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คํานํา 
 

 คู่มือรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ห้าปี) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) เล่มนี้ได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2563 จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถศึกษาและเป็นข้อมูลใน
การแนะนําการปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษา นิเทศติดตามและประเมินผลการสอน ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย
แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายละเอียดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การประเมินผล
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา บทบาทหน้าที ่ของบุคลากรที ่เ กี ่ยวข้องในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 การจัดทําคู่มือรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship) คณะผู้จัดทําได้ศึกษา
ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียงจากมาตรฐานการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของคุรุสภา มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ด้วยเป้าหมายเพื่อให้
นักศึกษาครูมีความสามารถในการสอน ผู ้ทําหน้าที ่นิเทศสามารถทําหน้าที ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเกิดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย 
 คู่มือรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ห้าปี) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ปรับปรุงใหม่ปีพ.ศ. 2563 เล่มน้ีได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของรายวิชาในกลุ่ม
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจํานวน 2 รายวิชา คือ รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เพ่ือให้สาระของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
สอดคล้องกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน รวมท้ังให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตรทางการ
ศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง และเป็นประโยชน์ต่อการได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายของนักศึกษา ซึ่งช่วย
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความ
หลากหลายของช่วงวัย  
 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 
เรื่อง           หน้า 
 
คํานาํ 
สารบัญ 
บทนํา 
 แนวทางการฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี   1 

• แนวคิดในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       1 
• หลักการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       2 
• จุดประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      2 
• วิธีการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       2 

 
บทที่ 1 
 รายละเอียดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship)     4 

• มคอ.4 รายละเอียดของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2    6 
 

บทที่ 2 
 การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      24 

• หลักการของการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   24 
• จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   24 
• แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    24 
• กระบวนการรวบรวมคะแนนและส่งผลการประเมิน     25 
• การประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  25 

 
บทที่ 3 
 บทบาทและหน้าท่ีของบคุลากรท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  27 

• ผู้บริหารสถานศึกษา        27 
• ครพ่ีูเลี้ยง         27 
• อาจารย์นิเทศก์         28 
• นักศึกษา         28 

 
ภาคผนวก           31 
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 คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี 

คู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

บทนํา 
 

แนวทางการฝกประสบการณ�วิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 

 
1. แนวคิดในการฝกประสบการณ�วิชาชีพครู 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป))  คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป,นหลักสูตรผลิตครูท่ีมุ�งให0
ผู0เรียนมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู0ความชํานาญในวิชาชีพ สามารถบูรณาการ
ความรู0ท่ีเก่ียวข0องกับวิชาชีพครูในการสอนเฉพาะสาขาวิชา  มีทักษะการเรียนรู0ในศตวรรษท่ี 21  และสามารถอยู�
ร�วมกับผู0 อ่ืนได0อย�างมีความสุข  โดยกําหนดผลลัพธ�การเรียนรู0ให0บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค� ดังนี้ 
 

1. เป,นคนดี มีจุดมุ�งหมายของชีวิต มีหลักการในการดําเนินชีวิต เข0าถึงความงามและความดีของชีวิต         
มีพลังและความมุ�งม่ันในการพัฒนาตน และพัฒนาความก0าวหน0าของส�วนรวม รักชุมชนและท0องถ่ิน และดํารงชีวิต
อยู�ร�วมกับผู0อ่ืนอย�างมีความสุข 
 
 2. เป,นคนเก�ง มีความสามารถและทักษะในการใช0ภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ มีความรักในการใฝAรู0
ใฝAเรียนอย�างต�อเนื่อง มีทักษะในการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการคิด การแก0ปBญหาและการ
เผชิญสถานการณ�และรู0เท�าทันการเปลี่ยนแปลง 
 
