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

