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คํานํา
เอกสารคูมือรายวิชา 1024826 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 (Professional Experience 3)
ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ใช? เ ป@ น แนวทางการปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตรF มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี
ซึ่งประกอบด?วย 5 สวน คือ
1. แนวการจัดประสบการณFปฏิบัติงานวิชาชีพครู
• หลักการของการฝกประสบการณFวิชาชีพครู
• จุดประสงคFของการฝกประสบการณFวิชาชีพครู
• แผนการจัดการเรียนรู?
• แผนการบริหารจัดการ
2. บทบาทและหน?าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข?อง
3. แนวการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน
4. เค?าโครงการเขียนรายงานและแบบรายงานผล
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
คณะผู? จั ด ทํ า หวั งเป@ น อยางยิ่ งวาเอกสารคู มื อ รายวิ ช า 1024825 การฝกปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ครู ร ะหวางเรี ย น
ฉบับนี้จ ะเป@น ประโยชนFแกผู?ที่มีสวนเกี่ย วข?องในการจัดประสบการณFวิช าชีพครู สําหรับนักศึกษาคณะครุ ศาสตรF
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ฝOายฝกประสบการณFวิชาชีพครู
คณะครุศาสตรF มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สารบัญ
หนIา
แนวการจัดประสบการณFปฏิบัติงานวิชาชีพครู
หลักการของการฝกประสบการณFวิชาชีพครู
แผนการจัดการเรียนรู?
แผนการบริหารจัดการ
บทบาทและหน?าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข?อง
แนวการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน
เค?าโครงการเขียนรายงานและแบบรายงานผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
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หนวยที่ 1
แนวการจัดประสบการณ?การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
แนวคิดในการฝกประสบการณ?วิชาชีพครู
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ( 5 ปQ ) เป@ น หลั ก สู ต รผลิ ต ครู ชั้ น วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามสามารถ (Capability)
มุงให?ผู?เรียนดําเนินชีวิตด? วยปWญญา สามารถบูรณาการความรู? ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชี พไปสูการจั ด
การศึกษาและพัฒนาผู?เรียนให?เป@นคนดี มีสติปWญญา ความสามารถ และอยูรวมกับคนอื่นได?อยางมีความสุขรู?เทาทัน
การเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปWญหาหรือวิกฤตได?ด?วยสติปWญญา โดยกําหนดวัตถุประสงคFของหลักสูตร เพื่อผลิต
ครูในมิติใหมที่เน?นผลลัพธFการเรียนรู? ให?บัณฑิตครูมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีมีความสามารถในการจัดการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู? มีสวนรวมในการพัฒนาคนไทยให?เป@นมนุษยFที่สมบูรณF โดยกําหนดผลลัพธFการเรียนรู?ให?บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมีคุณสมบัติที่พึงประสงคF ดังนี้
1. เป@นคนดี มีจุด มุงหมายของชีวิต มีห ลักการในการดํา เนิน ชีวิต เข? าถึงความงามและความดี ของชีวิ ต
มีพลังและความมุงมั่นในการพัฒนาตน และพัฒนาความก?าวหน?าของสวนรวม รักชุมชนและท?องถิ่น และดํารงชีวิตอยู
รวมกับผู?อื่นอยางมีความสุข
2. เป@นคนเกง มีความสามารถและทักษะในการใช?ภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางน?อยสองภาษา
มี ค วามรั ก ในการใฝO รู? ใ ฝO เ รี ย นอยางตอเนื่ อ ง มี ทั ก ษะในการใช? เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ค วามสามารถในการคิ ด
การแก?ปWญหาและการเผชิญสถานการณFและรู?เทาทันการเปลี่ยนแปลง
3. เป@นครูดี เข?าใจธรรมชาติของผู?เรียน รักเมตตาและกรุณาตอผู?เรียน เป@นกัลยาณมิตรกับผู?เรียนและบุคคลที่
เกี่ยวข?อง รวมมือกับผู?อื่นเพื่อพัฒนาผู?เรียนและสถานศึกษา มีจริยธรรมแหงวิชาชีพ และสามารถทํางานรวมกับผู?อื่นได?
ดี
4. เป@นครูเกง มีความสามารถในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู? รอบรู?และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตน
ถนัด ใฝOสร?างสรรคFและวิจัย สามารถแก?ปWญหาผู?เรียนและการจัดการเรียนรู?ได?อยางมีประสิทธิภาพ
ในรายวิชาการฝกประสบการณFวิชาชีพครู (Professional Training) ซึ่งประกอบด?วย รายวิชา 5 รายวิชานั้น
นักศึกษาต?องเรียนครบทุกรายวิชา ดังแสดงในตารางตอไปนี้
รหัสวิชา
1024824
1024825
1024826
1005801
1005802

ชื่อชุดวิชา
การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1
(Professional Experience 1)
การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2
(Professional Experience 2)
การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
(Professional Experience 3)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(Internship 1)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(Internship 2)
รวม

หนวยกิต
1
(ไมน?อยกวา 45 ชั่วโมง)
1
(ไมน?อยกวา 45 ชั่วโมง)
1
(ไมน?อยกวา 45 ชั่วโมง)
6
(ไมน?อยกวา 480 ชั่วโมง)
6
(ไมน?อยกวา 480 ชั่วโมง)
15
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หลักการของการฝกประสบการณ?วิชาชีพครู
การฝกประสบการณFวิชาชีพครู ยึดหลักการดังนี้
1. เรียนรู?หลักการ ทฤษฎีตางๆ อยางถูกต?อง และครอบคลุมควบคูกับการฝกภาคปฏิบัติ
2. มุงฝกภาคปฏิบัติในสถานการณFจําลองและสถานการณFจริง
3. ฝกประสบการณFวิชาชีพครูเป@นระยะตลอดหลักสูตร

จุดประสงค?ของการฝกประสบการณ?วิชาชีพครู
การฝกประสบการณFวิชาชีพครู มีจุดประสงคFดังนี้
1.เพื่อเสริมสร?างให?นักศึกษาครูมีคุณลักษณะของครูที่ดีและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู
2. เพื่อสงเสริมให?นักศึกษาครูได?เรียนรู?งานในหน?าที่ของครูตามหลักสูตรที่สอนได?อยางสมบูรณF
3. เพื่อสงเสริมให?นักศึกษาครูได?เรียนรู?ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีความสอดคล?องกัน สําหรับ
นําไปเป@นพื้นฐานปฏิบัติงานในหน?าที่ของครูได?อยางเหมาะสมตอไป
4. เพื่อให?นักศึกษาครูได?เรียนรู?และมีทักษะการฝกประสบการณFวิชาชีพครูในสถานการณFจําลอง
และสถานการณFจริง

