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บทนา
แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1. แนวคิดในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นหลักสูตรผลิตครูที่มุ่งให้
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความชานาญในวิชาชีพ สามารถบูรณาการ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูในการสอนเฉพาะสาขาวิชา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. เป็นคนดี มีจุดมุ่งหมายของชีวิต มีหลักการในการดาเนินชีวิต เข้าถึงความงามและความดีของชีวิต
มีพลังและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน และพัฒนาความก้าวหน้าของส่วนรวม รักชุมชนและท้องถิ่น และ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
2. เป็นคนเก่ง มีความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีความรักในการใฝ่รู้
ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการ
เผชิญสถานการณ์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
3. เป็นครูดี เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน รักเมตตาและกรุณาต่อผู้เรียน เป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. เป็นครูเก่ง มีความสามารถในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รอบรู้และเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชา เฉพาะที่ตนถนัด สามารถดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ แก้ปัญหาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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สาหรับ ในกลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูนั้น ประกอบด้วย 5 รายวิชา ซึง่ นักศึกษาต้องเรียน
ครบทุกรายวิชา ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
รหัสวิชา
1003801
1024825
1024826
1005801
1005802

รายวิชา
การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม
Observation and Participation in School Practice
การทดลองสอน 1
Teaching Practice Under Supervision in Elementary School
การทดลองสอน 2
Teaching Practice Under Supervision in Secondary School
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2
รวม

จานวนหน่วยกิต
1
(ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง)
2
(ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง)
2
(ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง)
5
(ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง)
5
(ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง)
15

2.หลักการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีหลักการ ดังนี้
1. เน้นการเรียนรู้หลักการและทฤษฎีต่างๆ อย่างถูกต้อง ครอบคลุมและ สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ได้
2. เน้นการฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริงให้มากที่สุด
3. เน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะๆ ต่อเนื่องกันไปตลอดหลักสูตร
3.จุดประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีจุดประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาครูมีคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้ การปฏิบัติ งานในหน้าที่ของครูตาม สาขาวิชาที่สอนได้อย่างแจ่ม
แจ้งและกว้างขวาง โดยการศึกษาสังเกต การมีส่วนร่วม และการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้ ควบคู่กันทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนเป็นพื้นฐานสาหรับ
นาไปปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูได้อย่างเหมาะสมต่อไป
4. เพื่อให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้และมีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง
4.วิธีการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีวิธีการ ดังนี้
1. การศึกษาและสังเกต
การศึกษาและสังเกต เป็นวิธีการที่ใช้เพื่อหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริง โดยการ ไปดู ไปฟัง
ไปซักถาม และไปสังเกตเรื่องต่าง ๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมายในโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2. การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม เป็นวิธีการที่ใช้เพื่อหาประสบการณ์ ในสถานการณ์ จริง โดยการไปช่วยปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย กับครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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3. การปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง
การปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง เป็นวิธีการที่ใช้เพื่อหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริง
โดยการทาหน้าที่ครูปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนตามกลุ่มสาระหรือสาขาวิชาของนักศึกษา
4. การสัมมนา
การสัมมนา เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากการปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน โดยนักศึกษาต้องกลับมา
เข้าร่วมสัมมนาตามที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกาหนด เป็นระยะๆ และภายหลังจากการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนแล้ว
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บทที่ 1
รายละเอียดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(Internship)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นวิธีการหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนตามสาขาวิชาของนักศึกษา สร้างสื่อหรือ
นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) คณ ะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กาหนดให้นักศึกษาต้องออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในชั้นปีที่ 5 เป็นระยะเวลา
1 ปีการศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 1 ต้องออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
จานวนไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ในรายวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450) หน่วยกิต
และในภาคศึกษาที่ 2 ต้องออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า
450 ชั่วโมง ใน รายวิชา 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(450) หน่วยกิต ซึ่งทั้ง 2 รายวิชา
ดังกล่าว คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการจัดทารายละเอียดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) เพื่อให้เป็น
ไปตามมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา ดังนี้
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มคอ. 4 รายละเอียดของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2
(Internship 1, 2)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
มาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษาของประสบการณ์ภาคสนามเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการบริหาร
จัดการในการออกฝึก ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาครุศาสตร์ซึ่งมีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับคาอธิบายรายวิชาและเป็นไปตามหลักสูตรที่กาหนดไว้โดยมีวัตถุประสงค์ รายละเอียดของการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาของนักศึกษาในระหว่างปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูในภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 ตลอดจนความรู้ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจากการออกฝึ กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย
มีกระบวนการในการลาดับทักษะและประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับในการ
พัฒนาให้มีความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายรวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาของ
นักศึกษาจากครูพี่เลี้ยงอาจารย์ นิเทศก์ จากมหาวิทยาลัยและฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์
ตามรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามดังปรากฏใน มคอ. 4 ดังนี้
มคอ. 4 มีองค์ประกอบ 7 หมวดดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
3. การพัฒนาผลการเรียนรู้
4. ลักษณะและการดาเนินการ
5. การวางแผนและการเตรียมการ
6. การประเมินนักศึกษา
7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ซึ่งมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้
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มคอ. 4
รายละเอียดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2
(Internship 1, 2)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและรายชื่อวิชา
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1)
1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2)
2. จานวนหน่วยกิต
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

5 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง)
5 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทุกสาขาวิชา / รายวิชาชีพครู
4. ผู้ประสานงานแต่ละสาขาวิชา และฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- อาจารย์นิเทศก์ในแต่ละสาขาจากคณะครุศาสตร์ และอาจารย์นิเทศก์จากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
- ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาครู
5. ภาคเรียน/ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นปีที่ 5
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
รายวิชาชีพครูบังคับ
1003801
1024825
1024826

การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม
การทดลองสอน 1
การทดลองสอน 2

7. สถานที่ฝึกประสบการณ์
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้แก่
สมุทรสาคร และนนทบุรี