 3. เป,นครูดี เข0าใจธรรมชาติของผู0เรียน รักเมตตาและกรุณาต�อผู0เรียน เป,นกัลยาณมิตรกับผู0เรียนและ
บุคคลท่ีเก่ียวข0อง ร�วมมือกับผู0อ่ืนเพ่ือพัฒนาผู0เรียนและสถานศึกษา มีจริยธรรมแห�งวิชาชีพ และสามารถทํางาน
ร�วมกับผู0อ่ืนได0ดี 
 
 4. เป,นครูเก�ง มีความสามารถในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู0อย�างสร0างสรรค� รอบรู0และเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะท่ีตนถนัด สามารถดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก0ปBญหาผู0เรียนและการจัดการเรียนรู0ได0อย�าง
มีประสิทธิภาพ 
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 คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี 

คู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 

 สําหรับในกลุ�มวิชาการฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูนั้น ประกอบด0วย 5 รายวิชา ซ่ึงนักศึกษาต0องเรียนครบ
ทุกรายวิชา ดังแสดงในตารางต�อไปนี้ 
 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
1024824 การฝEกปฏิบัติวิชาชีพระหว�างเรียน 1 

Professional Experience 1 
1 

(ไม�น0อยกว�า 45 ช่ัวโมง) 
1024825 การฝEกปฏิบัติวิชาชีพระหว�างเรียน 2 

Professional Experience 2 
1 

(ไม�น0อยกว�า 45 ช่ัวโมง) 
1024826 การฝEกปฏิบัติวิชาชีพระหว�างเรียน 3 

Professional Experience 3 
1 

(ไม�น0อยกว�า 45 ช่ัวโมง) 
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
6 

(ไม�น0อยกว�า 480 ช่ัวโมง) 
1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 
6 

(ไม�น0อยกว�า 480 ช่ัวโมง) 
รวม 15 

 
2.หลักการของการฝกประสบการณ�วิชาชีพครู  
 การฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู มีหลักการ ดังนี้ 
 1. เน0นการเรียนรู0หลักการและทฤษฎีต�างๆ อย�างถูกต0อง ครอบคลุมและสามารถนําไปประยุกต�ใช0ได0
 2. เน0นการฝEกภาคปฏิบัติในสถานการณ�จําลองและสถานการณ�จริงให0มากท่ีสุด 
 3. เน0นการฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูเป,นระยะๆ ต�อเนื่องกันไปตลอดหลักสูตร 
 
 

3.จุดประสงค�ของการฝกประสบการณ�วิชาชีพครู 
 การฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู มีจุดประสงค� ดังนี้ 
 1. เพ่ือเสริมสร0างให0นักศึกษาครูมีคุณลักษณะความเป,นครูท่ีดีและมีเจตคติท่ีดีต�อวิชาชีพครู 
 2. เพ่ือส�งเสริมให0นักศึกษาครูได0เรียนรู0การปฏิบัติงานในหน0าท่ีของครูตามสาขาวิชาท่ีสอนได0อย�างแจ�มแจ0ง
และกว0างขวาง โดยการศึกษาสังเกต การมีส�วนร�วม และการปฏิบัติงานในสถานการณ�จริง 
 3. เพ่ือส�งเสริมให0นักศึกษาครูได0เรียนรู0ควบคู�กันท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนเป,นพ้ืนฐานสําหรับ
นําไปปฏิบัติงานในหน0าท่ีของครูได0อย�างเหมาะสมต�อไป 
 4. เพ่ือให0นักศึกษาครูได0เรียนรู0และมีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานการณ�จริง 
 
4.วิธีการของการฝกประสบการณ�วิชาชีพครู 
 การฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู มีวิธีการ ดังนี้ 
1. การศึกษาและสังเกต 
     การศึกษาและสังเกต เป,นวิธีการท่ีใช0เพ่ือหาประสบการณ�ในสถานการณ�จริง โดยการ ไปดู ไปฟBง       
ไปซักถาม และไปสังเกตเรื่องต�าง ๆ ท่ีได0รับมอบหมายในโรงเรียนท่ีเป,นหน�วยฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู 
 2. การมีส)วนร)วม 
     การมีส�วนร�วม เป,นวิธีการท่ีใช0เพ่ือหาประสบการณ�ในสถานการณ�จริง โดยการไปช�วยปฏิบัติงานท่ี
ได0รับมอบหมาย กับครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนท่ีเป,นหน�วยฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู 
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 คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี 