วิธีการฝกประสบการณ?วิชาชีพครู
ฝกประสบการณFวิชาชีพครู ประกอบด?วยกิจกรรมดังนี้
1.การศึกษาและสังเกต
การศึกษาและสังเกต เป@นวิธีการที่ใช?หาประสบการณFในสถานการณFจริง โดยการดู การฟWง ซักถาม
และสังเกตการณFเรื่องที่ได?รับมอบหมายในสถานศึกษาที่เป@นหนวยฝกประสบการณFวิชาชีพครู
2.การมีสวนรวม
การมีสวนรวม เป@นวิธีการที่ใช?หาประสบการณFในสถานการณFจริง โดยการชวยปฏิบัติงานที่ได?รับ
มอบหมายจากครูพี่เลี้ยง ทั้งงานในบทบาทหน?าที่ครู เชน การจัดการเรียนรู? การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อ
แก?ปWญหาผู?เรียน และการสงเสริมพัฒนาการผู?เรียน รวมถึงภาระงานอื่นที่ได?รับมอบหมายจากสถานศึกษา ที่เป@น
หนวยฝกประสบการณFวิชาชีพครู
3.การสัมมนา
การสัมมนาเป@นวิธีการแลกเปลี่ยนความรู?และประสบการณFที่นักศึกษาได?รับจาก การศึกษาสังเกต
และการมีสวนรวมในการฝกประสบการณFวิชาชีพครูในสถานศึกษา
ซึ่งทั้งสามขั้นนี้ รวมอยูในการฝกประสบการณ?วิชาชีพทั้ง 3 รายวิชา ไดIแก
1.รายวิชา 1024824 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1 (Professional Experience 1)
2.รายวิชา 1024825 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 (Professional Experience 2)
3.รายวิชา 1024826 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 (Professional Experience 3)
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แผนการจัดการเรียนรูI
รายวิชา 1024826 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
ฝ>ายประสบการณ?วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร?

1 (45)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คําอธิบายรายวิชา
การจั ด ทํ าแผนการจัด การเรี ยนรู? การทดลองสอนในสถานการณF จํา ลองและสถานการณF จริ งในระดั บ
ชั้นประถมศึกษาที่สอดคล?องกับสาขาที่เรียน การออกแบบทดสอบ ข?อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข?อสอบ
การให?คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให?คะแนน สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบ
การทดสอบ วั ด และประเมิ น ผลผู? เ รี ย น การวิ จั ย แก? ปW ญ หาผู? เ รี ย น การพั ฒ นาความเป@ น ครู มื อ อาชี พ
ในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
ผลลัพธ?การเรียนรูI
1. วางแผนและจัดการเรียนรู?ได?
2. ออกแบบแบบทดสอบ ข?อสอบหรือเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล การตรวจข?อสอบ การให?คะแนน
และการตัดสินผลการเรียนได?
3. วางแผนแก?ปWญหาของผู?เรียนโดยการทําวิจัยในชั้นเรียนได?
4. พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ เพื่อมุงสูความเป@นครูมืออาชีพ
ลักษณะวิชา
รายวิชาบังคับวิชาชีพครูด?านการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
สาระการเรียนรูI
1.การบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1 ความหมาย ความสําคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.2 โครงสร?างของการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3 บทบาทและหน?าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.4 ขอบขายการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.4.1 การบริหารวิชาการ
1.4.2 การบริหารบุคลากร
1.4.3 การบริหารงบประมาณ
1.4.4 การบริหารทั่วไป
2. การจัดการเรียนรูIและพัฒนาผูIเรียน
2.1 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู?
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู?เรียน
2.4 ออกแบบการวัดและประเมินผลผู?เรียน
2.5 การทําวิจัยแก?ปWญหาผู?เรียน
3. งานในหนIาที่ของครูประจําชั้นและครูผูIสอน
3.1 การจัดการเรียนรู?
3.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู?เรียน
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การจัดการเรียนรูI
1. การปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน
2. การศึกษาสังเกตการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
3. วางแผนการจัดการเรียนรู?และฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู?เรียน
5. การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู?และประสบการณFที่ได?จากการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน
เอกสารประกอบการเรียนรูI
1. คูมือการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
2. แบบประเมินการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียนสําหรับครูพี่เลี้ยง
3. รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน
4. สมุดบัญชีลงเวลาการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน
เกณฑ?การประเมินผล มีหลักการรวบรวมข?อมูลดังนี้
1. นักศึกษาต?องเข?ารวมกิจกรรมของรายวิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 ไมน?อยกวาร?อยละ 80
ของกิจกรรมตลอดภาคเรียน จึงจะมีสิทธิได?รับการประเมินผลการเรียน
2. สัดสวนการประเมินผลการเรียนรู?ดังนี้
1. อาจารยFประจํารายวิชา 80 %
2. ครูพี่เลี้ยง
20 %
• คุณลักษณะของความเป@นครู
• การปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน
เกณฑ?การตัดสินผลการเรียน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

80 - 100
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64

ผลการเรียน
ผลการเรียน
ผลการเรียน
ผลการเรียน
ผลการเรียน

A
B+
B
C+
C

หมายเหตุ : เกณฑFการตัดสินผลการเรียนเป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาต?องได?ระดับ
ผลการเรียนไมต่ํากวา C จึงจะถือวาผานการเรียนในรายวิชานี้ หากผลการเรียนต่ํากวา C นักศึกษาต?องลงทะเบียน
เรียนรายวิชานี้อีกครั้ง
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แผนการบริหารจัดการ
วันเวลา / สัปดาห?
สัปดาหFที่ 1
สัปดาหFที่ 2

สาระการเรียนรูI
- ปฐมนิเทศชี้แจงขอบเขตการฝกปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหวางเรียน 3

กิจกรรม

- ปฐมนิเทศ
- ชี้แจงการฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหวางเรียนในสถานศึกษา
การบริหารจัดการสถานศึกษา
- การบรรยาย ศึกษากรณีศึกษาและ
- ความหมาย ความสําคัญของการบริหารจัดการ อภิปราย
สถานศึกษา
- โครงสร?างการบริหารจัดการศึกษา
- บทบาทและหน?าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
- ขอบขายการบริหารจัดการสถานศึกษา

สัปดาหFที่ 3 - 4

การจัดการเรียนรู?และพัฒนาผู?เรียน
- ออกแบบการวัดผลและประเมินผลผู?เรียน

สัปดาหFที่ 5

- การปฏิบัติการเรียนการสอนแบบจุลภาค
(Micro – Teaching)
การจัดการเรียนรู?และพัฒนาผู?เรียน
- การทําวิจัยแก?ปWญหาผู?เรียน

สัปดาหFที่ 6 - 7
สัปดาหFที่ 8

- การปฏิบัติการเรียนการสอนแบบจุลภาค
(Micro – Teaching)
สัปดาหFที่ 9
การจัดการเรียนรู?และพัฒนาผู?เรียน
- การจัดกิจกรรมพัฒนาผู?เรียน
สัปดาหFที่ 10
- การปฏิบัติการเรียนการสอนแบบจุลภาค
(Micro – Teaching)
สัปดาหFที่ 11 - 12 การจัดการเรียนรู?และพัฒนาผู?เรียน
- การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู?
สัปดาหFที่ 13
- การปฏิบัติการเรียนการสอนแบบจุลภาค
(Micro – Teaching)
สัปดาหFที่ 14
- การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน เป@น
เวลา 1 สัปดาหF
สัปดาหFที่ 15
- สัมมนาการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน