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ

8.วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งล่าสุด
1 เมษายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
1. สามารถบูรณาการทฤษฎีและหลักการจากรายวิชาชีพครูมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
2. สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้
3. สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และนามาใช้
ในการวางแผนการจัดการเรียนรูจั้ ดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนได้
4. สามารถนาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมาใช้ในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
5. สามารถศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายงานผลได้
6. สามารถออกแบบกระบวนการและดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้
7. สามารถจัดทาแฟ้มสะสมงานได้
2. วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงรายวิชาฝึกปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษา
1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านองค์ประกอบ
การสอน หลักการพื้นฐานของการสอน ลักษณะการสอนที่ดี กระบวนการฝึกทักษะโดยการใช้ทฤษฎีการสอน
บูรณาการกับเทคนิคการสอนแบบต่างๆ การจัดทาแผนการสอน การเตรียมการสอน การผลิตสื่อการสอน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การทาวิจัยในชั้นเรียนและปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้มาบูรณาการในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่พบ
3. เพื่อนักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีและมีความศรัทธาในวิชาชีพครู
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู รักศรัทธาซื่อสัตย์
สุจริตและมีความรับผิดชอบ
2) สามารถนาคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพตลอดจนการดารงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข
3) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และสังคม
4) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
5) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
6) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
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1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
1) จัดกิจกรรมการสอนในห้องเรียน เช่น การอบรมในชั้นเรียน การจัดบอร์ดป้ายนิเทศต่างๆ เป็นต้น
2) จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น การอบรมในห้องประชุม หน้าเสาธง การสวดมนตร์ เป็นต้น
3) มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่สอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม เช่น วันไหว้ครู
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา เทศกาลประจาท้องถิ่น งานมุฑิตาจิตประจาปี เป็นต้น
4) ประพฤติตนเป็นพลเมือง และเป็นแบบอย่างที่ดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของชาติ เช่น วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น
5) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6) มีการแก้ไขสถานการณ์โดยอ้างเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมได้
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรม
2) ประเมินผลการปฏิบัติงานในแบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติ งานในหน้าที่ครูของนักศึกษา
3) แบบบันทึกกิจกรรมของนักศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ
1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป ด้านวิชาชีพครูและวิชาที่สอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึง
ความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
1) กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีหลักการจากทฤษฎีนาไปประยุกต์ใช้ในสภาพจริงโดยมี
การบันทึกหลังการสอน ความรู้ความคิด ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหาภายใต้การดูแลของครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์
2) การบันทึกความรู้จากการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
3) การจัดการพัฒนาเรียนการสอนในโรงเรียน
4) การจัดดาเนินการประเมินผู้เรียนแบบรอบด้าน
5) การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูด้านอื่น ๆ
6) กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
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2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากอาจารย์นิเทศก์ จากแบบประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูของนักศึกษาและแบบ
ประเมินสมรรถภาพการสอนของนักศึกษา
2) ประเมินจากครูพี่เลี้ยงจากแบบประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูของนักศึกษาและแบบประเมิ น
สมรรถภาพการสอนของนักศึกษา
3) ผลงานนักศึกษาในแฟ้มสะสมผลงาน เช่น คาสั่งทางโรงเรียน ภาพถ่าย เป็นต้น ซึ่งส่งหลังจากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสิ้นสุด
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา
1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัยแก้ปัญหาและการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2) สามารถคิดแก้ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิด และพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และการพัฒนา
ศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพ
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆที่จะพัฒนาผลการเรียน
1) การฝึกปฏิบัติจริง
2) กระบวนการทาการวิจัยในชั้นเรียน
3) การอภิปรายผล
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การสังเกตการทากิจกรรมของนักศึกษา
2) รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา
3) การประเมินจากอาจารย์นิเทศก์ จากแบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม
2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 10
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การทางานร่วมกับผู้อื่น
2) การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานในหน้าที่ครูด้านต่างๆ ได้แก่ งานกิจกรรมนักเรียน
งาน ฝ่ายปกครองนักเรียน งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานประชาสัมพัน ธ์ งานทะเบียน
งานประจาชั้น งานธุรการในชั้นเรียน หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
3) ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์องค์กรและกับบุคคลอื่นๆ
4) กิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากอาจารย์นิเทศก์ จากแบบประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูของนักศึกษาและแบบ
ประเมินสมรรถภาพการสอนของนักศึกษา
2) ประเมินจากครูพี่เลี้ยงจากแบบประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูของนักศึกษาและแบบประเมิน
สมรรถภาพการสอนของนักศึกษา
3) สัมภาษณ์นักเรียนและครูพี่เลี้ยง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
และภาษาเขียนอันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผลแปลความหมายและเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาพูดภาษาเขียนและการนาเสนอด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
1) ความสามารถในการพูดอบรมนักเรียนหน้าเสาธงและในห้องเรียน
2) การวิเคราะห์แผนการสอน
3) การสืบค้นข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยง
2) รายงานผลการการวิเคราะห์กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในการสื่อสารแบบซิงโคนัสและ
แบบอซิงโคนัส และบุคลิกภาพ
3) ประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้งโดยครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์
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6.ทักษะการสอน
6.1 ทักษะการสอนที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (In Formal) อย่างสร้างสรรค์
2) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนอย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆที่จะพัฒนาทักษะการสอน
1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning )
2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรง
3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning )
4) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Action-based Learning)
5) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning)
6.3 วิธีการประเมินผลทักษะการสอน
1) ประเมินจากการวางแผนการสอน การประเมินผลการใช้สื่อการสอน บันทึกหลังการสอนและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะโดยประเมินจากครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
จากมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2-3 ครั้ง
2) รายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยในชั้นเรียน
3) การประเมินแผนการสอน แฟ้มสะสมผลงาน ชิ้นงาน บันทึกหลังการสอน ด้วยแบบประเมิน
สมรรถภาพการสอนของนักศึกษาและแบบประเมินแฟ้มสะสมงานของนักศึกษา
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินงาน
1. คาอธิบายรายวิชา
1.1 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1024826 การทดลองสอน 2
ทฤษฎีและหลักการที่บูรณาการมาใช้จากรายวิชาชีพครู มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ภารกิจอื่น ๆ ในสถานศึกษา
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แฟ้มสะสมงาน
1.2 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ทฤษฎีและหลักการที่บูรณาการมาใช้จากรายวิชาชีพครู มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ภารกิจอื่น ๆ ในสถานศึกษา
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แฟ้มสะสมงาน
2. กิจกรรมของนักศึกษา
นักศึกษาต้องปฏิบัติการสอน ตามสาขาวิชาที่เรียนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 - 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น งานด้านกิจการนักเรียนหรือฝ่าย
ปกครองนักเรียน งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานประจาชั้น งานธุรการในชั้นเรียน หรืองาน
อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1.เตรียมแผนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีสื่อการสอน และการประเมินผลผู้เรียน บันทึกหลัง
การสอนทุกครั้งที่ทาการสอน
2.งานในหน้าที่ครู เช่น งานครูประจาชั้น งานครูเวร งานวิชาการ งานเอกสาร งานแนะแนว งานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมายจากทางโรงเรียน
3.งานตกแต่งห้องเรียน การจัดป้ายนิเทศ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางโรงเรียน
4.ศึกษาค้นคว้าเพื่อการจัดทาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
5. การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน
จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คณาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ในช่วงเวลาที่นิเทศการสอนและอนุญาตเข้าพบเพื่อให้คาปรึกษาได้ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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3. ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ภาระงานสอน
3.1แผนการจัดการเรียนรู้