คู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 3. การปฏิบัติการสอนในสถานการณ�จริง 
      การปฏิบัติการสอนในสถานการณ�จริง เป,นวิธีการท่ีใช0เพ่ือหาประสบการณ�ในสถานการณ�จริง       
โดยการทําหน0าท่ีครูปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนตามกลุ�มสาระหรือสาขาวิชาของนักศึกษา 
 

4. การสัมมนา 
     การสัมมนา เป,นวิธีการแลกเปลี่ยนความรู0และประสบการณ�ท่ีนักศึกษาได0รับจากการปฏิบัติ           
การสอนในสถานศึกษา  และมีส�วนร�วมในการฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูในโรงเรียน โดยนักศึกษาต0องกลับมา            
เข0าร�วมสัมมนาตามท่ีฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูกําหนดเป,นระยะๆ และภายหลังจากการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาและมีส�วนร�วมในการฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูในโรงเรียนแล0ว 
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คู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

บทที่ 1 
 

รายละเอียดการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา  
(Internship) 

  
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป,นวิธีการหนึ่งของการฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู โดยมุ�งเน0นให0
นักศึกษาได0เรียนรู0การปฏิบัติงานในหน0าท่ีครู ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนตามสาขาวิชาของนักศึกษา สร0างสื่อหรือ
นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู0เรียนได0 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)) คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กําหนดให0นักศึกษาต0องออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในชั้นป)ท่ี 5 เป,นระยะเวลา 1 
ป)การศึกษา โดยในภาคการศึกษาท่ี 1 ต0องออกฝEกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            
จํานวนไม�น0อยกว�า 480 ชั่วโมง ในรายวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(480) หน)วยกิต 
และในภาคศึกษาท่ี 2 ต0องออกฝEกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวนไม�น0อยกว�า           
480 ชั่วโมง ในรายวิชา 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(480) หน)วยกิต ซ่ึงท้ัง 2 รายวิชา
ดังกล�าว คณะครุศาสตร�ได0ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการฝEกประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.4) เพ่ือให0เป,น          
ไปตามมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา ดังนี้ 
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คู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

มคอ. 4 รายละเอียดของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2  
(Internship 1, 2) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู คณะครุศาสตร� 
 

มาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษาของประสบการณ�ภาคสนามเป,นข0อมูลเก่ียวกับแนวทางในการบริหาร
จัดการในการออกฝEกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร�ซ่ึงมีแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล0อง           
กับคําอธิบายรายวิชาและเป,นไปตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว0โดยมีวัตถุประสงค� รายละเอียดของการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาของนักศึกษาในระหว�างปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเครือข�ายร�วมพัฒนาครูในภาคเรียนท่ี 1 และภาค
เรียนท่ี 2 ตลอดจนความรู0ความเข0าใจท่ีนักศึกษาจะได0รับจากการออกฝEกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมี
กระบวนการในการลําดับทักษะและประสบการณ�ต�างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาจะได0รับในการ
พัฒนาให0มีความสําเร็จตามจุดมุ�งหมายรวมท้ังเกณฑ�การวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษาจากครูพ่ีเลี้ยงอาจารย�นิเทศก�จากมหาวิทยาลัยและฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร� 
ตามรายละเอียดของการฝEกประสบการณ�ภาคสนามดังปรากฏใน มคอ. 4 ดังนี้ 
 
