
 

 

1 คู่มือการให้บริการ :งานฝึกปฏิบัติการสอน 

โดย: นายอนุกูล นันทพุธ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอน 

 

 

คู่มือการให้บริการ : ขอยืนความประสงค์ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

หน่วยงานที่ให้บริการ : หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  
1.  เป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5ปี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
2. ผ่านรายวิชาตามแผนการเรียนทั้งหมด (ผลการเรียนทุกรายวิชาไม่ติด  F) ยกเว้น 12 หน่วยกิต 

สุดท้าย (วิชาปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2) และต้องมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่่ากว่า 2.00 

3. นักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น I ในรายวิชาโครงงานสามารถออกปฏิบัติการสอนได้ ( I เฉพาะค้างส่ง 
เล่มโครงงานเท่านั้น) และถ้า I วิชาโครงงาน เปลี่ยนเป็นเกรด F การปฏิบัติการสอนถือเป็นโมฆะ  

4. นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีคณะฯ ก่าหนด  
5. สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาและปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาได้ 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติการสอน 

- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
- ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการ

ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 
- ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาส่าหรับ

ปฏิบัติการสอน 

2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัตกิารสอน 
2.1.1 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้ก่าหนดให้คุรุสภาเป็นองค์กรหลักใน
การขับเคลื่อนวิชาชีพครู ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (มาตรา 8 และมาตรา 9) โดยครูจะต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพจึงจะสามารถปฏิบัติการสอนได้ (มาตรา 43)  
 
 



 

 

2 คู่มือการให้บริการ :งานฝึกปฏิบัติการสอน 

โดย: นายอนุกูล นันทพุธ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอน 

 
 มาตรา 8 คุรุสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1) ก่าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก่ากับดูแลการ ปฏิบัติตาม มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ 

2) ก่าหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 
3) ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ                                

 มาตรา 9 คุรุสภามีอ่านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) ก่าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2) ควบคุมความประพฤติและการด่าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
3) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ 
4) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
5) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรจาบรรณของวิชาชีพ 
6) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
7) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
8) รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้งความช่านาญในการประกอบวิชาชีพ 
9) ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
10) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย 
11) ออกข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วย  
มาตรา 43 ให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมตาม

พระราชบัญญัตินี้ การก่าหนดวิชาชีพควบคุมอ่ืนให้เป็นไปตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวงห้ามมิให้ผู้ใดประกอบ
วิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษทางการศึกษา 
2) ผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนแต่ในบางครั้งต้องท่าหน้าที่สอนด้วย 
3) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งท่าการฝึกหัด

หรืออบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษาหรือฝึกอบรม ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก่าหนด 

4) ผู้ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
5) ผู้ที่ท่าหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ หรือสถานที่เรียนที่

หน่วยงานจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ 
สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด 

6) คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาทั้งของรัฐ
และเอกชน 



 

 

3 คู่มือการให้บริการ :งานฝึกปฏิบัติการสอน 

โดย: นายอนุกูล นันทพุธ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอน 

7) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8) บุคคลอื่นตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก่าหนด 
อีกส่วนหนึ่งที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ ผู้ที่เป็นครูจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพให้

ครบถ้วนตามท่ีคุรุสภาก่าหนด (มาตรา 48, 49 และ 50) 
มาตรา 48 ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามท่ี

ก่าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
 มาตรา 49 ให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 

1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3) มาตรฐานการปฏิบัติตน 
การก่าหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของคุรุสภา ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการประเมินระดับคุณภาพของผู้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องเพ่ือด่ารงไว้ซึ่งความรู้ 
ความสามารถ และความช่านาญการ ตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คุรุสภาก่าหนด 
 มาตรา 50 มาตรฐานการปฏิบัติตน ให้ก่าหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ประกอบด้วย 

1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
5) จรรยาบรรณต่อสังคม 
การก่าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของคุรุสภา”  
2.1.2 ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. 2557 
 คุรุสภาได้ก่าหนดเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ
วิชาชีพไว้ที่เก่ียวข้องกับการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาไว้ในประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 และก่าหนดนิยามให้การปฏิบัติการสอน 
หมายความว่า การสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกตามหลักสูตรปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษาในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการก่าหนด
และมีการปฏิบัติการวิชาชีพในสาขาบริหารการศึกษา และ ก่าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองใน
รายละเอียดแนบท้าย รายละเอียดแนบท้ายประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา เพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.1-2.3 
 



 

 

4 คู่มือการให้บริการ :งานฝึกปฏิบัติการสอน 

โดย: นายอนุกูล นันทพุธ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอน 

 
 
 
ตารางท่ี 2.1 มาตรฐานหลักสูตร 

มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์การรับรอง 
ก. วิชาชีพครู 
1. โครงสร้างของหลักสูตร  

1.1 ปริญญาตรี (≈5 ปี) 
(1) จ่านวนหน่วยกิตรวม   ไม่น้อยกว่า  160  หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า  124 หน่วยกิต 

(3.1) วิชาชีพครู        ไม่น้อยกว่า  46  หน่วยกิต 
(รายวิชา ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกติ 
ปฏิบัติการสอน         ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต) 
(3.2) วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า  7 8  หน่วยกิต 
(ถ้าเป็นวิชาเอกคู่ไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ  39  หน่วยกิต) 