กาหนดส่ง
-ส่งแผนการสอนให้ครูพี่เลี้ยงพิจารณาก่อนสอนจริง 1
สัปดาห์ เพื่อตรวจทานและแก้ไข
-ส่งแผนการสอนให้อาจารย์นิเทศก์อย่างน้อย 1
สัปดาห์ก่อนและระหว่างการนิเทศทั้ง 2 ครั้ง
-รวบรวมแผนการสอนที่มีร่องรอยการตรวจจากครูพี่
เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ พร้อมทั้งมีบันทึกหลังการสอน
และ หลักฐานการประเมินผล เช่น ชิ้นงาน เป็นต้น

3.2 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

-บันทึกหลังการสอนทุกครั้ง ที่เข้าสอน เพื่อส่งอาจารย์
นิเทศก์

3.3 การผลิตสื่อและการใช้สื่อการสอน

-ถ่ายรูปการใช้สื่อการสอน ใส่แฟ้มสะสมผลงานเพื่อส่ง
อาจารย์นิเทศก์
-ส่งความสาคัญของปัญหาภายในสัปดาห์ที่ 4 ของการ
เรียนการสอน และรายงานความหน้าการทาวิจัยใน
ชั้นเรียนให้อาจารย์นิเทศก์ทราบเป็นระยะ

3.4 จัดทาวิจัยในชั้นเรียน

ภาระงานในหน้าที่ครู
3.5 งานครูประจาชั้น
3.6 งานครูเวร
3.7 งานฝ่ายสนับสนุนได้แก่งานธุรการโรงเรียนงาน
บริหารงานวิชาการงานการเงินงานเอกสารงาน
บรรณารักษ์งานแนะแนวฯ
3.8 งานตกแต่งห้องเรียนป้ายนิเทศฯ
3.9 งานอบรมหน้าเสาธงและชั้นเรียน
3.10 กิจกรรมสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายจากทาง
โรงเรียน

-จัดทาเป็นรายงานใส่แฟ้มสะสมผลงานตามลาดับ
นาส่งในวันสิ้นสุดการปฏิบัติการสอนของโรงเรียน
(รวมทั้งสื่อการสอนและผลงานของผู้เรียนตาม
กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนด)