- วิเคราะหF หลักการ ทฤษฎี และ
ออกแบบทดสอบ เครื่องมือวัดผล
การให?คะแนน การตัดสินผลการ
การเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
- นักศึกษาปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค (Micro – Teaching)
- วิเคราะหFข?อมูลผู?เรียน
สภาพแวดล?อม ปWญหาผู?เรียน ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา
- นักศึกษาปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค (Micro – Teaching)
- วิเคราะหF หลักการ ทฤษฎี
อภิปรายและนําเสนอ
- นักศึกษาปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค (Micro – Teaching)
- การเขียนแผนการจัดการเรียนรู?ใน
รูปแบบตางๆ
- นักศึกษาปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค (Micro – Teaching)
- ออกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน
ในสถานศึกษาเป@นเวลา 1 สัปดาหF
- นักศึกษาสรุปผลการปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหวางเรียนพร?อมนําเสนอใน
รูปแบบที่กําหนด
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หน่ วยที 2
บทบาทและหน้ าทีของบุคลากรทีเกียวข้ อง
บทบาทหนIาที่ของผูIบริหารสถานศึกษาในการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู
ผู?บริหารสถานศึกษาในการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู เป@นผู?มีบทบาทสําคัญยิ่งในการสงเสริมและประสานงานการ
ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูภาคปฏิบัติให?แกนักศึกษาครู สําหรับในขั้นของการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
ผู?บริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญโดยสรุปดังนี้
1. สถานศึกษาให?ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในการรับนักศึกษาเข?าฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวาง
เรียน
2. สถานศึกษาปฐมนิเทศแนะนําสิ่งตางๆ ที่เป@นประโยชนFตอนักศึกษา ในการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน
3. สถานศึกษามอบหมายภาระงานกับครูที่เหมาะสม เพื่อทําหน?าที่เป@นครูพี่เลี้ยง ในการควบคุมดูแล และ
นิเทศการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียนของนักศึกษา ให?ดําเนินไปอยางถูกต?อง
4. สถานศึกษารวมกับครูพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 ของนักศึกษา
เพื่อนําผลแจ?งตอมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
5. สถานศึกษาควบคุม ดูแลความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักศึกษา
6. สถานศึกษาให?ข?อเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อปรับปรุงการจัดฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวาง
เรียน 2

บทบาทหนIาที่ของครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง คือ ครูที่สอนประจําการอยูที่สถานศึกษาฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ ครูซึ่งผู?บริหารสถานศึกษามอบหมาย
ให?ทําหน?าที่แนะนํา ดูแล ชวยเหลือในการฝกปฏิบัติงานแกนักศึกษา ตลอดจน ให?อํานาจในการดูแล ปกครอง และ
ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ครูพี่เลี้ยงจึงมีความสําคัญในฐานะเป@นต?นแบบแหงความเป@นครูของ
นักศึกษา และมีความสําคัญตอนักศึกษาเทียบเทากับอาจารยFคนหนึ่งของมหาวิทยาลัย สําหรับการฝกปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหวางเรียน ครูพี่เลี้ยงมีบทบาทสําคัญโดยสรุปดังนี้
1. พบนักศึกษา แนะนําตัว และทําความเข?าใจขอบขายของงานในหน?าที่ของนักศึกษา
2. มอบหมายภาระงานที่เหมาะสมให?นักศึกษาพร?อมทั้งแนะนําแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต?อง ตลอดจนข?อมูลที่
เป@นประโยชนFแกนักศึกษา
3. ควบคุม ดูแล ชวยเหลือการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อให?เกิดความถูกต?องและเรียบร?อย
4. ให?คําแนะนํา ตักเตือนนักศึกษา ในกรณีที่เห็นวาเป@นปWญหา
5. ประเมินคุณลักษณะความเป@นครูและการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 เป@นระยะตามแบบประเมิน
คุณลั กษณะความเป@นครูและแบบประเมินการฝกปฏิ บัติวิ ชาชี พครู ระหวางเรี ยน 3 และแจ?งให?นั กศึกษาทราบ
โดยเฉพาะในกรณีที่ต?องมีการปรับปรุงแก?ไข
6. รวบรวมแบบประเมินคุณลักษณะความเป@นครู และแบบประเมินการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
ของนักศึกษา และสรุปผลรายงานให?ผู?บริหารสถานศึกษาพิจารณาและนําสงอาจารยFประจํารายวิชา
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บทบาทอาจารย?ประจํารายวิชา
1. ให?คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการเขียนรายงานตามแบบบันทึกตางๆ ที่นักศึกษาต?องปฏิบัติ
2. ให?ความรู?ภาคทฤษฎี และให?คําแนะนําภาคปฏิบัติแกนักศึกษา เพื่อให?เกิดความพร?อมในเรื่องที่จะฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู ในชวงของการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา
2. ควบคุมดูแลความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักศึกษาในขณะไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษา โดย
ประสานงานกับทางสถานศึกษาอยางใกล?ชิด
4. นิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษาทุกคนในสถานศึกษาที่
รับผิดชอบตามแบบประเมินผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
5. ประเมินผลสรุป โดยรวบรวมคะแนนจากแบบประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน
การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3

บทบาทหนIาที่ของนักศึกษาฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
นั ก ศึ ก ษาเป@ น ผู? ที่ จ ะต? อ งออกไปฝกปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครู โดยการนํ า ความรู? ภ าคทฤษฎี ที่ เ รี ย น
วิเคราะหFเปรียบเทียบ และลงมือปฏิบัติ รวมกับบุคลากรประจําในสถานศึกษาที่เป@นหนวยฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู
ดังนั้น นักศึกษาจึงมีบทบาทหน?าที่ต?องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. นักศึกษารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและสถานศึกษาซึ่งเป@นสถานฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูตามลําดับ
2. ศึกษารายละเอียดในคูมือฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู และเอกสารอื่นที่ฝOายฝกประสบการณFวิชาชีพครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีแนะนําให?ศึกษาเพิ่มเติม
3. พบครูพี่เลี้ยง เพื่อขออนุญาตศึกษาสังเกต และมีสวนรวมชวยปฏิบัติงาน และพูดคุยทําความเข?าใจ
ขอบขายงานในหน?าที่ของนักศึกษาฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
4. ปฏิบัติงานที่ได?รับมอบหมายในความดูแลของครูพี่เลี้ยง ผู?บริหารสถานศึกษาและ อาจารยFประจํา
รายวิชา ให?เป@นไปด?วยความเหมาะสมและเรียบร?อย
5. ปรึกษาหรือรับคําแนะนําในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานจากครูพี่เลี้ยง ผู?บริหารสถานศึกษาและ
อาจารยFประจํารายวิชา
6. ปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะและการปฏิบัติตนด?านตางๆ ให?เป@นแบบอยางที่ดีของการเป@นครู
7. บันทึกผลการปฏิบัติงาน และเขียนรายงานผล สงให?ครูพี่เลี้ยง และอาจารยFประจํารายวิชาตรวจอยาง
สม่ําเสมอ ตามชวงเวลาที่นัดหมาย
8. รวมประชุมสัมมนาตามที่สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกําหนด
9. บันทึกการปฏิบัติงานประจําวันในรายงานการปฏิบัติงานประจําวันที่ฝOายฝกประสบการณFวิชาชีพครูจัด
ให?

