คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีการศึกษา 2559

คํานํา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดให้นักศึกษาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาตามที่ กําหนดในมาตรา 9 (7) แห่ งพระราชบัญ ญั ติสภาครูและบุ คลากรทางการศึกษา
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วิชาชีพ พ.ศ. 2549 เพื่อให้บัณฑิตหรือผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา มีคุณสมบัติในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คือ “ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์ตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด” ในการนี้
คณะศิลปศึกษาจึงจัดทํ าคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์นิเทศก์
ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คณะศิลปศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทําคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฉบับนี้ คณาจารย์และนักศึกษาจะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการ
กํากับ ดูแลนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์)
คณบดีคณะศิลปศึกษา

สารบัญ
เรื่อง
ประวัติคณะศิลปศึกษา
คําอธิบายรายวิชา
จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ขอบข่ายของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ปฏิทินการดําเนินงานปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
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ภาคผนวก ก
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- แบบประเมินนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สําหรับอาจารย์นิเทศก์ (ศษ 02)
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- แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สําหรับอาจารย์นิเทศก์ (ศษ 05)
- แบบประเมินการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ สําหรับอาจารย์นิเทศก์ (ศษ 06)
- แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา (ศษ 07)
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ประวัติคณะศิลปศึกษา
คณะศิลปศึกษาเป็นคณะวิชาหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่ผลิตบัณฑิต
สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ ก่อตั้ง
ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยเปิ ดการศึกษาในระดับ ปริญ ญาตรี หลักสู ตรศึ กษาศาสตรบัณ ฑิ ต
(ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2542 และในปี พ.ศ. 2547 คณะศิลปศึกษาได้เปิดหลักสูตรใหม่คือหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายการ
ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย 4
ภาควิชา คือ ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา และภาควิชาศึกษาทั่วไป
คณะศิ ลปศึ กษาในฐานะแหล่งส่งถ่ายความรู้ในศาสตร์และศิ ลป์ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิ ลป์ ทั้ ง
แนวทางการอนุรักษ์ การพัฒนาและสร้างสรรค์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปสู่บัณฑิต และจากบัณฑิตในฐานะ
ผู้ ส อนถ่ ายทอดความรู้ไปสู่ เยาวชนของชาติ ให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจ มี ค วามซาบซึ้ งในศิ ล ปวัฒ นธรรมโดยมี
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตครูนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ทั้งไทยและสากลที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
ศิลปะ สามารถประยุกต์หลักการ วิธีสอนและเทคนิคต่างๆมาบูรณาการการสอนศิลปะทั้งในเชิงทฤษฎีและการ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้สู่การประยุกต์ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม บัณฑิตพึง
ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนในสังคม และ
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปัจจุบันเพื่อผดุงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
ปัจจุบัน คณะศิลปศึกษาดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
ซึ่ งเป็ น หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2555 และดํ า เนิ น การใช้ ในคณะศิ ล ปศึ ก ษาส่ วนกลางและวิ ท ยาลั ย นาฎศิ ล ป์
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้ง 12 แห่ง โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา
สืบสาน สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งศิลป์ เพื่อพัฒนาความเป็นครูศิลปะ สู่สังคมที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นองค์กรหลัก ในการสร้างครูมืออาชีพ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ ที่มีคุณภาพ
ออกสู่สังคม เพื่อเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติและก้าวสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2

พันธกิจ
1. ผลิตครูและพัฒ นาการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ ที่มีคุณสมบั ติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู
2. วิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการเรียนการสอน ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
และคีตศิลป์
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม
4. ทํานุบํารุง สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
1. ผลิตครูศิลปะที่มีความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ดนตรีและคีตศิลป์
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพครู
2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับ
3. เป็นแหล่งองค์ความรู้และให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์สู่สังคม
4. เพื่ออนุรักษ์สืบทอดสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

คําอธิบายรายวิชา
300-21014 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1 (Teaching Internship I)
6 (0-12-6)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยมีการนิเทศอย่างใกล้ชิด การบูรณาการความรู้ในการจัดทําแผนการ
เรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์การเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้
อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทํา
บันทึกและผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา
300-21015 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2 (Teaching Internship II)
6 (0-12-6)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทําแผนการ
เรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์การเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้
อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทํา
บั น ทึ ก และรายงานผลการจั ด การเรีย นรู้ การจั ด กิ จกรรมทางวิช าการ การวิ จั ย ในชั้ น เรีย นเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา
คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นการศึกษาเรียนรู้ภาคสนามที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับนักศึกษาใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลักสูตร 5 ปี ) ที่ได้ถูกกําหนดขึ้นตามเงื่อนไขของพระราชบั ญ ญั ติสภาครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2546 ซึ่ งได้ กํ าหนดให้ คุ รุส ภาเป็ น องค์ ก รหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นวิ ช าชี พ ครู ให้ มี
มาตรฐาน โดยครูจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจึงจะสามารถปฏิบัติการสอนได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันว่า
ครูจะต้ องมีค วามรู้ ความสามารถเพีย งพอที่ จะยกระดับ มาตรฐานการศึกษาของชาติ ได้ ในส่วนของนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนนั้นจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพให้ครบถ้วนตามที่คุรุสภากําหนด ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน ซึ่งการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาจะเป็นวิธีการและเวทีที่จะบ่มเพาะความเป็นครูอย่างแท้จริงให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้นํา
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติที่ได้เรียนมา มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ตนเองเลือก
และกําหนดอย่างเป็นระบบ ภายใต้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดโดยครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ รวมทั้งนักศึกษาจะได้
เรียนรู้การแก้ปัญหาในชั้นเรียน และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษาเครือข่าย
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กําหนดจุดมุ่งหมายในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ไว้ดังนี้
1. เพื่อให้นักศึกษาได้นําเอาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้เรียนมา ไปทดลองปฏิบัติจริง และ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียนและปัญหาที่เกิดขึ้น
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาที่ไปปฏิบัติการสอน ตลอดจนเรียนรู้ปัญหา
และวิธีการแก้ไขปัญหา
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสังคมในฐานะที่เป็นครู การทํางานเป็นทีม และการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียน คณาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา ที่นักศึกษาไปปฏิบัติการสอน
4. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการวางแผน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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ขอบข่ายของการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
นักศึกษาจะต้องปฏิ บัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณ สมบัติตามที่ คณะกรรมการคุรุสภากําหนด โดย
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนั้นหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต จึงกําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 300-21014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาค
การศึกษาที่1 และ 300-21015 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ดังนั้นให้นักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาทุกคน ปฏิบัติงานในขอบข่าย ดังต่อไปนี้
1. งานด้านวิชาการ
1.1 งานด้านการจัดการเรียนการสอน
1) ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร/ สาระการเรี ย นรู้ มาตรฐานการเรี ย นรู้ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ การจั ด
ประสบการณ์ คู่มือครู แบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบ เพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่
ชัดเจน
2) วางแผนการจัด การเรียนรู้ โดยจัด ทํ าแผนการจั ด ประสบการณ์ ระยะยาว และทํ าแผนการ
จัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ ส่งครู/อาจารย์พี่เลี้ยงล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์โดยเน้นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3) สังเกตการจัดการเรียนรู้ของครู/อาจารย์พี่เลี้ยงในสัปดาห์แรก เพื่อศึกษาวิธีการและกําหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
4) เข้าสอนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีชั่วโมงการสอน สัปดาห์ละ 8 - 10 ชั่วโมง รวมแล้วไม่น้อย
กว่า 120 ชั่วโมงต่อภาคเรียน
5) จัดหา จัดทําและพัฒนาสื่อการเรียน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
6) วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
1.2 การวิจัยในชั้นเรียนให้ทําวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง
1.3 งานด้านบรรยากาศในชั้นเรียนและสถานศึกษา
1.3.1 จัดตกแต่งห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้
1.3.2 จัดมุมวิชาต่างๆ หรือมุมประสบการณ์ต่าง ๆ และป้ายนิเทศ
2. งานด้านปกครอง
การเรี ย นการสอนนั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปกครองตลอดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ก ารสอน และจะเกิ ด
ผลสั ม ฤทธิ์ห รือ ไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ การปกครองชั้ น เรีย นอย่ างเหมาะสม ซึ่ งงานการปกครองชั้ น เรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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2.1 หน้าที่การปกครองนักเรียนในขณะที่ทําการสอน รวมทั้งการฝึกอบรมนักเรียนควบคู่กับการเรียน
การสอน
2.2 หน้าที่ในการอบรมสั่งสอนนักเรียนตามโอกาสต่างๆ เช่น การอบรมนักเรียนหน้าแถวในตอนเช้า
หรือวันสุดสัปดาห์ ฯลฯ
2.3 ช่วยสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2.4 ให้ ความร่วมมือพบกับ ผู้ปกครองนักเรียนในบางโอกาส เมื่อต้องการความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน
3. งานด้านธุรการ
งานด้านธุรการในสถานศึกษาเป็นงานที่จําเป็นอย่างหนึ่ง ซึ่งนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ควรฝึกปฏิบัติไว้เมื่อออกไปเป็นครูจะได้สามารถทํางานด้านธุรการได้อย่างราบรื่น งานที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษารับผิดชอบ มีดังนี้
3.1 ทําบัญชีเรียกชื่อนักเรียน
3.2 ทําระเบียนต่าง ๆ
3.3 ทําสมุดประจําตัวนักเรียน
3.4 งานอื่น ๆ ที่สถานศึกษามอบหมาย
4. งานกิจกรรมต่าง ๆ
หน้าที่ของนักศึกษาเกี่ยวกับงานกิจกรรม ประกอบด้วย
4.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4.2 ตรวจสุขภาพนักเรียน (ในตอนเช้า) หรือดูแลความเรียบร้อยในการแต่งกาย
4.3 ดูแลให้ความช่วยเหลือให้ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่ในสถานศึกษา เช่น การข้ามถนน
ตอนเช้า และตอนเย็นหลังจากสถานศึกษาเลิก
5. งานพัฒนาชุมชน
ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นั้น นักศึกษาไม่ควรมุ่งแต่ด้านงานวิชาการเท่านั้นควรฝึกงาน
หลายๆ ด้านเพื่อให้เกิดความชํานาญ นักศึกษาจะต้องมีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน หมายถึงอาจารย์ ผู้ปกครอง งาน
พัฒนาชุมชนเป็นงานสําคัญมากอย่างหนึ่งที่นักศึกษาไม่ควรละเลยเพราะในปัจจุบันเป้าหมายของการศึกษา คือ
เพื่ อ พั ฒ นาชุม ชนให้ เกิ ด ความเจริญ ก้ าวหน้ า ดั งนั้ น นั กศึกษาปฏิ บัติ ก ารสอนในสถานศึ กษาควรมี ส่ วนร่วมกั บ
สถานศึกษาในการพัฒนาชุมชน

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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6. งานโครงการ
นั ก ศึ กษาปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา จะต้ อ งจั ด กิ จกรรมพั ฒ นาผู้ เรียนร่วมกั บ ครูแ ละบุ ค ลากร
สถานศึกษา อย่างน้อย 1 โครงการ

ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1. ระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
2. ชั่วโมงของการสอนและการปฏิบัติงานอื่น
2.1 ทําการสอนสัปดาห์ละ 8-10 ชั่วโมง ทั้งนี้ให้รวมการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมแนะแนว
กิ จกรรมนั กเรียน ได้ แ ก่ ลูกเสื อ เนตรนารี ยุ วกาชาด ผู้ บํ าเพ็ ญ ประโยชน์ ชมรม และกิจกรรมเพื่ อ สั งคมและ
สาธารณะประโยชน์ จํานวน 1 ชั่วโมง
2.2 ปฏิบัติงานอื่นสัปดาห์ละ 16-20 ชั่วโมง รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 120 ชั่วโมงต่อภาคเรียน
3. วันและเวลาทําการสอน
คณะศิลปศึกษากําหนดให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตลอดระยะเวลาที่กําหนดตั้งแต่วันจันทร์ศุกร์ ตามเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติการสอนไปเรียนวิชาอื่น
4. การลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา
4.1 นักศึกษาจะต้องลงเวลามาทํางานและเวลากลับ เช่นเดียวกับข้าราชการครูในแบบลงเวลาปฏิบัติงาน
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในแฟ้มที่สถานศึกษาจัดไว้ให้
และใบลงเวลาทุกใบต้องมีลายเซ็นของครู/อาจารย์พี่เลี้ยงหรือผู้ได้รับมอบหมาย
4.2 ถ้านักศึกษามีความจําเป็นต้องออกนอกสถานศึกษาในระหว่างเวลาที่มีการเรียนการสอนเพื่อพบอาจารย์
นิเทศก์ ในการขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การขอคําแนะนํา และปรึกษาในเรื่องต่างๆ
หรือทําธุระส่วนตัว นักศึกษาจะต้องแจ้งให้ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงทราบและเขียนใบลาถึงผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือ
อาจารย์ใหญ่ ในแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่ของคณะศิลปศึกษา และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะ
ออกไปได้ (ในกรณี ที่กลับมาพบอาจารย์นิเทศก์ จะต้องมีบันทึกของอาจารย์นิเทศก์ถึงครู/อาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อ
รับรองว่านักศึกษากลับเข้าคณะศิลปศึกษาจริง)
4.3 ถ้านักศึกษาไม่มาปฏิบัติงานเกิน 5 วันทําการ รวมวันลาป่วยและลากิจ (ตลอดระยะเวลาที่กําหนด) จะถูก
ปรับตกในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ยกเว้นมีเหตุ

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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จําเป็นและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินงานวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4.4 ถ้าลาป่วย หรือ ลากิจ ต้องส่งใบลาตามระเบียบการลา หากลาป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์
4.5 ห้ามมิให้นักศึกษารับงานใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ
5. การพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
นักศึกษาจะพานักเรียนออกนอกสถานศึกษาหรือไปทัศนศึกษาตามลําพังไม่ได้ จะต้องมีครูประจําการเป็น
ผู้นําไป โดยนักศึกษาเป็นเพียงผู้ช่วยเท่านั้น
6. การปฏิบัติการงานนอกเวลาราชการ
การจัดกิ จกรรม การสอนพิ เศษหรือสอนซ่ อ มเสริม นอกเวลาราชการ นั กศึกษาจะต้ องได้ รับ อนุญ าตจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา
7. การขาดคุณสมบัติระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
หากในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทางคณะศิลปศึกษาตรวจสอบพบว่า นักศึกษาขาดคุณสมบัติใน
การออกปฏิบัติการสอน คณะศิลปศึกษาสามารถดําเนินการเรียกตัวนักศึกษากลับได้ทันที
ปฏิทินการดําเนินงานปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วัน เดือน ปี
4 มกราคม 2559
13 มกราคม 2559
1 กุมภาพันธ์ 2559
4 กุมภาพันธ์ 2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
3 มีนาคม 2559
25 มีนาคม 2559
30 มีนาคม 2559

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

กิจกรรม
ส่งแบบสํารวจข้อมูลสถานศึกษาขอจํานวนวิชาเอกที่จะรับนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน
นักศึกษาส่งข้อมูลประวัติและที่พักอาศัย
ประชุมนักศึกษาชี้แจงคุณสมบัติกอ่ นออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- ประกาศรายชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการสอน
ประชุมนักศึกษาเลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอน
ประกาศรายชือ่ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประกาศรายชือ่ อาจารย์นิเทศก์
สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นเิ ทศก์การศึกษา
และอาจารย์นิเทศก์วิชาเอก
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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วัน เดือน ปี
กิจกรรม
10 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
11 พฤษภาคม 2559 อาจารย์นิเทศก์นํานักศึกษาไปรายงานตัวต่อผู้บริหารสถานศึกษา
16 พฤษภาคม 2559 สถานศึกษาเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เริ่มปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
27 พฤษภาคม 2559 ช่วงบ่าย นักศึกษานําตารางสอนและหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง และครู/
อาจารย์พี่เลี้ยง มาพบอาจารย์ ครั้งที่ 1
24 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 2 (กรณีจําเป็นเร่งด่วน)
29 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 3 (กรณีจําเป็นเร่งด่วน)
26 สิงหาคม 2559 ช่วงบ่าย นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 4 (กรณีจําเป็นเร่งด่วน)
30 กันยายน 2559 - วันสุดท้ายของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- นักศึกษาอําลาเพื่อขอบคุณผูบ้ ริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
- นักศึกษาส่งมอบงานและเอกสารที่ได้รับมอบหมายให้แก่ครู/อาจารย์พี่
เลี้ยง
3 ตุลาคม 2559
ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงส่งผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อ
ภาควิชาการศึกษา คณะศิลปศึกษา
4 ตุลาคม 2559
- นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- นักศึกษาส่งแผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน และรายงานผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้กับอาจารย์นิเทศก์
10 ตุลาคม 2559
- ภาควิชาการศึกษา ประมวลผลวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- รายงานผลการเรียนต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สบศ.
หมายเหตุ
ประเมินผลการสอน

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2559

อัตราส่วนคะแนนการประเมินผลการสอน ครั้งที่ 1 : ครัง้ ที่ 2 : ครั้งที่ 3
เท่ากับ
20 : 40 : 40
คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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ปฏิทินการดําเนินงานปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วัน เดือน ปี
5-6 กันยายน 2559

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประกาศรายชือ่ สถานศึกษาปฏิบัติการสอน
8 กันยายน 2559
ประชุมนักศึกษาเลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอน
20 กันยายน 2559 ประกาศรายชือ่ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่างๆ
22 กันยายน 2559 ประกาศรายชือ่ อาจารย์นิเทศก์
25 ตุลาคม 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
31 ตุลาคม 2559
อาจารย์นิเทศก์นํานักศึกษาไปรายงานตัวต่อผู้บริหารสถานศึกษา
1 พฤศจิกายน 2559 สถานศึกษาเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เริ่มปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
4 พฤศจิกายน 2559 ช่วงบ่าย นักศึกษานําตารางสอนและหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง และครู/
อาจารย์พี่เลี้ยง มาพบอาจารย์ ครั้งที่ 1
2 ธันวาคม 2559
ช่วงบ่าย นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 2 (กรณีจําเป็นเร่งด่วน)
6 มกราคม 2560
ช่วงบ่าย นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 3 (กรณีจําเป็นเร่งด่วน)
3 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงบ่าย นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 4 (กรณีจําเป็นเร่งด่วน)
28 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสุดท้ายของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- นักศึกษาอําลาเพื่อขอบคุณผูบ้ ริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
- นักศึกษาส่งมอบงานและเอกสารที่ได้รับมอบหมายให้แก่ครู/อาจารย์พี่
เลี้ยง
3 มีนาคม 2560
ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงส่งผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อ
ภาควิชาการศึกษา คณะศิลปศึกษา

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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วัน เดือน ปี
6 มีนาคม 2560

-

10 มีนาคม 2560

-

กิจกรรม
นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
นักศึกษานําเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการสอน สื่อ หรือผลงาน
ทางวิชาการอืน่ ที่นักศึกษาได้ผลิตหรือพัฒนาขึ้นระหว่างปฏิบัติการสอน
นักศึกษาส่งแผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน และรายงานผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้กับอาจารย์นิเทศก์
ภาควิชาการศึกษา ประมวลผลวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รายงานผลการเรียนต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หมายเหตุ
ประเมินผลการสอน

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560
อัตราส่วนคะแนนการประเมินผลการสอน ครั้งที่ 1 : ครัง้ ที่ 2 : ครั้งที่ 3
เท่ากับ
20 : 40 : 40

บทบาทหน้าทีข่ องผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1. บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา/บุคลากรนิเทศ
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ผู้อํานวยการ
บุคลากรนิเทศ หมายถึง ผู้บริหารหรืออาจารย์ที่สถานศึกษาแต่งตั้งขึ้นเพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูซึ่งมีหน้าที่ดังนี้
1) ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) ให้คําแนะนําแก่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเช่นการสอนการจัดกิจกรรม ความประพฤติ ฯลฯ
3) ดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4) ให้คําแนะนําครู/อาจารย์พี่เลีย้ ง ในการดูแลนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5) ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากับนักเรียน ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
6) แสดงความคิดเห็นและประเมินผลสรุปการทํางานของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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7) รายงานให้อาจารย์นิเทศก์หรือคณะศิลปศึกษาทราบเมื่อมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับนักศึกษาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา
8) ให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ค ณะศิ ล ปศึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ปรุ งกระบวนการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
9) สังเกตการสอนนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
10) รวบรวมส่งสมุดลงเวลาของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาส่งมอบกลับภาควิชาการศึกษาคณะ
ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2. คุณสมบัติ และบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์
อาจารย์นิเทศก์ที่จะออกนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนดดังนี้
1) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
2) มีทักษะการนิเทศ โดยมีประสบการณ์การนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อย
กว่า 3 ปี
3) มีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์
1) นิเทศการสอนของนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ภาคการศึกษา
2) ตรวจแผนการสอนเพื่อติดตามการพัฒนาของนักศึกษา
3) สังเกตการสอนของนักศึกษาในชั้น เพื่อติดตามการพัฒนาของนักศึกษา
4) พบนั กศึกษา เพื่อรับทราบปัญ หาในการปฏิบัติการสอน และเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญ หาอย่าง
สม่ําเสมอ
5) พบครูพี่เลี้ยง เพื่อปรึกษาและวางแผนร่วมกัน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา
6) พบผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อทราบนโยบายของสถานศึกษา และสร้างสัมพันธภาพอันดีตามโอกาสอัน
สมควร
7) เข้าร่วมสัมมนาการปฏิบัติการสอน เพื่อทราบปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนักศึกษา
8) ประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด โดยร่วมมือกับครู/อาจารย์พี่เลี้ยง