หลังจากนั้นนักศึกษาต้องสรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานตามความเป็นจริง เพื่อให้อาจารย์นิเทศก์
พิจารณาก่อนการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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4. การติดตามผลการเรียนรู้การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4.1จัดประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์
นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง
4.2 ให้นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนเพื่อ ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4.3 อาจารย์นิเทศให้นักศึกษาเห็นความสาคัญและผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
4.4 นาผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามาสัมมนาในวันปัจฉิมนิเทศเพื่อเป็นแนวทาง
ในการฝึกประสบการณ์รุ่นต่อไป
4.5 สัมมนาหลังจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาเอง และนักศึกษารุ่นต่อไป
5. หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมกับคณะครุศาสตร์เพื่อรับทราบ
แนวปฏิบัติ และนโยบายเพื่อเตรียมการนิเทศ ดูแลนักศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งผลการประเมิน
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษา รวมถึงดูแลระหว่างที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษา
และการปฏิบัติงานครูในหน้าที่อื่นๆ ตามระยะเวลา และภาระงานที่ระบุไว้ในเอกสารคู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศก์
อาจารย์นิเทศก์จากคณะครุศาสตร์ มีหน้าที่ดูแลให้คาปรึกษาในเรื่องปฏิบัติงาน การนิเทศ งานในหน้าที่
ครู และการวิจัยในชั้นเรีย นตามที่กาหนดไว้ในเอกสารคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์
นอกจากนี้ให้นักศึกษาเข้าพบได้เมื่อประสบปัญหาเพื่อให้คาปรึกษาแนะแนวในเรื่องการปฏิบัติงานและ
เรื่องส่วนตัวเพื่อให้นักศึกษาประสบความสาเร็จในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มีหน้าที่ให้คาปรึกษาวางแผน ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง กาหนดตารางเวลาการส่งนักศึกษาและตารางการนิเทศของอาจารย์นิเทศ
รวมถึงการรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลของหน่วยให้แก่อาจารย์นิเทศก์จัดโครงการเตรียมการก่อนฝึก
ประสบการณ์ปฐมนิเทศและประชุมสัมมนา ผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศและนักศึกษา ปัจฉิมนิเทศ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในแต่ละหน่วยในกรณีที่เกิดขึ้น เช่น กรณีวิกฤตต่างๆ
และ
ประสานกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา เพื่อให้นักศึกษาประสบความสาเร็จในการ
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
7.1 จัดโครงการปฐมนิเทศพร้อมเอกสารคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
7.2 จัดช่องทางการสื่อสารและเจ้าหน้าที่ประสานงานรับแจ้งเหตุด่วนกรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น
หมายเลขโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์
7.3 จัดโครงการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
7.4 จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์และนักศึกษา
7.5 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และพบปะกับนักศึกษาเมื่อกลับมาคณะครุศาสตร์
7.6 เมื่อนักศึกษามีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือให้ประสานกับผู้เกี่ยวข้องตามลาดับ ดังนี้ อาจารย์
ประสานงานสาขา อาจารย์นิเทศก์ของคณะครุศาสตร์หรือฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามเบอร์โทรศัพท์ที่
ปรากฏด้านหลังคู่มือการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานฝึกปฏิบัติการสอน
8.1 ครูพี่เลี้ยงที่เป็นครูประจาการในโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา
8.2 ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
8.3 สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตามความจาเป็น
8.4 การสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือซอฟต์แวร์และคู่มือการใช้
8.5 แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
8.6 จัดเตรียมสถานที่พักตามความเหมาะสม
8.7 หนังสือที่แนะนาและเอกสารอ้างอิง
1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) หลักสูตรสถานศึกษา
3) แบบเรียนและแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่โรงเรียนกาหนด
4) หนังสืออ่านประกอบและเอกสารค้นคว้าเพิ่มเติมในสาขาวิชาและวิชาเอกคู่มือการวิจัยในชั้น
เรียน ตัวอย่างการวิจัยในชั้นเรียน ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มีโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเพื่อ ให้นักศึกษา ปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาได้ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนนทบุรี
ฝ่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร์เป็น ผู้ กาหนดโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
ฝึ ก ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยโรงเรียนจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาสาหรับการปฏิบัติการสอน ทั้งนี้ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
จะพิจารณาหาโรงเรียนเพื่อให้เกิดเหมาะสม โดยจะ คานึงถึงจานวน ภูมิลาเนา ความต้องการของโรงเรียน
ความชานาญของครูพี่เลี้ยง และความปลอดภัยของนักศึกษา และประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนการปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษาอย่างน้อย 3 สัปดาห์
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2.การเตรียมนักศึกษา
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกาหนด จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ทุกภาคการศึกษา โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคและกลยุทธ์การสอน
การ วิจัยและ
การประเมินผลทางการศึกษา การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน และมีคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ที่มีรายละเอียดภาระงาน บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูด้านอื่นๆ การประเมินผล
ข้อบังคับต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กาหนดการสัมมนาที่นักศึกษาต้องกลับมาเข้าร่วมประชุม และ
รายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาที่พบเจอ เพื่อร่วมกันแก้ไข ปรับปรุง กาหนดการส่งงานเมื่อสิ้นสุดการ
ปฏิบัติการสอนของโรงเรียน
3. การเตรียมอาจารย์นิเทศก์
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกาหนดจัดประชุมอาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ เพื่อจัดโรงเรียนที่จะ
ออกนิเทศ โดยคุณสมบัติของอาจารย์นิเทศก์เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา และจานวนสัดส่วนอาจารย์นิเทศก์ต่อ
นักศึกษามีความเหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกิน 1: 10
4. การเตรียมครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง จะเข้าร่วมประชุมสัมมนา ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียด
บทบาทหน้าที่ แนวทางการประเมินผล พร้อมทั้งคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษ าเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน โดยมีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์เป็นผู้ดาเนินการ (ครูพี่เลี้ยง ต้องเป็นครูที่สอนใน
รายวิชาเฉพาะมาไม่น้อยกว่า 3 ปี)
5. การจัดการความเสี่ยง
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ผู้ประสาน งาน ทุกสาขา
จัดประชุมเพื่อวางแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยง ในเรื่องการปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ การให้คาปรึกษา
และด้านอื่นๆ โดยมีการวางแผนการติดตาม ดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
โดยให้มีลาดับขั้นตอนการช่วยเหลือ คือ อาจารย์นิเทศ ก์ รอง คณบดีที่ดูแล ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1.หลักเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
คะแนน
ผลการประเมิน ความหมาย
80-100
A
75-79
B+
70-74
B
65-69
C+
60-64
C
55-59
50-54
0-49

D+
D
E

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
ควรปรับปรุง (ตก)
ควรปรับปรุงมาก (ตก)
ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง (ตก)

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
2.1 ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์ของคณะครุศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การ ให้คะแนน ตามแบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้ครบถ้วน สรุปเป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน
2.2 ประเมินโดยครูพี่เลี้ยง จากโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา โดยใช้เกณฑ์การ ให้ คะแนน ตามแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน สรุปเป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน
2.3 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้คะแนนในส่วนของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และดาเนินการ
จัดส่งคะแนนให้กับอาจารย์นิเทศก์ เพื่อประมวลผลและประเมินผลต่อไป
3. ความรับผิดชอบของครูพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ครูพี่เลี้ยงเมื่อได้รับคาชี้แจงการประเมินแล้ว ต้องประเมินผลการสอนของนักศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง
และเมื่อประเมินผลเรียบร้อย จัดส่งแบบประเมินมาที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ในวันสิ้นสุด
การปฏิบัติการสอนกับทางโรงเรียน เพื่อการประมวลผลเป็นเกรดต่อไป
4.ความรับผิดชอบของอาจารย์ นิเทศก์ และผู้รับผิดชอบ การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีต่อการประเมิ น
นักศึกษา
อาจารย์นิเทศก์ประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา โดยพิจารณาจาก คุณลักษณะ และ
การปฏิบัติงานของนักศึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูของนักศึกษาแบบประเมินสมรรถภาพการสอนของ
นักศึกษาแฟ้มสะสมงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควรประสานกับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อนาคะแนน มาร่วมประเมินผลเป็นเกรดต่อไป
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประสานกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาและสาขาวิชาเพื่อตรวจสอบ
ทาความเข้าใจ เมื่อผลการประเมินมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ หรือในกรณีจาเป็น โดยมีการประสานงาน
หรือจัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อสรุปด้วยความยุติธรรม และเกิดผลดีต่อนักศึกษาต่อไป
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หมวดที่ 7
การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1.กระบวนการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1.1 นักศึกษา
1
) การประเมินโครงการเตรียมการก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2
) การประชุมสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กลางภาคเรียน
3) การประชุมสัมมนาปัจฉิมนิเทศ หลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในทุกภาคเรี ยน
4) การประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1.2 ครูพี่เลี้ยงหรืออาจารย์นิเทศก์
1
) นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพครูในด้านการสอนและงานด้านอื่นๆตาม
แบบประเมินที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ได้จัดเตรียมให้
2
) ประชุมอาจารย์นิเทศก์ก่อน และหลังการปฏิบัติการสอน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และพัฒนากระบวนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ต่อไป
1.3 อื่นๆ
การสารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์และนักศึกษา
2.กระบวนการทบทวนผลประเมิน และการวางแผนปรับปรุง
2.1 ฝ่ายฝึกประสบการ
ณ์ วิชาชีพครูประเมินผลการประชุมอาจารย์นิเทศก์จากคณะครุศาสตร์
จากคู่มือ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์ เพื่อทราบและพิจารณาแจ้งผลให้สาขาวิชาต่อไป
2.2 สาขาวิชาร่วมพิจารณาประสิทธิภาพผลของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและ
กาหนดแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในภาคการศึกษาต่อไป โดยแสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 19
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