8

หนวยที่ 3
แนวการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกปฏิบตั ิวชิ าชีพครูระหวางเรียน
นักศึกษาที่ออกไปฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 จะต?องปฏิบัติงานพร?อมกันใน 2 ลักษณะคือ
1. การศึกษาและสังเกต เป@นการหาประสบการณFทั่วไปในสถานศึกษาที่เป@นหนวยฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูโดย
การดู การฟWง และซักถาม ศึกษาเอกสารของสถานศึกษา ติดตามสังเกตตามรายการที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้ง
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู? การออกแบบทดสอบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน การวิจัยแก?ปWญหา
ผู?เรียน การพัฒนาความเป@นครูมืออาชีพในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา โดยการเขียนบันทึกเพื่อรายงานดังนี้
รายการศึกษา / ปฏิบัติ
1. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.การบริหารจัดการสถานศึกษา
3.หลักสูตรสถานศึกษา
4.งานในหน?าที่ของครูประจําชั้น
5.กิจกรรมพัฒนาผู?เรียน
6. สรุปและข?อเสนอแนะ

แนวปฏิบัติ
1. ศึกษาและสังเกตลักษณะของสถานศึกษา
2. เขียนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่ 1
1. ศึกษาเอกสาร สังเกตและสอบถามจากผู?บริหารหรือครู
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. เขียนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่ 2
1. ศึกษาเอกสาร สังเกต และสอบถามผู?บริหารหรือครูใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. เขียนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่ 3
1. ศึกษาและสังเกตงานที่ครูประจําชั้นปฏิบัติและซักถาม
จากครูพี่เลี้ยง
2. เขียนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่ 4
1. ศึกษาสังเกตกิจกรรมพัฒนาผู?เรียนเพื่อนําไปใช?ใน
สถานศึกษาและจัดทํารายงาน
2.เขียนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่ 6
1. รวบรวมผลการดําเนินงานที่นักศึกษาไปไปศึกษาสังเกต
และฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน
2. เขียนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่ 7

2. งานการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 เป@นการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียนโดยการไป
ปฏิบัติงานสอนโดยตรงตามตารางสอน และเขียนบันทึกเพื่อรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน ดังมีรายการดังนี้
รายการศึกษา / ปฏิบัติ
การฝกปฏิบัติด?านการจัดการเรียนรู?

แนวปฏิบัติ
1. เขี ยนแผนการจั ดการเรี ย นรู? แ ละฝกปฏิ บัติก ารสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู?
2. เขี ย นรายงานในบทที่ 5 และเขี ย นบั น ทึ ก การ
ปฏิบัติงานประจําวัน
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สําหรับงานการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 นี้ นักศึกษาต?องเขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันลง
ในสมุดที่เตรียมไว? แล? วนําสงครูพี่เลี้ยงตรวจทุกวันที่ไปปฏิบัติงาน ในชวงเวลากอนกลับ จากสถานศึ กษาและสง
อาจารยFผู?สอนตรวจสอบตามกําหนดเวลาที่อาจารยFผู?สอนนัดหมาย สวนรายงานตามแบบบันทึกอื่นๆ นั้นจะต?องสง
ให?อาจารยFผู?สอนตรวจตามกําหนดการที่ฝOายฝกประสบการณFวิชาชีพครูกําหนด
3. การสัมมนา
การสัมมนาเป@นวิธีการแลกเปลี่ยนความรู?และประสบการณFที่นักศึกษาได?รับจากการฝกประสบการณFวิชาชีพ
ครูระหวางเรีย น 3 ในสถานศึกษา โดยนั กศึกษาต?องรวมสัมมนาเป@น ระยะๆ ภายหลังจากการฝกประสบการณF
วิชาชีพครูระหวางเรียนในสถานศึกษาแล?ว
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หนวยที่ 4
เคIาโครงการเขียนรายงานและแบบรายงานผล
เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานไประยะหนึ่งแล?ว จะต?องรายงานผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน โดยจัดทํา
รูปเลมรายงาน 1 เลม เรื่องที่รายงานให?เขียนเรียงลําดับตามหัวข?อที่กําหนดในแบบรายงาน และสงรายงานการ
ปฏิบัติงานประจําทุกวัน ให?ครูพี่เลี้ยงตรวจพิจารณาความถูกต?องและลงนามกอนหรือสงให?ฝOายบริหารสถานศึกษา
ตรวจ แล?วจึงสงให?อาจารยFผู?สอนตรวจพิจารณาและลงนามตอไป
1. แบบหนIาปกรายงาน

รายงานผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
หนวยโรงเรียน.......................................................เขต.............................................จังหวัด................................

นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................................................................
สาขาวิชา..............................................................รหัสนักศึกษา..............................................................................