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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3. คุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่ของครู/อาจารย์พี่เลี้ยง
คุณสมบัติของครูพเี่ ลีย้ ง
ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง ต้องมีคุณสมบัตติ ามที่ครุ ุสภากําหนดดังนี้
1) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางด้านนาฏศิลป์หรือดนตรี
2) มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) มีคุณลักษณะของความเป็นครู
บทบาทหน้าทีข่ องครู/อาจารย์พี่เลี้ยง
1) แนะนํานักศึกษาแก่ผู้เรียนในชั้นเรียน
2) แนะนํานักศึกษาให้เข้าใจสภาพการเรียนและปัญหาของผู้เรียน
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สังเกตการสอนของตนก่อนลงมือปฏิบัติจริง
4) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการทําแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายสัปดาห์
5) สาธิตการสอน แนะนํา และทํากิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนให้ดูเป็นแบบอย่าง
6) สังเกตการสอนและการทํางานของนักศึกษาอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้สอนโดยลําพัง ช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามหลักการ เพื่อให้การสอนเป็นไปได้ด้วยดี
7) ช่วยแนะนํานักศึกษาในด้านการจัดการเลือก การทํา และการใช้สื่อการสอน ตลอดจนแหล่งวิทยาการ
ต่างๆ
8) ตรวจแผนการสอนรายสัปดาห์พร้อมทั้งเขียนข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนที่นักศึกษาจะทําการสอน
9) ปรึกษาหารือ และวางแผนร่วมกับอาจารย์นิเทศก์เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของนักศึกษา
10) วัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอน
11) ให้คําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เหมาะสม
4. คุณสมบัติ และบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
คุณสมบัติของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1. ลงทะเบียนครบและสอบผ่านรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูบังคับ วิชาชีพครูเลือก และวิชาชีพเอกเดี่ยว ตาม
ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ข้อกําหนดสําหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2. มีบุคลิกภาพและแต่งกายเหมาะสมกับการเป็นครูที่ดี
3. มีสุขภาพกายและจิตดี
4. สามารถปฏิบัติตนได้ตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นวิ ช าการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา 1 และการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา 2
เปรียบเสมือนบุคลากรคนหนึ่งของสถานศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษานั้น นักศึกษา
ควรปฏิบัติตน ดังนี้
1. บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนต่อสถานศึกษา
1) เคารพและปฏิบตั ิตามนโยบายของสถานศึกษา
2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาโดยเคร่งครัด
3) แต่งกายและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบของสถานศึกษา
4) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถ
5) ปฏิบัติตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
6) เคารพและปฏิบัติต่อครู/อาจารย์ทุกท่านในสถานศึกษาเท่าเทียมกับอาจารย์นิเทศก์
7) ร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เช่นเดียวกับครู/อาจารย์ท่านอื่นในสถานศึกษา
8) มีมนุษยสัมพั นธ์ที่ดีต่อบุคลากรในสถานศึกษา และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจาก
สถาบันอื่นๆ
9) ร่วมรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่างๆ ของสถานศึกษา
2. บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนต่อครู/อาจารย์พี่เลี้ยง
1) แสดงความตั้ งใจที่ จะเรียนรู้วิธีการทํ างานและให้ ความร่วมมื อ กั บ ครู/อาจารย์พี่ เลี้ย งอย่ างเต็ ม
ความสามารถ
2) พึงเคารพในบทบาทหน้าที่ของครู/อาจารย์พี่เลี้ยง ให้เกียรติ ยกย่อง และยินดีรับฟังความคิดเห็น
คําแนะนํา และคําติชมจากครู/อาจารย์พี่เลี้ยง
3) เตรียมความพร้อมทางด้านเนื้อหาวิชา และเทคนิคการสอนโดยขอคําปรึกษาจากครู/อาจารย์พี่เลี้ยง
ก่อนทําการสอน
4) ควรวางแผนงานอย่างมีระบบร่วมกับครู/อาจารย์พี่เลี้ยง และปรึกษาปัญหาต่างๆ อย่างเปิดเผย
5) ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าให้กับครู/อาจารย์พี่เลี้ยง ตรวจก่อนสอนทุกครั้ง
6) ตรงต่อเวลาในการสอนและรักษาเวลานัดหมายกับครู/อาจารย์พี่เลี้ยงอย่างเคร่งครัด
7) แสดงความกระตื อ รื อ ร้ น และเอาใจใส่ ก ารสอน ตลอดจนปฏิ บั ติ งานต่ า งๆ ที่ ท างสถานศึ ก ษา
มอบหมายด้วยความเต็มใจ
8) ให้ความเคารพและมีสัมมาคารวะต่อครู/อาจารย์พ่ีเลี้ยง ในฐานะผู้มีอาวุโสและมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพสูงกว่าตน
คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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3. บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนต่ออาจารย์นิเทศก์
อาจารย์นิเทศก์จะไปนิเทศการสอนของนักศึกษาตามที่คณะศิลปศึกษากําหนด โดยจะให้คําแนะนํา
คํ าปรึกษา และอภิ ป รายปั ญ หาร่วมกั บ นั กศึ ก ษาและครู/อาจารย์ พี่ เลี้ ยงเกี่ ยวกั บ พั ฒ นาการในการสอน และ
พฤติกรรมของนักศึกษา ดังนั้น นักศึกษาควรให้ความร่วมมือกับอาจารย์นิเทศก์ ดังนี้
1) ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของอาจารย์นิเทศก์
2) นํ า ส่ ง ตารางสอนให้ แ ก่ อ าจารย์ นิ เทศก์ ภ ายในสั ป ดาห์ แ รกที่ นั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา เพื่ออาจารย์นิเทศก์จะได้จัดตารางนัดหมายให้นักศึกษามาพบเพื่อปรึกษาปัญหาและไปนิเทศการสอน
ของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
3) แจ้งอาจารย์นิเทศก์ให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกิจกรรมที่ทําให้ต้องงดการสอน
4) ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจทุกครั้งที่อาจารย์ไปนิเทศการสอน
5) เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์นิเทศก์ทุกครั้งตามที่คณะกําหนด
6) แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาให้อาจารย์นิเทศก์ทราบอย่างตรงไปตรงมา เพื่อขอรับคําปรึกษา
คําแนะนํา และความช่วยเหลือทันที
4. บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนต่อการสอน
1) เตรียมการสอน และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ก่อนทําการสอน
2) มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในการสอนและงานที่ได้รับมอบหมาย
3) สอนด้วยความตั้งใจจริง เข้าสอนตรงเวลา ปฏิบัติงานโดยไม่ขาด ลา หรือมาสายโดยไม่จําเป็น ถ้ามี
ความจําเป็นต้องลา ให้ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา
4) ศึกษาค้นคว้าให้เกิดความแม่นยําในเนื้อหาวิชาที่สอน ใช้เทคนิคการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลายให้เป็นที่น่าสนใจของนักเรียน และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
5) สอนด้วยความรู้ดี ทันสมัยในเรื่องที่สอน และมีความรู้รอบตัวอื่นๆ ทั้งข่าว เหตุการณ์ สามารถ
แก้ปัญหาและพลิกแพลงสถานการณ์ได้
6) คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านสติปัญญา ความสามารถ พัฒนาการด้านต่างๆ และ
ความพร้อมในการเรียนรู้
7) รับฟังความคิดเห็น และคําแนะนําของอาจารย์นิเทศก์ และปรับปรุงการสอนให้ได้ผลดี
8) มีวิธีการปกครองชั้นเรียนเพื่อให้การดําเนินการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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5. บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนต่อนักเรียน
1) ปฏิบัติตนเสมือนครูคนหนึ่งของสถานศึกษา วางตนให้เป็นที่นับถือ รักใคร่ และเลื่อมใสทั้งทางด้าน
วิชาการและบุคลิกภาพ
2) ทําความรู้จักกับนักเรียนที่จะต้องสอนอย่างทั่วถึง ทั้งในด้านวุฒิภาวะและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
3) ทําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ ทั้งในและ
นอกห้องเรียน
4) เตรียมการสอนให้ดี เกิดประโยชน์แก่นักเรียน และคุ้มค่ากับเวลามากที่สุด
5) รักษาความลับของนักเรียนทุกคน และช่วยแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหานักเรียนด้วยความเต็มใจ
และจริงใจ
6) ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ความยุติธรรม และเมตตาปราณีต่อนักเรียนทุกคน
7) ตัดสินพฤติกรรมของนักเรียนด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล
การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ
ความหมาย
การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ คือการจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอนวัตกรรมการสอน สื่อ หรือผลงานทาง
วิชาการอื่นที่นักศึกษาได้ผลิตหรือพัฒนาขึ้นระหว่างปฏิบัติการสอน โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านนวัตกรรมการสอนร่วมกัน
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปฏิบัติการสอน
2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวปฏิบัติ
1. จัดนิทรรศการทางวิชาการ โดยให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานําผลงานทางวิชาการมาจัดแสดง
2. การดําเนินกิจกรรมควรประหยัดและเหมาะสมกับสถานะของนักศึกษาซึง่ อาจขอความร่วมมือจากคณะ
ศิลปศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์ท่ตี ้องใช้

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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การประเมินผลการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
คณะศิลปศึกษา ได้ใช้เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ประสบการณ์วชิ าชีพครูของคุรุสภาโดยมีกรอบการประเมินในเรื่องต่างๆดังนี้
1. นักศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
2. นักศึกษาสามารถประเมินปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
3. นักศึกษาสามารถจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4. นักศึกษาสามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
โดยรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นดังนี้
1. คะแนนการประเมินฯ จากครู/อาจารย์พี่เลี้ยง
30 %
1.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา/คุณลักษณะความเป็นครู
2. คะแนนการประเมินฯ จากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
10 %
2.1 คุณลักษณะความเป็นครู
3. คะแนนการประเมินฯ จากอาจารย์นิเทศก์
60 %
3.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3.2 แผนการจัดการเรียนรู้
3.3 รายงานผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3.4 การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
3.5 การวิจัยในชั้นเรียน
3.6 การเข้าร่วมสัมมนา
วิธกี ารประเมิน
1. การประเมินการปฏิบัติการสอนโดยครู/อาจารย์พี่เลี้ยงประเมินตามแบบ ศษ.01 สําหรับอาจารย์นิเทศก์
ประเมินตามแบบแบบ ศษ.02 (ภาคผนวก ก) ประเมินไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ ต่อภาคการศึกษา
2. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยอาจารย์นิเทศก์ ประเมินตามแบบ ศษ.03 (ภาคผนวก ก)
3. การประเมินวิจัยในชั้นเรียนโดยอาจารย์นิเทศก์ ประเมินตามแบบศษ.04 (ภาคผนวก ก)
4. รายงานผลการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาโดยอาจารย์ นิ เ ทศก์ ป ระเมิ น ตาม แบบศษ.05
(ภาคผนวก ก)
5. การประเมินคุณลักษณะความเป็นครู โดยผู้บริหารสถานศึกษา ประเมินตามแบบ ศษ.06 (ภาคผนวก ก)
6. การประเมินการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศก์ ศษ.07 (ภาคผนวก ก)

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
คะแนน คะแนน
จาก
จาก
ครู/
ผู้บริหาร
อาจารย์ 10%
พี่เลี้ยง
30%

หมายเหตุ

90 – 100
85 – 89
80 – 84
75 – 79

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

=A
= B+
=B
= C+

70 – 74
65 – 69
60 – 64
ต่ํากว่า 60

150 60 25

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=
=

C
D+
D
F

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

25 100

การเข้าร่วมสัมมนา

55

การวิจัยในชั้นเรียน

150

การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการปฏิบัติการสอน

อาจารย์
นิเทศก์

แผนการจัดการเรียนรู้

โรงเรียน

การปฏิบัติการสอน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

คุณลักษณะความเป็นครู

รหัสนักศึกษา

60%

การปฏิบัติการสอน

ลําดับ
ที่

คะแนนจากอาจารย์นิเทศก์

10

ภาคผนวก ก
-

แบบประเมินนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สําหรับครู/อาจารย์พี่เลีย้ ง (ศษ 01)
แบบประเมินนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สําหรับอาจารย์นิเทศก์ (ศษ 02)
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ สําหรับอาจารย์นิเทศก์ (ศษ 03)
แบบประเมินการวิจยั ในชัน้ เรียน สําหรับอาจารย์นิเทศก์ (ศษ 04)
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สําหรับอาจารย์นิเทศก์ (ศษ 05)
แบบประเมินการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ สําหรับอาจารย์นิเทศก์ (ศษ 06)
แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา (ศษ 07)
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แบบประเมินนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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ศษ 01
สําหรับครู/อาจารย์พี่เลี้ยง

ชื่อ-สกุลนักศึกษา..................................................................................................................................................................................
สาขาวิชา.........................................................................สถานศึกษาปฏิบัติการสอน...........................................................................
วิชาที่สอน.......................................................................ระดับชั้น........................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจงให้กาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ระดับคุณภาพ 5 = ดีมาก 4 = ดี
3 = ปานกลาง 2= น้อย 1= ต้องปรับปรุง
คะแนนที่ได้
รายการประเมินผล
ข้อเสนอแนะ
5
4
3
2
1
1.ด้านการเตรียมการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้
1.2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้องสัมพันธ์
ตั้งแต่ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ วิธีการ
วัดและประเมินผล
1.3 กําหนดเครื่องมือวัดผลชัดเจน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้
ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้าน
สมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียน
2. ด้านสื่อการสอน
2.1 มีสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพแวดล้อม
2.2 ใช้สื่อการสอนได้ถูกต้องและเหมาะสม
3. ด้านการสอน
3.1 การนําเข้าสู่บทเรียน
3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กําหนดไว้
3.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.4 การดูแลและควบคุมชั้นเรียน
3.5 ใช้แรงเสริมในการจัดการเรียนการรู้ได้อย่างเหมาะสม
3.6 การใช้น้ําเสียง คําพูด และจังหวะการพูดได้เหมาะสม
3.7 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
3.8 จัดบรรยากาศเอื้อและส่งเสริมการเรียนรู้
3.9 การสรุปเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
3.10 มีการมอบหมายงานหลังการสอน
3.11 ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย
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5

คะแนนที่ได้
4
3
2

1

ข้อเสนอแนะ

3.12 การบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และด้านสมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียน
3.13 การเขียนข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีความชัดเจน หรือสามารถนําไปปรับปรุงการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
3.14 เลือกใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
4. ด้านคุณลักษณะและการปฏิบัติตน
4.1 แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม
4.2 บุคลิกท่าทาง การยืน เดิน ความมั่นใจในการสอน
4.3 ความประพฤติ วาจา กิริยามารยาทเรียบร้อย
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อื่น
4.5 เป็นแบบอย่างทีด่ ีในการปฏิบัตติ ามระเบียบวินัยของ
สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน
4.6 มีความตรงต่อเวลา
4.7 มีความรับผิดชอบในการสอน และงานที่ได้รับมอบหมาย
4.8 ความมีน้ําใจ เสียสละ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกิจกรรมของ
สถานศึกษา
4.9 ปฏิบัติการสอนด้วยความตั้งใจ วิริยะอุตสาหะเต็ม
ความสามารถ
4.10 มีความรอบคอบ เอาใจใส่ ใฝ่รู้งานในหน้าที่ครู
4.11 มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ําเสมอ
รวม
รวมทั้งหมด (150 คะแนน)
สรุปความคิดเห็นของครู/อาจารย์พี่เลี้ยง
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง
(...................................................)
............/............./..........

ลงชื่อ........................................................ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง
(...................................................)
............/............./..........
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แบบประเมินนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ศษ 02
สําหรับอาจารย์นิเทศก์

ชื่อ-สกุลนักศึกษา..................................................................................................................................................................................
สาขาวิชา.........................................................................สถานศึกษาปฏิบัติการสอน...........................................................................
วิชาที่สอน.......................................................................ระดับชั้น........................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจงให้กาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ระดับคุณภาพ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง
2 = น้อย 1= ต้องปรับปรุง
คะแนนที่ได้
รายการประเมินผล
ข้อเสนอแนะ
5
4
3
2
1
1.ด้านการเตรียมการสอน
1.4 แผนการจัดการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้
1.5 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้องสัมพันธ์ตั้งแต่
ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1.6 กําหนดเครื่องมือวัดผลชัดเจน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านสมรรถนะที่
สําคัญของผู้เรียน
2. ด้านสื่อการสอน
2.3 มีสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพแวดล้อม
2.4 ใช้สื่อการสอนได้ถูกต้องและเหมาะสม
3. ด้านการสอน
3.15 การนําเข้าสู่บทเรียน
3.16 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กําหนดไว้
3.17 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.18 การดูแลและควบคุมชั้นเรียน
3.19 ใช้แรงเสริมในการจัดการเรียนการรู้ได้อย่างเหมาะสม
3.20 การใช้น้ําเสียง คําพูด และจังหวะการพูดได้เหมาะสม
3.21 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
3.22 จัดบรรยากาศเอื้อและส่งเสริมการเรียนรู้
3.23 การสรุปเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
3.24 มีการมอบหมายงานหลังการสอน
3.25 ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย

21
รายการประเมินผล

5

คะแนนที่ได้
4
3
2

1

ข้อเสนอแนะ

3.26 การบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้าน
สมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียน
3.27 การเขียนข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีความชัดเจน หรือสามารถนําไปปรับปรุงการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้
3.28 เลือกใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านคุณลักษณะและการปฏิบัติตน
4.12 แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม
4.13 บุคลิกท่าทาง การยืน เดิน ความมั่นใจในการสอน
4.14 ความประพฤติ วาจา กิริยามารยาทเรียบร้อย
4.15 มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อื่น
4.16 เป็นแบบอย่างทีด่ ีในการปฏิบัตติ ามระเบียบวินัยของสถานศึกษาที่
ปฏิบัติการสอน
4.17 มีความตรงต่อเวลา
4.18 มีความรับผิดชอบในการสอน และงานที่ได้รับมอบหมาย
4.19 ความมีน้ําใจ เสียสละ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกิจกรรมของ
สถานศึกษา
4.20 ปฏิบัติการสอนด้วยความตั้งใจ วิริยะอุตสาหะเต็มความสามารถ
4.21 มีความรอบคอบ เอาใจใส่ ใฝ่รู้งานในหน้าที่ครู
4.22 มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ
รวม
รวมทั้งหมด (150 คะแนน)
สรุปความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................อาจารย์นิเทศก์
(...................................................)
............/............./..........

ลงชื่อ........................................................อาจารย์นิเทศก์
(...................................................)
............/............./..........
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ศษ 03
สําหรับอาจารย์นิเทศก์

ชื่อ-สกุลนักศึกษา.................................................................................................................................................................................
สาขาวิชา........................................................................สถานศึกษาปฏิบัติการสอน...........................................................................
วิชาที่สอน.......................................................................ระดับชั้น.......................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจงให้กาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ระดับคุณภาพ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1= ต้องปรับปรุง
คะแนนที่ได้
รายการประเมินผล
ข้อเสนอแนะ
5
4
3
2
1
1. การเขียนส่วนนําเข้าสู่บทเรียน
2. การเขียนสรุปบทเรียน
3. ปริมาณเนื้อหาต่อหน่วยการสอนเหมาะสม
4. คุณภาพความเรียบร้อยในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
5. การแบ่งหัวข้อเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเวลาที่ใช้สอน
6. การจัดลําดับเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
7. การกําหนดอัตราส่วนคะแนนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
8. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
9. เกณฑ์ในการให้คะแนนของแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้
10. สื่อประกอบการสอน
11. การมอบหมายงานการบ้าน แบบฝึกหัด
12. เนื้อหาถูกต้อง
13. ใบงาน/ใบความรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน
14. การบันทึกผลการจัดการเรียนรู้
15. การเขียนข้อเสนอแนะ
รวม
รวมทั้งหมด (60 คะแนน)
สรุปความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................อาจารย์นิเทศก์
(...................................................)
............/............./..........