กุมภาพันธ์

- ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูติดต่อประสาน
โรงเรียนเครือข่ายและส่งหนังสือสอบถามจานวนความ
ต้องการนักศึกษาปฏิบัติการสอนของแต่ละโรงเรียน
เครือข่าย
- โรงเรียนเครือข่ายแจ้งจานวนความต้องการนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนให้คณะครุศาสตร์ทราบ
- ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาจัดนักศึกษาตามความต้องการ
ของโรงเรียนเครือข่าย
- ส่งรายชื่อนักศึกษาให้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดทาและส่งหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาให้แก่โรงเรียนเครือข่าย

สัปดาห์ที่ 1-2
ของเดือนมีนาคม

สัปดาห์ที่ 3-4
ของเดือนมีนาคม
เมษายน

- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางการเลือกโรงเรียนที่จะ
นิเทศนักศึกษา
- อาจารย์นิเทศก์ประจาโรงเรียน และอาจารย์นิเทศก์
ประจาสาขาวิชา เลือกโรงเรียนที่จะนิเทศนักศึกษา
-ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดาเนินการจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ประจาโรงเรียนและอาจารย์
นิเทศก์ประจาสาขาวิชา

สัปดาห์ที่ 1-2
- ประชุมสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์
ของเดือนพฤษภาคม นิเทศก์ และนักศึกษา
- คณะครุศาสตร์ส่งมอบตัวนักศึกษาให้กับโรงเรียน
เครือข่าย
- ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
สัปดาห์ที่ 3
นักศึกษาเข้าพบผู้อานวยการโรงเรียน อาจารย์พี่เลี้ยง
ของเดือนพฤษภาคม เพือ่ รับมอบภาระการสอน และภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากโรงเรียน
พฤษภาคมมิถุนายน

อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ นิเทศการสอน

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
- โรงเรียนเครือข่าย

ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
และนักศึกษา
ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

สถานที่
- คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี
- โรงเรียน/
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

- คณะกรรมการฝ่ายฝึก คณะครุศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพครู
- อาจารย์ประจาคณะ
ครุศาสตร์

- ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารโรงเรียน
อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์
นิเทศก์ และนักศึกษา
โรงเรียนเครือข่าย

- ห้องประชุม
อาคาร 2 ชั้น 8
- โรงเรียนเครือข่าย

อาจารย์พี่เลี้ยง/
อาจารย์นิเทศก์ประจา
โรงเรียน/ อาจารย์
นิเทศก์ประจาวิชา/
นักศึกษา

โรงเรียนเครือข่าย

โรงเรียนเครือข่าย
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วัน/เดือน/ปี
สัปดาห์ที่ 2
ของเดือนมิถุนายน
สัปดาห์ที่ 2
ของเดือนกรกฎาคม

กิจกรรม
สัมมนานักศึกษาระหว่างการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ครั้งที่ 1 ในวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ประเมินการสอนของ
นักศึกษา ช่วงที่ 1 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

กรกฎาคม-กันยายน อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ นิเทศการสอน

สัปดาห์ที่ 2
ของเดือนสิงหาคม
สัปดาห์ที่ 4
ของเดือนกันยายน

สัมมนานักศึกษาระหว่างการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ครั้งที่ 2 ในวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ประเมินการสอนของ
นักศึกษา ช่วงที่ 2 (ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)

สัปดาห์ที่ 1
ของเดือนตุลาคม

-ส่งงานให้อาจารย์นิเทศก์ประจาโรงเรียน (แฟ้มสะสม
ผลงาน และงานวิจัยในชั้นเรียน)
-ส่งงานให้อาจารย์นิเทศก์ประจาวิชา (สมุดบันทึก
ประจาตัว สมุดบันทึกการนิเทศ สมุดประเมินของ
อาจารย์พี่เลี้ยง)
-ส่งสมุดลงเวลาของแต่ละโรงเรียนให้กับฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
-อาจารย์นิเทศก์แต่ละสาขาวิชา รวบรวมคะแนนส่งที่
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง

สถานที่

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัย
ครู/นักศึกษา
ราชภัฏธนบุรี
อาจารย์พี่เลี้ยง/ อาจารย์
โรงเรียนเครือข่าย
นิเทศก์ประจาโรงเรียน/
อาจารย์นิเทศก์ประจาวิชา/
นักศึกษา
อาจารย์พี่เลี้ยง/ อาจารย์
โรงเรียนเครือข่าย
นิเทศก์ประจาโรงเรียน/
อาจารย์นิเทศก์ประจาวิชา/
นักศึกษา
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัย
ครู/นักศึกษา
ราชภัฏธนบุรี
อาจารย์พี่เลี้ยง/ อาจารย์
นิเทศก์ประจาโรงเรียน/
อาจารย์นิเทศก์ประจาวิชา/
นักศึกษา

โรงเรียนเครือข่าย

ฝ่ายฝึกประสบการณ์
คณะครุศาสตร์
วิชาชีพครู/อาจารย์
มหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์/ ราชภัฏธนบุรี
นักศึกษา

หมายเหตุ นักศึกษาต้องเข้าร่วม ประชุม สัมมนาทุกครั้ง เนื่องจากเป็นข้อบังคับของคุรุสภา และมีผลต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
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ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง

สถานที่

สัปดาห์ที่ 1-2
ของเดือนกันยายน

ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

สัปดาห์ที่ 3
ของเดือนธันวาคม
สัปดาห์ที่ 4
ของเดือนธันวาคม

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูติดต่อประสานโรงเรียน
เครือข่ายและส่งหนังสือสอบถามจานวนความต้องการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละโรงเรียน
เครือข่าย
โรงเรียนเครือข่ายแจ้งจานวนความต้องการนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
- ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาจัดนักศึกษาตามความต้องการ
ของโรงเรียนเครือข่าย
- ส่งรายชื่อนักศึกษาให้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดทาหนังสือส่งตัว
นักศึกษาให้กับแต่ละโรงเรียนเครือข่าย
อาจารย์นิเทศก์ประจาโรงเรียน และอาจารย์นิเทศก์
ประจาสาขาวิชา เลือกโรงเรียนที่จะนิเทศ
นักศึกษาเข้าพบผู้อานวยการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง เพื่อรับ
มอบภาระการสอน และภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากโรงเรียน
- ประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์
และนักศึกษา
- คณะครุศาสตร์ส่งมอบตัวนักศึกษาให้กับโรงเรียน
เครือข่าย
- ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สัมมนานักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครั้งที่ 1 ในวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ประเมินการสอนของ
นักศึกษา ช่วงที่ 1 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