มคอ. 4 มีองค�ประกอบ 7 หมวดดังนี้ 

1. ข0อมูลท่ัวไป 
2. จุดมุ�งหมายและวัตถุประสงค� 
3. การพัฒนาผลการเรียนรู0 
4. ลักษณะและการดําเนินการ 
5. การวางแผนและการเตรียมการ 
6. การประเมินนักศึกษา 
7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู 

 
ซ่ึงมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
6 
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คู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

มคอ. 4   
รายละเอียดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2  

(Internship 1, 2) 
 

หมวดท่ี 1  ขHอมูลท่ัวไป 
 
 

1.รหัสและรายช่ือวิชา 
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) 
1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2) 

 
2. จํานวนหน)วยกิต 

1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6 หน�วยกิต (ไม�น0อยกว�า 480 ชั่วโมง) 
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6 หน�วยกิต (ไม�น0อยกว�า 480 ชั่วโมง) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทุกสาขาวิชา / รายวิชาชีพครู 
 
4. ผูHประสานงานแต)ละสาขาวิชา และฝKายฝกประสบการณ�วิชาชีพครู 
 - อาจารย�นิเทศก�ในแต�ละสาขาจากคณะครุศาสตร�  และอาจารย�นิเทศก�จากฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพ
ครูโรงเรียนเครือข�ายร�วมพัฒนาวิชาชีพครู 
 - ครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาครู 
 
5. ภาคเรียน/ช้ันปLท่ีกําหนดใหHมีการฝกประสบการณ�วิชาชีพครูตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

ภาคเรียนท่ี 1 ระดับชั้นป)ท่ี 5 
ภาคเรียนท่ี 2 ระดับชั้นป)ท่ี 5 

 
6.รายวิชาท่ีตHองเรียนมาก)อน 
รายวิชาชีพครูบังคับ 1024824 การฝEกปฏิบัติวิชาชีพระหว�างเรียน 1 

1024825 การฝEกปฏิบัติวิชาชีพระหว�างเรียน 2 
1024826 การฝEกปฏิบัติวิชาชีพระหว�างเรียน 3 

 
7. สถานท่ีฝกประสบการณ� 
 โรงเรียนเครือข�ายร�วมพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร� ได0แก� กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และนนทบุรี 
 
8.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งล)าสุด 

13 พฤษภาคม 2563 
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คู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

หมวดท่ี 2 จุดมุ)งหมายและวัตถุประสงค� 
 

1.จุดมุ)งหมายของการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
ผลการเรียนรู0ท่ีคาดหวังของการฝEกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้ 
1. สามารถบูรณาการทฤษฎีและหลักการจากรายวิชาชีพครูมาใช0ในการจัดการเรียนรู0ได0 
2. สามารถปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูได0 
3. สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู0จากมาตรฐานการเรียนรู0 ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู0 และ 
     นํามาใช0ในการวางแผนการจัดการเรียนรู0 จัดกิจกรรมการเรียนรู0ตามกลุ�มสาระท่ีสอดคล0องกับ 
     สาขาวิชาท่ีเรียนได0    
4. สามารถนําการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมาใช0ในการประเมินการเรียนรู0ของผู0เรียนได0  
5. สามารถศึกษาวิเคราะห�ผู0เรียนเป,นรายบุคคลและรายงานผลได0 
6. สามารถออกแบบกระบวนการและดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนได0 
7. สามารถจัดทําแฟcมสะสมงานได0 
 

2. วัตถุประสงค�ของการปรับปรุงรายวิชาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
1 .เพ่ือให0นักศึกษามีความรู0และเข0าใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในด0านองค�ประกอบ  

              การสอน หลักการพ้ืนฐานของการสอน ลักษณะการสอนท่ีดี กระบวนการฝEกทักษะโดยการใช0ทฤษฎี 
              การสอนบูรณาการกับเทคนิคการสอนแบบต�างๆ การจัดทําแผนการสอน การเตรียมการสอน การผลิต 
              สื่อการสอน การปฏิบัติงานในหน0าท่ีครู การทําวิจัยในชั้นเรียนและปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษา  