ลงชื่อ........................................................อาจารย์นิเทศก์
(...................................................)
............/............./..........
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แบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ศษ 04
สําหรับอาจารย์นิเทศก์

ชื่อ-สกุลนักศึกษา.................................................................................................................................................................................
สาขาวิชา.............................................................................สถานศึกษาปฏิบัติการสอน......................................................................
วิชาที่สอน...........................................................................ระดับชั้น...................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับคุณภาพ 5 = ดีมาก 4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
รายการประเมินผล
1. สามารถสํารวจปัญหาเพื่อการวิจัยที่เหมาะสมได้ตามเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการ
ดําเนินงาน
2. สามารถศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
3. สามารถออกแบบการวิจัยได้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้เรียน โดยอาศัยเอกสารและ
งานวิจัยที่ได้ค้นคว้ามา
4. สามารถเขียนเค้าโครงวิจัย (อย่างย่อ) ได้ชัดเจนและทันเวลา
5. ชื่อเรื่องสอดคล้องกับปัญหาวิจัย
6. การอ้างความสําคัญและความจําเป็นของปัญหามีความชัดเจน
7. การกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความชัดเจนและสอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย
8. การกําหนดขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านเนื้อหาและ
ตัวแปรที่ศึกษามีความชัดเจน
9. การกําหนดสมมติฐาน มีความชัดเจนถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
10. การกําหนดนิยามศัพท์เฉพาะสอดคล้องกับชื่อเรื่องขอบเขตปัญหาวัตถุประสงค์และตัว
แปรของการวิจัย
11. ระบุประโยชน์วิจัยได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการวิจัย
12. การกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยมีความถูกต้อง
13. สามารถสร้าง/พัฒนาเครื่องมือการวิจัยที่มีคุณภาพ
14. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลมีความชัดเจน น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ
15. การเลือกใช้สถิติ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเหมาะสมกับปัญหาการวิจัย
ลักษณะข้อมูล และสมมติฐานการวิจัย
16. นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน
17. ผลการวิจัยมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
18. การอภิปรายผลครอบคลุมตัวแปรหรือประเด็นที่ศึกษา สามารถอ้างอิงแนวคิดทฤษฎีได้
อย่างเหมาะสม
19. เสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
20. บรรณานุกรมมีความครบถ้วนและถูกต้อง
รวม
รวมทั้งหมด (100 คะแนน)

1= ต้องปรับปรุง
5

คะแนนที่ได้
4
3
2

1

ข้อเสนอแนะ
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สรุปความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................อาจารย์นิเทศก์
(...................................................)
............/............./..........

ลงชื่อ........................................................อาจารย์นิเทศก์
(...................................................)
............/............./..........
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ศษ 05

แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
สําหรับอาจารย์นิเทศก์
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อ-สกุลนักศึกษา........................................................................................................................................................
สาขาวิชา......................................................................สถานศึกษาปฏิบัติการสอน....................................................
วิชาที่สอน.....................................................................ระดับชั้น................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ระดับคุณภาพ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1= ต้องปรับปรุง
คะแนนทีไ่ ด้
รายการประเมินผล
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1. รูปแบบถูกต้อง
2. เนื้อหามีความสอดคล้องกับหัวข้อที่กําหนด
3. สามารถสรุปผลการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจน
4. มีการเก็บรวบรวมผลงานเป็นระบบ
5. ประโยชน์ตอ่ การนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
รวม
รวมทั้งหมด (25 คะแนน)
สรุปความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................อาจารย์นิเทศก์
(...................................................)
............/............./..........

ลงชื่อ........................................................อาจารย์นิเทศก์
(...................................................)
............/............./..........
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ศษ 06
สําหรับอาจารย์นิเทศก์

แบบประเมินการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อ-สกุลนักศึกษา........................................................................................................................................................
สาขาวิชา..................................................................สถานศึกษาปฏิบัติการสอน........................................................
วิชาที่สอน.................................................................ระดับชัน้ ....................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับคุณภาพ 5 = ดีมาก 4 = ดี
3=ปานกลาง 2= น้อย 1= ต้องปรับปรุง
รายการประเมินผลงาน

5

คะแนนทีไ่ ด้
4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ

1. มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
2. ตรงกับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียน
3. มีความเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของผู้เรียน
4. มีลักษณะทีน่ ่าสนใจ และดึงดูดความสนใจ
5. มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
รวม
รวมทั้งหมด ( 25 คะแนน)
สรุปความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................อาจารย์นิเทศก์
(...................................................)
............/............./..........

ลงชื่อ........................................................อาจารย์นิเทศก์
(...................................................)
............/............./..........
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ศษ 07
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา

แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อ-สกุลนักศึกษา........................................................................................................................................................
สาขาวิชา.................................................................สถานศึกษาปฏิบัติการสอน.........................................................
วิชาที่สอน...............................................................ระดับชัน้ ......................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับคุณภาพ 5 = ดีมาก 4 = ดี
3=ปานกลาง 2= น้อย 1= ต้องปรับปรุง
คะแนนทีไ่ ด้
รายการประเมินผลงาน
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม
2. บุคลิกท่าทาง การยืน เดิน ความมั่นใจในการสอน
3. ความประพฤติ วาจา กิริยามารยาทเรียบร้อย
4. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อื่น
5. เป็นแบบอย่างที่ดใี นการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
สถานศึกษาทีป่ ฏิบัติการสอน
6. มีความตรงต่อเวลา
7. มีความรับผิดชอบในการสอน และงานที่ได้รับ
มอบหมาย
8. ความมีน้ําใจ เสียสละ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
กิจกรรมของสถานศึกษา
9. ปฏิบัติการสอนด้วยความตั้งใจ วิริยะอุตสาหะเต็ม
ความสามารถ
10.มีความรอบคอบ เอาใจใส่ ใฝ่รู้งานในหน้าที่ครู
11.มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ําเสมอ
รวม
รวมทั้งหมด (55 คะแนน)

สรุปความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(........................................................)
.........../.................../.............

ภาคผนวก ข
- ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
- ตัวอย่าง รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
- ตัวอย่าง รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่าง

รายงานผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

โดย
ชื่อ-นามสกุล........................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา............................................
สาขาวิชา............................................

รายงานผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิชา........................................................รหัสวิชา....................
ภาคเรียนที่......... ปีการศึกษา................
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คํานํา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา)........................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา........................................................

30

สารบัญ
เรื่อง
บทที่ 1 ข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1.1. สถานศึกษาปฏิบัติการสอน
วัตถุประสงค์
พันธกิจ/ภารกิจ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
โครงสร้างการบริหารงาน
1.2. ระยะเวลาการปฏิบัติการสอน
1.3. แผนทีส่ ถานศึกษาปฏิบัติการสอน
บทที่ 2 ผลของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.1 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ผลจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการสอน
ภาคผนวก
ก ตัวอย่างผลงาน
ข ภาพถ่ายกิจกรรม
ค บันทึกงาน/กิจกรรมรายสัปดาห์ของการปฏิบัติการสอน
ประวัตินักศึกษา

หน้า
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บทที่ 1
ข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1.1 สถานศึกษาปฏิบตั ิการสอน
ชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการสอน................................................................................................................
ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ข้าพเจ้าใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตั้งอยู่เลขที่……………….….….หมูท่ ี่.............
ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด......................................
สังกัด............................................................................ มีบุคลากรทั้งสิ้น...................คน นักเรียน..................คน
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานศึกษาดังนี้
วัตถุประสงค์
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
พันธกิจ /ภารกิจ
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปรัชญา
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
วิสัยทัศน์
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
เป้าหมาย
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
โครงสร้างการบริหารงาน
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

1.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอน

ตามปฏิทินการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1.3 แผนที่สถานศึกษา

(เขียนแผนที่การเดินทางไปยังสถานศึกษา)
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บทที่ 2
ผลของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการสอน................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่………….…….หมูท่ ี่.............ตําบล/แขวง...................................... อําเภอ/เขต......................................
จังหวัด...............................................
สรุปผลจากการปฏิบัติการสอนได้ดังนี้
2.1 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งส่วนที่เป็นงานด้านวิชาการ งานด้านปกครอง งานด้าน
ธุรการ งานกิจกรรมต่างๆ งานพัฒนาชุมชน และงานโครงการ ดังนี้
2.1.1 งานด้านวิชาการ
1) การจัดเรียนการสอน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้
...……....................................................ชั้น...................โดยมีครู/อาจารย์............................................................
ตําแหน่ง ....................เป็นครูพี่เลี้ยง และมีอาจารย์.............................................................เป็นอาจารย์นิเทศก์
คอยให้คําปรึกษาดูแลช่วยเหลือ ข้าพเจ้าสอนรายวิชา.......................................................ระดับชั้น..................
สัปดาห์ละ........ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่........เดือน..................พ.ศ. ............. ถึงวันที่........เดือน..................พ.ศ.........
รวมทั้งสิ้น........วัน...........ชั่วโมง โดยข้าพเจ้ามิได้ลาแต่อย่างใด (หากมีการลาให้ลงว่าลาป่วยหรือลากิจกี่วัน)
2) การจัดบรรยากาศในชัน้ เรียน...............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.1.2 งานด้านปกครอง ข้าพเจ้าได้ปกครองชั้นเรียนและอบรมนักเรียนในเรื่องต่างๆ ในระหว่าง
จัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.1.3 งานด้านธุรการ ได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.1.4 งานกิจกรรม ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่
ลําดับ
กิจกรรม
หน้าทีท่ ี่ได้รับ
ขั้นตอนการ
หลักฐาน
มอบหมาย
ดําเนินงาน

หมายเหตุ หลักฐาน เช่น คําสั่ง ภาพถ่าย ให้นําเสนอไว้ในภาคผนวก
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2.1.5 งานพัฒนาชุมชน ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาชุมชน ดังต่อไปนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.1.6 งานโครงการ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับครูและบุคลากรของสถานศึกษา
ตามโครงการ............................................................................ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (อย่างน้อย 1 โครงการ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.2 ผลจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
จากการปฏิบัติการสอนชื่อสถานที่ปฏิบัติการสอน.............................เป็นเวลา 1 ภาคเรียนปรากฏผล
ดังนี้
2.2.1 ผลจากการปฏิบัติการสอน (กิจกรรม/งานที่ได้ในการปฏิบัติ) ด้านการสอนการปฏิบัติตนด้าน
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.2 ผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
รายงานผลตาม K (ความรู้ : ผลสัมฤทธิ์การเรียน) P (กระบวนการ/ทักษะ) A (คุณลักษณะ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการสอน
2.3.1 ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.2 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ตัวอย่างผลงาน
ภาคผนวก ข
ภาพถ่ายกิจกรรม
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ประวัตินักศึกษาปฏิบตั ิการสอน
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รูปถ่าย

ชื่อ(นาย,นาง,นางสาว)......................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา................................
สาขาวิชา..............................................................................................................................................................
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (............................................................................................................................)
อาจารย์นิเทศก์....................................................................................................................................................
ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง...............................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.............................................................................................................................................
สถานศึกษาปฏิบัติการสอน..................................................................................................................................
ความสนใจ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เพิ่มเติมอื่นๆ ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คติประจําใจ
1…………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………….

ตัวอย่าง
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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อเรื่อง..........................................................................

ชื่อผู้วิจัย....................................................................

รายงานการวิจัยในชัน้ เรียนนี้เป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาวิชา...............................รหัสวิชา...................
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชา...................................................
คณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ภาคเรียนที่...... ปีการศึกษา...............
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สารบัญ
สารบัญ..................................................................................................................................................
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หมายเหตุ ภาคผนวกท้ายแผนฯอาจปรับเปลี่ยนหัวข้อได้ตามกิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลที่นักศึกษากําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน

ภาคผนวก ค
- ประกาศคณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ข้อกําหนดสําหรับนักศึกษาที่จะ
เรียนวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
- ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
- คําสั่งคณะศิลปศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- คําสั่งคณะศิลปศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักศึกษาออกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา
- คําสั่งคณะศิลปศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนนักศึกษาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา
- คําสั่งคณะศิลปศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําคู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง เครือข่ายสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
- รายชื่อและสถานที่ตั้งของสถานศึกษาปฏิบัติการสอน ประจําปีการศึกษา 2559
- ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550
- ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับ
ปฏิบัติการสอน
- ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2549
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ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง ข้อกําหนดสําหรับนักศึกษาที่จะเรียนวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
และการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา ๒
ตามประกาศคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง การรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษาเพื่ อ การ
ประกอบวิชาชีพ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในมาตรฐานการผลิตที่ว่าด้วยการจัดกิจกรรมเสริมความเป็น
ครู มาตรฐานบัณฑิตที่ว่าด้วยการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และให้เป็นไปตามข้อกําหนดในหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะศิลปศึกษาจึงได้ออกข้อกําหนดสําหรับนักศึกษาที่จะเรียน
วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ดังนี้
ก. ข้อกําหนดสําหรับนักศึกษาที่จะเรียนวิชา ๓๐๐ – ๒๑๐๑๔ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
๑. มีรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือกิจกรรมพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู
ตามที่คณะศิลปศึกษากําหนด
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
๓. สอบผ่านรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ดังนี้
๓.๑ วิชาชีพครูบังคับ
๓๐๐-๒๑๐๐๑ การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
๒(๒-๐-๔)
๓๐๐-๒๑๐๐๒ พื้นฐานการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
๓๐๐-๒๑๐๐๓ ความเป็นครู
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐-๒๑๐๐๔ จิตวิทยาสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐-๒๑๐๐๕ การพัฒนาหลักสูตร
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐-๒๑๐๐๖ จิตวิทยาการแนะแนวและให้คําปรึกษา
๒(๒-๐-๔)
๓๐๐-๒๑๐๐๗ การจัดการเรียนรู้
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐-๒๑๐๐๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
๓๐๐-๒๑๐๐๙ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๒-๒-๕)
และการสือ่ สารทางการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐-๒๑๐๑๐ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๓๐๐-๒๑๐๑๑ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
/๓๐๐-๒๑๐๑๒ …

-๒-
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๓๐๐-๒๑๐๑๒ ภาษาอังกฤษสําหรับครู
๒(๒-๐-๔)
๓๐๐-๒๑๐๑๓ ประสบการณ์วิชาชีพครู
๒(๑-๒-๓)
๓.๒ วิชาชีพครูเลือก ๖ หน่วยกิต
๓.๓ วิชาชีพบังคับ
๓๐๑-๒๒๐๐๖ การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ หรือ
๓๐๒-๒๒๐๓๘ การประยุกต์การสอนนาฎศิลป์สากลแบบบูรณาการ หรือ
๓๐๓-๒๒๐๐๙ การสอนดนตรีคีตศิลป์แบบบูรณาการ หรือ
๓๐๓-๒๒๐๕๑ การสอนดนตรีคีตศิลป์แบบบูรณาการ
ข. ข้อกําหนดสําหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา ๓๐๐ – ๒๑๐๑๕ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
ต้องสอบผ่านวิชา ๓๐๐ – ๒๑๐๑๔ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์)
คณบดีคณะศิลปศึกษา
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ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง การวัดและประเมินผลการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ปี)
คณะศิล ปศึก ษาสถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิล ป์ โดยมติที ่ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารวิช าการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ได้กําหนดการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) ดังนี้
๑ คะแนนการประเมินฯจากครู/อาจารย์พี่เลี้ยง
๓๐ %
๑.๑ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา / คุณลักษณะความเป็นครู
๒ คะแนนการประเมินฯ จากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๑๐ %
๒.๑ คุณลักษณะความเป็นครู
๓ คะแนนการประเมินฯ จากอาจารย์นิเทศก์
๖๐ %
๓.๑ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๓.๒ แผนการจัดการเรียนรู้
๓.๓ รายงานผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๓.๔ การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
๓.๕ การวิจัยในชั้นเรียน
๓.๖ การเข้าร่วมสัมมนา
ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ของสถาบันฯนิเทศการสอนของนักศึกษาตลอดภาค
การศึกษา โดยพิจารณาใน ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านความรู้ และสมรรถนะในการปฏิบัติการสอน
พิ จ ารณา การบู ร ณาการความรู้ ทั้ ง หมดมาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทางการศึกษาโดยการประเมินของ
ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ตลอดภาคการศึกษา

/๒. ด้านทักษะ…

-๒-
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๒. ด้านทักษะและสมรรถนะในสาขาวิชาเฉพาะ
พิ จารณาความสามารถ ในการจัด การเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ ความสามารถในการ
ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ความสามารถในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และความสามารถในการจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียน
โดยการประเมินของอาจารย์นิเทศฝ่ายโรงเรียนและอาจารย์นิเทศของสถาบันตลอดภาคการศึกษา
๓. ด้านลักษณะของครูที่ดี
พิจารณาความประพฤติ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพทั้ง ๕ ด้าน คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม โดยการ
ประเมินของครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ ตลอดภาคการศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์)
คณบดีคณะศิลปศึกษา
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คําสั่งคณะศิลปศึกษา
ที่ ๓๖ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
...............................................................................................
ตามพระราชบั ญ ญั ติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๔ กําหนดให้
ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็น
เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ปี และผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ปฏิ บั ติ ก ารสอนตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการคุรุส ภากํ าหนด เพื่ อ ให้ การดํ าเนิ นการจัด นั กศึ กษาปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึ ก ษาเป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการคุรุสภากําหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดังรายนาม
ต่อไปนี้
ประธานกรรมการ
๑. คณบดีคณะศิลปศึกษา
๒. รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
รองประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ)
๓. รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
รองประธานกรรมการ
(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม)
๔. รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
รองประธานกรรมการ
(นายดุษฎี มีป้อม)
๕. หัวหน้าภาควิชานาฏศิลปศึกษา
กรรมการ
๖. หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา
กรรมการ
๗. หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
กรรมการ
๘. หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๙. นายภูริ วงศ์วิเชียร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวพิชญา ดํานิล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวจริยา ตะลังวิทย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ ให้คณะกรรมการ...

-๒-
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ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. กําหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาให้
เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของคณะศิลปศึกษา
๒. พิจารณาคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) คณะ
ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๓. พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๔. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อาจารย์นิเทศก์ในการนิเทศการสอนและการดําเนินกิจกรรม
อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๕. กํ า กั บ ดู แ ล การดํ า เนิ น การปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพที่คุรุสภากําหนด
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์)
คณบดีคณะศิลปศึกษา
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คําสั่งคณะศิลปศึกษา
ที่ ๓๗ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณานักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
...............................................................................................
ตามที่ ค ณะศิ ล ปศึ ก ษาได้ กํ า หนดให้ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ๕ หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต
ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักศึกษา
ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังนี้
๑. คณบดีคณะศิลปศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
รองประธานกรรมการ
๓. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ)
๔. หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา
กรรมการ
๕. หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา
กรรมการ
๖. หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
กรรมการ
๗. หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๘. นายภูริ วงศ์วิเชียร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวพิชญา ดํานิล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวจริยา ตะลังวิทย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาคุณสมบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตามความเหมาะสม
๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์)
คณบดีคณะศิลปศึกษา
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คําสั่งคณะศิลปศึกษา
ที่ ๓๘ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการนิเทศการสอนนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
...............................................................................................
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กําหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(๕ ปี) ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคการศึกษา
ที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และ วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น
เพื่อให้การนิเทศการสอนนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังรายนาม
ต่อไปนี้
อาจารย์นิเทศวิชาเอก
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์
ประธานกรรมการ
(คณบดีคณะศิลปศึกษา)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์พร ทับเกตุ
รองประธานกรรมการ
(รองคณบดีคณะศิลปศึกษา)
๓. นายดุษฎี มีป้อม
กรรมการ
(รองคณบดีคณะศิลปศึกษา)
๔. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
กรรมการ
(รองคณบดีคณะศิลปศึกษา)
๕. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
กรรมการ
กรรมการ
๖. นายสหวัฒน์ ปลื้มปรีชา
๗. นายพหลยุทธ กนิษฐบุตร
กรรมการ
๘. นางสมบูรณ์ พนเสาวภาคย์
กรรมการ
๙. นางวาสนา สง่าเมือง
กรรมการ
๑๐. นายชรินทร์ พรหมรักษ์
กรรมการ
๑๑. นางบวรนรรฏ อัญญะโพธิ์
กรรมการ
๑๒. นางสาวมรกต ไพรศรี
กรรมการ
/๑๓. นายบัณฑิต …

-๒๑๓. นายบัณฑิต เข็มทอง
๑๔. นางสาวพัชรินทร์ จันทรัดทัต
๑๕. นายศรายุทธ หอมเย็น
๑๖. นายบัณฑิต กลิ่นสุคนธ์
๑๗. นายวัชรากร บุญเพ็ง
๑๘. นายวิชัย ภู่เพ็ชร์
๑๙. นางสาวธนะวดี แสงคํา
๒๐. นายฐกฤต สุกลุ กิตติไกร
๒๑. นายจีรวัฒน์ แสงอนันต์
๒๒. นางสาวนันทนา สาธิตสมมนต์
อาจารย์นิเทศทั่วไป
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา บัวมาศ
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา ประเสริฐยิ่ง
๒๕. นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง
๒๖. นางสาวศุทธิมาส คําดี
๒๗. นายไชโย นิธิอบุ ัติ
๒๘. นางสาวธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง
๒๙. นางพิมลภรณ์ รอดแก้ว
๓๐. นายดิเรก ทัศมาลัย
๓๑. นายกิติพนธ์ สิริไวทยางกูร
๓๒. นายภูริ วงศ์วิเชียร
๓๓. นางสาวพิชญา ดํานิล
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานดังนี้
๑. นิเทศการสอนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
๒. ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ งานวิจัยในชัน้ เรียน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา
๓. ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาร่วมกับครูพี่เลี้ยง
๔. ประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาเป็นระยะตามเวลาที่กําหนดไว้ในปฏิทินการดําเนินการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบั มอบหมายนายบัณฑิต
/ ทั้งนี้ …

-๓ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นภารกิจ
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์)
คณบดีคณะศิลปศึกษา
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คําสั่งคณะศิลปศึกษา
ที่ ๓๙ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทําคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อให้การดําเนินงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะศิลปศึกษาจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําคูม่ ือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังรายนามต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา บัวมาศ ที่ปรึกษา
2. คณบดีคณะศิลปศึกษา
ประธานกรรมการ
3. รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
รองประธานกรรมการ
4. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ)
5. หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา
กรรมการ
6. หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา
กรรมการ
7. หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
8. หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
9. นายภูริ วงศ์วิเชียร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวพิชญา ดํานิล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวจริยา ตะลังวิทย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดําเนินการจัดทําคูม่ ือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตของคณะศิลปศึกษา มาตรฐานการผลิตที่คุรุ
สภากําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นภารกิจ
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์)
คณบดีคณะศิลปศึกษา
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ประกาศคณะศิลปศึกษา
เรื่อง เครือข่ายสถานศึกษาสําหรับปฏิบัตกิ ารสอนของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ปี)
............................................................
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ปี) ของคณะศิลปศึกษา เป็นไปตามประกาศคุรุ
สภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๖ ข้อ ๒ มาตรฐานการผลิต ในส่วนที่ว่าด้วยระบบการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ (ข้อ ๒.๔) และข้อ
๓ มาตรฐานบั ณ ฑิ ต หรื อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ซึ่ งกํ าหนดให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา โดยมี เครื อ ข่ า ย
สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด รวมทั้งมีการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาที่
เป็นเครือข่ายอย่างมีระบบ คณะศิลปศึกษาจึงจัดเครือข่ายสําหรับปฏิบัติการสอนของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต ดังรายชื่อต่อไปนี้
เครือข่ายสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา สาขาวิชา
นาฏศิลป์สากลศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา และสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ได้แก่
๑. โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)
๒. โรงเรียนโฆสิตสโมสร
๓. โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
๔. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
๕. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
๖. โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี
๗. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๘. โรงเรียนทวีธาภิเศก
๙. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๑๐. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๑๑. โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วทิ ยา
๑๒. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
๑๓. โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
๑๔. โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
๑๕. โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
๑๖. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
/๑๗. โรงเรียน...