สัปดาห์ที่ 1
ของเดือนกุมภาพันธ์
สัปดาห์ที่ 2
ของเดือนกุมภาพันธ์

สัมมนานักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครั้งที่ 2 ในวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ประเมินการสอนของ
นักศึกษา ช่วงที่ 2 (ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)

ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู/นักศึกษา

สัปดาห์ที่ 3
ของเดือนกันยายน
สัปดาห์ที่ 4
ของเดือนกันยายน

สัปดาห์ที่ 1
ของเดือนตุลาคม
สัปดาห์ที่ 2
ของเดือนตุลาคม
สัปดาห์ที่ 3
ของเดือนตุลาคม
สัปดาห์ที่ 4
ของเดือนตุลาคม

ฝ่ายฝึกประสบการณ์
โรงเรียน/
วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
ประธานหลักสูตร
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ประจาหลักสูตร
และนักศึกษา
ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
อาจารย์คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

โรงเรียนเครือข่าย

โรงเรียนเครือข่าย

ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู/ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูพี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์ และ
นักศึกษา
ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู/นักศึกษา

ห้องประชุม
อาคาร 2 ชั้น 8

ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศก์
ประจาโรงเรียน/ อาจารย์
นิเทศก์ประจาวิชา/
นักศึกษา

ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศก์
ประจาโรงเรียน/ อาจารย์
นิเทศก์ประจาวิชา/
นักศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี
โรงเรียนเครือข่าย

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี
ห้องประชุม
อาคาร 2 ชั้น 8
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วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สัปดาห์ที่ 1-2
ของเดือนมีนาคม

-ส่งงานให้อาจารย์นิเทศก์ประจาโรงเรียน (แฟ้มสะสม
ผลงาน และงานวิจัยในชั้นเรียน)
-ส่งงานให้อาจารย์นิเทศก์ประจาวิชา (สมุดบันทึก
ประจาตัว สมุดบันทึกการนิเทศ สมุดประเมินของครูพี่
เลี้ยง)
-ส่งสมุดลงเวลาของแต่ละโรงเรียนให้กับฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
-อาจารย์นิเทศก์แต่ละสาขาวิชา รวบรวมคะแนนส่งที่
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง
ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู/ครูพี่เลี้ยง/
อาจารย์นิเทศก์/
นักศึกษา