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
1.2 ปริญญาตรีควบโท (≈6 ปี) 

(1) จ่านวนหน่วยกิตรวม   ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
(3.1) วิชาชีพครู            ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 
(รายวิชาไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
ปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
(3.2) วิชาเอก              ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
(ถ้าเป็นวิชาเอกคู่ไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 43 หน่วยกิต) 

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
(5) วิทยานิพนธ์             ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
หรือสาระนิพนธ์ 3 - 6 หน่วยกิต 
1.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(1) จ่านวนหน่วยกิตรวม    ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
(2) รายวิชา                   ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
(3) ปฏิบัติการสอน           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.4 ปริญญาโท (≈2 ปี) 
(1) จ่านวนหน่วยกิตรวม     ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
(2) รายวิชา                    ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
(รายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
ปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

 
1. มาตรฐานหลักสูตร 

1.1 โครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรญิญาตรี 5 ปี และ 
ปริญญาตรีควบโท 6 ปี) 

(1) มีจ่ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า
มาตรฐาน 
(2) มีการก่าหนดจ่านวนหน่วยกิต 
ที่ให้เทียบโอนได้ตามเกณฑ์ สกอ.และ
ต้องเป็นวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี 
(3) มีการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาค
การศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. 
(4) มีการก่าหนดให้การท่าวิทยานิพนธ์
หรือสาระนิพนธ์ เป็นงานเดี่ยวและมี
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์
สกอ. (ส่าหรับหลักสูตรปริญญาตรีควบ
โท 6 ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
1.2 โครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพครู (หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญา
โทควบเอก 4 ปีและปริญญาเอก) 

(1) มีจ่านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
มาตรฐาน 
(2) มีการก่าหนดจ่านวนหน่วยกิตที่ให้
เทียบโอน ตามเกณฑ์ สกอ. และต้อง
เป็นวิชาที่ เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี 
กรณีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต



 

 

5 คู่มือการให้บริการ :งานฝึกปฏิบัติการสอน 

โดย: นายอนุกูล นันทพุธ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอน 

มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์การรับรอง 
(3) วิทยานิพนธ์               ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
หรือสาระนิพนธ์ 3 - 6 หน่วยกิต 
1.5 ปริญญาโทควบเอก (≈4 ปี) 
(1) จ่านวนหน่วยกิตรวม      ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต 
(2) รายวิชา                     ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
(รายวิชาไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
ปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต) 
(3) วิทยานิพนธ์                 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
1.6 ปริญญาเอก (≈ 3 ปี) 
(1) จ่านวนหน่วยกิตรวม       ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
(2) รายวิชา                      ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
(รายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
ปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
(3) วิทยานิพนธ์                 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

2. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
2.1 มาตรฐานความรู ้

1) ความเป็นคร ู
2) ปรัชญาการศึกษา 
3) ภาษาและวัฒนธรรม 
4) จิตวิทยาส่าหรับคร ู
5) หลักสูตร 
6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้
8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
10) การประกันคุณภาพการศึกษา 
11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

2.2 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
2) การปฏิบัติการสอนในถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

วิชาชีพครูเป็นหลักสูตรเฉพาะจะต้อง
เรียนให้ครบตามที่ก่าหนด ไม่สามารถ
เทียบโอนได้ 
(3) มีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. 
(4) มีการก่าหนดให้ท่าวิทยานิพนธ์
หรือสาระนิพนธ์ เป็นงานเดี่ยวและมี
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ 
สกอ. 

 
 
 
 

1.3 ความรู้วิชาชีพครู  
(1) ค่าอธิบายรายวิชาบังคับใน
หลักสตูรประกอบด้วย มาตรฐานสาระ
ความรู้ และสมรรถนะในแต่ละ
มาตรฐานไม่น้อยกว่าที ่
คุรุสภาก่าหนด 
(2) มีการวัดและประเมินผลรายวชิา
อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 

 
1.4 ประสบการณ์วิชาชีพคร ู

(1) ค่าอธิบายรายวิชาบังคับใน
หลักสตูรประกอบด้วย มาตรฐานสาระ
การฝึกทักษะ และสมรรถนะไม่น้อย
กว่าที่คุรุสภาก่าหนด 
(2) มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็น
ระยะๆ ตลอดหลักสูตรเพิ่มเติมจาก
กิจกรรมรายวิชา 
(3) มีข้อก่าหนดการปฏิบัติการสอน
จะต้องแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษามี
หน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 



 

 

6 คู่มือการให้บริการ :งานฝึกปฏิบัติการสอน 

โดย: นายอนุกูล นันทพุธ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอน 

มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์การรับรอง 
และมีช่ัวโมงสอนในวิชาเอกไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ 8 ช่ัวโมง เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์รวมไม่น้อยกว่า
120 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษามีเวลา
เ ต รี ย ม ส อ น ต ร ว จ ง า น แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายไม่
น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 120 ช่ัวโมง 
(4) มีการพบคณาจารย์และเข้าร่วม 
สัมมนาการศึกษากับคณาจารย์และ
เพื่อนนิสิตนักศึกษา โดยการใช้สื่อ
และ/หรือ Face to face ไม่น้อยกว่า
15ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
(5) มีการวัดและประเมินผลการ ฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 