-๒-
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๑๗. โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
๑๘. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
๑๙. โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
๒๐. โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๐. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
๒๑. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
๒๒. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
๒๓. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
๒๔. โรงเรียนราชวินิต
๒๕. โรงเรียนราชวินิต มัธยม
๒๖. โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
๒๗. โรงเรียนวัดสุทธาราม
๒๘. โรงเรียนวัดวิเศษการ
๒๙. โรงเรียนวัดพระเชตุพน
๓๐. โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
๓๑. โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๓๒. โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
๓๓. โรงเรียนวัดเจ้ามูล
๓๔. โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
๓๕. โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (ส.ช.ก.)
๓๖. โรงเรียนวัดตะล่อม
๓๗. โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวรณฺ.โณ)
๓๘. โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
๓๙. โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
๔๐. โรงเรียนวัดรวก
๔๑. โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
๔๒. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
๔๓. โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๔๔. โรงเรียนวัดอมรินทราราม
๔๕. โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
๔๖. โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม
/๔๗. โรงเรียน...

-๓-
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๔๗. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
๔๘. โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
๔๙. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
๕๐. โรงเรียนวัดประดูใ่ นทรงธรรม
๕๑. โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบํารุง)
๕๒. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
๕๓. โรงเรียนวัดมหาธาตุ
๕๔. โรงเรียนวัดท่าพูด
๕๕. โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
๕๖. โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
๕๗. โรงเรียนวัดศาลาครืน
๕๘. โรงเรียนสวนอนันต์
๕๙. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
๖๐. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
๖๑. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๖๒. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
๖๓.โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
๖๔. โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
๖๕. โรงเรียนวัดราชโอรส
๖๖. โรงเรียนวัดบางประทุนนอก
๖๗.โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)
๖๘. โรงเรียนจันทร์หุ่นบําเพ็ญ
๖๙. โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
๗๐. โรงเรียนดาราคาม
๗๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
๗๒. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์
๗๓. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
๗๔. โรงเรียนไทรน้อย
๗๕. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
๗๖. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
๗๗. โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
/๗๘. โรงเรียน...

-๔-
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๗๘. โรงเรียนปทุมคงคา
๗๙. โรงเรียนประชาอุทศิ (จันทาบอนุสรณ์)
๘๐. โรงเรียนปากเกร็ด
๘๑. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
๘๒. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
๘๓. โรงเรียนรัตนโกสินทร์โภชบางเขน
๘๔. โรงเรียนราชดําริ
๘๕. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
๘๖. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
๘๗. โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์)
๘๘. โรงเรียนศรีพฤฒา
๘๙. โรงเรียนสายน้ําทิพย์
๙๐. โรงเรียนสิริรัตนาธร
๙๑. โรงเรียนเสนานิคม
๙๒. โรงเรียนอนุบาลสามเสน
๙๓. โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
๙๔. โรงเรียนวัดดิสานุการาม
๙๕. โรงเรียนวัดกําแพง
๙๖. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
๙๗. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
๙๘. โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๙๙. โรงเรียนวัดบางปะกอก
๑๐๐. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
๑๐๑. โรงเรียนวัดปากน้ําฝั่งเหนือ
๑๐๒ โรงเรียนวัดบางปะกอกวิทยาคม
๑๐๓. โรงเรียนวัดกําแพง (เหรียญล้อมมานะกุล)
๑๐๔. โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
๑๐๕. โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)
๑๐๖. วิทยาลัยนาฏศิลป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์)
คณบดีคณะศิลปศึกษา

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
โรงเรียนเคหะบางพลี 10 (ปี สปช)
โรงเรียนโฆสิตสโมสร
โรงเรียนจันทร์หุ่นบําเพ็ญ
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
โรงเรียนฉิมพลี
โรงเรียนชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฎร์บําเพ็ญ)
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
โรงเรียนดาราคาม
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
โรงเรียนเตรียมอุดม สุวินทวงศ์
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านนทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระบรมชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
โรงเรียนเทศบาล (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนไทรน้อย
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
โรงเรียนนนทรีวิทยา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
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ลําดับ
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)
โรงเรียนบางบัวทอง
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนประชานิเวศน์
โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โรงเรียนพระราม กาญจนาภิเษก
โรงเรียนพิชัยพัฒนา
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)
โรงเรียนเพชรถนอม
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
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ลําดับ
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
โรงเรียนราชดําริ
โรงเรียนราชบพิธ
โรงเรียนราชวินิต ประถม
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
โรงเรียนราษฎร์นิยม
โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
โรงเรียนวัดกําแพง
โรงเรียนวัดกําแพง (เหรียญล้อมมานะกุล)
โรงเรียนวัดขุนจันทร์
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์)
โรงเรียนวัดคลองภูมิ
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
โรงเรียนวัดจันหุ่นบําเพ็ญ
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
โรงเรียนวัดเจ้าอาม
โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบํารุง)
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โรงเรียนวัดชลอ
โรงเรียนวัดช่องลม
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
โรงเรียนวัดชัยพฤกษ์มาลา
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (สชก)
โรงเรียนวัดเชตุพน
โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
โรงเรียนวัดดอกไม้
โรงเรียนวัดดอน
โรงเรียนวัดดิสานุการาม
โรงเรียนวัดตะล่อม
โรงเรียนวัดทัศนารุณสุทริการาม
โรงเรียนวัดท่าพูด
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ลําดับ
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดเทพลีลา
โรงเรียนวัดเทวกุญชร
โรงเรียนวัดไทร
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
โรงเรียนวัดนาคปรก
โรงเรียนวัดนิมมานรดี
โรงเรียนวัดบวรนิเทศ
โรงเรียนวัดบวรมงคล
โรงเรียนวัดบัวผัน
โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก
โรงเรียนวัดบางนาเกรง
โรงเรียนวัดบางนานอก
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก
โรงเรียนวัดบางปะกอก
โรงเรียนวัดบางพลัด (ปสุวรณโณ)
โรงเรียนวัดบางสะแกใน
โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนวัดปากน้ํา
โรงเรียนวัดปากน้ําฝั่งเหนือ
โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
โรงเรียนวัดฝาง
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์
โรงเรียนวัดพระยาทํา
โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์
โรงเรียนวัดมงคลนิมิต (มงคลพิทยาคาร)
โรงเรียนวัดม่วง
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนวัดมหาธาตุ
โรงเรียนวัดยานนาวา
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฏร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดรวก
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ลําดับ
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดรวก
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนวัดราชบูรณะ
โรงเรียนวัดราชผาติการาม
โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
โรงเรียนวัดวิเศษการ
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนวัดศาลาครืน
โรงเรียนวัดศาลาแดง
โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร
โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
โรงเรียนวัดสะแกงาม
โรงเรียนวัดสังเวช
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หนู-บุตรอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
โรงเรียนวัดสีสุก
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
โรงเรียนวัดโสมนัส
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)
โรงเรียนวัดหัวลําโพง
โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอัมพวา
โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
โรงเรียนวัดอินทราวาส
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
โรงเรียนวิจิตรวิทยา
โรงเรียนวิชากร
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
โรงเรียนศรีพฤฒา
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ลําดับ
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนศูนย์รวมน้ําใจ
โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
โรงเรียนสตรีวิทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนสวนอนันต์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฏร์อนุกูล)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสายน้ําทิพย์
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสิริรัตนาธร
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
โรงเรียนเสนานิคม
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนอนุบาลสามเสน
โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย
วิทยาลัยนาฏศิลป
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เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๐

ขอบังคับคุรุสภา
วาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑๑) (จ) มาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑

ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคุรุสภาวาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความวา ประมวลพฤติกรรมที่เปน
ตัวอยางของการประพฤติที่กําหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คือ ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ตองหรือพึงประพฤติปฏิบัติตาม
ประกอบด ว ย พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค ที่ กํ า หนดให ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาต อ งหรื อ
พึงประพฤติตาม และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ที่กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองหรือ
พึงละเวน
“จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความถึง มาตรฐานการปฏิบัติตนตามขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๔ ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ
ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ รวมทั้ง ใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับ

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

๒๗ เมษายน ๒๕๕๐

หมวด ๑
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
สวนที่ ๑
จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ ๕ ครูตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทัน
ตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติ
ตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี
(๒) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดใี นการดําเนินชีวิตตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย
(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีคุณภาพ ตามเปาหมายที่กําหนด
(๔) ศึกษา หาความรู วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอยางสม่ําเสมอ
(๕) คน ควา แสวงหา และนําเทคนิคดานวิช าชีพที่พัฒนาและกาวหนาเปน ที่ยอมรับ
มาใชแกศิษยและผูรับบริการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) เกี่ ย วข อ งกั บ อบายมุ ข หรื อ เสพสิ่ ง เสพติ ด จนขาดสติ ห รื อ แสดงกิ ริ ย าไม สุ ภ าพ
เปนที่นารังเกียจในสังคม
(๒) ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ
(๓) ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน ความเอาใจใส จนเกิดความเสียหาย
ในการปฏิบตั ิงานตามหนาที่
(๔) ไมรับรูหรือไมแสวงหาความรูใหม ๆ ในการจัดการเรียนรู และการปฏิบัติหนาที่
(๕) ขัดขวางการพัฒนาองคการจนเกิดผลเสียหาย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๐

สวนที่ ๒
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ขอ ๖ ครูตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกรวิชาชีพ โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพ
(๒) รักษาชื่อเสียงและปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ
(๓) ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานในวิชาชีพใหสาธารณชนรับรู
(๔) อุทิศตนเพื่อความกาวหนาของวิชาชีพ
(๕) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ
(๖) เลือกใชหลักวิชาที่ถูกตอง สรางสรรคเทคนิค วิธีการใหม ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
(๗) ใชองคความรูหลากหลายในการปฏิบัติหนาที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิก
ในองคการ
(๘) เขารวมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพอยางสรางสรรค
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ไมแสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ
(๒) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ใหรายผูรวมประกอบวิชาชีพ ศาสตรในวิชาชีพ หรือองคกรวิชาชีพ
(๓) ประกอบการงานอื่นที่ไมเหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๔) ไมซื่อสัตยสุจริต ไมรับผิดชอบ หรือไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของ
ทางราชการจนกอใหเกิดความเสียหาย
(๕) คัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
(๖) ใชหลักวิช าการที่ไมถูกตองในการปฏิบัติวิช าชีพ สงผลใหศิษยหรือผูรับบริการ
เกิดความเสียหาย
(๗) ใชความรูทางวิช าการ วิช าชีพ หรืออาศัยองคกรวิช าชีพแสวงหาประโยชนเพื่อ
ตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๐

สวนที่ ๓
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
ขอ ๗ ครูตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการ
ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา ครูตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัย ที่ถูกตองดีงาม
แกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ ครูตองประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความ
เจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษยและผูรับบริการ และครูตองใหบริการดวย
ความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือศิษยและผูรับบริการดวยความเมตตากรุณาอยางเต็มกําลัง
ความสามารถและเสมอภาค
(๒) สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อปกปองสิทธิเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
(๓) ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหศิษยและผูรับบริการไดรับ
การพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล
(๔) สง เสริ ม ให ศิ ษ ย แ ละผู รั บ บริ ก ารสามารถแสวงหาความรู ไ ด ดว ยตนเองจากสื่ อ
อุปกรณ และแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย
(๕) ใหศิษยและผูรับบริการ มีสวนรวมวางแผนการเรียนรู และเลือกวิธีการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับตนเอง
(๖) เสริม สรางความภาคภูมิใ จใหแ กศิษยแ ละผูรับบริการดวยการรับฟงความคิดเห็น
ยกยอง ชมเชย และใหกําลังใจอยางกัลยาณมิตร
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ลงโทษศิษยอยางไมเหมาะสม
(๒) ไมใสใจหรือไมรับรูปญหาของศิษยหรือผูรับบริการ จนเกิดผลเสียหายตอศิษยหรือ
ผูรับบริการ
(๓) ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษยหรือผูรับบริการ
(๔) เปดเผยความลับของศิษยหรือผูรับบริการ เปนผลใหไดรับความอับอายหรือเสื่อมเสียชือ่ เสียง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๐

(๕) จูงใจ โนมนาว ยุยงสงเสริมใหศิษยหรือผูรับบริการปฏิบัติขัดตอศีลธรรมหรือกฎระเบียบ
(๖) ชักชวน ใช จาง วานศิษยหรือผูรับบริการใหจัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติด หรือเขาไป
เกี่ยวของกับอบายมุข
(๗) เรียกรองผลตอบแทนจากศิษยหรือผูรับบริการในงานตามหนาที่ที่ตองใหบริการ
สวนที่ ๔
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
ขอ ๘ ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม
สรา งความสามั คคี ใ นหมูค ณะ โดยพึ งประพฤติ แ ละละเวน การประพฤติ ตามแบบแผนพฤติก รรม
ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) เสียสละ เอื้ออาทร และใหความชวยเหลือผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๒) มีความรัก ความสามัคคี และรวมใจกันผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ปดบังขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน จนทําใหเกิดความเสียหายตองานหรือผูรวม
ประกอบวิชาชีพ
(๒) ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตําหนิ ใหรายผูอื่นในความบกพรองที่เกิดขึ้น
(๓) สรางกลุมอิทธิพลภายในองคการหรือกลั่นแกลงผูรวมประกอบวิชาชีพใหเกิดความเสียหาย
(๔) เจตนาใหขอมูลเท็จทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือเกิดความเสียหายตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๕) วิพากษ วิจารณผูรวมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่กอใหเกิดความเสียหายหรือแตกความสามัคคี
สวนที่ ๕
จรรยาบรรณตอสังคม
ขอ ๙ ครู พึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเปน ผู นํ า ในการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มีพระมหากษัตริยท รงเป น ประมุข โดยพึง ประพฤติแ ละละเว น
การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๐