2. เพ่ือให0นักศึกษาสามารถนําองค�ความรู0มาบูรณาการในการแก0ปBญหาต�างๆ ท่ีพบ  
3. เพ่ือนักศึกษาเกิดเจตคติท่ีดีและมีความศรัทธาในวิชาชีพครู 

 
หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรูH 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมท่ีตHองพัฒนา 
1) มีความรู0ความเข0าใจเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม ค�านิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู รักศรัทธา 

                        ซ่ือสัตย�สุจริตและมีความรับผิดชอบ 
2) สามารถนําคุณธรรมจริยธรรม ค�านิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูไปประยุกต�ใช0ในการ 

                        ประกอบวิชาชีพตลอดจนการดํารงชีวิตอย�างพอเพียงและมีความสุข 
3) ประพฤติปฏิบัติตนเป,นแบบอย�างท่ีดีแก�ศิษย�และสังคม 
4) ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยและสร0างความสามัคคีในหมู�คณะ 
5) อนุรักษ�สิ่งแวดล0อม ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปBญญาและรักษาผลประโยชน�ของส�วนรวม 
6) สามารถจัดการและคิดแก0ปBญหาทางคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต)างๆเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูH 
1) จัดกิจกรรมการสอนในห0องเรียน เช�น การอบรมในชั้นเรียน การจัดบอร�ดปcายนิเทศต�างๆ เป,นต0น 
2) จัดกิจกรรมนอกห0องเรียน เช�น การอบรมในห0องประชุม หน0าเสาธง การสวดมนตร� เป,นต0น 
3) มีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ ของโรงเรียนท่ีสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม เช�น วันไหว0ครู 
    กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เทศกาลประจําท0องถ่ิน งานมุฑิตาจิตประจําป) เป,นต0น 
4) ประพฤติตนเป,นพลเมือง และเป,นแบบอย�างท่ีดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย�เป,นประมุข เช�น การมีส�วนร�วมในกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เช�น วันแม�แห�งชาติ  
    เป,นต0น 
5) ประพฤติตนเป,นแบบอย�างในการอนุรักษ�สิ่งแวดล0อม ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปBญญาท0องถ่ิน 
6) มีการแก0ไขสถานการณ�โดยอ0างเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมได0 

 
1.3 วิธีการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรม 
2) ประเมินผลการปฏิบัติงานในแบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูของนักศึกษา 
3) แบบบันทึกกิจกรรมของนักศึกษา 

 
 

2. ความรูH 
 

2.1 ความรูHท่ีจะไดHรับ 
1) มีความรอบรู0ในด0านความรู0ท่ัวไป ด0านวิชาชีพครูและวิชาท่ีสอนอย�างกว0างขวางลึกซ้ึงและเป,นระบบ 
2) มีความตระหนักรู0หลักการและทฤษฎีในองค�ความรู0ท่ีเก่ียวข0องอย�างบูรณาการ ท้ังการบูรณาการ 

              ข0ามศาสตร�และการบูรณาการกับโลกแห�งความเป,นจริง 
3) มีความเข0าใจความก0าวหน0าของความรู0เฉพาะด0านในสาขาวิชาท่ีจะสอนอย�างลึกซ้ึง ตระหนักถึง 

              ความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต�อยอดความรู0 
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห�สังเคราะห�และประเมินค�าองค�ความรู0และสามารถนําไปประยุกต�ใช0 

              ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต)างๆเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูH 
1) กระบวนการฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูท่ีมีหลักการจากทฤษฎีนําไปประยุกต�ใช0ในสภาพจริงโดยมี 

              การบันทึกหลังการสอน ความรู0ความคิด ปBญหาท่ีเกิดข้ึนและวิธีการแก0ปBญหาภายใต0การดูแล 
              ของครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย�นิเทศก� 