3. การพัฒนาหลักสูตร 
3.1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

(1) มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(2) มีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจากผู้เกี่ยวข้อง
ด้านวิชาชีพครูและวิชาเนื้อหา 
(3) มีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ
บุคคลเกี่ยวข้อง 

3.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(1) มีคุณวุฒิตรงตามสาขา และวิชาเอก 
(2) มีประสบการณ์ที่เกีย่วข้อง 

3.3 การพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
(1) มีนโยบายในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสตูร 
(2) มีแผนงานท่ีชัดเจนในการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสตูร 

1.5 การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพคร ู
(1) มีค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน 
(2 )  มี เอกสารรายงานการวิพากษ์
หลักสูตรและการน่าผลไปใช้ปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร 
(3) มีเอกสารระบุนโยบายและแผนงาน
การปรับปรุงหลักสูตร 

 

ข. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา 
1. โครงสร้างของหลักสูตร 

1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(1) จ่านวนหน่วยกิตรวม     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(2) รายวิชา                    ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
(3) ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 
                                  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1.2 ปริญญาโท (≈2 ปี) 

1.6 โครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพผู้บริหาร  
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

(1) มีจ่านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า
มาตรฐาน 
(2) มีการก่าหนดจ่านวนหน่วยกติ  
ที่ให้เทียบโอนได้ ตามเกณฑ์ สกอ. 
โดยต้องเป็นวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 
ปี 



 

 

7 คู่มือการให้บริการ :งานฝึกปฏิบัติการสอน 

โดย: นายอนุกูล นันทพุธ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอน 

มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์การรับรอง 
(1) จ่านวนหน่วยกิตรวม     ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
(2) รายวิชา                    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(มีวิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
                                  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
(3) วิทยานิพนธ์               ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตหรือ
สาระนิพนธ์ 3-6 หน่วยกิต 

1.3 ปริญญาโทควบเอก (≈ 4 ปี) 
(1) จ่านวนหน่วยกิตรวม     ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
(2) รายวิชา                    ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
(มีวิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
                                  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
(3) วิทยานิพนธ์               ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

1.4 ปริญญาเอก 
(1) จ่านวนหน่วยกิตรวม     ไม่น้อยกว่า  
60 หน่วยกิต 
(2) รายวิชา                    ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
(มีวิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
                                  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
(3) วิทยานิพนธ์               ไม่น้อยกว่า36 หน่วยกิต 

(3) มีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละ ภาค
การศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. 
(4) มีการก่าหนดให้ท่าวิทยานิพนธ์ หรือ
สาระนิพนธ์ เป็นงานเดี่ยว และ มี

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ 
สกอ. 

 

2. มาตรฐานความรู้และปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
2.1 มาตรฐานความรู ้

2.1.1 มาตรฐานความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา 
1) การพัฒนาวิชาชีพ 
2) ความเป็นผู้น่าทางวิชาการ 
3) การบริหารสถานศึกษา 
4) หลักสูตร การสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
5) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 
6) การประกันคณุภาพการศึกษา 
7) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

2.1.2 มาตรฐานความรู้ผู้บริหารการศึกษา 
1) การพัฒนาวิชาชีพ 
2) ความเป็นผู้น่าทางวิชาการ 
3) การบริหารการศึกษา 
4) การส่งเสรมิคณุภาพการศึกษา 
5) การประกันคณุภาพการศึกษา 
6) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

2.2 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

 
1.7 ความรู้วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา 

(1) ค่าอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตร
ประกอบด้วยมาตรฐานสาระความรู้  
และสมรรถนะในแต่ละมาตรฐานไม่
น้อยกว่าท่ีคุรุสภาก่าหนด 
(2) มีการวัดและประเมินผลรายวิชา
อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
1.8 ปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
และผูบ้ริหารการศึกษา 



 

 

8 คู่มือการให้บริการ :งานฝึกปฏิบัติการสอน 

โดย: นายอนุกูล นันทพุธ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอน 

มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์การรับรอง 
การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและปฏิบัติการบริหาร

การศึกษาระหว่างเรียนตามหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง 
 

(1) ค่าอธิบายรายวิชาบังคับในหลกัสูตร 
ประกอบด้วย มาตรฐานสาระความรู้ 
และสมรรถนะในแตล่ะมาตรฐานไม่
น้อยกว่าท่ี คุรุสภาก่าหนด 
(2) มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมความ
เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษาเป็นระยะ ๆ ตลอดหลักสูตร 
(3) มีการก่าหนดการฝึกปฏิบัติการ
บริหารสถานศึกษาและการบริหาร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
มีช่ัวโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง 
(15 x6 ช่ัวโมง) ประกอบด้วยการฝึก
ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  
ร้อยละ50และฝึกการบริหารการศึกษา 
ร้อยละ 50 