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ยึ ด มั่ น สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) นําภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมมาเปน ปจจัยในการจัดการศึกษาใหเปน
ประโยชนตอสวนรวม
(๓) จัดกิ จกรรมสงเสริมให ศิษย เกิ ดการเรียนรู และสามารถดําเนินชีวิ ตตามหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียง
(๔) เปน ผูนําในการวางแผนและดําเนิน การเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมพัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ หรื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของชุ ม ชนที่ จั ด เพื่ อ ประโยชน
ตอการศึกษาทั้งทางตรงหรือทางออม
(๒) ไม แ สดงความเป น ผู นํ า ในการอนุ รั ก ษ ห รื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาหรือสิ่งแวดลอม
(๓) ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม
(๔) ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม
หมวด ๒
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
สวนที่ ๑
จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ ๑๐ ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ
และวิ สั ย ทั ศ น ให ทั น ต อ การพั ฒ นาทางวิ ท ยาการ เศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งอยู เ สมอ
โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี
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(๒) ศึกษา คนควา ริเริ่มสรางสรรคความรูใหมในการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ
(๓) สงเสริมและพัฒนาครูในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู
(๔) สรางผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาความรูและความคิดในวิชาชีพจนเปนที่ยอมรับ
(๕) สงเสริมการปฏิบัติงานโดยมีแ ผนปฏิบัติการแบบมีสว นรวม และใชน วัตกรรม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพปจจุบันและกาวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) เกี่ ย วข อ งกั บ อบายมุ ข หรื อ เสพสิ่ ง เสพติ ด จนขาดสติ ห รื อ แสดงกิ ริ ย าไม สุ ภ าพ
เปนที่นารังเกียจในสังคม
(๒) ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ
(๓) ไมพัฒนาความรูในวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและองคการ
(๔) ไมสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
อยางตอเนื่อง
(๕) ไมมีแผนหรือไมปฏิบัติงานตามแผน ไมมีการประเมินผลหรือไมนําผลการประเมิน
มาจัดทําแผนปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
สวนที่ ๒
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ขอ ๑๑ ผูบริหารสถานศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม
ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพ
(๒) รักษาชื่อเสียงและปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ
(๓) ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานในวิชาชีพใหสาธารณชนรับรู
(๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ
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(๕) ปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ และใชความรูความสามารถในการพัฒนาครู
และบุคลากร
(๖) สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาครู การเรี ย นการสอน และ
การบริหารสถานศึกษา
(๗) สงเสริมใหครูและบุคลากรไดศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และนําเสนอผลงาน
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
(๘) เขารวม สงเสริม และประชาสัมพัน ธกิจกรรมของวิช าชีพ หรือองคกรวิช าชีพ
อยางสรางสรรค
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) วิพากษหรือวิจารณองคการหรือวิชาชีพ จนทําใหเกิดความเสียหาย
(๒) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ใหรา ยผูรวมประกอบวิชาชีพ ศาสตรในวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพ
(๓) ประกอบการงานอื่นที่ไมเหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๔) ไมซื่อสัตยสุจริต ไมรับผิดชอบหรือไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของ
ทางราชการ จนกอใหเกิดความเสียหาย
(๕) ละเลยเพิกเฉยหรือไมดําเนินการตอผูรวมประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
(๖) คัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
(๗) บิดเบือนหลักวิชาการในการปฏิบัติงานจนกอใหเกิดความเสียหาย
(๘) ใช ค วามรู ท างวิ ช าการ วิ ช าชี พ หรื อ อาศั ย องค ก รวิ ช าชี พ แสวงหาประโยชน
เพื่อตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
สวนที่ ๓
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
ขอ ๑๒ ผูบริหารสถานศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจ
แกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา ผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
ทักษะและนิ สัย ที่ถู กตอ งดี งาม แก ศิษ ยแ ละผู รับ บริก ารตามบทบาทหน าที่ อย างเต็ม ความสามารถ
ดวยความบริสุทธิ์ใจ ผูบริหารสถานศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา
และจิตใจ ผูบริหารสถานศึกษาตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ
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อารมณและสังคมของศิษยและผูรับบริการ และผูบริหารสถานศึกษาตองใหบริการดวยความจริงใจและ
เสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน จากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิช อบ โดยตอง
ประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ปฏิ บั ติ ง านหรื อ ให บ ริ ก ารอย า งมี คุ ณ ภาพ โดยคํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของ
ผูรับบริการ
(๒) สงเสริมใหมีการดําเนินงานเพื่อปกปองสิทธิเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
(๓) บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๔) รับฟงความคิดเห็นที่มีเหตุผลของศิษยและผูรับบริการ
(๕) ให ครู แ ละบุค ลากร มี สว นรว มวางแผนการปฏิ บัติ ง านและเลื อกวิธี ก ารปฏิ บั ติ
ที่เหมาะสมกับตนเอง
(๖) เสริมสรางความภาคภูมิใจใหแกศิษยและผูรับบริการ ดวยการรับฟงความคิดเห็น
ยกยอง ชมเชย และใหกําลังใจอยางกัลยาณมิตร
(๗) ให ศิ ษ ย แ ละผู รั บ บริ ก ารได มี ส ว นร ว มในการเสนอแนวคิ ด หรื อ วิ ธี ก ารที่ เ ป น
ประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพ
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ปฏิบัติงานมุงประโยชนสวนตนหรือพวกพอง ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ
(๒) เรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากผูรับบริการในงานตามบทบาทหนาที่
สวนที่ ๔
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
ขอ ๑๓ ผูบริหารสถานศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่น
ในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคี ในหมู คณะ โดยพึ งประพฤติ และละเว นการประพฤติตามแบบแผน
พฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ริเริ่มสรางสรรคในการบริหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาทุกดานตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๒) สงเสริมและพิทักษสิทธิของผูรวมประกอบวิชาชีพ
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(๓) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
(๔) ใชระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๕) มีความรัก ความสามัคคี และรวมใจกัน ผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา
(๖) ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) นําเสนอแงมุมทางลบตอวิชาชีพ ขอเสนอไมไดเปนประโยชนตอการพัฒนา
(๒) ปกปดความรู ไมชวยเหลือผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๓) แนะนําในทางไมถูก ตองตอผูรวมประกอบวิช าชีพจนทําให เกิดผลเสียตอผูรว ม
ประกอบวิชาชีพ
(๔) ไมใหความชวยเหลือหรือรวมมือกับผูรวมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ตนมีความถนัด
แมไดรับการรองขอ
(๕) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของตนเองเปนหลัก ไมตระหนักถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๖) ใชอํานาจหนาที่ปกปองพวกพองของตนที่กระทําผิด โดยไมคํานึงถึงความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับผูรวมประกอบวิชาชีพหรือองคการ
(๗) ยอมรับและชมเชยการกระทําของผูรวมประกอบวิชาชีพที่บกพรองตอหนาที่หรือ
ศีลธรรมอันดี
(๘) วิ พ ากษ วิ จ ารณ ผู ร ว มประกอบวิ ช าชี พ ในเรื่ อ งที่ ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อ
แตกความสามัคคี
สวนที่ ๕
จรรยาบรรณตอสังคม
ขอ ๑๔ ผูบริหารสถานศึกษา พึงประพฤติปฏิ บัติตนเปน ผูนําในการอนุรักษและพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยพึงประพฤติ
และละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
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(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ยึ ด มั่ น สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ใหความรวมมือและชวยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแกชุมชน
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อใหศิษยและผูรับบริการเกิดการเรียนรูและ
สามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(๔) เปน ผูนําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ หรื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของชุ ม ชนที่ จั ด เพื่ อ ประโยชน
ตอการศึกษาทั้งทางตรงหรือทางออม
(๒) ไม แ สดงความเป น ผู นํ า ในการอนุ รั ก ษ ห รื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาหรือสิ่งแวดลอม
(๓) ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม
(๔) ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม
หมวด ๓
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
สวนที่ ๑
จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ ๑๕ ผูบริหารการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิช าชีพ บุคลิกภาพ
และวิสัยทัศนใ หทัน ตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ โดยตอง
ประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี
(๒) ศึกษา คนควา ริเริ่มสรางสรรคความรูใหมในการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ
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(๓) สงเสริมการใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ
(๔) นํา แนวทางหรื อ รู ป แบบใหม ม าใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านจนเกิ ด ประโยชน ต อ งาน
ในหนาที่และองคการ
(๕) สามารถใชนวัตกรรม เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
(๖) สรางผลงานที่แสดงถึงการคนพบและพัฒนาความรู ความคิดในวิชาชีพ
(๗) เปน ผูนําในการจัดทําแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และกาวทั น
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) เกี่ ย วข อ งกั บ อบายมุ ข หรื อ เสพสิ่ ง เสพติ ด จนขาดสติ ห รื อ แสดงกิ ริ ย าไม สุ ภ าพ
เปนที่นารังเกียจในสังคม
(๒) ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ
(๓) ไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไมกระตือรือรน ไมเอาใจใสจนปฏิบัติงานไมแลวเสร็จ
ทันเวลาหรือเปาหมายที่กําหนดและทําใหเกิดความเสียหายตองานในหนาที่
สวนที่ ๒
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ขอ ๑๖ ผูบริหารการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปน
สมาชิกที่ดีข ององคกรวิช าชีพ โดยตองประพฤติแ ละละเวน การประพฤติต ามแบบแผนพฤติกรรม
ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพ
(๒) รักษา ชื่อเสียงและปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ
(๓) ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานในวิชาชีพใหสาธารณชนรับรู
(๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ
(๕) ปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ และใชความรู ความสามารถในการพัฒนาครู
และบุคลากร
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(๖) ให ค วามร ว มมื อ จั ด กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นางานที่ ต นปฏิ บั ติ หรื อ งาน
ที่รับผิดชอบ โดยไมเรียกรองผลประโยชนตอบแทนที่ควรไดรับ
(๗) สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม การศึ ก ษา ค น คว า วิ เ คราะห วิ จั ย และนํ า เสนอผลงาน
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ กอใหเกิดประโยชนตอวิชาชีพ
(๘) สรางสรรคเทคนิค วิธีการใหมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
(๙) เข าร วม ส งเสริ ม และประชาสั มพั นธ กิ จกรรมของวิ ช าชี พหรื อองค กรวิ ชาชี พ
อยางสรางสรรค
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) วิพากษหรือวิจารณองคการหรือวิชาชีพ จนทําใหเกิดความเสียหาย
(๒) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ใหรายผูรวมประกอบวิชาชีพ ศาสตรในวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพ
(๓) ประกอบการงานอื่นที่ไมเหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๔) ไม ซื่อ สัต ย สุจ ริต ไมรั บ ผิด ชอบหรื อไม ปฏิ บัติ ต ามกฎ ระเบี ยบหรื อ แบบแผน
ของทางราชการ จนกอใหเกิดความเสียหาย
(๕) ละเลย เพิ ก เฉยหรื อ ไม ดํ า เนิ น การต อ ผู ร ว มประกอบวิ ช าชี พ ที่ ป ระพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณ
(๖) คัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
(๗) บิดเบือนหลักวิชาการในการปฏิบัติงาน จนกอใหเกิดความเสียหาย
(๘) ใชความรูทางวิช าการ วิช าชีพหรื ออาศัย องคกรวิช าชีพ แสวงหาประโยชนเพื่ อ
ตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
สวนที่ ๓
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
ขอ ๑๗ ผูบริหารการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจ
แกศิษยแ ละผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา ผูบริหารการศึกษาตองสงเสริม ใหเกิดการ
เรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถ
ดวยความบริสุทธิ์ใจ ผูบริหารการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจาและ
จิตใจ ผูบริหารการศึกษาตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ
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และสังคมของศิษยและผูรับบริการ และผูบริหารการศึกษาตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค
โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิช อบ โดยตองประพฤติและ
ละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ปฏิบัติงานหรือใหบริการอยางมีคุณภาพโดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูรับบริการ
(๒) สงเสริมใหมีการดําเนินงานเพื่อปกปองสิทธิเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
(๓) บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๔) รับฟงความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผูรับบริการ
(๕) ปฏิบัติหนาที่อยางมุงมั่น ตั้งใจเพื่อใหผูรับบริการพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
(๖) ใหผูรับบริการไดรวมวางแผนการปฏิบัติงานและเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง
(๗) เปนกัลยาณมิตรกับผูรับบริการ
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ปฏิบัติงานมุงประโยชนสวนตนหรือพวกพอง ไมเปนธรรมหรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ
(๒) เรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากผูรับบริการในงานตามบทบาทหนาที่
สวนที่ ๔
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
ขอ ๑๘ ผูบริหารการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่น
ในระบบคุณธรรมสรางความสามัคคีในหมูคณะ โดยพึงประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผน
พฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ริเริ่มสรางสรรคในการบริหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาทุกดานตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๒) สงเสริมและพิทกั ษสิทธิของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๓) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
(๔) ใชระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๕) มีความรัก ความสามัคคี และรวมใจกันผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา
(๖) ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรวมประกอบวิชาชีพ
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(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) นําเสนอแงมุมทางลบตอวิชาชีพ ขอเสนอไมเปนประโยชนตอการพัฒนา
(๒) ปกปดความรู ไมชวยเหลือผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๓) แนะนําในทางไมถูกตองตอผูรวมประกอบวิช าชีพ จนทําใหเกิดผลเสียตอผูรวม
ประกอบวิชาชีพ
(๔) ไมใหความชวยเหลือหรือรวมมือกับผูรวมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ตนมีความถนัด
แมไดรับการรองขอ
(๕) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของตนเองเปนหลัก ไมตระหนักถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๖) ใชอํานาจหนาที่ปกปองพวกพองของตนที่กระทําผิด โดยไมคํานึงถึงความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับผูรวมประกอบวิชาชีพหรือองคการ
(๗) ยอมรับและชมเชยการกระทําของผูรวมประกอบวิชาชีพที่บกพรองตอหนาที่หรือ
ศีลธรรมอันดี
(๘) วิพากษ วิจารณผูรวมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่กอใหเกิดความเสียหายหรือแตกความสามัคคี
สวนที่ ๕
จรรยาบรรณตอสังคม
ขอ ๑๙ ผูบ ริ ห ารการศึ กษา พึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเปน ผู นํ า ในการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยพึงประพฤติ
และละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ยึ ด มั่ น สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ใหความรวมมือและชวยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแกชุมชน
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อใหศิษยและผูรับบริการเกิดการเรียนรูและ
สามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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๒๗ เมษายน ๒๕๕๐

(๔) เปน ผูนําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ หรื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของชุ ม ชนที่ จั ด เพื่ อ ประโยชน
ตอการศึกษาทั้งทางตรงหรือทางออม
(๒) ไม แ สดงความเป น ผู นํ า ในการอนุ รั ก ษ ห รื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาหรือสิ่งแวดลอม
(๓) ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม
(๔) ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม
หมวดที่ ๔
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก
สวนที่ ๑
จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ ๒๐ ศึกษานิเ ทศก ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ โดยตองประพฤติ
และละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี
(๒) ปฏิบัตงิ านตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนด
(๓) ศึกษาหาความรู วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอยางสม่ําเสมอ
(๔) สรางผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
(๕) คน หาวิธี การทํา งาน การพัฒนาวิช าชี พและสามารถนํ ามาประยุก ตใ ห เกิด ผลดี
ตอผูรับการนิเทศ
(๖) นิเทศโดยยึดผูรับการนิเทศเปนสําคัญดวยกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางสม่ําเสมอ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๐

(๗) พัฒนาวิสัยทัศนโดยผสมผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิด เพื่อใชในการ
พัฒนาวิชาชีพ
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) เกี่ ย วข อ งกั บ อบายมุ ข หรื อ เสพสิ่ ง เสพติ ด จนขาดสติ ห รื อ แสดงกิ ริ ย าไม สุ ภ าพ
เปนที่นารังเกียจในสังคม
(๒) ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ
(๓) ปฏิบัติตนหรือปฏิบตั ิงานที่กอใหเกิดความเสียหาย
(๔) ไมรับรู ไมแ สวงหาความรู นวัต กรรม เทคโนโลยีและแนวคิดเพื่อ การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ
สวนที่ ๒
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ขอ ๒๑ ศึกษานิเ ทศก ตองรัก ศรัท ธา ซื่อ สัตยสุ จริต รั บผิดชอบต อวิช าชีพ และเป น
สมาชิกที่ดีข ององคกรวิช าชีพ โดยตองประพฤติแ ละละเวน การประพฤติต ามแบบแผนพฤติกรรม
ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพ
(๒) รักษาชื่อเสียงและปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ
(๓) ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานในวิชาชีพใหสาธารณชนรับรู
(๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ
(๕) เลือกใชหลักการ วิธีการที่ถูกตอง ไดผลดี ทันสมัย และสอดรับกับผูรับการนิเทศ
(๖) อุทิศตนเพื่อประโยชนของผูรับการนิเทศและความกาวหนาของวิชาชีพ
(๗) สรางสรรคเทคนิค วิธีการใหม ๆ ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ เปนสมาชิกที่ดี
ขององคกรวิชาชีพ
(๘) แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กั บ สมาชิ กในองค ก ารหรื อวิ ช าชีพ อย างต อ เนื่ อ ง ใช ศ าสตร
องคความรูในการปฏิบัติงาน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง
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(๙) เขาร วม สง เสริ ม และประชาสัม พัน ธกิ จกรรมของวิ ช าชีพ หรือ องค กรวิ ช าชี พ
อยางสรางสรรค
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) วิพากษหรือวิจารณองคการหรือวิชาชีพ จนทําใหเกิดความเสียหาย
(๒) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ใหรายผูรวมประกอบวิชาชีพ ศาสตรในวิชาชีพ หรือองคกรวิชาชีพ
(๓) ประกอบการงานอื่นที่ไมเหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๔) ไมซื่อสัตยสุจริต ไมรับผิดชอบหรือไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือแบบแผนของ
ทางราชการจนกอใหเกิดความเสียหาย
(๕) คัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
(๖) ใชความรูทางวิช าการ วิช าชีพหรื ออาศัย องคกรวิช าชีพ แสวงหาประโยชนเพื่ อ
ตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
สวนที่ ๓
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
ขอ ๒๒ ศึกษานิเทศก ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจ แกศิษย
และผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา ศึกษานิเทศกตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะและ
นิสัยที่ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
ศึกษานิเทศกตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ ศึกษานิเทศกตองไมกระทําตน
เปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษยและผูรับบริการ และ
ศึกษานิเทศกตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจาก
การใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม
ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) สนับสนุน สงเสริมผูรับการนิเทศใหประสบความสําเร็จตามความถนัด ความสนใจ
และศักยภาพของแตละคน
(๒) สงเสริมใหมีการดําเนินงานเพื่อปกปองสิทธิเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
(๓) มีขอมูล แนวทางปฏิบัติที่หลากหลายใหผูรับการนิเทศนําไปใชเปนตัวอยาง
(๔) รับฟงความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผูรับการนิเทศ
(๕) ปฏิบัติหนาที่อยางมุงมั่น ตั้งใจ เพื่อใหผูรับการนิเทศพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
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(๖) ใหผูรับการนิเทศไดรวมวางแผนพัฒนาตนเองและเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง
(๗) เสริม สรางความภาคภูมิใ จใหผูรับการนิเ ทศดวยการรับฟงความคิดเห็น ยกยอง
ชมเชย และใหกําลังใจอยางกัลยาณมิตร
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ปฏิบัติงานมุงประโยชนสวนตนหรือพวกพอง ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ
(๒) เรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากผูรับบริการในงานตามบทบาทหนาที่
สวนที่ ๔
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
ขอ ๒๓ ศึกษานิเทศกพึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร างความสามั คคีใ นหมูค ณะ โดยพึงประพฤติ แ ละละเว น การประพฤติต ามแบบแผน
พฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) เสียสละ เอื้ออาทร และใหความชวยเหลือผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๒) สงเสริมและพิทักษสิทธิของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๓) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
(๔) ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๕) มีความรัก ความสามัคคี และรวมใจกัน ผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) นําเสนอแงมุมทางลบตอวิชาชีพ ขอเสนอไมเปนประโยชนตอการพัฒนา
(๒) สร า งกลุ ม อิ ท ธิ พ ลภายในองค ก ารหรื อ กลั่ น แกล ง ผู ร ว มประกอบวิ ช าชี พ
ใหเกิดความเสียหาย
(๓) แนะนําในทางไมถูกตองตอผูรวมประกอบวิช าชีพ จนทําใหเกิดผลเสียตอผูรวม
ประกอบวิชาชีพ
(๔) ปดบังขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน จนทําใหเกิดความเสียหายตองานหรือผูรวม
ประกอบวิชาชีพ
(๕) ใชอํานาจหนาที่ปกปองพวกพองของตนที่กระทําผิด โดยไมคํานึงถึงความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับผูรวมประกอบวิชาชีพหรือองคการ
(๖) แอบอางชื่อหรือผลงานของผูรวมประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชนของตน
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(๗) วิพ ากษ วิ จารณ ผูร วมประกอบวิ ช าชีพ ในเรื่ องที่ก อให เกิ ดความเสีย หาย หรื อ
แตกความสามัคคี
สวนที่ ๕
จรรยาบรรณตอสังคม
ขอ ๒๔ ศึกษานิเทศก พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยพึงประพฤติและละเวน
การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ยึ ด มั่ น สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ใหความรวมมือและชวยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแกชุมชน
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อใหศิษยและผูรับบริการเกิดการเรียนรูและ
สามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(๔) เปน ผูนําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชนตอการศึกษา
ทั้งทางตรงหรือทางออม
(๒) ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการอนุ รั ก ษ ห รื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาหรือสิ่งแวดลอม
(๓) ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม
(๔) ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ประธานกรรมการคุรุสภา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง หลักเกณฑคุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน
เพื่ อ อนุ วัติ ใ หเ ป น ไปตามมาตรา ๔๔ (ก) (๓) แห ง พระราชบั ญ ญัติ ส ภาครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุมตองผาน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
คุรุสภากําหนด และประกาศคุรุสภา เรื่อ ง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึก ษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ กําหนดใหสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ
คุรุสภากําหนด ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ วันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการคุรุสภาจึงกําหนดคุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนไว
ดังตอไปนี้
๑. สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีมาตรฐานคุณสมบัติตามที่กําหนดทายประกาศนี้ หรือ
(๒) เปนสถานศึกษาที่ผานการประเมินและไดมาตรฐานคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
๒. ใหสถาบันซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป) จัดสง
รายชื่อสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนที่เปนเครือขายของสถาบันตอเลขาธิการคุรุสภา เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ใหสถาบันจัดใหมีการใหความชวยเหลือและพัฒนาสถาบันที่เปนเครือขายอยางเปนระบบ
เพื่อใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และแจงใหคุรุสภาทราบทุก ๕ ป
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน ใหสถาบัน เสนอตอ
เลขาธิการคุรุสภาเพื่อนําเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาใหความเห็นชอบเพิ่มเติม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

๓. ในกรณีที่สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ ๑
ใหสถาบันซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป) เสนอตอเลขาธิการ
คุรุสภาเพื่อนําเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายกรณี
๔. ใหเลขาธิการคุรุสภาจัดทําประกาศรายชื่อสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนที่ไดรับ
ความเห็นชอบตามขอ ๒ และแจงใหสถาบันทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ประธานกรรมการคุรุสภา

มาตรฐานคุณสมบัตขิ องสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน
…………………
ก. มาตรฐานดานกระบวนการ ประกอบดวยมาตรฐานและตัวบงชี้การพิจารณา
ดังตอไปนี้
(๑) สถานศึกษามีการจัดองคการ โครงสรางและการบริหารงานอยางเปน
ระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๑.๑) สถานศึกษามีการจัดองคการ โครงสรางการบริหาร และระบบการ
บริหารงานอยางเปนระบบ
(๑.๒) สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ
(๑.๓) สถานศึกษามีการบริหารโดยหลักการมีสวนรวม
(๑.๔) สถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุล
(๒) สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๒.๑) สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธและรวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
(๒.๒) สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
(๓) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๓.๑) สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่สะอาด เปนระเบียบ และปลอดภัย
(๓.๒) มีระบบปองกันใหสถานศึกษาปลอดสารพิษ สิ่งเสพติด อาชญากรรม
และอบายมุข
(๓.๓) สถานศึกษามีสาธารณูปโภคที่ดี
(๓.๔) สถานศึกษามีสงิ่ อํานวยความสะดวกใหครูและบุคลากรอยางเพียงพอ
และมีสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
(๔) สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ครูตามความจําเปนและ
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๔.๑) สถานศึกษาจัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชา หรือความถนัด หรือความรู
ความสามารถ
(๔.๒) ครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
(๔.๓) สถานศึกษาสงเสริมการทํางานเปนทีม

-๒-

(๕) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร ตามความ
ตองการของผูเรียนและทองถิ่น โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๕.๑) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของทองถิ่นโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
(๕.๒) สถานศึกษามีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร
ความตองการของผูเรียน ทองถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมใหสามารถเชื่อมโยง
แกปญหาทองถิ่นได และนําไปปฏิบตั ิไดจริง
(๖) สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๖.๑) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน
(๖.๒) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีก่ ระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบ และสรางองคความรู
ดวยตัวเอง
(๖.๓) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีก่ ระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหา
และตัดสินใจ
(๖.๔) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีบ่ ูรณาการ เชื่อมโยงสาระความรู ทักษะดานตาง ๆ และแนวคิดของสิ่งที่
เรียนรูในหองเรียนกับความจริงของชีวิต รวมทั้ง ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งปฏิบัติในสังคม
รวมกับผูอื่น
(๖.๕) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอื่น และความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม
(๖.๖) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผเู รียนไดรับการพัฒนาอยางครบถวน ทั้งดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา
(๖.๗) สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
และตอเนื่อง
(๖.๘) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผเู รียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและรักสถานศึกษา

-๓ข. มาตรฐานดานปจจัย ประกอบดวยมาตรฐานและตัวบงชี้การพิจารณา ดังตอไปนี้
(๑) ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดี โดยพิจารณาจาก
ตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๑.๑) ผูบริหารอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
(๑.๒) ผูบริหารมีความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม และซื่อสัตย
(๑.๓) ผูบริหารมีการครองตนที่ดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเกี่ยวของกับ
อบายมุขและสิ่งเสพติด
(๒) ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ โดย
พิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๒.๑) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
(๒.๒) ผูบริหารมีความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธ และเปนที่ยอมรับของ
ผูเกี่ยวของ
(๒.๓) ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย
(๒.๔) ผูบริหารมีความรูความสามารถดานวิชาการและหลักการบริหารจัดการ
(๓) ครูมีจิตวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยพิจารณาจาก
ตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๓.๑) ครูมีความเอื้ออาทร เขาใจ และเอาใจใสผเู รียนทุกคนอยางสม่ําเสมอและ
เทาเทียมกัน
(๓.๒) ครูมีมนุษยสัมพันธ ควบคุมอารมณได และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(๓.๓) ครูมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา และอุทิศตนใหกับการพัฒนา
ผูเรียน
(๓.๔) ครูวางตนเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องความประพฤติ บุคลิกภาพ
(๓.๕) ครูมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู
(๓.๖) ครูศึกษาหาความรู และพัฒนาการสอนอยูเสมอ
(๔) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๔.๑) ครูรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และเปาหมายหลักสูตร
(๔.๒) ครูมีความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร และจัดทําแผนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๔.๓) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในชวงชั้นที่ ๑
ถึงชวงชั้นที่ ๔
(๔.๔) ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียน มีการประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเดน จุดดอย การประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและ
การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน

-๔(๔.๕) ครูนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับการเรียนและเปลี่ยน
การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
(๕) ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และสราง
องคความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๕.๑) ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขาวสารขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพื่อ
นํามาพัฒนาการเรียนการสอน
(๕.๒) ครูมีความสามารถในการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
(๕.๓) ครูมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกไขสถานการณได
(๖) ครูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๖.๑) ครูที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป
(๖.๒) ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก โท
(๖.๓) ครูไดสอนตรงกับความถนัด
(๖.๔) ครูไดรับการพัฒนาในวิชาทีส่ อนปละไมนอ ยกวา ๒๐ ชัว่ โมง
(๗) สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๗.๑) สถานศึกษามีหลักสูตรและเนือ้ หาสาระของหลักสูตรทีเ่ หมาะสม
สอดคลองกับเปาหมายการศึกษาและความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
(๗.๒) สถานศึกษามีสอื่ การเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู
(๘) สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ และสิง่ อํานวยความสะดวกเพียงพอ
(๘.๑) สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
(๘.๒) สถานศึกษามีหอ งเรียนและหองปฏิบัติการที่จําเปนตอการเรียนการสอน
(๙) สถานศึกษามีการจัดองคการ โครงสราง และการบริหารงานอยางเปน
ระบบ เพื่อใหมีความพรอมในการเปนโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู
(๙.๑) สถานศึกษามีการกําหนดแผนเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
แผนพัฒนา
(๙.๒) สถานศึกษามีการกําหนดผูรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
(๙.๓) สถานศึกษามีระบบการดูแล นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
(๙.๔) สถานศึกษาจัดและสงเสริมใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบ และ
สรางความรูดวยตนเอง

-๕–
(๙.๕) สถานศึกษากําหนดงานใหนักศึกษาฝกประสบการณวชิ าชีพครู
อยางเหมาะสมและตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาฝกประสบการณ
(๙.๖) สถานศึกษามีการกําหนดแผนกลยุทธจากการมีสวนรวมของบุคลากรที่
เกี่ยวของ เปนแผนแมบทการพัฒนาโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู
(๙.๗) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครูกับบุคลากรทีเ่ กี่ยวของของโรงเรียน
(๙.๘) สถานศึกษาจัดกิจกรรมในทองถิ่นที่ใหนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครูไดเขารวมเพื่อรูจักบุคคลสําคัญและขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น
(๙.๙) สถานศึกษามีการจัดสวัสดิการที่จําเปนแกนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
(๙.๑๐) สถานศึกษาสามารถจัดโอกาสใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
เขารวมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรู การพัฒนานักเรียน และกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูอื่น ๆ
(๑๐) ผูบ ริหารมีความสามารถในการบริหารหนวยฝกประสบการณวชิ าชีพครู
โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๑๐.๑) ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและกระบวนการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู
(๑๐.๒) ผูบริหารมีการวางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปนหนวยฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
(๑๐.๓) ผูบริหารมีความสามารถในการประสานงานและรวมมือกับสถาบัน
ผลิตครูและผูเ กี่ยวของในการพัฒนานักศึกษา และการจัดการฝกประสบการณวชิ าชีพครูให
มีประสิทธิภาพสูงสุด
(๑๑) ครูมีความสามารถในการเปนครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๑๑.๑) ครูรูและเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและกระบวนการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
(๑๑.๒) ครูมีทักษะและเทคนิคในการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
(๑๑.๓) ครูครองตนเปนแบบอยางที่ดีตามจรรยาบรรณครู และการเปนครู
มืออาชีพ
(๑๑.๔) ครูมีความสามารถในการประสานงานและรวมมือกับสถาบันผลิตครู
และผูเกี่ยวของในการพัฒนานักศึกษา และการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพครู
---------------------------------
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ประกาศคุรุสภา
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๗) และมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการคุ รุ ส ภา ในการประชุ ม
ครั้ ง ที่ ๑๖/๒๕๕๖ วั น ที่ ๑๙ ธั น วาคม ๒๕๕๖ คุ รุ ส ภาจึ ง กํ า หนดเกณฑ์ ก ารรั บ รองปริ ญ ญา
และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง การรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษาเพื่ อ
การประกอบวิชาชีพ
(๒) ประกาศคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง การรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษาเพื่ อ
การประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒)
(๓) ประกาศคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง การรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษาเพื่ อ
การประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓)
ข้อ ๒ นอกจากจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในประกาศนี้
“เกณฑ์การรับรอง” หมายความว่า เกณฑ์การรับรองปริญญาตรี โท และเอกทางการศึกษา
ประกาศนียบัตร
“ปริญญา” หมายความว่า ปริญญาตรี โท และเอกทางการศึกษา หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งกําหนดให้มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในสาขาวิชาชีพครู
และมีการปฏิบัติการวิชาชีพในสาขาบริหารการศึกษา
“ประกาศนียบัตร” หมายความว่า ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรปริญญาตรี โท และเอกทางการศึกษา ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู
“สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตร
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“การปฏิบัติการสอน” หมายความว่า การสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะหรือวิชาเอก
ตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต ร เป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ปี ก ารศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ มี
คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุรุสภา
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้มีหน้าที่
ประเมินเพื่อการรับรองปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบ
มาตรฐาน องค์ประกอบและรายละเอียดอื่น ๆ ในกรณีที่สถาบันจัดการศึกษาที่ต่างไปจากมาตรฐาน
ที่กําหนด
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคุรุสภา
ข้อ ๓ การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร พิจารณาจากมาตรฐาน ๓ ด้าน ดังนี้
(๑) มาตรฐานหลักสูตร
(๒) มาตรฐานการผลิต
(๓) มาตรฐานบัณฑิต
องค์ประกอบของมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองตามวรรคหนึ่ง การขอรับการรับรอง และ
การติดตามผลการรับรองให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ หลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่จะเสนอให้คุรุสภารับรอง ต้องเป็นหลักสูตร
ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
ข้อ ๕ สถานที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบ
หรือได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
ข้อ ๖ ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์การรับรองในข้อ ๓ ต้องผ่านการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากําหนด
ข้อ ๗ สถาบั น ที่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ การประเมิ น เพื่ อ รั บ รองปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต ร
ให้ยื่นคําขอเป็นหนังสือ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารตามแบบที่คุรุสภากําหนดต่อเลขาธิการก่อนเปิดสอน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ข้อ ๘ ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ป ระเมิ น เพื่ อ รั บ รอง
ประกอบด้วย
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(๑) ประธานอนุ ก รรมการซึ่ ง มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาและ
มาตรฐานวิ ช าชีพ โดยมี ตํา แหน่งทางวิ ชาการไม่ต่ํ ากว่ารองศาสตราจารย์ หรือ ดํา รงตํา แหน่ง หรื อ
เคยดํารงตําแหน่งทางการบริหารในระดับอุดมศึกษาไม่ต่ํากว่าคณบดีหรือเทียบเท่า
(๒) อนุ ก รรมการ จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า สี่ ค น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการการศึกษา ด้านวิชาการ หรือด้านการนิเทศการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา
(๓) อนุกรรมการจากกรรมการคุรุสภา จํานวนไม่เกินสองคน
ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาคนหนึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการอาจขอข้อ มูลเพิ่มเติม หรือ ให้สถาบันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ โดยสถาบันจะต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน ๔๕ วัน
ข้อ ๑๐ เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตแล้วให้เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไปโดยเร็ว
ข้อ ๑๑ เมื่ อ คณะกรรมการให้ ก ารรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษาแล้ ว
ให้เลขาธิการจัดทําประกาศคุรุสภาและแจ้งให้สถาบันทราบ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า ผลการประเมิ น ไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ให้ เ ลขาธิ ก ารแจ้ ง
ให้สถาบันปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่ ส ถาบั น เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองแล้ ว ให้ แ จ้ ง
การเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ เพื่อดําเนินการประเมินตามที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือในกรณี
ที่คณะอนุกรรมการติดตามผลการรับรอง ให้นําความในข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการอาจเพิกถอนการรับรองตามข้อ ๑๑ หากผลการประเมินตามวรรคหนึ่งไม่เป็น
ไปตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยจัดทําประกาศคุรุสภาและแจ้งให้สถาบันทราบ
ข้อ ๑๓ การรั บ รองปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รของแต่ ล ะสถาบั น ไม่ เ กิ น คราวละห้ า ปี
และสถาบันต้องขอรับการประเมินใหม่ก่อนครบกําหนดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ข้อ ๑๔ การดําเนินงานรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรของแต่ละสถาบันต้องให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วัน
ข้อ ๑๕ สถาบันจะต้องส่งข้อมูลหลังการรับรองตามที่คุรุสภากําหนด โดยคณะอนุกรรมการ
จะไปติดตามผลเชิงประจักษ์ ไม่น้อยกว่าหลักสูตรละ ๑ ครั้ง

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๔๖ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๑๖ ปริญญาและประกาศนียบัตรที่คุรุสภาให้การรับรอง เป็นคุณวุฒิที่ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพได้ตามเกณฑ์ที่คุรุสภากําหนด
ให้ ส ถาบั น เสนอรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อเลขาธิการ
ข้อ ๑๗ หากสถาบันยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามประกาศนี้ ให้ใช้เกณฑ์การรับรอง
ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามประกาศข้อใดข้อหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ประธานกรรมการคุรุสภา

มาตรฐานและเกณฑ์ การรับรอง การขอรับการรับรอง และการติดตามผลการรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
รายละเอียดแนบท้ ายประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพือ่ การประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๗
ส่ วนที่ ๑ มาตรฐานและเกณฑ์ การรับรอง
ประกอบด้วย ๓ ตอน คือ (๑) มาตรฐานหลักสูตร (๒) มาตรฐานการผลิต และ (๓) มาตรฐานบัณฑิต ดังนี้
ตอนที่ ๑ : มาตรฐานหลักสู ตร
มาตรฐานหลักสู ตร
เกณฑ์ การรับรอง
ก. วิชาชีพครู
๑. มาตรฐานหลักสู ตร
๑. โครงสร้ างของหลักสู ตร
๑.๑ โครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพครู
๑.๑ ปริ ญญาตรี ( ๕ ปี )
(หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๕ ปี และ
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๑๖๐ หน่วยกิต
ปริ ญญาตรี ควบโท ๖ ปี )
(๒) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
(๑) มีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า
(๓) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต
มาตรฐาน
(๓.๑) วิชาชีพครู
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๖ หน่วยกิต
(๒) มีการกําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้
(รายวิชา ไม่นอ้ ยกว่า ๓๔ หน่วยกิต
เทียบโอนได้ตามเกณฑ์ สกอ. และ
ปฏิบตั ิการสอน ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
ต้องเป็ นวิชาที่เรี ยนมาแล้วไม่เกิน
(๓.๒) วิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า ๗๘ หน่วยกิต
๕ ปี
(ถ้าเป็ นวิชาเอกคู่ไม่นอ้ ยกว่าวิชาเอกละ ๓๙ หน่วยกิต)
(๓) มีการลงทะเบียนเรี ยนแต่ละภาค
(๔) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต
การศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ.
๑.๒ ปริ ญญาตรี ควบโท ( ๖ ปี )
(๔) มีการกําหนดให้การทําวิทยานิพนธ์
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต
หรื อสาระนิพนธ์ เป็ นงานเดี่ยว
(๒) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
และมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(๓) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต
ตามเกณฑ์ สกอ. (สําหรับหลักสูตร
(๓.๑) วิชาชีพครู
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๖ หน่วยกิต
ปริ ญญาตรี ควบโท ๖ ปี )
(รายวิชาไม่นอ้ ยกว่า ๓๔ หน่วยกิต
ปฏิบตั ิการสอนไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
(๓.๒) วิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า ๘๖ หน่วยกิต
(ถ้าเป็ นวิชาเอกคู่ไม่นอ้ ยกว่าวิชาเอกละ ๔๓ หน่วยกิต)
(๔) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต
(๕) วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
หรื อสาระนิพนธ์
๓ - ๖ หน่วยกิต

๒
มาตรฐานหลักสู ตร
เกณฑ์ การรับรอง
๑.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑.๒ โครงสร้างหลักสู ตรวิชาชีพครู
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
(หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๗ หน่วยกิต
ปริ ญญาโท ปริ ญญาโทควบเอก ๔ ปี
ไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต
(๓) ปฏิบตั ิการสอน
และปริ ญญาเอก)
๑.๔ ปริ ญญาโท ( ๒ ปี )
(๑) มีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ หน่วยกิต
มาตรฐาน
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
(๒) มีการกําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้
(รายวิชาไม่นอ้ ยกว่า ๒๗ หน่วยกิต
เทียบโอน ตามเกณฑ์ สกอ. และ
ต้องเป็ นวิชาที่เรี ยนมาแล้วไม่เกิน
ปฏิบตั ิการสอนไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต)
๕ ปี กรณี หลักสูตร
(๓) วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หรื อสาระนิพนธ์
๓ - ๖ หน่วยกิต
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะ จะต้องเรี ยนให้ครบ
๑.๕ ปริ ญญาโทควบเอก ( ๔ ปี )
ตามที่กาํ หนด ไม่สามารถเทียบโอนได้
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๗๖ หน่วยกิต
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๐ หน่วยกิต
(๓) มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละ
(รายวิชาไม่นอ้ ยกว่า ๓๒ หน่วยกิต
ภาคการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ.
ปฏิบตั ิการสอนไม่นอ้ ยกว่า ๘ หน่วยกิต)
(๔) มีการกําหนดให้ทาํ วิทยานิพนธ์
(๓) วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
หรื อสาระนิพนธ์ เป็ นงานเดี่ยว
๑.๖ ปริ ญญาเอก ( ๓ ปี )
และมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ตามเกณฑ์ สกอ.
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๖๙ หน่วยกิต
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
(รายวิชาไม่นอ้ ยกว่า ๒๗ หน่วยกิต
ปฏิบตั ิการสอนไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต
(๓) วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

๓
มาตรฐานหลักสู ตร
เกณฑ์ การรับรอง
๑.๓ ความรู ้วิชาชีพครู
๒. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วชิ าชีพ
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตร
๒.๑ มาตรฐานความรู ้
ประกอบด้วย มาตรฐาน
๑) ความเป็ นครู
สาระความรู ้ และสมรรถนะ
๒) ปรัชญาการศึกษา
ในแต่ละมาตรฐานไม่นอ้ ยกว่าที่
๓) ภาษาและวัฒนธรรม
คุรุสภากําหนด
๔) จิตวิทยาสําหรับครู
(๒) มีการวัดและประเมินผลรายวิชา
๕) หลักสู ตร
อย่างเป็ นระบบ
๖) การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน
๗) การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู ้
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๙) การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา
๑๑) คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
๒.๒ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
๑.๔ ประสบการณ์วิชาชีพครู
๑) การฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตร
๒) การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
ประกอบด้วย มาตรฐาน
ในสาขาวิชาเฉพาะ
สาระการฝึ กทักษะ และสมรรถนะ
ไม่นอ้ ยกว่าที่คุรุสภากําหนด
(๒) มีแผนการจัดกิจกรรมเสริ ม
ความเป็ นครู เป็ นกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตรเป็ นระยะๆ ตลอดหลักสูตร
เพิ่มเติมจากกิจกรรมรายวิชา
(๓) มีขอ้ กําหนดการปฏิบตั ิการสอน
จะต้องแบ่งเป็ น ๒ ภาคการศึกษา
มีหน่วยกิตรวมกัน ไม่นอ้ ยกว่า
มาตรฐาน และมีชวั่ โมงสอนใน
วิชาเอกไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ
๘ ชัว่ โมง เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
๑๕ สัปดาห์ รวมไม่นอ้ ยกว่า
๑๒๐ ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษา
มีเวลาเตรี ยมสอน ตรวจงาน และ

๔
มาตรฐานหลักสู ตร

เกณฑ์ การรับรอง
การปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า ภาคการศึกษาละ ๑๒๐
ชัว่ โมง
(๔) มีการพบคณาจารย์และเข้าร่ วม
สัมมนาการศึกษากับคณาจารย์และ
เพื่อนนิสิตนักศึกษา โดยการใช้สื่อ
และ/หรื อ Face to face ไม่นอ้ ยกว่า
๑๕ ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษา
(๕) มีการวัดและประเมินผลการ
ฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน
และการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
อย่างเป็ นระบบ
๑.๕ การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู
๓. การพัฒนาหลักสู ตร
(๑) มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
๓.๑ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
(๑) มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
(๒) มีเอกสารรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(๒) มีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจาก
และการนําผลไปใช้ปรับปรุ งแก้ไข
ผูเ้ กี่ยวข้องด้านวิชาชีพครู และวิชาเนื้อหา
หลักสูตร
(๓) มีการวิพากษ์หลักสูตรจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
(๓) มีเอกสารระบุนโยบายและ
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการปรับปรุ งหลักสูตร
๓.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิตรงตามสาขา และวิชาเอก
(๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ การพัฒนาหรื อการปรับปรุ งหลักสูตร
(๑) มีนโยบายในการพัฒนาหรื อการปรับปรุ งหลักสูตร
(๒) มีแผนงานที่ชดั เจนในการพัฒนาหรื อการ
ปรับปรุ งหลักสูตร

๕
มาตรฐานหลักสู ตร
เกณฑ์ การรับรอง
ข. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
๑.๖ โครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
๑. โครงสร้ างของหลักสู ตร
สถานศึกษาและผูบ้ ริ หารการศึกษา
๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๑) มีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
(๒) มีการกําหนดจํานวนหน่วยกิต
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๗ หน่วยกิต
ที่ให้เทียบโอนได้ ตามเกณฑ์ สกอ.
(๓) ปฏิบตั ิการวิชาชีพบริ หารการศึกษา
โดยต้องเป็ นวิชาที่เรี ยนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต
(๓) มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละ
๑.๒ ปริ ญญาโท ( ๒ ปี )
ภาคการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ.
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๔๒ หน่วยกิต
(๔) มีการกําหนดให้ทาํ วิทยานิพนธ์
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
หรื อสาระนิพนธ์ เป็ นงานเดี่ยว และ
(มีวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพบริ หารการศึกษา
มีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ สกอ.
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต)
(๓) วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
หรื อสาระนิพนธ์
๓ - ๖ หน่วยกิต
๑.๓ ปริ ญญาโทควบเอก ( ๔ ปี )
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๖๙ หน่วยกิต
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
(มีวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพบริ หารการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต)
(๓) วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๑.๔ ปริ ญญาเอก
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
(มีวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพบริ หารการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต)
(๓) วิทยานิ พนธ์
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่ วยกิต
๒. มาตรฐานความรู้และปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
๑.๗ ความรู ้วิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
๒.๑ มาตรฐานความรู ้
ผูบ้ ริ หารการศึกษา
๒.๑.๑ มาตรฐานความรู ้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตร
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
ประกอบด้วย มาตรฐาน
๒) ความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
สาระความรู ้ และสมรรถนะ
๓) การบริ หารสถานศึกษา

๖
มาตรฐานหลักสู ตร
๔) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรี ยน
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา
๗) คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ

เกณฑ์ การรับรอง
ในแต่ละมาตรฐานไม่นอ้ ยกว่าที่
คุรุสภากําหนด
(๒) มีการวัดและประเมินผลรายวิชา
อย่างเป็ นระบบ