2) การบันทึกความรู0จากการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน  
3) การจัดการพัฒนาเรียนการสอนในโรงเรียน  
4) การจัดดําเนินการประเมินผู0เรียนแบบรอบด0าน  
5) การปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูด0านอ่ืน ๆ  
6) กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
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2.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินจากอาจารย�นิเทศก� จากแบบประเมินการปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูของนักศึกษาและแบบ 

              ประเมินสมรรถภาพการสอนของนักศึกษา 
2) ประเมินจากครูพ่ีเลี้ยงจากแบบประเมินการปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูของนักศึกษาและแบบประเมิน 

              สมรรถภาพการสอนของนักศึกษา 
3) ผลงานนักศึกษาในแฟcมสะสมผลงาน เช�น คําสั่งทางโรงเรียน ภาพถ�าย เป,นต0น ซ่ึงส�งหลังจากการ 

              ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสิ้นสุด 
 
3. ทักษะทางปOญญา 
 

3.1 ทักษะทางปOญญาท่ีจะไดHรับการพัฒนา 
1) สามารถคิดค0นหาข0อเท็จจริง ทําความเข0าใจและประเมินข0อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก 

              แหล�งข0อมูลท่ีหลากหลายเพ่ือใช0ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัยแก0ปBญหาและการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ  
             พัฒนางานและพัฒนาองค�ความรู0ได0ด0วยตนเอง 

2) สามารถคิดแก0ปBญหาและเสนอแนวทางในการแก0ไขปBญหาอย�างสร0างสรรค� 
3) มีความเป,นผู0นําทางปBญญาในการคิดและพัฒนางานอย�างสร0างสรรค� มีวิสัยทัศน�และการพัฒนา 

              ศาสตร�ทางครุศาสตร� รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพ 
 
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต)างๆท่ีจะพัฒนาผลการเรียน 

1) การฝEกปฏิบัติจริง 
2) กระบวนการทําการวิจัยในชั้นเรียน 
3) การอภิปรายผล 

 
3.3 วิธีการประเมินผล 

1) การสังเกตการทํากิจกรรมของนักศึกษา 
2) รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา 
3) การประเมินจากอาจารย�นิเทศก� จากแบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน 

 
 

4. ทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

4.1 ทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตHองพัฒนา  

1) มีความสามารถในการรับรู0ความรู0สึกของผู0อ่ืน เข0าใจผู0อ่ืน มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ� 
              และทางสังคม 

2) มีความเอาใจใส�ช�วยเหลือและเอ้ือต�อการแก0ปBญหาในกลุ�มและระหว�างกลุ�มได0อย�างสร0างสรรค� 
3) มีภาวะผู0นําและผู0ตามท่ีดี มีความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู0เรียนและผู0ท่ีเก่ียวข0องและมีความรับผิดชอบต�อ 

              ส�วนรวม 
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4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต)างๆท่ีจะพัฒนาความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) การทํางานร�วมกับผู0อ่ืน 
 2) การปฏิบัติงานตามท่ีได0รับมอบหมาย เช�น งานในหน0าท่ีครูด0านต�างๆ ได0แก� งานกิจกรรมนักเรียน  
                งานฝAายปกครองนักเรียน งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรมนุษย� งานประชาสัมพันธ� งานทะเบียน 
                งานประจําชั้น งานธุรการในชั้นเรียน หรืองานอ่ืนๆท่ีได0รับมอบหมาย 
 3) ปรับตัวเข0ากับสถานการณ�องค�กรและกับบุคคลอ่ืนๆ 
 4) กิจกรรมตามบทบาทหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมายจากทางโรงเรียน 
 

4.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินจากอาจารย�นิเทศก� จากแบบประเมินการปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูของนักศึกษาและแบบ 

              ประเมินสมรรถภาพการสอนของนักศึกษา 
2) ประเมินจากครูพ่ีเลี้ยงจากแบบประเมินการปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูของนักศึกษาและแบบประเมิน 

              สมรรถภาพการสอนของนักศึกษา 
3) สัมภาษณ�นักเรียนและครูพ่ีเลี้ยง 

 
5. ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

5.1 ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตHองพัฒนา 
1) มีความสามารถในการวิเคราะห�ข0อมูลข�าวสารท้ังท่ีเป,นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร� ภาษาพูด 

              และภาษาเขียนอันมีผลให0สามารถเข0าใจองค�ความรู0หรือประเด็นปBญหาได0อย�างรวดเร็ว 
2) มีความสามารถในการใช0ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผลแปลความหมายและเลือกใช0ข0อมูล 

              สารสนเทศ โดยใช0เทคโนโลยีสารสนเทศได0อย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง 
3) มีความสามารถในการสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพท้ังภาษาพูดภาษาเขียนและการนําเสนอด0วย 

              รูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุ�มท่ีมีความแตกต�างกัน 
 
 

5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต)างๆท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรูH 
1) ความสามารถในการพูดอบรมนักเรียนหน0าเสาธงและในห0องเรียน 
2) การวิเคราะห�แผนการสอน 
3) การสืบค0นข0อมูลเพ่ือนํามาใช0ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู0และการวิจัย 

 
 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินจากการสัมภาษณ�ครูพ่ีเลี้ยง 
2) รายงานผลการการวิเคราะห�กิจกรรมการจัดการเรียนรู0ในการสื่อสารแบบซิงโคนัสและ 

              แบบอซิงโคนัส และบุคลิกภาพ 
3) ประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้งโดยครูพ่ีเลี้ยงและ 

              อาจารย�นิเทศก� 
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6.ทักษะการสอน 
 

6.1 ทักษะการสอนท่ีตHองพัฒนา 
1) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู0ท่ีมีรูปแบบหลากหลายท้ังรูปแบบท่ีเป,นทางการ (Formal)  
    รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม�เป,นทางการ (In Formal) อย�างสร0างสรรค� 
2) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู0สาหรับผู0เรียนอย�างหลากหลายเพ่ือตอบสนองความแตกต�าง 
    ระหว�างบุคคล 
3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู0ในรายวิชาท่ีจะสอนอย�างมีประสิทธิภาพ 

 
6.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต)างๆท่ีจะพัฒนาทักษะการสอน 

1) การจัดประสบการณ�การเรียนรู0โดยใช0ปBญหาเป,นฐาน (Problem-based Learning ) 
2) การจัดประสบการณ�การเรียนรู0โดยผ�านประสบการณ�ตรง 
3) การจัดประสบการณ�การเรียนรู0โดยใช0วิจัยเป,นฐาน (Research-based Learning )  
4) การจัดประสบการณ�การเรียนรู0โดยใช0กิจกรรมเป,นฐาน (Action-based Learning)  
5) การจัดประสบการณ�การเรียนรู0ตามสภาพจริง (Authentic Learning) 

 
6.3 วิธีการประเมินผลทักษะการสอน 

1) ประเมินจากการวางแผนการสอน การประเมินผลการใช0สื่อการสอน บันทึกหลังการสอนและรายงาน 
    ผลการจัดการเรียนรู0อย�างต�อเนื่องเป,นระยะโดยประเมินจากครู พ่ีเลี้ยงและอาจารย�นิ เทศก� 
    จากมหาวิทยาลัยอย�างน0อย 2-3 ครั้ง 
2) รายงานผลการประเมินผลการเรียนรู0ของผู0เรียนเพ่ือเป,นข0อมูลพ้ืนฐานในการวิจัยในชั้นเรียน 
3) การประเมินแผนการสอน แฟcมสะสมผลงาน ชิ้นงาน บันทึกหลังการสอน ด0วยแบบประเมิน 

              สมรรถภาพการสอนของนักศึกษาและแบบประเมินแฟcมสะสมงานของนักศึกษา 
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หมวดท่ี 4 ลักษณะและการดําเนินงาน 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(หHาปL) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