3. การพัฒนาหลักสูตร 
3.1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

(1) มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร 
(2) มีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจากผู้เกี่ยวข้อง
ด้านวิชาชีพครูและวิชาเนื้อหา 
(3) มีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(1) มีคุณวุฒิตรงตามสาขา และวิชาเอก 
(2) มีประสบการณ์ที่เกีย่วข้อง 

3.3 การพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
(1) มีนโยบายในการพัฒนาหรือการ ปรับปรุงหลักสตูร 
(2) มีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 

1.9 การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

(1) มีค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน 
(2 )  มี เอกสารรายงานการวิพากษ์
หลักสูตรและการน่าผลไปใช้ปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร 
(3) มีเอกสารระบุนโยบายและแผนงาน
การปรับปรุงหลักสูตร 

ตารางท่ี 2.2 มาตรฐานการผลิต 
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1. กระบวนการคัดเลือกนิสิตนกัศึกษา 

(1) มีการก่าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
นิสิ ตนักศึกษา ที่ เ น้นการสรรหาผู้ที่ มี ความรู้
ความสามารถสูงเข้าศึกษา 
(2) มีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก โดยการสอบ
ข้อเขียนและ/หรือการสอบสมัภาษณอ์ย่างเป็นระบบ 
 
 
 

 

2. มาตรฐานการผลิต 
2.1 กระบวนการคัดเลือกนิสตินักศึกษา 

(1) มีประกาศก่าหนดคุณสมบัติและ 
เกณฑ์การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา 
ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 
(2) มีการใช้เครื่องมือในการประเมิน 
ผู้สมัคร ประกอบการคัดเลือกนิสิต 
นักศึกษา เช่น ข้อสอบวัดหรือประเมิน 
ความรู้พื้นฐาน ข้อสอบวัดแววความเป็นครู 
 

2. จ านวนนิสิตนักศึกษา 
(1) มีการรับนิสิตนักศึกษาตามแผนการรับที่ก่าหนด
ไว้ในหลักสูตร และแผนความต้องการก่าลังคนใน
วิชาชีพในระยะยาว 
(2) มีการรับนิสิตนักศึกษาสอดคล้องกับจ่านวน
คณาจารย์ 

 

2.2 จ่านวนนิสิตนักศึกษา 
(1) ข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษา และ 
แผนการรับนิสิตนักศึกษาตามที่ ก่ าหนดในเล่ม
หลักสูตร 
(2) ข้อมูลสัดส่วนคณาจารย์ต่อนิสิต 
นักศึกษา 1:30 (อาจารย์ : นักศึกษา) 
(3) หนึ่งห้องเรียนมีนิสิตนักศึกษาไม่เกิน 30 คน 

3. คณาจารย์ 
(1) คณาจารย์ประจ่าหลักสูตรมีจ่านวนและคุณวุฒิ

ตามเกณฑ์ของส่านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

(2) มีการแต่งตั้งคณาจารย์ที่ปรึกษาส่าหรับนิสิต
นักศึกษาโดยมีการก่าหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

(3) คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูมีคุณวุฒิไม่ต่่ากวา่
ปริญญาโท หรือด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการไม่ต่่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่สอนโดยมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 
10 ปี 

(4) คณาจารย์ผู้สอนมีจ่านวนและคุณวุฒิตามเกณฑ์
ของส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(5) คณาจารย์นิเทศก์มีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโท 
(กรณีหลักสูตร ป.ตรี) และไม่ต่่ากว่า ป.เอก (ใน
กรณีหลักสูตร ป.โท/เอก) ในสาขาวิชาที่จะนิเทศ 
หรือมีประสบการณ์ในการนิเทศมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ในกรณีที่มีประสบการณ์ไม่ได้ตาม
ม า ต ร ฐ า น  ใ ห้ ใ ช้ ก า ร นิ เ ท ศ ร่ ว ม กั บ ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ตามมาตรฐาน 

2.3 คณาจารย ์
(1) มีข้อมูลการแต่งตั้งคณาจารย์ประจ่าหลักสูตรไม่
น้อยกว่ามาตรฐาน 
(2) มีข้อมูลการแต่งตั้งคณาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า
มาตรฐาน 
(3) มีข้อมูลการแต่งตั้งคณาจารย์ผู้สอนไม่น้อยกว่า
มาตรฐาน 
(4) มีข้อมูลการแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศก์ไม่น้อยกว่า
มาตรฐาน 
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( 6 )  คณาจารย์ นิ เ ทศก์ มี จ่ านวนที่ เ หมาะสม  

ทั้งนี้ ไม่เกิน 1 : 10 
(7) ผู้ควบคุมและผู้สอบวิทยานิพนธ์มีจ่านวนและ

คุณวุฒิตามเกณฑ์ของส่านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

(8) ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารพี่เลี้ยง มีคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์ตรงกับการปฏิบัติการสอน หรือ
การบริหาร 