สถานที่
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

หมายเหตุ นั กศึกษาต้องเข้าร่วม ประชุม สัมมนาทุกครั้ง เนื่องจากเป็นข้อบังคับของคุรุสภา และมีผลต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
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บทที่ 2
การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1. หลักการของการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การประเมินผลปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีหลักการสาคัญ ดังนี้
1. เป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆ ในการเป็นครู โดยถือว่าเป็นการประเมินเพื่อ
วินิจฉัยข้อดี และข้อควรปรับปรุงเป็นช่วงๆ หรือเป็นลาดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่องกัน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาครูได้
ทราบผลการประเมินและการปรับปรุง หรือพัฒนาสมรรถภาพในการเป็นครูได้เพิ่มสูงขึ้นตามลาดับ แล้วจึงมีการ
ประเมินผลเพื่อตัดสินความสามารถนั้นๆ ในภายหลัง
2. เป็นการประเมินสมรรถภาพของนักศึกษาให้ครอบคลุมในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านความรู้ เทคนิควิธี และ
คุณลักษณะ ต่าง ๆ โดยอาศัยผู้ประเมินสองฝ่า ย ทั้งฝ่ายของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
3. เป็นการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ โดยการตัดสินผลแต่ละแบบประเมินจะต้องพิจารณา เป็น ไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
2. จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีจุดประสงค์สาคัญ ดังนี้
1. เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของนักศึกษาครูอย่างต่อเนื่องกันตลอดเวลาโดยนักศึกษา
ครูได้ทราบผลการปฏิบัติและพัฒนาตนเองจนบรรลุผลตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. เพื่อตัดสินผลรวมของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแต่ละขั้นตอนหลังจากนักศึกษาได้รับการพัฒนา
ความสามารถตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1. ผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินผลการ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะมี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายโรงเรียนที่เป็นหน่วย
ฝึกประสบการณ์ และฝ่ายมหาวิทยาลัย ฝ่ายโรงเรียนจะประเมินโดยครูพี่เลี้ยงประจาตัวนักศึกษาแต่ละคน
และผู้บริหาร หรือผู้ที่ผู้บริหารมอบหมายหรือคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งขึ้น สาหรับฝ่ายมหาวิทยาลัยจะ
ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์ประจาโรงเรียนหรือ ประจาสาขาวิชาของโรงเรียน แต่ละแห่ง และโดยฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
1) ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
20 %
2) อาจารย์นิเทศก์
60 %
3) ครูพี่เลี้ยง
40 %
2. ผู้ประเมินแต่ละฝ่ายจะกากับการปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่
บกพร่อง แล้วทาการสรุปตัดสินผลการประเมินลงในแบบประเมินให้ครบแล้วส่งให้ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูซึ่งจะนาส่งต่อให้อาจารย์นิเทศก์เพื่อนามาพิจารณาสรุปตัดสินผลการเรียน (เกรด) ต่อไป
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3. แบบประเมินที่อาจารย์นิเทศก์ใช้เพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประกอบด้วย
1) แบบ ปว.1 : แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติ ตนของนักศึกษา
2) แบบ ปว.2 : แบบประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูของนักศึกษา
3) แบบ ปว.3 : แบบประเมินสมรรถภาพการสอนของนักศึกษา
4) แบบ ปว.4 : แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา
5) แบบ ปว.5 : แบบประเมินรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน
4. แบบประเมินที่ครูพี่เลี้ยงใช้เพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1) แบบ ปว.1 : แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติ ตนของนักศึกษา
2) แบบ ปว.2 : แบบประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูของนักศึกษา
3) แบบ ปว.3 : แบบประเมินสมรรถภาพการสอนของนักศึกษา
4. กระบวนการรวบรวมคะแนนและส่งผลการประเมิน
1. ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนที่เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อประเมินผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปว.1-ปว.3) แล้ว ให้รวบรวมคะแนนจาก
แบบประเมินทุกแบบกรอกลงในแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จากนั้นนา
ส่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ แทนเพื่อส่งไปยัง ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 ทั้งนี้ การดาเนินการส่งผลการประเมิน ตลอดจนการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนี้ให้
ดาเนินการในลักษณะเอกสารลับของราชการ
2. อาจารย์นิเทศก์ ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจาก
แบบประเมินผล การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปว.1-ปว.5) และเมื่อได้รับคะแนนในส่วนของฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้รวบรวมคะแนนจากแบบประเมินทุกแบบกรอกลงในแบบสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อตัดสินผลการเรียน (เกรด) ต่อไป
5. การประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูตามหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) โดยนักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในระดับชั้นปีที่ 5 โดยนักศึกษาจะผ่านการปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษาได้นั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
1. ต้องเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในระหว่างและหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมทั้งกิจกรรมเสริมความเป็นครูอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูกาหนด
2. ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประเมินผล
ที่กาหนดไว้ว่า การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในแต่ละ
รายวิชานั้น มีการประเมินในระดับ
ค่าคะแนน 8 ระดับ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
ถ้าได้รับการประเมินผลต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่ 2 ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา
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3. ต้องมีเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของช่วงเวลาการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
4. ต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และของสถานศึกษา
5. ต้องไม่มีความผิดตามข้อกาหนดสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่กาหนดไว้เป็นพิเศษ
โดยความผิดที่กาหนดไว้เป็นพิเศษที่เป็นเหตุให้ไม่ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือถูกส่งตัวกลับ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1) ประพฤติเสื่อมเสียด้านชู้สาว
2) ยักยอก ขโมย ทาลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของทางราชการ
3) ดื่มสุรา เสพยาเสพติด
4) เล่นการพนัน
5) ทะเลาะวิวาทและก่อให้เกิดการแตกสามัคคีในหมู่คณะหรือในหน่วยงาน
6) ขาดสอนเป็นประจา โดยไม่มีเหตุอันควร
7) ไม่ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
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บทที่ 3
บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมและประสานงานการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
1.1 ประสานงานและร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในการเป็นหน่วย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
1.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับสถานศึกษา ตลอดจนระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในสถานศึกษา
1.3 แต่งตั้งครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภาเพื่อทาหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงให้แก่
นักศึกษา
1.4 มอบหมายงาน ควบคุมดูแล ช่วยเหลือและแนะนานักศึกษาในด้านการปฏิบัติการสอน
การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนในระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1.5 ประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาร่วมกับครูพี่เลี้ยง และนาผลการประเมินแจ้งต่อ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1.6 เสนอข้อเสนอแนะต่อคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง เป็นครูที่สอนประจาการในโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแล
แนะนา และช่วยเหลือนักศึกษาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยครูต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา ครูพี่เลี้ยงจึงมีความสาคัญในฐานะเป็นต้นแบบความเป็นครูของนักศึกษา และ
มีความสาคัญต่อนักศึกษาเทียบเท่ากับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยครูพี่เลี้ยงมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
2.1 แนะนาตัว และทาความเข้าใจขอบข่ายงานในหน้าที่ครู ทั้งภาระการสอนและภาระงานอื่น ๆ
2.2 มอบหมายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้นาไปใช้ใน
การเตรียมการสอนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา
2.3 ติดตาม ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้อมให้
คาแนะนา และส่งให้นักศึกษาแก้ไขปรับปรุงก่อนวันปฏิบัติการสอนจริงตามตารางสอนของนักศึกษา