2. เคIาโครงการเขียนรายงาน รายงานที่นักศึกษาจัดทําให?เสนอเนื้อหาเป@นบทเรียงลําดับเนื้อหา กอน-หลัง ตั้งแต
บทที่ 1 – บทที่ 7 พร?อมทั้งมีคํานํากับบทสรุปดังเสนอแนะไว?ในเค?าโครงตอไปนี้
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คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
ให?นักศึกษาเขียนเรียบเรียงสิ่งที่ศึกษาและสังเกตได?เกี่ยวกับสถานศึกษา ตามหัวข?อที่กําหนดให?ในบทที่ 1
บทที่ 2
การบริหารจัดการสถานศึกษา
ให?นักศึกษาเขียนเรียบเรียงสิ่งที่ศึกษาและสังเกตได?เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป@น
หนวยฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหวางเรียนตามหัวข?อที่กําหนดไว?ในบทที่ 2
บทที่ 3
หลักสูตรสถานศึกษา
ให?นักศึกษาเขียนเรียบเรียงสิ่งที่ศึกษาและสังเกตได?เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่เป@นหนวยฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหวางเรียน ตามหัวข?อที่กําหนดไว?ในบทที่ 3
บทที่ 4
งานในหนIาที่ครูประจําชั้น
ให?นักศึกษาเขียนบรรยายงานตางๆ ที่เป@นหน?าที่ประจําของครูประจําชั้น ที่ศึกษาและสังเกตได?ตามรายการที่กําหนด
ไว?ในบทที่ 4
บทที่ 5
งานในหนIาที่ครูผูIสอน
ให?นักศึกษาปฏิบัติการสอน และเขียนรายงานการสอนตามรายการที่กําหนดไว?ในบทที่ 5
บทที่ 6
งานกิจกรรมพัฒนาผูIเรียน
ให?นักศึกษาเขียนเรียงสิ่งที่ศึกษาและสังเกตได?เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู?เรียน ของสถานศึกษาที่เป@นหนวยปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหวางเรียน ตามหัวข?อที่กําหนดไว?ในบทที่ 6
บทที่ 7
สรุปและขIอเสนอแนะ
ให?นักศึกษาเขียนสรุปสิ่งที่ได?จากการศึกษาสังเกตและการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน
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3. แนวการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูตั้งแตบทที่ 1 ถึง บทที่ 7
บทที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปสถานศึกษา
1. ชื่อสถานศึกษา …………………………………………………… สังกัด …………………………………………….....................
ที่ตั้ง ถนน ……………………………… ตําบล ………………………… อําเภอ ………………………...........….............
จังหวัด …………………………… โทรศัพทF …………………………. โทรสาร ………………………………………………
e-mail ……………………………………………. website ……………………………………………………....................
2. ประวัติความเป@นมาของสถานศึกษา (โดยสังเขป)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. อาคารสถานที่และบริเวณ
3.1 โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น …………………….. ไร
3.2 จํานวนอาคารเรียนทั้งสิ้น ………………… หลัง
3.3 อาคารประกอบ ได?แก
3.3.1 อาคาร ……………………………………………………………………………………….. หลัง
3.3.2 อาคาร ………………………………………………………………………………………. หลัง
3.3.3 อาคาร ………………………………………………………………………………………. หลัง
3.3.4 อาคาร ………………………………………………………………………………………. หลัง
3.4 สนามกีฬา ……………………………………….. สนาม
3.5 บริเวณพักผอน ……………………………….… แหง
3.6 จํานวนห?องเรียนทั้งสิ้น ………………………………….. ห?อง
3.7 จํานวนห?องสงเสริมวิชาการ …………………………….. ห?อง คือ
3.7.1 ห?อง ……………………………………………….. จํานวน ………………….ห?อง
3.7.2 ห?อง ……………………………………………….. จํานวน ………………….ห?อง
3.7.3 ห?อง ……………………………………………….. จํานวน ………………….ห?อง
3.7.4 ห?อง ……………………………………………….. จํานวน ………………… ห?อง
3.7.5 แหลงการเรียนรู?ในโรงเรียน
จํานวน …………………… ห?อง
3.8 จํานวนห?องพักครู ………………………………. ห?อง
3.9 จํานวนห?องสํานักงาน …………………………. ห?อง
3.10 แผนผังแสดงอาคารสถานที่และบริเวณ
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4. ข?อมูลบุคลากรในโรงเรียน
- ผู?อํานวยการ จํานวน…………คน วุฒิการศึกษา……………………..ประสบการณFทํางาน ………ปQ
- รองผู?อํานวยการ จํานวน..........คน
- วุฒิการศึกษา ………………….ประสบการณFทํางาน………ปQ
- วุฒิการศึกษา ………………….ประสบการณFทํางาน………ปQ
- วุฒิการศึกษา ………………….ประสบการณFทํางาน………ปQ
- วุฒิการศึกษา ………………….ประสบการณFทํางาน………ปQ
- ครู/อาจารยF จํานวน ………… คน
- อัตราจ?าง
จํานวน ……….. คน
- นักการภารโรง จํานวน ……….. คน
- บุคลากร อื่นๆ จํานวน ………. คน
5. จํานวนนักเรียนตามระดับชั้น ปQการศึกษา ……………………
6. รางวัลและเกียรติคุณที่โรงเรียนได?รับ (5 ปQย?อนหลัง)
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บทที่ 2
การบริหารจัดการสถานศึกษา
1. การบริหารโรงเรียน
1.1 แผนภูมิโครงสร?างคณะผู?บริหารโรงเรียน
1.2 แผนภูมิโครงสร?างการบริหารงานโรงเรียน
2. ขอบขายการบริหารจัดการสถานศึกษา ให?กลาวถึงบทบาท หน?าที่และแผนการดําเนินงาน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ในขอบขายของงานตอไปนี้
2.1 การบริหารวิชาการ
2.2 การบริหารบุคลากร
2.3 การบริหารงบประมาณ
2.4 การบริหารทั่วไป
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 กิจกรรมและการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการสถานศึกษา
4. รูปแบบและจุดเน?นในการบริหารโรงเรียน ให?กลาวถึงแนวดําเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามวิสยั ทัศนF
ภารกิจ และคุณลักษณะของผู?เรียนที่เป@นจุดเน?นในการพัฒนา ดังนี้
4.1 การปฏิรูปการเรียนการสอน
4.2 การปฏิรูปการบริหารจัดการสถานศึกษา
4.3 การปฏิรูปบุคลากร
4.4 โครงการที่โรงเรียนเข?ารวมเพื่อสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนตามวิสัยทัศนFที่กําหนด เชน โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนในฝWน โครงการปฏิรูปการเรียนรู?ทั้งโรงเรียน โครงการห?องเรียนสีเขียว เป@นต?น
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บทที่ 3
หลักสูตรสถานศึกษา
1. โรงเรียนได?มีการกําหนดสิ่งตอไปนี้ไว?อยางไร
• วิสัยทัศนF
• ปรัชญา
• พันธกิจ
• คุณลักษณะที่พึงประสงคFของนักเรียน
2. โรงเรียนมีการจัดโครงสร?างหลักสูตรสถานศึกษาใน 8 กลุมสาระการเรียนรู?และกิจกรรมพัฒนาผู?เรียนในแตละ
ชวงชั้นอยางไร
3. โรงเรียนมีการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนอยางไร ให?ยกตัวอยางการดําเนินงานในกลุม
สาระการเรียนรู?ใดกลุมสาระการเรียนรู?หนึ่งที่นักศึกษาสนใจ
4. โรงเรียนมีหลักเกณฑFและแนวทางในการวัดและประเมินผลตอไปนี้อยางไร
4.1 การประเมินในระดับชั้นเรียน
4.2 การประเมินในระดับชวงชั้น
4.3 การประเมินเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ
4.4 การเทียบโอนผลการเรียน
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บทที่ 4
งานในหนIาที่ครูประจําชั้น
ให?นักศึกษารวบรวมกิจกรรมในหน?าที่ครูประจําชั้นที่นักศึกษามีสวนรวมปฏิบัติตามตาราง ตอไปนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการปฏิบัติ
การดูแลควบคุมให?นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย
การติดตามและตรวจสอบการมาเรียน
การทําหลักฐานการประเมินผลการเรียน
การติดตามและสงเสริมด?านสุขภาพอนามัย
การปลูกฝWงคุณธรรม และจริยธรรม
การศึกษาเด็กเป@นรายบุคคล เพื่อการแนะแนวหรือแก?ปWญหา

