลักสูตร 
ความต6องการของผู6เรียน ท6องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมให6สามารถเช่ือมโยง
แก6ป#ญหาท6องถิ่นได6 และนําไปปฏิบัตไิด6จริง 

 

 (๖)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน
นผู
เรียนเป:นสําคัญ โดย

พิจารณาจากตัวบ"งช้ี  ดังต"อไปนี้ 
  (๖.๑)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอย"างหลากหลาย   เหมาะสมกับธรรมชาติและสอดคล6องกับความ        
ต6องการ ของผู6เรียน 
  (๖.๒)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ6นให6ผู6เรียนรู6จักศึกษาหาความรู6  แสวงหาคําตอบ  และสร6าง        
องค-ความรู6ด6วยตัวเอง                                              
   (๖.๓)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ6นให6ผู6เรียนรู6จักคิดวิเคราะห-  คิดสังเคราะห-  คิดสร6างสรรค- คิด
แก6ป#ญหาและตัดสินใจ 
   (๖.๔)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการ  เช่ือมโยงสาระความรู6 ทักษะด6านต"าง ๆและแนวคิดของสิ่งที่
เรียนรู6ในห6องเรียนกับความจริงของชีวิตรวมทั้งปลูกฝ#งคุณธรรมจริยธรรมที่ต6องปฏิบัติในสังคม
ร"วมกับผู6อื่น 
   (๖.๕)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส"งเสริมความเป7นประชาธิปไตย การทํางานร"วมกับผู6อื่น และความ
รับผิดชอบต"อส"วนรวม 
   (๖.๖)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให6ผู6เรียนได6รับการพัฒนาอย"างครบถ6วน ทั้งด6านดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
   (๖.๗)  สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของผู6เรียนด6วยวิธีการที่หลากหลาย
และต"อเนื่อง 
   (๖.๘)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให6ผู6เรียนมีความกระตือรือร6นในการเรียนและรักสถานศึกษา     
                    



 

 

    

ข. มาตรฐานด
านปIจจัย ประกอบด6วยมาตรฐานและตัวบ"งช้ีการพิจารณา ดังต"อไปนี้ 

 (๑)  ผู
บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และเป:นแบบอย9างท่ีดี โดยพิจารณาจากตัวบ"งช้ี 

ดังต"อไปนี้        
  (๑.๑)  ผู6บริหารอุทิศตนให6กับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย"างต"อเนื่อง 
  (๑.๒)  ผู6บริหารมีความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม และซื่อสัตย- 
  (๑.๓)  ผู6บริหารมีการครองตนที่ดี ไม"มีหนี้สินล6นพ6นตัว ไม"เกี่ยวข6องกับอบายมุข
และสิ่งเสพติด 

  (๒)  ผู
บริหารมีภาวะผู
นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยพิจารณา

จากตัวบ"งช้ี ดังต"อไปนี้  
  (๒.๑)  ผู6บริหารมีวิสัยทัศน-ในการจัดการศึกษาให6ทันกับการเปลี่ยนแปลง  
        (๒.๒)  ผู6บริหารมีความเป7นผู6นํา  มีมนุษยสัมพันธ- และเป7นที่ยอมรับของ
ผู6เกี่ยวข6อง 
  (๒.๓)  ผู6บริหารมีความเป7นประชาธิปไตย 
        (๒.๔)  ผู6บริหารมีความรู6ความสามารถด6านวิชาการและหลักการบริหารจัดการ 

 (๓)  ครูมีจิตวิญญาณความเป:นครู มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยพิจารณาจากตัว

บ"งช้ี ดังต"อไปนี้ 
   (๓.๑)  ครูมีความเอื้ออาทร เข6าใจ และเอาใจใส"ผู6เรียนทุกคนอย"างสมํ่าเสมอและเท"า
เทียมกัน 

   (๓.๒)  ครูมีมนุษยสัมพันธ-  ควบคุมอารมณ-ได6 และรับฟ#งความคิดเห็นของผู6อื่น 
  (๓.๓)  ครูมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย- ตรงต"อเวลา และอุทิศตนให6กับการพัฒนา
ผู6เรียน 
  (๓.๔)  ครูวางตนเหมาะสม เป7นแบบอย"างที่ดใีนเรื่องความประพฤติ บุคลิกภาพ 
  (๓.๕)  ครูมีเจตคติที่ดีต"อวิชาชีพครู 
  (๓.๖)  ครูศึกษาหาความรู6 และพัฒนาการสอนอยู"เสมอ 

 (๔)  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย9างมีประสิทธิภาพและเน
น
ผู
เรียน                เป:นสําคัญ โดยพิจารณาจากตัวบ"งช้ี ดังต"อไปนี้ 
   (๔.๑)  ครูรู6เปdาหมายของการจัดการศึกษา  และเปdาหมายหลักสูตร  
   (๔.๒)  ครูมีความสามารถในการวิเคราะห-หลักสูตร และจัดทําแผนการเรียนรู6ที่
เน6นผู6เรียนเป7นสําคัญ 
  (๔.๓)  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน6นผู6เรียนเป7นสําคัญในช"วงช้ันที่ ๑ ถึง
ช"วงช้ันที่ ๔  



 

 

    

   (๔.๔)   ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและอิงพัฒนาการ
ของผู6เรียนมีการประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเด"น จุดด6อย การประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 
   (๔.๕)  ครูนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับการเรียนและเปลี่ยนการ
สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพอย"างต"อเนื่อง 

 (๕)  ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู
 คิดวิเคราะห1 และสร
างองค1ความรู
                      