4. ทรัพยากรการเรียนรู ้
4.1 ห้องเรียน 
(1) มีสภาพห้องเรียนที่เหมาะสม เพียงพอกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
(2) มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ในปริมาณที่
เหมาะสมกับจ่านวนผู้เรียน 
4.2 ห้องปฏิบัติการ 
(1) มีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสาขาวิชาหรือ
วิชาเอกที่เปิดสอน เช่น ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค และ
ห้องปฏิบัติการสื่อการสอน ฯลฯ 
(2) มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ในปริมาณที่
เหมาะสมกับจ่านวนผู้เรียน 
(3) มีการใช้ห้องปฏิบัติการส่าหรับการฝึกเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนปกติ 
4.3 ห้องสมุด 
(1) มีหนังสือ ต่ารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ
ในสาขาวิชาที่เปิดสอนที่เหมาะสมกับจ่านวนผู้เรียน 
(2) มีบริการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เพียงพอ 
(3) มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ในปริมาณที่
เหมาะสมกับจา่นวนผู้เรียน 
4.4 สิ่งแวดล้อมมีการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
บัณฑิต 

2.4 ทรัพยากรการเรียนรู ้
มีข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 
มาตรฐาน 

 

5. การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
5.1 การบริหารหลักสตูร 
(1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

(1.1) องค์ประกอบครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(1.2) มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่รบัผิดชอบ 

 
2.5 การบริหารหลักสตูร 

(1) มีค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
หลักสตูรและมีการก่าหนดหน้าท่ี 
ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 
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(2) มีการก่าหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการอย่าง
ชัดเจน ได้แก ่

(2.1) การวางแผนการจัดการเรยีนรู้ตลอด
หลักสตูร 
(2.2) การประเมินการเรยีนรู้ 
(2.3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลกัสูตร 
(2.4) การก่าหนดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
(2.5) การรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

(3) มีการประเมินและพัฒนาคณาจารย์อย่างเป็น
ระบบ 
5.2 การบริหารการเรยีนการสอน 

(1) มีการจัดท่าประมวลรายวิชา หรือรายละเอียด
รายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(2) มีการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับ 
ระเบียบหรือประกาศ ที่สถาบันก่าหนด 
(3) มีการจัดการเรียนการสอนครบตามค่าอธิบาย
รายวิชารายละเอียดรายวิชา จ่านวนหน่วยกิต 
และจ่านวนช่ัวโมง ตามที่หลักสูตรก่าหนด 
 
(4) มีการน่าผลการประเมินการสอนไปใช้ในการ
ปรับปรุงประมวลรายวิชา หรือรายละเอียด
รายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

5.3 การจัดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การ
ฝึกปฏิบัติการบรหิารสถานศึกษา การบริหาร
การศึกษา 
(1) สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รับนิสิตนักศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภาก่าหนด 
(2) สถานศึกษาหรือหน่วยงานมีการจัดครูพี่เลี้ยง 
และผู้บริหารพี่เลี้ยงท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ์
ตามที่คุรุสภาก่าหนด 
(3) มีการจัดหรือแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศก์ตามที่คุรุ
สภาก่าหนด 
5.4 การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู เสริมความ
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา 
(1) มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 
(2) มีโครงการตลอดหลักสูตร โดยจัดเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง 

(2) มีแผนการประเมินและพัฒนาคณาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 การบริหารการเรยีนการสอน 

(1) มีเอกสารประมวลรายวิชา หรอื 
รายละเอียดรายวิชาไม่น้อยกว่า 
มาตรฐาน 
(2) มีการระบุการนา่ผลการประเมนิ 
การสอนไปใช้ในการปรับปรุงการเรียน 
การสอนในประมวลรายวิชาหรือ 
รายละเอียดรายวิชา 
 
 
 
 

2.7 การจัดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารการศึกษา และการนิเทศการศึกษา 

(1) มีรายชื่อโรงเรียนส่าหรับปฏิบตัิการสอน 
การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารการศึกษา และการนิเทศ 
การศึกษา ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 
(2) มีรายชื่อครูพี่เลี้ยง ผูบ้ริหารพี่เลี้ยง 
และคณาจารย์นิเทศกไ์ม่น้อยกว่า 
มาตรฐาน 

2.8 การจัดกิจกรรมเสริมความเปน็คร ู
เสรมิความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
และผูบ้ริหารการศึกษา 

(1) มีค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
กิจกรรมไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 
(2) มีแผนการจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร 
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มาตรฐานการผลิต เกณฑ์การรับรอง 
(3) มีการก่าหนดเกณฑ์ขั้นต่่าของการเข้าร่วม
กิจกรรม 
(4) มีการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
(5) มีสมุดบันทึก หรือระเบียนรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมและใช้ในการพิจารณาอนุมัติการ
ส่าเร็จการศึกษาควบคู่กับระเบียนผลการเรียน
รายวิชา 

(3) มีคู่มือการประเมินผลและสมุดบันทึก 
หรือระเบียนรายงานผลตามมาตรฐาน 

 

6. การประกันคุณภาพการศึกษา 
6.1 มีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
6.2 มีระบบและแผนการด่าเนินงาน 
การประกันคณุภาพการศึกษา 
6.3 มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2.9 การประกันคณุภาพการศึกษา 
(1) มีค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
(2) มีเอกสารระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 
(3) มีแผนการด่าเนินงานประกันคณุภาพ 
การศึกษา 
(4) มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 2.3 มาตรฐานบัณฑิต 
มาตรฐานบัณฑิต เกณฑ์การรับรอง 