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

สรุปความคิดเห็นจากการศึกษา สังเกตและมีสวนรวมในการปฏิบัติงานครูประจําชั้น
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บทที่ 5
งานในหนIาที่ครูผูIสอน
ให?นั กศึ กษาปฏิ บั ติก ารฝกปฏิ บัติ วิ ชาชี พ ครู ร ะหวางเรี ยนในกลุ มสาระการเรีย นรู? ที่ ต รงกั บ วิ ช าเอกของ
นักศึกษา 1 กลุมสาระและรวบรวมผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียนทุกครั้งในประเด็นตอไปนี้
เรื่องที่สอน ………………………… ปฏิบัติการสอนเมื่อวันที่ ………เดือน ……… พ.ศ. ……… เวลา …………
1. การเตรียมการสอน
1.1 การทําแนวการจัดการเรียนรู?
1.2 การทําแผนการจัดการเรียนรู?
1.3 อื่นๆ
2. การสอน
2.1 ขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2.2 เทคนิควิธีสําคัญที่ใช?ในการสอนสําหรับกลุมสาระการเรียนรู?
2.3 วิธีการจูงใจและเสริมสร?างกําลังใจในการเรียนรู?ของผู?เรียน
2.4 วิธีการปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคFของผู?เรียน
2.5 วิธีการสอนซอมเสริม
3. สื่อการเรียน
3.1 การเตรียมสื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรู?
3.2 การใช?สื่อการเรียนการสอน
3.3 การบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน
4. การวัดประเมินผล
4.1 วิธีตรวจสอบความพร?อมกอนเรียน
4.2 เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลยอยตามจุดประสงคFการเรียนรู?ระหวางเรียน
4.3 เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลรวมหลังการเรียนจบเนื้อหาหมดทุกตอน
5. การจัดบรรยากาศเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน
5.1 การจัดปuายนิเทศภายในห?องเรียน
5.2 การจัดห?องเรียนเฉพาะวิชา
5.3 การสร?างความสัมพันธFที่ดีระหวางครูกับนักเรียน
6. สรุปความคิดเห็นจากการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
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บทที่ 6
งานกิจกรรมพัฒนาผูIเรียน
ให?นักศึกษาสังเกตและมีสวนรวมในงานกิจกรรมพัฒนาผู?เรียน ตามความสนใจ 1 งาน แล?วเขียนรายงาน
การสังเกตและมีสวนรวม ตามรายการตอไปนี้
1. ชื่องานหรือโครงการที่ศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
3. จุดมุงหมาย / วัตถุประสงคF
4. วิธีดําเนินการ / กิจกรรม
5. ระยะเวลาดําเนินงาน
6. งบประมาณ
7. ผู?รับผิดชอบ
8. การประเมินผล
9. ปWญหาและอุปสรรค
10. ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู?เรียน
10.1 ผลที่เกิดกับผู?เรียน
- ด?านความรู?
- ด?านทักษะ
- ด?านเจตคติ
10.2 ผลที่นักศึกษาได?รับ
- ด?านความรู?
- ด?านทักษะ
- ด?านเจตคติ
10.3 ปWญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินการ
11. ความรู?สึกของนักศึกษาตอกิจกรรมหรือโครงการที่ศึกษา
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บทที่ 7
สรุปและขIอเสนอแนะ
1. คุณคาที่ได?รับจากการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียนในครั้งนี้
1.1 ด?านความรู?
1.2 ด?านทักษะวิชาชีพครู
1.3 ด?านเจตคติตอวิชาชีพครู
1.4 ด?านคุณลักษณะความเป@นครู
2. ข?อเสนอแนะ
2.1 ข?อเสนอแนะในการปรับปรุงตนเอง
2.2 ข?อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน
2.3 ข?อเสนอแนะตอโรงเรียน
2.4 ข?อเสนอแนะตอฝOายฝกประสบการณFวิชาชีพครู คณะครุศาสตรF มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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หนวยที่ 5
การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
ระเบียบในการประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
การประเมินผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 ซึ่งจัดอยูในกลุมวิชาการฝกประสบการณFวิชาชีพครู
ตามหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปQ) ยึดข?อบังคับสภาประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี วาด?วยการประเมินผลกําหนดไว?วา การประเมินผลการฝกประสบการณFวิชาชีพครูในแตละชุดวิชานั้น
มีการประเมินในระดั บคาคะแนน 8 ระดับ ถ?า ได?ร ะดั บ คะแนนต่ํ ากวา “C” ถื อวาสอบไมผาน นั ก ศึก ษาต? อ ง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ใหม ถ?าได?รับการประเมินผลต่ํากวา “C” เป@นครั้งที่ 2 ถือวาหมดสภาพการเป@น
นักศึกษา

หลักการของการประเมินผล
การฝกประสบการณFการปฏิบัติงานวิชาชีพครูมีหลักการของการประเมินผลที่ยึดถือ ดังนี้
1. เป@นการประเมินผลเพื่อพัฒนาความสามารถด?านตางๆ ในการเป@นครู โดยถือวาเป@นการประเมินเพื่อวินิจฉัย
ข?อดี และข?อควรปรับปรุงเป@นชวงๆ หรือเป@นลําดับขั้นตอนอยางตอเนื่องกันซึ่งจะชวยให?นักศึกษาครูได?ทราบผลการ
ประเมินและการปรับปรุง หรือพัฒนาสมรรถภาพในการเป@นครูได?เพิ่มสูงขึ้นตามลําดับแล?วจึงมีการประเมินผลเพื่อ
ตัดสินความสามารถนั้นๆ ในภายหลัง
2. เป@นการประเมินผลแบบอิงเกณฑF โดยการตัดสินผลแตละแบบประเมินจะต?องพิจารณาไปตามเกณฑFที่
กําหนดไว?ลวงหน?า
3. เป@นการประเมินสมรรถภาพของนักศึกษาให?ครอบคลุมในหลายๆ ด?าน ทั้งด?านความรู? เทคนิควิธี
และคุณลักษณะ โดยอาศัยผู?ประเมินสองฝOาย ทั้งฝOายของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่เป@นหนวยฝกประสบการณF
วิชาชีพครู

จุดประสงค?ของการประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู มีจุดประสงคFสําคัญ 2 ประการ คือ
1. เพื่อประเมินความก?าวหน?าในการปฏิบัติงานของนักศึกษาครูอยางตอเนื่องกันตลอดเวลาโดยนักศึกษาครู
ได?ทราบผลการปฏิบัติและพัฒนาตนเองจนบรรลุผลตามเกณฑFที่กําหนด
2. เพื่อตัดสินผลรวมของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแตละขั้นตอนหลังจากนักศึกษาได?รับการพัฒนา
ความสามารถจนบรรลุผลตามเกณฑFที่กําหนด