2.4 มอบหมายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ครูให้นักศึกษาได้เรียนรู้ พร้อมแนะแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่นักศึกษา
2.5 สังเกตการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา แนะนาข้อบกพร่องและวิธีแก้ไขปรับปรุงแก่นักศึกษา
2.6 วัดผลและประเมินผลการปฏิบัติการสอนร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศเป็นระยะ ๆ
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และแจ้งให้นักศึกษาทราบในกรณีที่ต้องให้มีการปรับปรุง
แก้ไข
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2.7
รวบรวมแบบ ประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สรุปผลรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียน
พิจารณาและส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.8 ควบคุมดูแล แนะนา ตักเตือน และช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษาใน
ระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.9 ให้ความคุ้นเคย และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่ออาชีพครูให้แก่นักศึกษา
2.10 เป็นตัวแบบอบ่างของครูที่ดีให้แก่นักศึกษา
3.อาจารย์นิเทศก์
อาจารย์นิเทศก์ เป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย โดย
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา โดยอาจารย์นิเทศก์มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
3.1 ควบคุมดูแลนักศึกษาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาทั้งในด้านความประพฤติและระเบียบ
ปฏิบัติต่าง ๆ
3.2 สั่งงาน มอบหมายงาน เสนอแนะ และติดตามผลงานที่มอบหมายให้ทา พร้อมทั้งให้คาแนะนาชี้แจง
ข้อบกพร่องต่าง ๆ และวิธีการปรับปรุงแก้ไข
3.3 ช่วยเหลือ แนะนา และดูแลนักศึกษาด้านการสอน วิธีสอน บุคลิกภาพขณะสอน การทาสื่อการสอน
การควบคุมชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง
3.4 เป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามแบบประเมินสาหรับอาจารย์
นิเทศก์
3.6 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแล้วนาส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4.นักศึกษา
นักศึกษา เป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยการนาความรู้ภาคทฤษฎี ไปวิเคราะห์
เปรียบเทียบแล้วนาไปลงมือปฏิบัติร่วมกับบุคลากรประจาในโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู โดย
นักศึกษามีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
4.1 การปฏิบัติตนก่อนการปฏิบัติการสอน
1) เข้าร่วมการอบรมเพิ่มความรู้ และปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจาก
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2) ศึกษารายละเอียดคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูแจกให้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3) เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงเพื่อรายงานตัว และขอเนื้อหาสาระการเรียนรู้เพื่อ
นาไปใช้ในการเตรียมวางแผนการสอน และจัดทาสื่อประกอบการสอน พร้อมทั้งทาความเข้าใจขอบข่ายงานใน
หน้าที่ครู
4) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการสอน รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบแผนการจัด
การเรียนรู้
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5) วางแผนการสอนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และส่งให้ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ตรวจ
ก่อนปฏิบัติการสอนจริง
6) ศึกษาสภาพของนักเรียน ห้องเรียน งานประจาชั้น บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในสมุดประจาตัว
ของตนเอง และในขณะเดียวกันก็ควรสังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยงไปด้วย
4.2 การปฏิบัติตนต่อครูพี่เลี้ยง
1) ศึกษาและเรียนรู้การปฏิบัติงานหน้าที่ครูจากครูพี่เลี้ยง
2) ซักถามและขอคาปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
3) ทางานช่วยเหลือในกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน
4) เลือกใช้คาแทนชื่อที่เหมาะสมกับวัยของครูพี่เลี้ยง การเรียก “คุณครู” หรือ “อาจารย์” เป็น
คาที่เหมาะสมที่สุด
5) ทาความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยงให้ชัดเจนว่าเรื่องใดจะให้ปฏิบัติอย่างไร
หากเรื่องใดปฏิบัติไม่ได้ ควรชี้แจงให้ครูพี่เลี้ยงเข้าใจด้วยเหตุผล อย่านิ่งเฉยแล้วไม่ปฏิบัติตาม
6) ต้องระลึกเสมอว่าครูพี่เลี้ยงเป็นผู้รับผิดชอบในความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน อย่าดาเนินกิจกรรมใด ๆ ที่นอกเหนืออานาจ หมั่นถามและแลกเปลี่ยนความคิดกับครูพี่เลี้ยง
เสมอ
7) การพูดจาสอบถามต่าง ๆ ควรใช้วาจาที่ไพเราะ สุภาพ อ่อนน้อม ควรมี “ครับ หรือ “ค่ะ”
ทุกครั้ง หรือคาอื่น ๆ เช่น “ขอโทษ” และ “ขอบคุณ” เป็นต้น
4.3 การปฏิบัติตนต่อนักเรียนในชั้น
1) ควรวางตัวให้เป็นผู้ใหญ่ เพื่อให้นักเรียนเคารพนับถือเหมือนครูคนหนึ่งของสถานศึกษา
2) ในการสอนต้องคานึงผลประโยชน์ของนักเรียน และทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ควรมุ่งให้จบตามที่เตรียมไว้โดยไม่สนใจว่าผู้เรียนจะตามทันหรือไม่
3) ให้ความเมตตากรุณาต่อนักเรียน ให้ความสนใจต่อนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน โดยต้องเข้าใจ
ว่านักเรียนเหล่านั้นมาจากครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
4) ให้ความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และตักเตือนนักเรียนด้วยความรักและหวังดี
5) การกาหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ในชั้น ให้ปรึกษากับครูพี่เลี้ยงก่อนเสมอ
6) ตั้งใจในการอบรม สั่งสอนนักเรียนด้วยความจริงใจ
7) มีความสนใจต่อปัญหาของนักเรียน และหาแนวทางแก้ไขหรือมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือ
ในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ
8) ควรปรับปรุงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของตนเองให้เหมาะสมกับความเป็นครู
9) เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนในทุกด้าน โดยเฉพาะการวางตน บุคลิกภาพและอุปนิสัย
10) ต้องปรับอารมณ์ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกครั้งที่สอน และมาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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4.4 การปฏิบัติตนต่อหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1) ปฏิบัติการสอนและงานในหน้าที่ครูที่ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมายให้
2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของสถานศึกษา
3) ต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
4) นักศึกษาต้องไปถึงสถานศึกษาก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที (ไม่เกิน 07.30 น.) และ
กลับหลังเวลาราชการ (16.30 น.) อย่างน้อย 15 นาที
5) นักศึกษาต้องลงเวลามาปฏิบัติงาน และเวลากลับในสมุดลงเวลาตามที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูกาหนด
6) ในกรณีที่นักศึกษามีความจาเป็นต้องลา ไม่ว่าจะเป็นลากิจหรือลาป่วยในระหว่างการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้ปฏิบัติดังนี้
- การลากิจต้องส่งใบลาต่อผู้บริหารสถานศึกษาผ่านครูพี่เลี้ยงล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
และต้องส่งใบลาต่อฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วย และต้องได้รับการอนุมัติเสียก่อน จึงจะลาหยุดได้
- การลาป่วยต้องส่งใบลาในวันที่ลา หรือต้องส่งใบลาย้อนหลังในวันที่กลับมา
ปฏิบัติงานทันทีต่อผู้บริหารสถานศึกษาผ่านครูพี่เลี้ยง ในกรณีนี้ต้องแนบในรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาล
ของรัฐประกอบด้วย
7) การออกนอกบริเวณสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวในเวลาราชการ ต้องแจ้งต่อครูพี่เลี้ยง และ
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกครั้ง และจะออกไปได้ต้องได้รับการอนุญาต และต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา
นั้น ๆ
8) การกลับไปติดต่อราชการที่มหาวิทยาลัย หรือกลับเพื่อไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยจะทา
ได้เมื่อได้ขออนุญาตจากสถานศึกษา หรือสถานศึกษาได้รับแจ้งหนังสืออย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถ
ไปปฏิบัติภารกิจได้
9) นักศึกษาจะพานักเรียนออกไปนอกสถานศึกษาหรือไปทัศนศึกษาตามลาพังไม่ได้ จะต้องมีครู
พี่เลี้ยงหรือครูประจาการเป็นผู้นาไป และต้องได้รับอนุญาตจากสถานศึกษาทุกครั้ง นักศึกษาเป็นเพียงผู้ช่วย
เท่านั้น
10) การจัดกิจกรรมหรือการสอนซ่อมเสริมนอกเวลาราชการ นักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาต
จากครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาก่อน และต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาโดยเคร่งครัด

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 30
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ภาคผนวก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 31
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

คณะกรรมการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร จาเนียร ที่ปรึกษา
3. อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คาเจริญ
ที่ปรึกษา
4. อาจารย์เผชิญ สังข์น้อย ที่ปรึกษา
5.
อาจารย์นฤมล
ปภัสสรานนท์ ที่ปรึกษา
คณะกรรมดาเนินงาน
1. อาจารย์สมชาย
ศรีรักษ์
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์วาสนา
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รองประธานกรรมการ
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10.นางสาวละมัย พันธุระ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