 
1. ความรู้ 
 
 
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  และการปฏิบัติการ

วิชาชีพบริหารสถานศึกษา /บริหารการศึกษา 

 

3. มาตรฐานบัณฑิต 
3.1 เรียนครบตามหลักสูตรที่ไดร้ับการรับรองจากครุุสภา 
3.2 ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันการผลิต 
3.3 วิชาชีพครู 

1) มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก่าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2 )  มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิ บั ติ ก า รสอนในสถานศึ กษาตามมาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่คุรุสภาก่าหนด ได้แก่ 
2.1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
2.2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และ พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสม กับศักยภาพของผู้เรียน 
2.3) สามารถท่าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2.4) สามารถจัดท่ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียน 

3.4 วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผูบ้ริหารการศึกษา 
1) มีการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารสถานศึกษา /บริหาร
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ห น่ ว ย ง า น ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ที่
คณะกรรมการคุรุสภาก่าหนดไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง 
2 )  มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบั ติ การวิ ชา ชีพบริหารสถานศึกษา /  บริหาร
การศึกษา 
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มาตรฐานบัณฑิต เกณฑ์การรับรอง 
3. การปฏิบัติตน 3.5 มีการปฏิบัติตนที่ เหมาะสมกับความเป็นครูและผู้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  โดยมีผลการรับรอง
ความประพฤติจากสถาบันการผลิต 

4. การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู /ความเป็นผู้น่า 3.6 วิชาชีพครู 
1) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ 

ความเป็นครู ปีละไม่น้อยกว่า ๑ กจิกรรม ได้แก ่
1.1) การปฏิบัติธรรม หรือกิจกรรมอาสา 
1.2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

3.7 วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหารการศึกษา 
1) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ 

ความเป็นผู้นา่ ปีละไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม ได้แก ่
1.1) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
1.2) กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการบริหาร
การศึกษา / นิเทศการศึกษา 

3.8 มีหลักฐานที่แสดงการเขา้ร่วมกิจกรรมครบ 
ตามเกณฑ์ที่ก่าหนด และผ่านการประเมินจาก 
สถาบันการผลิต 

2.1.3 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 

 คุรุสภาได้ก่าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานในต่าแหน่งครูต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู และต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี เป็นคุณสมบัติส่าคัญ ตามความในข้อ 6 แห่ง ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
ก. คุณสมบัติ  

1) มีอายุไม่ต่่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
2) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง  
3) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็น

เวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่
คณะกรรมการก่าหนด 

ข. ลักษณะต้องห้าม  
1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  
2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
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3) เคยต้องโทษจ่าคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจน่ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพ 
2.1.4 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาส าหรับปฏิบัติการสอน 
 หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาส่าหรับปฏิบัติการสอน 

ก. มาตรฐานด้านกระบวนการ ประกอบด้วยมาตรฐานและตัวบ่งชี้การพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
      1) สถานศึกษามีการจัดองค์การ โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้
บรรลุเป้าหมายการศึกษา โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
            (1) สถานศึกษามีการจัดองค์การ โครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ 
            (2) สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
            (3) สถานศึกษามีการบริหารโดยหลักการมีส่วนร่วม 
            (4) สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
      2) สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาโดย
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
            (1) สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 
            (2) สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 
      3) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของผู้เรียน โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
            (1) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย 
            (2) มีระบบป้องกันให้สถานศึกษาปลอดสารพิษ สิ่งเสพติด อาชญากรรมและ
อบายมุข 
            (3) สถานศึกษามีสาธารณูปโภคท่ีดี 
            (4) สถานศึกษามีสิ่งอ่านวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรอย่างเพียงพอและมี
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      4) สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครูตามความจ่าเป็นและเหมาะสมอย่างสม่่าเสมอ 
โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
            (1) สถานศึกษาจัดครูเข้าสอนตรงตามสาขาวิชา หรือความถนัด หรือความรู้
ความสามารถ 
            (2) ครูได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องท่ีใช้สอนหรือปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 
            (3) สถานศึกษาส่งเสริมการท่างานเป็นทีม 
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 5) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตร ตามความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
            (1) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
ท้องถิ่นโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
           (2) สถานศึกษามีการจัดแนวการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรความ
ต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมให้สามารถเชื่อมโยงแก้ปัญหาท้องถิ่นได้ 
และน่าไปปฏิบัติได้จริง 

6) สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญโดยพิจารณาจาก
ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
            (1) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
            (2) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาค่าตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง 
            (3) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 
            (4) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการ เชื่อมโยงสาระความรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ และแนวคิดของสิ่งที่เรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับความจริงของชีวิต รวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องปฏิบัติในสังคมร่วมกับผู้อ่ืน 
            (5) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การท่างานร่วมกับผู้อ่ืน และความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
            (6) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วน ทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
            (7) สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
ต่อเนื่อง 
            (8) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและรักสถานศึกษา 

ข. มาตรฐานด้านปัจจัย ประกอบด้วยมาตรฐานและตัวบ่งชี้การพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
      1) ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
            (1) ผู้บริหารอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
            (2) ผู้บริหารมีความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม และซื่อสัตย์ 
            (3) ผู้บริหารมีการครองตนที่ดี ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่ง
เสพติด 