จุดประสงค?ของการประเมินผลการฝกปฏิบัตวิ ิชาชีพครูระหวางเรียน 3
1. เพื่อให?นักศึกษาได?ปรับปรุงและพัฒนาตนเองทางด?านคุณลักษณะ และการปฏิบัติตน
2. เพื่อให?ทราบวานักศึกษามีความสามารถในการศึกษาและสังเกตเกี่ยวกับสถานศึกษาได?ถูกต?อง ตาม
แนวทางที่กําหนดหรือไม และให?การปรับปรุงแก?ไข
3. เพื่อให?ทราบวานักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน?าที่ครูได?ดีหรือไม และให?การปรับปรุง
แก?ไข
4. เพื่อสรุปตัดสินผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
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แนวทางการประเมินผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
1. รายการที่ต?องประเมินจะพิจารณาจากแบบประเมิน ซึ่งมี 2 แบบ คือ
1 แบบประเมินคุณลักษณะความเป@นครู
2. แบบประเมินผลงานการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
2. ผู?ที่ทําหน?าที่ประเมินผลการฝกประสบการณFจะมี 2 สวน คือ สถานศึกษาที่เป@นหนวยฝกประสบการณF และ
มหาวิท ยาลัย สถานศึ กษาจะประเมิ นโดยครูพี่เลี้ ยงประจําตั วนั กศึ กษาแตละคน และผู?บ ริห ารหรื อผู? ที่ผู? บริ หาร
มอบหมายหรือคณะกรรมการที่สถานศึกษาแตงตั้งขึ้น สําหรับมหาวิทยาลัย จะประเมินโดยอาจารยFประจํารายวิชา
3. ผู?ประเมินแตละสวนจะกํากับการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยางใกล?ชิด และปรับปรุงแก?ไขสิ่งที่บกพรองแล?ว
ทําการสรุปตัดสินผลการประเมินลงในแบบประเมินให?ครบแล?วสงให?อาจารยFประจําวิชาเพื่อนํามาพิจารณาสรุป
ตัดสินผลการฝกประสบการณFตอไป

เอกสารที่ครูพี่เลี้ยงจะตIองนําสงอาจารย?ประจํารายวิชาเพื่อประเมินผลการศึกษา มีดังนี้
1. แบบประเมินคุณลักษณะความเป@นครู
2. แบบประเมินการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3

เอกสารและผลงานที่นักศึกษาจะตIองนําสงอาจารย?ประจําวิชาเพื่อประเมินผลการศึกษา มีดังนี้
1. แบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน
2. รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน

เอกสารที่นักศึกษาจะตIองนําสงฝ>ายฝกประสบการณ?วิชาชีพครู มีดังนี้
1. สมุดบัญชีลงเวลา

กระบวนการรวบรวมคะแนนและสงผลการประเมิน
1. ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่เป@นสถานที่ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ให?นําแบบประเมินคุณลักษณะความเป@นครู
และแบบประเมิ น การฝกปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ครู ร ะหวางเรี ย นนํ า สงผู? อํ า นวยการสถานศึ ก ษาหรื อ ผู? ที่ ผู? อํ า นวยการ
สถานศึกษามอบหมายให?ปฏิบัติหน?าที่ เพื่อนําสงไปยังอาจารยFประจํารายวิชา คณะครุศาสตรF มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
2. อาจารยFประจํารายวิชารายงานแบบประเมินตนเองและครูพี่เลี้ยง และสงการประเมินผลนักศึกษาที่ออก
ฝกปฏิบัติงานเป@นขั้นตอนสุดท?าย
อนึ่ง การดําเนินการสงผลการประเมิน ตลอดจนการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวข?องกับเอกสารนี้ให?ดําเนินการ
ในลักษณะเอกสารลับของราชการ

หมายเหตุ
1. นักศึกษาต?องแตงกายตามเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให?ถูกต?องตามระเบียบ
ตลอดระยะเวลาการฝกประสบการณFวิชาชีพครู
2. นักศึกษาต?องมีเวลาฝกประสบการณFในหนวยฝกไมน?อยกวาร?อยละ 80 ของเวลาที่กําหนด
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ภาคผนวก
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รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน
ชื่อ-สกุลนักศึกษา ………………………………………………. สาขาวิชา ......…………………………………..........................
รหัสประจําตัว ……………………………………………….ระดับชั้นที่ทดลองสอน ………………………………………………..
โรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อผู?อํานวยการสถานศึกษา ………………………………………………………………………………………..........................
ชื่อครูพี่เลี้ยง ……………………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………………………………………….................................
วัน/เดือน/ปU

หมายเหตุ

รายการปฏิบัติงาน

ครูพี่เลี้ยงลงนามรับรอง

ให?นักศึกษาบันทึกประจําวันตามแบบบันทึกข?างบนเพื่อแสดงวาได?ใช?เวลาในแตละวัน ปฏิบัติงาน
อะไรบ? า ง โดยระบุ ใ ห? ท ราบชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ชวงเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ชื่ อ งาน ปริ ม าณงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน และบุคคลที่เกี่ยวข?อง โดยชัดเจน แล?วให?อาจารยFพี่เลี้ยงหรือ บุคคลที่ผู?บริหาร
สถานศึกษามอบหมายลงนามผู?รับรองทุกวันที่มาฝกเป@นผู?ชวยครู อาจารยFประจํารายวิชา จะใช?
ข?อมูลจากสมุดบันทึกประจําวันนี้เพื่อตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา
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แบบประเมินคุณลักษณะความเปVนครู(สําหรับครูพี่เลี้ยง)
ชื่อนักศึกษา ………………………………..……………………. สาขาวิชา ……………………………………………………….………..
รหัสประจําตัว ………………………………………..……ระดับชั้นที่ทดลองสอน……………………………………………………
ชื่อครูพี่เลี้ยง .......…………………………………………………………………………………………………………………………………
คําชี้แจง
1. ผู?ประเมิน : ครูพี่เลี้ยง
2. การประเมิน : โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับคุณภาพ
(5-ดีมาก, 4-ดี, 3-ปานกลาง, 2-พอใช?, 1-ควรปรับปรุง)
3. กรณีนักศึกษาได?ผลการประเมินต่ํากวา 2 ในรายการใด โปรดให?ข?อคิดเห็นประกอบด?วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการประเมิน

คะแนนผลการประเมิน
5 4 3 2 1

ขIอคิดเห็นประกอบ

การแตงกาย
กริยามารยาท
การวางตนในฐานะครู
การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย
ความตรงตอเวลา
ความมั่นคงทางอารมณF
ความมีน้ําใจเอื้อเฟyzอเผื่อแผ
ความรับผิดชอบในงานที่ได?รับมอบหมาย
การมีมนุษยสัมพันธFที่ดี
การเอาใจใสใฝOรู?งานครู
มารยาทในการพูด-ฟWง
ความสามารถในการสื่อสารกับนักเรียนและผู?อื่น

รวม
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเต็ม x = คะแนน =

คะแนน

สรุปผลการประเมินได?คะแนน...............................................คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ลงชื่อ .....................................................................ครูพี่เลี้ยง
(..................................................................)
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แบบสรุปการประเมินการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 (สําหรับครูพี่เลี้ยง)
ชื่อนักศึกษา ………………………………..……………………. สาขาวิชา …………………………………………………………………..
รหัสประจําตัว ………………………………………..……เป@นผู?ชวยครูชั้น…………………………………………………………..………
ครูพี่เลี้ยง ชื่อ .......……………………………………………………………………………………………………………………………………
คําชี้แจง
1. ผู?ประเมิน : ครูพี่เลี้ยง
2. การประเมิน : โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับคุณภาพ
3. กรณีนักศึกษาได?ผลการประเมินต่ํากวา 2 ในรายการใด โปรดให?ข?อคิดเห็นประกอบด?วย
ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน
การปฏิบัติงานด?านการสอน
การปฏิบัติงานด?านการผลิตสื่อ
การปฏิบัติงานที่ได?รับมอบหมาย
การปฏิบัติงานธุรการในชั้นเรียน
รวม
คะแนนเฉลี่ย