๒.๑.๒ มาตรฐานความรู ้ผบู ้ ริ หารการศึกษา
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
๒) ความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
๓) การบริ หารการศึกษา
๔) การส่ งเสริ มคุณภาพการศึกษา
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา
๖) คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
๒.๒ ปฏิบตั ิการวิชาชีพบริ หารการศึกษา
การฝึ กปฏิบตั ิการบริ หารสถานศึกษาและปฏิบตั ิการ
บริ หารการศึกษาระหว่างเรี ยนตามหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง

๑.๘ ปฏิบตั ิการวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
ผูบ้ ริ หารการศึกษา
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตร
ประกอบด้วย มาตรฐาน
สาระความรู ้ และสมรรถนะ
ในแต่ละมาตรฐานไม่นอ้ ยกว่าที่
คุรุสภากําหนด
(๒) มีแผนการจัดกิจกรรมเสริ มความเป็ น
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หาร
การศึกษาเป็ นระยะ ๆ ตลอดหลักสู ตร
(๓) มีการกําหนดการฝึ กปฏิบตั ิการบริ หาร
สถานศึกษาและการบริ หารการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต และมีชวั่ โมง
ปฏิบตั ิไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ ชัว่ โมง
(๑๕ x ๖ ชัว่ โมง) ประกอบด้วย
การฝึ กการบริ หารสถานศึกษา ร้อยละ ๕๐
และฝึ กการบริ หารการศึกษา ร้อยละ ๕๐

๗
มาตรฐานหลักสู ตร
เกณฑ์ การรับรอง
๑.๙ การพัฒนาหลักสู ตรวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
๓. การพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาและผูบ้ ริ หารการศึกษา
๓.๑ กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
(๑) มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
(๑) มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
(๒) มีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจาก
(๒) มีเอกสารรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
ผูเ้ กี่ยวข้องด้านวิชาชีพครู และวิชาเนื้อหา
และการนําผลไปใช้ปรับปรุ งแก้ไข
(๓) มีการวิพากษ์หลักสู ตรจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
หลักสู ตร
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีเอกสารระบุนโยบายและแผนงาน
๓.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
การปรับปรุ งหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิตรงตามสาขา และวิชาเอก
(๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ การพัฒนาหรื อการปรับปรุ งหลักสู ตร
(๑) มีนโยบายในการพัฒนาหรื อการปรับปรุ งหลักสูตร
(๒) มีแผนงานที่ชดั เจนในการพัฒนาหรื อการปรับปรุ ง
หลักสูตร
ตอนที่ ๒ : มาตรฐานการผลิต
มาตรฐานการผลิต
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๒. มาตรฐานการผลิต
๒.๑ กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
๑. กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
(๑) มีประกาศกําหนดคุณสมบัติและ
(๑) มีการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกนิสิต
เกณฑ์การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
นักศึกษา ที่เน้นการสรรหาผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถสู ง
ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
เข้าศึกษา
(๒) มีการใช้เครื่ องมือในการประเมิน
(๒) มีการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน
ผูส้ มัคร ประกอบการคัดเลือกนิสิต
และ/หรื อการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็ นระบบ
นักศึกษา เช่น ข้อสอบวัดหรื อประเมิน
ความรู ้พ้นื ฐาน ข้อสอบวัดแววความเป็ นครู
๒.๒ จํานวนนิสิตนักศึกษา
๒. จํานวนนิสิตนักศึกษา
(๑) ข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษา และ
(๑) มีการรับนิสิตนักศึกษาตามแผนการรับที่กาํ หนดไว้ใน
แผนการรับนิสิตนักศึกษาตามที่กาํ หนด
หลักสู ตร และแผนความต้องการกําลังคนในวิชาชีพใน
ในเล่มหลักสู ตร
ระยะยาว
(๒) ข้อมูลสัดส่ วนคณาจารย์ต่อนิ สิต
(๒) มีการรับนิสิตนักศึกษาสอดคล้องกับจํานวนคณาจารย์
นักศึกษา ๑:๓๐ (อาจารย์ : นักศึกษา)

๘
มาตรฐานการผลิต
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(๓) หนึ่งห้องเรี ยนมีนิสิตนักศึกษา
ไม่เกิน ๓๐ คน
๒.๓ คณาจารย์
๓. คณาจารย์
(๑) มีขอ้ มูลการแต่งตั้งคณาจารย์ประจํา
(๑) คณาจารย์ประจําหลักสูตรมีจาํ นวนและคุณวุฒิตาม
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒) มีขอ้ มูลการแต่งตั้งคณาจารย์ที่ปรึ กษา
(๒) มีการแต่งตั้งคณาจารย์ที่ปรึ กษาสําหรับนิสิตนักศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
โดยมีการกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน
(๓) มีขอ้ มูลการแต่งตั้งคณาจารย์ผสู ้ อน
(๓) คณาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาชีพครู มีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่า
ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
ปริ ญญาโท หรื อดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่า
(๔) มีขอ้ มูลการแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศก์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ หรื อมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
ที่สอนโดยมีประสบการณ์ ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ปี
(๔) คณาจารย์ผสู ้ อนมีจาํ นวนและคุณวุฒิตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๕) คณาจารย์นิเทศก์มีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโท (กรณี
หลักสูตร ป.ตรี ) และไม่ต่าํ กว่า ป.เอก (ในกรณี หลักสู ตร
ป.โท/เอก) ในสาขาวิชาที่จะนิเทศ หรื อมีประสบการณ์
ในการนิเทศมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี ในกรณี ที่มี
ประสบการณ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน ให้ใช้การนิเทศ
ร่ วมกับผูท้ ี่มีประสบการณ์ตามมาตรฐาน
(๖) คณาจารย์นิเทศก์มีจาํ นวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑ : ๑๐
(๗) ผูค้ วบคุมและผูส้ อบวิทยานิพนธ์มีจาํ นวนและคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๘) ครู พเี่ ลี้ยง และผูบ้ ริ หารพีเ่ ลี้ยง มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์
ตรงกับการปฏิบตั ิการสอน หรื อการบริ หาร
๒.๔ ทรัพยากรการเรี ยนรู ้
๔. ทรัพยากรการเรียนรู้
มีขอ้ มูลทรัพยากรการเรี ยนรู ้ไม่นอ้ ยกว่า
๔.๑ ห้องเรี ยน
(๑) มีสภาพห้องเรี ยนที่เหมาะสม เพียงพอกับการจัดการเรี ยน มาตรฐาน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(๒) มีวสั ดุ อุปกรณ์ และสื่ อการเรี ยนรู ้ในปริ มาณที่เหมาะสม
กับจํานวนผูเ้ รี ยน

๙
มาตรฐานการผลิต
เกณฑ์ การรับรอง
๔.๒ ห้องปฏิบตั ิการ
(๑) มีหอ้ งปฏิบตั ิการที่เหมาะสมกับสาขาวิชาหรื อวิชาเอก
ที่เปิ ดสอน เช่น ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องปฏิบตั ิการสอนแบบจุลภาค และห้องปฏิบตั ิการ
สื่ อการสอน ฯลฯ
(๒) มีวสั ดุ อุปกรณ์ และสื่ อการเรี ยนรู ้ในปริ มาณที่เหมาะสม
กับจํานวนผูเ้ รี ยน
(๓) มีการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการสําหรับการฝึ กเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการจัดการเรี ยนการสอนปกติ
๔.๓ ห้องสมุด
(๑) มีหนังสื อ ตํารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ
ในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเ้ รี ยน
(๒) มีบริ การสื บค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ
(๓) มีวสั ดุ อุปกรณ์ และสื่ อการเรี ยนรู ้ในปริ มาณ
ที่เหมาะสมกับจํานวนผูเ้ รี ยน
๔.๔ สิ่ งแวดล้อม
มีการจัดสิ่ งแวดล้อมเพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานบัณฑิต
๕. การบริหารหลักสู ตรและการเรียนการสอน
๒.๕ การบริ หารหลักสูตร
๕.๑ การบริ หารหลักสูตร
(๑) มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร
(๑) มีคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
หลักสูตรและมีการกําหนดหน้าที่
(๑.๑) องค์ประกอบครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
(๑.๒) มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่รับผิดชอบ
(๒) มีแผนการประเมินและพัฒนา
(๒) มีการกําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ได้แก่
คณาจารย์
(๒.๑) การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตลอดหลักสูตร
(๒.๒) การประเมินการเรี ยนรู ้
(๒.๓) การพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสูตร
(๒.๔) การกําหนดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
(๒.๕) การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(๓) มีการประเมินและพัฒนาคณาจารย์อย่างเป็ นระบบ

๑๐
มาตรฐานการผลิต
เกณฑ์ การรับรอง
๕.๒ การบริ หารการเรี ยนการสอน
๒.๖ การบริ หารการเรี ยนการสอน
(๑) มีการจัดทําประมวลรายวิชา หรื อรายละเอียดรายวิชา
(๑) มีเอกสารประมวลรายวิชา หรื อ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รายละเอียดรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า
(๒) มีการจัดการเรี ยนการสอนตามข้อบังคับ ระเบียบ
มาตรฐาน
หรื อประกาศ ที่สถาบันกําหนด
(๒) มีการระบุการนําผลการประเมิน
(๓) มีการจัดการเรี ยนการสอนครบตามคําอธิบายรายวิชา
การสอนไปใช้ในการปรับปรุ งการเรี ยน
รายละเอียดรายวิชา จํานวนหน่วยกิต และจํานวน
การสอนในประมวลรายวิชาหรื อ
รายละเอียดรายวิชา
ชัว่ โมง ตามที่หลักสู ตรกําหนด
(๔) มีการนําผลการประเมินการสอนไปใช้ในการปรับปรุ ง
ประมวลรายวิชา หรื อรายละเอียดรายวิชาอย่างต่อเนื่อง
๕.๓ การจัดการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา การฝึ กปฏิบตั ิ ๒.๗ การจัดการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
การฝึ กปฏิบตั ิการบริ หารสถานศึกษา
การบริ หารสถานศึกษา การบริ หารการศึกษา
การบริ หารการศึกษา และการนิเทศการศึกษา
(๑) สถานศึกษาหรื อหน่วยงานที่รับนิสิตนักศึกษาต้องมี
(๑) มีรายชื่อโรงเรี ยนสําหรับปฏิบตั ิการสอน
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภากําหนด
(๒) สถานศึกษาหรื อหน่วยงานมีการจัดครู พี่เลี้ยง และ
การฝึ กปฏิบตั ิการบริ หารสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารพี่เลี้ยง ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ตามที่
การบริ หารการศึกษา และการนิเทศ
คุรุสภากําหนด
การศึกษา ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
(๓) มีการจัดหรื อแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศก์ตามที่คุรุสภา
(๒) มีรายชื่อครู พี่เลี้ยง ผูบ้ ริ หารพี่เลี้ยง
กําหนด
และคณาจารย์นิเทศก์ไม่นอ้ ยกว่า
มาตรฐาน
๕.๔ การจัดกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู เสริ มความเป็ น
๒.๘ การจัดกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษา
เสริ มความเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(๑) มีคณะกรรมการบริ หารกิจกรรม
และผูบ้ ริ หารการศึกษา
(๒) มีโครงการตลอดหลักสู ตร โดยจัดเป็ นระยะอย่าง
(๑) มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร
ต่อเนื่อง
กิจกรรมไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
(๓) มีการกําหนดเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการเข้าร่ วมกิจกรรม
(๒) มีแผนการจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร
(๔) มีการประเมินผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ
(๓) มีคู่มือการประเมินผลและสมุดบันทึก
(๕) มีสมุดบันทึก หรื อระเบียนรายงานผลการเข้าร่ วมกิจกรรม
หรื อระเบียนรายงานผลตามมาตรฐาน
และใช้ในการพิจารณาอนุมตั ิการสําเร็ จการศึกษา
ควบคู่กบั ระเบียนผลการเรี ยนรายวิชา

๑๑
มาตรฐานการผลิต
๖. การประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ มีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๖.๒ มีระบบและแผนการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๓ มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

เกณฑ์ การรับรอง
๒.๙ การประกันคุณภาพการศึกษา
(๑) มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
(๒) มีเอกสารระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) มีแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๔) มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ตอนที่ ๓ : มาตรฐานบัณฑิต
มาตรฐานบัณฑิต
๑. ความรู ้
๒. การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา และ
การปฏิบตั ิการวิชาชีพบริ หารสถานศึกษา /
บริ หารการศึกษา

เกณฑ์ การรับรอง
๓. มาตรฐานบัณฑิต
๓.๑ เรี ยนครบตามหลักสู ตรที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา
๓.๒ ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันการผลิต
๓.๓ วิชาชีพครู
๑) มีการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี
๒) มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพครู ที่คุรุสภากําหนด ได้แก่
๒.๑) สามารถจัดการเรี ยนรู ้ในสาขาวิชาเฉพาะ
๒.๒) สามารถประเมิน ปรับปรุ ง และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม
กับศักยภาพของผูเ้ รี ยน
๒.๓) สามารถทําวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
๒.๔) สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้
และพัฒนาผูเ้ รี ยน
๓.๔ วิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา / ผูบ้ ริ หารการศึกษา
๑) มีการปฏิบตั ิการวิชาชีพบริ หารสถานศึกษา /
บริ หารการศึกษา ในหน่วยงานที่มีคุณสมบัติ
ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
ไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ ชัว่ โมง

๑๒
มาตรฐานบัณฑิต

๓. การปฏิบตั ิตน

๔. การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นครู /
ความเป็ นผูน้ าํ

เกณฑ์ การรับรอง
๒) มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบตั ิการ
วิชาชีพบริ หารสถานศึกษา / บริ หารการศึกษา
๓.๕ มีการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมกับความเป็ นครู และ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีผลการ
รับรองความประพฤติจากสถาบันการผลิต
๓.๖ วิชาชีพครู
๑) เข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นครู ปี ละไม่นอ้ ยกว่า ๑ กิจกรรม ได้แก่
๑.๑) การปฏิบตั ิธรรม หรื อกิจกรรมอาสา
๑.๒) กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๓.๗ วิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา / ผูบ้ ริ หารการศึกษา
๑) เข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นผูน้ าํ ปี ละไม่นอ้ ยกว่า ๑ กิจกรรม
ได้แก่
๑.๑) กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑.๒) กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
บริ หารการศึกษา / นิเทศการศึกษา
๓.๘ มีหลักฐานที่แสดงการเข้าร่ วมกิจกรรมครบ
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด และผ่านการประเมินจาก
สถาบันการผลิต

ส่ วนที่ ๒ การขอรับการรับรอง
๒.๑ ระยะเวลาการขอรับการรับรอง
สถาบันอุดมศึกษา ที่ประสงค์จะเปิ ดสอนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาสามารถ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะต้องยืน่ ขอรับการรับรองปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรตาม
เกณฑ์การรับรองนี้ ก่อนเปิ ดรับนิสิตนักศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน ทั้งนี้จะต้องเป็ นหลักสู ตรที่ได้รับอนุมตั ิ
จากสภาสถาบันแล้ว

๑๓
๒.๒ สถานที่เปิ ดสอนและแผนการรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา จะต้องระบุสถานที่เปิ ดสอนและจํานวนนิสิตนักศึกษาที่จะรับจําแนกเป็ นปี การศึกษา
หากมีการเปิ ดสอนนอกที่ต้ งั จะต้องแนบหลักฐานการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้เป็ นไปตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๒.๓ เอกสารขอรับการรับรอง
สถาบันอุดมศึกษา จะต้องส่ งข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองอย่างครบถ้วนทุกรายการ
ตามแบบฟอร์มที่คุรุสภากําหนดพร้อมกับการขอรับการรับรอง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วขอเอกสารเพิม่ เติม
ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วนั ที่มีการลงนามรับทางไปรษณี ย ์
๒.๔ การตรวจสอบเชิงประจักษ์
คุรุสภาจะส่ งคณะอนุกรรมการ ฯ ไปตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วนั ที่
ได้รับเอกสารข้อมูลครบถ้วน ก่อนสรุ ปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง
ส่ วนที่ ๓ การติดตามผลการรับรอง
๓.๑ การส่ งข้อมูลหลังการรับรอง
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่ งข้อมูลการเปิ ดสอนตามหลักสู ตรให้คุรุสภาปี ละ ๑ ครั้ง ภายในสิ้ นเดือน
พฤษภาคม ตามแบบฟอร์มที่คุรุสภากําหนด
๓.๒ การติดตามผลเชิงประจักษ์
คุรุสภาจะส่ งคณะอนุกรรมการ ฯ ไปติดตามผลเชิงประจักษ์ หลักสูตรละไม่นอ้ ยกว่า ๑ ครั้ง โดยจะ
มีการขอพบนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ พีเ่ ลี้ยง และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่นิสิตนักศึกษาไปปฏิบตั ิการสอน
ปฏิบตั ิการบริ หารสถานศึกษา และการบริ หารการศึกษา หรื อนิเทศการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
เตรี ยมเอกสารข้อมูลให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแบบฟอร์ม และรายละเอียดที่คุรุสภากําหนด
เพื่อพิจารณาการขยายเวลาการรับรอง พักการรับรอง หรื อยุติการรับรอง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ประกาศคุรุสภา
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๗) และมาตรา ๒๐ (๑) แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๘
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ คุรุสภาจึงกําหนดเกณฑการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ในประกาศนี้
“เกณฑการรับรอง” หมายความวา เกณฑการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
“ปริญญา” หมายความวา ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป) หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น
ซึ่งกําหนดใหมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
“ประกาศนียบัตร” หมายความวา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษา หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป) ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
“สถาบั น ” หมายความว า มหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย สถาบั น บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คณะหรื อ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา
(หลักสูตร ๕ ป) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา
“การปฏิ บั ติ ก ารสอน” หมายความว า การสอนตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษา
(หลักสูตร ๕ ป) เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุรุสภา
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั้งใหมีหนาที่ประเมิน
เพื่อการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึ ก ษา รวมทั้ ง พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บมาตรฐาน องค ป ระกอบและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ในกรณี ที่
สถาบันจัดการศึกษาที่ตางไปจากมาตรฐานที่กําหนด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคุรุสภา
ขอ ๒ เกณฑการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร ประกอบดวย มาตรฐาน ๓ ดาน ดังนี้
(๑) มาตรฐานหลักสูตร
(๒) มาตรฐานการผลิต
(๓) มาตรฐานบัณฑิตหรือมาตรฐานผูสําเร็จการศึกษา
องคประกอบของมาตรฐานและเกณฑการรับรองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้
ขอ ๓ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภาใหการรับรอง ตองผานการประเมินมาตรฐาน
ตามขอ ๒ โดยใหคุรุสภาประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต และใหสถาบันประเมิน
มาตรฐานบัณฑิตหรือมาตรฐานผูสําเร็จการศึกษา
ขอ ๔ หลักสูตรที่จะใหคุรุสภาประเมิน ตองเปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน
และไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่ควบคุม กํากับ ดูแล
ขอ ๕ สถาบันที่ประสงคจะขอรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
การผลิต ใหยื่นคํารองเปนหนังสือ พรอมทั้งจัดสงเอกสารเกี่ยวกับเกณฑการรับรองที่กําหนดตอเลขาธิการ
ขอ ๖ การประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ใหคณะกรรมการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ประเมิน ประกอบดวย
(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งมีความรูและประสบการณดานบริหารจัดการการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือดํารงตําแหนง หรือเคย
ดํารงตําแหนงทางการบริหารในระดับอุดมศึกษาไมต่ํากวาคณบดีหรือเทียบเทา
(๒) อนุกรรมการจํานวนไมนอยกวาสี่คน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือเปนผูมีความรูและประสบการณ
ดานการบริหารจัดการการศึกษา ดานวิชาการ หรือดานการนิเทศการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ใหเลขาธิการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่คุรุสภาคนหนึ่งเปนเลขานุการ
คณะอนุกรรมการอาจขอขอมูลเพิ่มเติม หรือใหสถาบันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ
การพิจารณาดวยก็ได
ขอ ๗ เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตแลว ใหเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาตอไป

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เมื่อคณะกรรมการใหการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตแลว ใหเลขาธิการ
จัดทําประกาศคุรุสภาและแจงใหสถาบันทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวา ผลการประเมินไมเปนไปตามเกณฑ ใหเลขาธิการแจงให
สถาบันปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ใหเปนไปตามเกณฑภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๘ ในกรณีที่สถาบันเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไดรับการรับรองแลว ใหแจงการเปลี่ยนแปลง
เปนหนังสือตอเลขาธิการ เพื่อดําเนินการประเมินตามที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๕
ขอ ๖ และขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการอาจเพิกถอนการรับรองตามขอ ๗ หากผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ไมเปนไป
ตามเกณฑท่กี ําหนด โดยจัดทําประกาศคุรุสภาและแจงใหสถาบันทราบ
ขอ ๙ การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตของแตละสถาบันใหมีอายุหาป
นับแตวันที่คุรุสภาประกาศ ทั้งนี้ ใหสถาบันขอรับการประเมินใหมทุกหาป
ขอ ๑๐ กอนสิ้นสุดระยะเวลาการรับรองตามขอ ๙ ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหสถาบัน
ยื่นคํารองขอรับการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตใหม และใหนําความในขอ ๕
ขอ ๖ และขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๑ การประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามขอ ๓ ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ใหมีคณะผูประเมินจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินหาคน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา
และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่นิสิตหรือนักศึกษาปฏิบัติการสอน อาจารยนิเทศกและอาจมีบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวของรวมดวยก็ได
ให ค ณะผู ป ระเมิ น แจ ง ผลการประเมิ น ตามวรรคหนึ่ ง ไปยั ง สถาบั น ตามแบบและภายใน
ระยะเวลาที่สถาบันกําหนด
ขอ ๑๒ ปริญญาที่คุรุสภาใหการรับรองตามขอ ๒ เปนคุณวุฒิที่ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู
ใหสถาบันเสนอรายชื่อผูไดรับปริญญาในแตละปการศึกษาเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูตอเลขาธิการ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ขอ ๑๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภาใหการรับรองตามขอ ๒ เปนคุณวุฒิที่
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้ ผูสําเร็จการศึกษาตองผานการรับรองมาตรฐานประสบการณ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด
ใหสถาบันเสนอรายชื่อผูไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูตอเลขาธิการ
ขอ ๑๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่คุรุสภาใหการรับรองตามขอ ๒
เป น คุ ณ วุ ฒิ ที่ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาหรื อ ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา ทั้ ง นี้
ผูสําเร็จการศึกษาตองผานการฝกอบรมตามที่คุรุสภากําหนด
ขอ ๑๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่เปดสอนอยูกอนประกาศนี้ใชบังคับ เปนคุณวุฒิที่ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไมเกินสองป นับแตประกาศนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ประธานกรรมการคุรุสภา

(ก) องคประกอบของมาตรฐานและเกณฑการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป)
-----------------------------------๑. มาตรฐานหลักสูตร พิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน
๑.๑ โครงสรางของหลักสูตร

เกณฑการรับรอง
มีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๖๐ หนวยกิต ประกอบดวย
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา
๓๐ หนวยกิต
(๒) หมวดวิชาชีพครูไมนอยกวา
๕๐ หนวยกิต
(๓) หมวดวิชาเฉพาะดานไมนอยกวา
๗๔ หนวยกิต
(๔) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
๖ หนวยกิต
หมวดวิชาชีพครู ประกอบดวยมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ ดังตอไปนี้
๑. ความรูวิชาชีพครู ไดแก
(๑) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
(๒) การพัฒนาหลักสูตร
(๓) การจัดการเรียนรู
(๔) จิตวิทยาสําหรับครู
(๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๖) การบริหารจัดการในหองเรียน
(๗) การวิจัยทางการศึกษา
(๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(๙) ความเปนครู
๒. ประสบการณวิชาชีพครู ไดแก
(๒.๑) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
(๒.๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
๓. สมรรถนะ ไดแก
(๓.๑) ทักษะการจัดการเรียนรู
(๓.๒) ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
(๓.๓) ทักษะกระบวนการคิด
(๓.๔) ทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
(๓.๕) คุณธรรมและจริยธรรม
(๓.๖) การใฝรใู ฝเรียน
(๓.๗) การบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
ปริญญาตรีทางการศึกษา

-๒องคประกอบของมาตรฐาน

เกณฑการรับรอง
มาตรฐานความรูวิชาชีพครูที่กําหนด ตองประกอบดวย
สาระความรูที่ทําใหเกิดสมรรถนะของครู ตามประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู
ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพ

๑.๒ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
(๑) กระบวนการรางหลักสูตร

(๑) มีคณะกรรมการรางหลักสูตร
(๒) มีองคประกอบของคณะกรรมการที่มาจากผูเกี่ยวของ
ดานวิชาชีพครูและวิชาเนื้อหา
(๓) มีการวิพากษการจัดทําหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวของ
และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(๔) มีรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

(๒) คุณสมบัติของคณะ
กรรมการรางหลักสูตร

(๑) มีคุณวุฒิตรงตามสาขา หรือ
(๒) มีประสบการณที่เกี่ยวของ

(๓) การพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร

(๑) มีนโยบายในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
(๒) มีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร

๒ มาตรฐานการผลิต พิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน
๒.๑ กระบวนการคัดเลือกนิสิต
นักศึกษา

เกณฑการรับรอง
(๑) มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกนิสติ นักศึกษา ตามเงื่อนไข
ของแตละสถาบัน
(๒) มีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกนิสิต นักศึกษาอยางเปนระบบ
(๓) มีการสอบวัดหรือประเมินความรูพื้นฐาน
(๔) มีการสอบวัดแววความเปนครู
(๕) มีการสอบสัมภาษณเพื่อประเมินคุณลักษณะความเปนครู

ปริญญาตรีทางการศึกษา

-๓องคประกอบของมาตรฐาน
๒.๒ คุณสมบัติของบุคคล
ที่รับผิดชอบ
(๑) อาจารยที่ปรึกษา

เกณฑการรับรอง

- มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีประสบการณเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนการเรียนรูห รือการจัดทําหลักสูตร

(๒) อาจารยผสู อนวิชาชีพครู

- มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาที่สอน โดยมีประสบการณไมนอยกวา ๑๐ ป

(๓) อาจารยนิเทศก
(อาจารยของสถาบัน
ผลิตครู)

(๑) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
(๒) มีทักษะการนิเทศ โดยมีประสบการณในการนิเทศไมนอยกวา
๑ ป หรือมีประสบการณในการสอน ๓ ป
(๓) มีคณ
ุ ลักษณะที่เปนแบบอยางที่ดี

(๔) ครูพี่เลี้ยง (ครูผูสอนของ
สถานศึกษาที่นสิ ิต
นักศึกษาปฏิบัติการสอน)
๒.๓ ทรัพยากร
(๑) หองเรียน

(๒) หองปฏิบัติการ

(๑) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี
(๒) มีประสบการณในการสอนไมนอยกวา ๓ ป
(๓) มีคณ
ุ ลักษณะของความเปนครู
(๑) มีจํานวนเพียงพอ
(๒) ลักษณะของหองเรียนมีความเหมาะสม
(๓) มีวสั ดุ ครุภัณฑ และอุปกรณที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
(๑) มีหองปฏิบัติการที่ตรงกับสาขาที่เปดสอน
(๒) มีจํานวนเพียงพอ
(๓) มีวสั ดุ ครุภัณฑ และอุปกรณที่เอื้อตอการฝกปฏิบัติ

(๓) แหลงทรัพยากรการเรียนรู (๑) มีหองสมุดที่มตี ํารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ
อยางเพียงพอ
(๒) มีคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศสืบคนขอมูล
(๓) มีโสตทัศนูปกรณอื่น ๆ อยางเพียงพอ

ปริญญาตรีทางการศึกษา

-๔องคประกอบของมาตรฐาน
๒.๔ ระบบการจัดการเรียนรู และ
การบริหารจัดการ
(๑) การบริหารหลักสูตร

(๒) กระบวนการจัดการเรียนรู

เกณฑการรับรอง

(๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึง่ มีองคประกอบครอบคลุม
บุคคลที่เกี่ยวของ
(๒) มีการกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการอยางชัดเจน ไดแก
(๒.๑) การวางแผนการจัดการเรียนรูต ลอดหลักสูตร
(๒.๒) การประเมินการเรียนรู
(๒.๓) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
(๒.๔) การกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๒.๕) การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
(๓) มีการประเมินอาจารยผูสอนอยางเปนระบบ
(๔) มีการพัฒนาอาจารยผูสอน
(๑) มีแผนการจัดการเรียนรู
(๒) มีแนวการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

(๓) การจัดการปฏิบัตกิ ารสอนใน (๑) มีเครือขายสถานศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่คณะกรรมการ
คุรสุ ภากําหนดสําหรับการปฏิบัติการสอนของนิสติ นักศึกษา
สถานศึกษา
(๒) มีการใหความชวยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาที่เปนเครือขาย
อยางเปนระบบ
(๔) การจัดกิจกรรมเสริมความ
เปนครู

๒.๕ การประกันคุณภาพ
การศึกษา

(๑) มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสริมความเปนครู
(๒) มีโครงการเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร
(๓) มีคมู ือการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะเสริมความเปนครูใหแก
นิสติ นักศึกษา
(๔) มีการประเมินและติดตามผลโครงการเสริมความเปนครู
(๕) มีสมุดบันทึก หรือหลักฐานรายงานผลการเขารวมกิจกรรม
เสริมความเปนครูของนิสติ นักศึกษาตลอดหลักสูตร
(๑) มีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) มีการดําเนินกิจกรรมตามองคประกอบของการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๓) มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ปริญญาตรีทางการศึกษา

-๕๓. มาตรฐานบัณฑิต พิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน

เกณฑการรับรอง

๓.๑ ความรู

(๑) เรียนครบตามหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากคุรุสภา
(๒) ผานเกณฑการประเมินของสถาบันการผลิตครู

๓.๒ การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา

(๑) มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่
คณะกรรมการคุรสุ ภากําหนดเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป
(๒) มีรายงานผลการผานเกณฑการประเมินการปฏิบัตกิ ารสอน
ในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครูที่คุรุสภา
กําหนด ไดแก
(๒.๑) สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ
(๒.๒) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัด
การเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน
(๒.๓) สามารถทําวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน
(๒.๔) สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและพัฒนา
ผูเรียน

๓.๓ การปฏิบัติตน

- มีการปฏิบัติตนทีเ่ หมาะสมกับความเปนครูโดยมีผลการรับรอง
ความประพฤติจากสถาบันการผลิตครู

๓.๔ การพัฒนาคุณลักษณะความ
เปนครู

- เขารวมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู โดยมี
หลักฐานที่แสดงการเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑทกี่ ําหนด
และผานการประเมินจากสถาบันการผลิตครู

ปริญญาตรีทางการศึกษา

-๖(ข) องคประกอบของมาตรฐานและเกณฑการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
-----------------------------------๑. มาตรฐานหลักสูตร พิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน
๑.๑ โครงสรางของหลักสูตร

เกณฑการรับรอง
(๑) มีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
โดยศึกษาวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรูที่กําหนดในขอบังคับ
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
ดังตอไปนี้
(๑.๑) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
(๑.๒) การพัฒนาหลักสูตร
(๑.๓) การจัดการเรียนรู
(๑.๔) จิตวิทยาสําหรับครู
(๑.๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๑.๖) การบริหารจัดการในหองเรียน
(๑.๗) การวิจัยทางการศึกษา
(๑.๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(๑.๙) ความเปนครู
ในการศึกษาวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู ใหมีการ
ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
(๒) การจัดการศึกษาตองทําใหเกิดสมรรถนะ ไดแก
(๒.๑) ทักษะการจัดการเรียนรู
(๒.๒) ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
(๒.๓) ทักษะกระบวนการคิด
(๒.๔) ทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
(๒.๕) คุณธรรมและจริยธรรม
(๒.๖) การใฝรูใฝเรียน
(๒.๗) การบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
มาตรฐานความรูวิชาชีพครูที่กําหนด ตองประกอบดวย
สาระความรูที่ทําใหเกิดสมรรถนะของครู ตามประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู
ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

-๗องคประกอบของมาตรฐาน
๑.๒ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
(๑) กระบวนการรางหลักสูตร

เกณฑการรับรอง
(๑) มีคณะกรรมการรางหลักสูตร
(๒) มีองคประกอบของคณะกรรมการที่มาจากผูเกี่ยวของ
ดานวิชาชีพครูและวิชาเนื้อหา
(๓) มีการวิพากษการจัดทําหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวของ
และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(๔) มีรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

(๒) คุณสมบัติของคณะ
กรรมการรางหลักสูตร

(๑) มีคุณวุฒิตรงตามสาขา หรือ
(๒) มีประสบการณที่เกี่ยวของ

(๓) การพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร

(๑) มีนโยบายในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
(๒) มีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร

๒ มาตรฐานการผลิต พิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน
๒.๑ กระบวนการคัดเลือกนิสิต
นักศึกษา

๒.๒ คุณสมบัติของบุคคล
ที่รับผิดชอบ
(๑) อาจารยที่ปรึกษา

(๒) อาจารยผสู อนวิชาชีพครู

เกณฑการรับรอง
(๑) มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกนิสติ นักศึกษา ตามเงื่อนไข
ของแตละสถาบัน
(๒) มีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกนิสิต นักศึกษาอยางเปนระบบ
(๓) มีการสอบวัดหรือประเมินความรูพื้นฐาน
(๔) มีการสอบวัดแววความเปนครู
(๕) มีการสอบสัมภาษณเพื่อประเมินคุณลักษณะความเปนครู

- มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีประสบการณเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนการเรียนรูห รือการจัดทําหลักสูตร
- มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาที่สอน โดยมีประสบการณไมนอยกวา ๑๐ ป
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

-๘องคประกอบของมาตรฐาน
๒.๓ ทรัพยากร
(๑) หองเรียน

(๒) หองปฏิบตั ิการ

เกณฑการรับรอง
(๑) มีจํานวนเพียงพอ
(๒) ลักษณะของหองเรียนมีความเหมาะสม
(๓) มีวสั ดุ ครุภัณฑ และอุปกรณที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

(๑)
(๒)
(๓)
(๓) แหลงทรัพยากรการเรียนรู (๑)

๒.๔ ระบบการจัดการเรียนรู และ
การบริหารจัดการ
(๑) การบริหารหลักสูตร

(๒) กระบวนการจัดการเรียนรู

มีหองปฏิบัติการที่ตรงกับสาขาที่เปดสอน
มีจํานวนเพียงพอ
มีวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณที่เอื้อตอการฝกปฏิบตั ิ
มีหองสมุดที่มตี ํารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ
อยางเพียงพอ
(๒) มีคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศสืบคนขอมูล
(๓) มีโสตทัศนูปกรณอื่น ๆ อยางเพียงพอ

(๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึง่ มีองคประกอบ
ครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
(๒) มีการกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการอยางชัดเจน ไดแก
(๒.๑) การวางแผนการจัดการเรียนรูต ลอดหลักสูตร
(๒.๒) การประเมินการเรียนรู
(๒.๓) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
(๒.๔) การกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๒.๕) การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
(๓) มีการประเมินอาจารยผูสอนอยางเปนระบบ
(๔) มีการพัฒนาอาจารยผูสอน
(๑) มีแผนการจัดการเรียนรู
(๒) มีแนวการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

(๓) การจัดการฝกปฏิบัติวชิ าชีพ (๑) มีเครือขายสถานศึกษาสําหรับการฝกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหวางเรียน
ระหวางเรียนของนิสติ นักศึกษา
(๒) มีการใหความชวยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาที่เปนเครือขาย
อยางเปนระบบ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

-๙องคประกอบของมาตรฐาน
(๔) การจัดกิจกรรมเสริมความ
เปนครู

๒.๕ การประกันคุณภาพ
การศึกษา

เกณฑการรับรอง
(๑) มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสริมความเปนครู
(๒) มีโครงการเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร
(๓) มีคูมือการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะเสริมความเปนครูใหแก
นิสติ นักศึกษา
(๔) มีการประเมินและติดตามผลโครงการเสริมความเปนครู
(๕) มีสมุดบันทึก หรือหลักฐานรายงานผลการเขารวมกิจกรรม
เสริมความเปนครูของนิสติ นักศึกษาตลอดหลักสูตร
(๑) มีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) มีการดําเนินกิจกรรมตามองคประกอบของการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๓) มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

๓. มาตรฐานผูสําเร็จการศึกษา พิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน

เกณฑการรับรอง

๓.๑ ความรู

(๑) เรียนครบตามหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากคุรุสภา
(๒) ผานเกณฑการประเมินของสถาบันการผลิตครู

๓.๒ การปฏิบัติตน

- มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับความเปนครูโดยมีผลการรับรอง
ความประพฤติจากสถาบันการผลิตครู

๓.๓ การพัฒนาคุณลักษณะความ
เปนครู

- เขารวมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู โดยมี
หลักฐานที่แสดงการเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑที่กําหนด
และผานการประเมินจากสถาบันการผลิตครู

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

- ๑๐ (ค) องคประกอบของมาตรฐานและเกณฑการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
-----------------------------------๑. มาตรฐานหลักสูตร พิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน
๑.๑ โครงสรางของหลักสูตร

เกณฑการรับรอง
(๑) มีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
โดยศึกษาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ตามมาตรฐาน
ความรูที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังตอไปนี้
(ก) มาตรฐานความรูผ ูบริหารสถานศึกษา ดังนี้
(๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(๓) การบริหารดานวิชาการ
(๔) การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่
(๕) การบริหารงานบุคคล
(๖) การบริหารกิจการนักเรียน
(๗) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน
(๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
(ข) มาตรฐานความรูผูบริหารการศึกษา ดังนี้
(๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(๓) การบริหารจัดการการศึกษา
(๔) การบริหารทรัพยากร
(๕) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๖) การนิเทศการศึกษา
(๗) การพัฒนาหลักสูตร
(๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) การวิจัยทางการศึกษา
(๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

- ๑๑ องคประกอบของมาตรฐาน

เกณฑการรับรอง
มาตรฐานความรูทางการบริหารการศึกษาที่กําหนด
ตองประกอบดวยสาระความรูทที่ ําใหเกิดสมรรถนะของผูบ ริหาร
สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ

๑.๒ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
(๑) กระบวนการรางหลักสูตร

(๑) มีคณะกรรมการรางหลักสูตร
(๒) มีองคประกอบของคณะกรรมการที่มาจากผูเกี่ยวของ
ดานวิชาชีพครูและวิชาเนื้อหา
(๓) มีการวิพากษการจัดทําหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวของ
และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(๔) มีรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

(๒) คุณสมบัติของคณะ
กรรมการรางหลักสูตร

(๑) มีคุณวุฒติ รงตามสาขา หรือ
(๒) มีประสบการณที่เกี่ยวของ

(๓) การพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร

(๑) มีนโยบายในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
(๒) มีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร

๒ มาตรฐานการผลิต พิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน
๒.๑ กระบวนการคัดเลือกนิสิต
นักศึกษา

เกณฑการรับรอง
(๑) มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกนิสติ นักศึกษา ตามเงื่อนไข
ของแตละสถาบัน
(๒) มีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกนิสิต นักศึกษาอยางเปนระบบ
(๓) มีการสอบวัดหรือประเมินความรูพื้นฐานทางการบริหาร
การศึกษา
(๔) มีการสอบสัมภาษณเพื่อประเมินทัศนคติเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

- ๑๒ องคประกอบของมาตรฐาน
๒.๒ คุณสมบัติของบุคคล
ที่รับผิดชอบ
(๑) อาจารยที่ปรึกษา

(๒) อาจารยผสู อน

๒.๓ ทรัพยากร
(๑) หองเรียน

(๒) แหลงทรัพยากรการเรียนรู

๒.๔ ระบบการจัดการเรียนรู และ
การบริหารจัดการ
(๑) การบริหารหลักสูตร

เกณฑการรับรอง

- มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีประสบการณเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนการเรียนรูห รือการจัดทําหลักสูตร
- มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาที่สอน โดยมีประสบการณไมนอยกวา ๑๐ ป
(๑) มีจํานวนเพียงพอ
(๒) ลักษณะของหองเรียนมีความเหมาะสม
(๓) มีวสั ดุ ครุภัณฑ และอุปกรณที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
(๑) มีหองสมุดที่มตี ํารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ
อยางเพียงพอ
(๒) มีคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศสืบคนขอมูล
(๓) มีโสตทัศนูปกรณอื่น ๆ อยางเพียงพอ

(๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึง่ มีองคประกอบครอบคลุม
บุคคลที่เกี่ยวของ
(๒) มีการกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการอยางชัดเจน ไดแก
(๒.๑) การวางแผนการจัดการเรียนรูต ลอดหลักสูตร
(๒.๒) การประเมินการเรียนรู
(๒.๓) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
(๒.๔) การกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๒.๕) การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
(๓) มีการประเมินอาจารยผสู อนอยางเปนระบบ
(๔) มีการพัฒนาอาจารยผูสอน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

- ๑๓ องคประกอบของมาตรฐาน
(๒) กระบวนการจัดการเรียนรู

๒.๕ การประกันคุณภาพ
การศึกษา

เกณฑการรับรอง
(๑) มีแผนการจัดการเรียนรู
(๒) มีแนวการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๓) มีกระบวนการฝกทักษะทางการบริหารการศึกษาระหวางเรียน
(๑) มีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) มีการดําเนินกิจกรรมตามองคประกอบของการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๓) มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

๓. มาตรฐานผูสําเร็จการศึกษา พิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน

เกณฑการรับรอง

๓.๑ ความรู

(๑) เรียนครบตามหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากคุรุสภา
(๒) ผานเกณฑการประเมินของสถาบัน

๓.๒ การปฏิบัติตน

- มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยมีผลการรับรองความประพฤติจากสถาบัน

๓.๓ การพัฒนาคุณลักษณะความ
เปนผูนํา

- เขารวมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเปนผูน ํา โดยมี
หลักฐานที่แสดงการเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑที่กําหนด
และผานการประเมินจากสถาบัน

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