 

 

16 คู่มือการให้บริการ :งานฝึกปฏิบัติการสอน 

โดย: นายอนุกูล นันทพุธ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอน 

   2) ผู้บริหารมีภาวะผู้น่าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ 
ดังต่อไปนี้ 
            (1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง          
   (2) ผู้บริหารมีความเป็นผู้น่า มีมนุษย์สัมพันธ์ และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 
            (3) ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย 
            (4) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและหลักการบริหารจัดการ 
 

3) ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ 
ดังต่อไปนี้ 
            (1) ครูมีความเอ้ืออาทร เข้าใจ และเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนอย่างสม่่าเสมอและเท่าเทียมกัน 
            (2) ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ ควบคุมอารมณ์ได้ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
            (3) ครูมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และอุทิศตนให้กับการพัฒนาผู้เรียน 
            (4) ครูวางตนเหมาะสม เป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องความประพฤติ บุคลิกภาพ 
            (5) ครูมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
            (6) ครูศึกษาหาความรู้ และพัฒนาการสอนอยู่เสมอ 
      4) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
             (1) ครูรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และเป้าหมายหลักสูตร 
             (2) ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร และจัดท่าแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
             (3) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญในช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 4 
             (4) ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและอิงพัฒนาการของ
ผู้เรียนมีการประเมินเพ่ือวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อย การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการประเมิน
เพ่ือตัดสินผลการเรียน 
             (5) ครูน่าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
      5) ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
            (1) ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้และข่าวสารข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือน่ามา
พัฒนาการเรียนการสอน 
            (2) ครูมีความสามารถในการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
            (3) ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ได้ 

6) ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้  
ดังต่อไปนี้ 



 

 

17 คู่มือการให้บริการ :งานฝึกปฏิบัติการสอน 

โดย: นายอนุกูล นันทพุธ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอน 

            (1) ครูที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
            (2) ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก โท 
            (3) ครูได้สอนตรงกับความถนัด 
            (4) ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนปีละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 

7) สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

             (1) สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษาและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
             (2) สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      8) สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ และสิ่งอ่านวยความสะดวกเพียงพอ 
             (1) สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ และสิ่งอ่านวยความสะดวกเพียงพอ 
             (2) สถานศึกษามีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่จ่าเป็นต่อการเรียนการสอน 
      9) สถานศึกษามีการจัดองค์การ โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มี
ความพร้อมในการเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 
            (1) สถานศึกษามีการก่าหนดแผนเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
แผนพัฒนา 
            (2) สถานศึกษามีการก่าหนดผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
            (3) สถานศึกษามีระบบการดูแล นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
            (4) สถานศึกษาจัดและส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาค่าตอบ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
            (5) สถานศึกษาก่าหนดงานให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเหมาะสม
และตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
            (6) สถานศึกษามีการก่าหนดแผนกลยุทธ์จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เป็นแผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 
            (7) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูกับบุคลากรที่เก่ียวข้องของโรงเรียน 
            (8) สถานศึกษาจัดกิจกรรมในท้องถิ่นที่ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้เข้า
ร่วมเพ่ือรู้จักบุคคลส่าคัญและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
            (9) สถานศึกษามีการจัดสวัสดิการที่จ่าเป็นแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
            (10) สถานศึกษาสามารถจัดโอกาสให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเ รียนรู้ การพัฒนา
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูอ่ืน ๆ 

10) ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยพิจารณาจาก
ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 



 

 

18 คู่มือการให้บริการ :งานฝึกปฏิบัติการสอน 

โดย: นายอนุกูล นันทพุธ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอน 

            (1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
            (2) ผู้บริหารมีการวางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับการเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
            (3) ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานและร่วมมือกับสถาบันผลิตครูและ
ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา และการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
    11) ครูมีความสามารถในการเป็นครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยพิจารณา
จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
            (1) ครูรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
            (2) ครูมีทักษะและเทคนิคในการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
            (3) ครูครองตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามจรรยาบรรณครู และการเป็นครูมืออาชีพ 
            (4) ครูมีความสามารถในการประสานงานและร่วมมือกับสถาบันผลิตครูและ
ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา และการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
สงขลา:  อาคารส่ านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก่าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ : 2 วันท่าการ 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. งานปฏิบัติการสอนประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่
ยื่นความประสงค์ออกไปฝึกปฏิบัติการสอน 

0.5 วันท่าการ - งานฝึกปฏิบัติการสอน 
- หลักสูตรสาขาวิชา 
- นักศึกษา 2. งานปฏิบัติการสอนรับเอกสารการยื่นความ

ประสงค์ออก 
ฝึกปฏิบัติการสอน 

0.5 วันท่าการ 

3. งานปฏิบัติการสอนด่าเนินการรวบรวมรายชื่อ
นักศึกษายื่นความประสงค์ออกฝึกปฏิบัติการ
สอน 

0.5 วันท่าการ 

4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาพร้อมสถานศึกษา
เครือข่ายเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบ ชื่อ-สกุล 
แผนกวิชาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