สรุปผลการประเมิน

คะแนนผลการประเมิน
5 4 3 2 1

ขIอคิดเห็นประกอบ

คะแนนเต็ม x = คะแนน =

คะแนน

ได?คะแนน...............................................คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ลงชื่อ .....................................................................ครูพี่เลี้ยง
(..................................................................)
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แบบประเมินคุณลักษณะความเปVนครู(สําหรับอาจารย?ประจํารายวิชา)
ชื่อนักศึกษา ………………………………..……………………. สาขาวิชา ……………………………………………………….………..
รหัสประจําตัว ………………………………………..……ระดับชั้นที่ทดลองสอน……………………………………………………
ชื่อครูพี่เลี้ยง .......…………………………………………………………………………………………………………………………………
คําชี้แจง

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. ผู?ประเมิน : อาจารยFประจํารายวิชา
2. การประเมิน : โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับคุณภาพ
(5-ดีมาก, 4-ดี, 3-ปานกลาง, 2-พอใช?, 1-ควรปรับปรุง)
3. กรณีนักศึกษาได?ผลการประเมินต่ํากวา 2 ในรายการใด โปรดให?ข?อคิดเห็นประกอบด?วย
รายการประเมิน

คะแนนผลการประเมิน
5 4 3 2 1

ขIอคิดเห็นประกอบ

การแตงกาย
กริยามารยาท
การวางตนในฐานะครู
การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย
ความตรงตอเวลา
ความมั่นคงทางอารมณF
ความมีน้ําใจเอื้อเฟyzอเผื่อแผ
ความรับผิดชอบในงานที่ได?รับมอบหมาย
การมีมนุษยสัมพันธFที่ดี
การเอาใจใสใฝOรู?งานครู
มารยาทในการพูด-ฟWง
ความสามารถในการสื่อสารกับนักเรียนและผู?อื่น

รวม
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเต็ม x = คะแนน =

คะแนน

สรุปผลการประเมินได?คะแนน...............................................คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ลงชื่อ .....................................................................อาจารยFประจํารายวิชา
(..................................................................)

27

แบบสรุปการประเมินการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 (สําหรับอาจารย?ประจํารายวิชา)
ชื่อนักศึกษา ………………………………..……………………. สาขาวิชา …………………………………………………………………..
รหัสประจําตัว ………………………………………..……เป@นผู?ชวยครูชั้น…………………………………………………………..………
ครูพี่เลี้ยง ชื่อ .......……………………………………………………………………………………………………………………………………
คําชี้แจง

ที่
1
2
3
4

1. ผู?ประเมิน : อาจารยFประจํารายวิชา
2. การประเมิน : โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับคุณภาพ
3. กรณีนักศึกษาได?ผลการประเมินต่ํากวา 2 ในรายการใด โปรดให?ข?อคิดเห็นประกอบด?วย
รายการประเมิน

การปฏิบัติงานด?านการสอน
การปฏิบัติงานด?านการผลิตสื่อ
การปฏิบัติงานที่ได?รับมอบหมาย
การปฏิบัติงานธุรการในชั้นเรียน
รวม
คะแนนเฉลี่ย

สรุปผลการประเมิน

คะแนนผลการประเมิน
5 4 3 2 1

ขIอคิดเห็นประกอบ

คะแนนเต็ม x = คะแนน =

คะแนน

ได?คะแนน...............................................คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ลงชื่อ .....................................................................อาจารยFประจํารายวิชา
(..................................................................)
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แบบประเมินรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน และ รายงานสรุปผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
ชื่อนักศึกษา ………………………………..……………………. สาขาวิชา …………………………………………………………………..
รหัสประจําตัว ………………………………………..……ระดับชั้นที่ทดลองสอน…………………………………………………..……
ครูพี่เลี้ยง ชื่อ .......…………………………………………………………………………………………………………………..………………
คําชี้แจง

ที่

1. ผู?ประเมิน : อาจารยFประจํารายวิชา
2. การประเมิน : โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับคุณภาพ
(5-ดีมาก, 4-ดี, 3-ปานกลาง, 2-พอใช?, 1-ควรปรับปรุง)
3. กรณีนักศึกษาได?ผลการประเมินต่ํากวา 2 ในรายการใด โปรดให?ข?อคิดเห็นประกอบด?วย
รายการประเมิน

คะแนนผลการประเมิน
5 4 3 2 1

ขIอคิดเห็นประกอบ

1 รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน
2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน
2.1 รายงานบทที่ 1
2.2 รายงานบทที่ 2
2.3 รายงานบทที่ 3
2.4 รายงานบทที่ 4
2.5 รายงานบทที่ 5
2.6 รายงานบทที่ 6
2.7 รายงานบทที่ 7
รวม
สรุปผลการประเมิน

ได?คะแนน...............................................คะแนน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

ลงชื่อ ..............................................................................
(..................................................................................) อาจารยFประจํารายวิชา
........................../......................../.............................

29

แบบสรุปผลการประเมินการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
ชื่อนักศึกษา ………………………………..……………………. สาขาวิชา …………………………………………………..……………..
รหัสประจําตัว ………………………………………..……ชื่ออาจารยFประจํารายวิชา………………………………………………..…
สถานศึกษาที่เข?าฝกปฏิบัติวิชาชีพครู ……………………………………………………………………………………………………….
ชื่อผู?บริหารสถานศึกษา.....................................................................ชื่อครูพี่เลี้ยง……………………………………………
คําชี้แจง
1. รายการประเมินในข?อ 1 เป@นผลการประเมินที่ได?จากครูพี่เลี้ยง มีสัดสวนคะแนนเทากับร?อยละ 20 ของ
คะแนนเต็ม รายการประเมินในข?อ 2 เป@นผลการประเมินจากอาจารยFประจํารายวิชา มีสัดสวนคะแนนร?อยละ 80
ของคะแนนเต็ม
2. เกณฑFการประเมินผล มีดังนี้
คะแนน
80 - 100
ผลการเรียน A
คะแนน
75 - 79
ผลการเรียน B+
คะแนน
70 - 74
ผลการเรียน B
คะแนน
65 - 69
ผลการเรียน C+
คะแนน
60 - 64
ผลการเรียน C (คะแนนต่ํากวา C ไมผาน)
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ประเมิน
1. รายการคะแนนประเมินจากครูพี่เลี้ยง (20 คะแนน)
1.1 คุณลักษณะของความเป@นครู
10
1.2 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2
10
2. รายการคะแนนประเมินจากอาจารย?ประจํารายวิชา (80 คะแนน)
2.1 การเข?ารวมกิจกรรมในชั้นเรียน
10
2.2 การเข?ารวมการประชุมสัมมนา
10
2.3 คุณลักษณะของความเป@นครู
10
2.4 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2
10
2.5 รายงานการปฏิบัติงานประจําวันและรายงาน
40
ผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2
รวม
100

หมายเหตุ

สรุปผลการประเมิน ได?ระดับ...............................................
ลงชื่อ ..............................................................................
(..................................................................................) อาจารยFประจํารายวิชา
........................../......................../.............................