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากตัวบ"งช้ี ดังต"อไปนี้ 

   (๕.๑)  ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรู6และข"าวสารข6อมูลจากแหล"งต"าง ๆ เพื่อ
นํามาพัฒนาการเรียนการสอน 
  (๕.๒)  ครูมีความสามารถในการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
   (๕.๓)  ครูมีความสามารถในการวิเคราะห-ป#ญหาและแก6ไขสถานการณ-ได6 

  (๖)  ครูมีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  
โดยพิจารณาจากตัวบ"งช้ี ดังต"อไปนี้                 

   (๖.๑)  ครูที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
   (๖.๒)  ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก  โท 
   (๖.๓)  ครูได6สอนตรงกับความถนัด  
   (๖.๔)  ครูได6รับการพัฒนาในวิชาที่สอนปAละไม"น6อยกว"า ๒๐ ช่ัวโมง  

  (๗)  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู
เรียนและท
องถ่ิน มีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีเอื้อต9อการเรียนรู
 โดยพิจารณาจากตัวบ"งช้ี ดังต"อไปนี้     
   (๗.๑)  สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสม
สอดคล6องกับเปdาหมายการศึกษาและความต6องการของผู6เรียนและท6องถิ่น 
  (๗.๒)  สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต"อการเรียนรู6 
  (๘)  สถานศึกษามีอาคาร  สถานที่  และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 
   (๘.๑)  สถานศึกษามีอาคาร  สถานที่  และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 
   (๘.๒)  สถานศึกษามีห6องเรียนและห6องปฏิบัติการที่จําเป7นต"อการเรียนการสอน 
  (๙)  สถานศึกษามีการจัดองค-การ โครงสร6าง และการบริหารงานอย"างเป7นระบบ เพื่อให6
มีความพร6อมในการเป7นโรงเรียนร"วมพัฒนาวิชาชีพครู   
  (๙.๑)  สถานศึกษามีการกําหนดแผนเกี่ยวกับการฝCกประสบการณ-วิชาชีพครูใน
แผนพัฒนา 
  (๙.๒)  สถานศึกษามีการกําหนดผู6รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการฝCกประสบการณ-
วิชาชีพครู 



 

 

    

  (๙.๓)  สถานศึกษามีระบบการดูแล นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 
  (๙.๔)  สถานศึกษาจัดและส"งเสริมให6นักศึกษาฝCกประสบการณ-วิชาชีพ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ6นให6ผู6เรียนรู6จักศึกษาหาความรู6  แสวงหาคําตอบ และสร6าง
ความรู6ด6วยตนเอง 
      (๙.๕)  สถานศึกษากําหนดงานให6นักศึกษาฝCกประสบการณ-วิชาชีพครูอย"าง
เหมาะสมและตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาฝCกประสบการณ-       
   (๙.๖)  สถานศึกษามีการกําหนดแผนกลยุทธ-จากการมีส"วนร"วมของบุคลากรที่
เกี่ยวข6องเป7นแผนแม"บทการพัฒนาโรงเรียนร"วมพัฒนาวิชาชีพครู 
   (๙.๗)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสร6างความสัมพันธ-อันดีระหว"างนักศึกษา
ฝCกประสบการณ-วิชาชีพครูกับบุคลากรที่เกี่ยวข6องของโรงเรียน 
   (๙.๘)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมในท6องถิ่นที่ให6นักศึกษาฝCกประสบการณ-วิชาชีพ
ครู ได6เข6าร"วมเพื่อรู6จักบุคคลสําคัญและขนบธรรมเนียมประเพณีของท6องถิ่น 
  (๙.๙)  สถานศึกษามีการจัดสวัสดิการที่จําเป7นแก"นักศึกษาฝCกประสบการณ-วิชาชีพ
ครู 
  (๙.๑๐)  สถานศึกษาสามารถจัดโอกาสให6นักศึกษาฝCกประสบการณ-วิชาชีพครู
เข6าร"วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวิจัยในช้ันเรียน  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
การเรียนรู6 การพัฒนานักเรียน และกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูอื่น ๆ 

  (๑๐)  ผู
บริหารมีความสามารถในการบริหารหน9วยฝ�กประสบการณ1วิชาชีพครู โดย

พิจารณาจากตัวบ"งช้ี ดังต"อไปนี้ 
   (๑๐.๑)  ผู6บริหารมีความรู6ความเข6าใจเกี่ยวกับเปdาหมายและกระบวนการฝCก
ประสบการณ-วิชาชีพครู 
  (๑๐.๒)  ผู6บริหารมีการวางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับการเป7นหน"วยฝCก
ประสบการณ-วิชาชีพครู 
   (๑๐.๓)  ผู6บริหารมีความสามารถในการประสานงานและร"วมมือกับสถาบันผลิต
ครูและผู6เกี่ยวข6องในการพัฒนานักศึกษา  และการจัดการฝCกประสบการณ-วิชาชีพครูให6มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

  (๑๑)  ครูมีความสามารถในการเป:นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝ�กประสบการณ1วิชาชีพครู                       
โดยพิจารณาจากตัวบ"งช้ี ดังต"อไปนี้ 
  (๑๑.๑)  ครูรู6และเข6าใจเกี่ยวกับเปdาหมายและกระบวนการฝCกประสบการณ-
วิชาชีพครู 
  (๑๑.๒)  ครูมีทักษะและเทคนิคในการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 



 

 

    

                   (๑๑.๓)  ครูครองตนเป7นแบบอย"างที่ดีตามจรรยาบรรณครู  และการเป7นครูมือ
อาชีพ 
  (๑๑.๔)  ครูมีความสามารถในการประสานงานและร"วมมือกับสถาบันผลิตครู
และผู6เกี่ยวข6องในการพัฒนานักศึกษา และการจัดการฝCกประสบการณ-วิชาชีพครู  
 

--------------------------------- 
 