0.5 วันท่าการ 



 

 

19 คู่มือการให้บริการ :งานฝึกปฏิบัติการสอน 

โดย: นายอนุกูล นันทพุธ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

และเบอร์โทรศัพท์ก่อนงานฝึกปฏิบัติการสอน
ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ page Face 
book : งานฝึกปฏิบัติการสอน มทร.ศรีวิชัย 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 

1. PTI-001 แบบรับรองคุณสมบัติและความประพฤติ งานปฏิบัติการสอน 
2. ใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-ชั้นปีที่ 4 (นักศึกษาสามารถสั่งพริ้น

เองจากระบบ e-Passport) 
นักศึกษา 

3. ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 พร้อมใบเสร็จช่าระ
ค่าลงทะเบียน 

นักศึกษา 

4. แบบรายงานหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (นักศึกษาสามารถสั่งพริ้นเองจาก
ระบบ e-Passport) 

นักศึกษา 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

1.  ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 

1. อาคารส่านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 2/1 ถ.ราชด่าเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7431-7100 

2. http://inded.rmutsv.ac.th/ 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1. PTI-001 แบบรับรองคุณสมบัติและความประพฤติ 

 
 
 
 
 

http://inded.rmutsv.ac.th/


 

 

20 คู่มือการให้บริการ :งานฝึกปฏิบัติการสอน 

โดย: นายอนุกูล นันทพุธ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอน 

แบบฟอร์มแบบรับรองคุณสมบัติ และความประพฤติคุณลักษณะความเป็นครูก่อนออกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

รายวิชา ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 
ภาคเรียนที่ 1/๒๕๖3 

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ส่วนของนักศึกษา 

 

 ข้าพเจ้า.............................................................................รหัสประจ าตัว............................................................  
 สาขาวิชา............................................................................โทรศัพท์ …………………………………………………..........  
 Face book………………………………………………………อาจารย์ที่ปรึกษา................................................................  
 ล าดับที่ 1  
 ชื่อสถานศึกษาท่ีต้องการฝึกสอน..................................................แผนกวิชา.......................................................   
 ล าดับที่ 2  
 ชื่อสถานศึกษาท่ีต้องการฝึกสอน..................................................แผนกวิชา.......................................................  

 
 
 

ลงชื่อ............................................ 
(……………………………………………………) 

นักศึกษา 

 ส่วนของอาจารย์ท่ีปรึกษา/หัวหน้าหลักสูตร 

 1. นักศึกษามีคุณสมบัติครบตามก าหนด ดังนี้  
[ ] เป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5ปี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
[ ] ผ่านรายวิชาตามแผนการเรียนทั้งหมด (ผลการเรียนทุกรายวิชาไม่ติด F) ยกเว้น 12 หน่วยกิต 

สุดท้าย (วิชาปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2) และต้องมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

 [ ] นักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น I ในรายวิชาโครงงานสามารถออกปฏิบัติการสอนได้ (I เฉพาะค้างส่ง 
เล่มโครงงานเท่านั้น) และถ้า I วิชาโครงงาน เปลี่ยนเป็นเกรด F การปฏิบัติการสอนถือเป็นโมฆะ  

[ ] นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีคณะ ฯ ก าหนด  
[ ] สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาและปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาได้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

21 คู่มือการให้บริการ :งานฝึกปฏิบัติการสอน 

โดย: นายอนุกูล นันทพุธ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอน 

  2. นักศึกษามีความประพฤติดีและมีคุณลักษณะความเป็นครู ดังนี้  
[ ] มีความประพฤติเรียบร้อย   [ ] ตรงต่อเวลา  
[ ] หมั่นหาความรู้อยู่เสมอ   [ ] มีอารมณ์ม่ันคง  
[ ] มีความสุขุมรอบคอบ    [ ] มีความซื่อสัตย์  
[ ] มีความกระตือรือร้น    [ ] เสียสละ 

[ ] ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับงาน  [ ] การพูดจ าสุภาพ ไม่หยาบคาย  
[ ] มีความรับผิดชอบ    [ ] มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน  
[ ] มีความอดทน     
[ ] แต่งกายเรียบร้อย สะอาด สง่าผ่าเผย และมีสุขอน ามัยส่วนตัวดี 

 ความคิดเห็น ................................................................................................................. ...................................... 
........................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ลงชื่อ.........................................อาจารย์ที่ปรึกษา 
(....................................................) 
วันที่........................................... 

[ ] ควรให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน  
[ ] ไม่ควรให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน  

 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ..........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ........................................หัวหน้าหลักสูตร 

(.....................................................) 
วันที่.......................................... 

**หมายเหตุ เอกสารที่นักศึกษาต้องแนบพร้อมหนังสือฉบับนี้  
1. ใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 4 (นักศึกษาสามารถสั่งพริ้นเองจากระบบ e-Passport)  
2. ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖2 พร้อมใบเสร็จช าระค่าลงทะเบียน  
3. แบบรายงานหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (นักศึกษาสามารถสั่งพริ้นเองจากระบบ e-Passport) 
4. หากเป็นนักศึกษาตกค้างให้แนบใบแสดงผลการเรียนรายวิชาทั้งหมด 

 