• สาขาวิชาคณิตศาสตร� 
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ศึกษา 
• สาขาวิชาภาษาไทย 
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
• สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 

 1.1 1005801 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) 
 รายวิชาท่ีตHองศึกษาก)อน: 1024826 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว)างเรียน 3 
                      การปฏิบัติการสอนวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู0ในสาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผล และ
นําผลไปใช0ในการพัฒนาผู0เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู0เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู0เรียน ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได0รับมอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู0หรือแบ�งปBน
ความรู0ในการสัมมนาการศึกษาระหว�างและหลังการปฏิบัติการสอน    
 

1.2 1005802 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2) 
 รายวิชาท่ีตHองศึกษาก)อน: 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
                 การปฏิบัติการสอนวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู0ในสาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผล และ
นําผลไปใช0ในการพัฒนาผู0เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู0เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู0เรียน ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได0รับมอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู0หรือแบ�งปBน
ความรู0ในการสัมมนาการศึกษาระหว�างและหลังการปฏิบัติการสอน              
 
2. คําอธิบายรายวิชา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หHาปL) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

1.1  1005801 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) 
รายวิชาท่ีตHองศึกษาก)อน : 1024826    การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว)างเรียน 3               
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู0 การทดลองสอนในสถานการณ�จําลองและสถานการณ�จริงใน 

ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล0องกับสาขาท่ีเรียน การออกแบบการทดสอบ ข0อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข0อสอบ การให0คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให0คะแนน สามารถปฏิบัติการ
สอน ออกแบบทดสอบวัดและประเมินผลผู0เรียน การวิจัยแก0ปBญหาผู0เรียน การพัฒนาความเป,นครูมืออาชีพ ใน
สถานศึกษาระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย 
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1.2  1005802 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2) 
รายวิชาท่ีตHองศึกษาก)อน : 1005801    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู0 การทดลองสอนในสถานการณ�จําลองและสถานการณ�จริงใน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล0องกับสาขาท่ีเรียน การออกแบบการทดสอบ ข0อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข0อสอบ การให0คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให0คะแนน สามารถปฏิบัติการ
สอน ออกแบบทดสอบวัดและประเมินผลผู0เรียน การวิจัยแก0ปBญหาผู0เรียน การพัฒนาความเป,นครูมืออาชีพ ใน
สถานศึกษาระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย 
 
2. กิจกรรมของนักศึกษา 

นักศึกษาต0องปฏิบัติการสอนตามสาขาวิชาท่ีเรียนในสถานศึกษาไม�น0อยกว�า 8 - 12 ชั่วโมงต�อสัปดาห� 
และงานอ่ืนๆ ท่ีได0รับมอบหมายจากทางโรงเรียนท่ีเก่ียวข0องกับนักเรียน เช�น งานด0านกิจการนักเรียนหรือฝAาย
ปกครองนักเรียน งานธุรการ งานประชาสัมพันธ� งานทะเบียน งานประจําชั้น งานธุรการในชั้นเรียน หรืองานอ่ืนๆ
ท่ีได0รับมอบหมาย ดังปรากฏในตารางต�อไปนี้ 
 
 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

1. เตรียมแผนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนรู0 พร0อมท้ังมีสื่อการสอน และการประเมินผลผู0เรียน บันทึกหลัง 
   การสอนทุกครั้งท่ีทําการสอน 
2. งานในหน0าท่ีครู เช�น งานครูประจําชั้น  งานครูเวร งานวิชาการ งานเอกสาร งานแนะแนว งานอ่ืนๆท่ีได0รับ 
   มอบหมายจากทางโรงเรียน 
3. งานตกแต�งห0องเรียน การจัดปcายนิเทศ และการเข0าร�วมกิจกรรมต�างๆกับทางโรงเรียน 
4. ศึกษาค0นคว0าเพ่ือการจัดทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
5. การจัดทําแฟcมสะสมผลงาน 

 

จํานวนชั่วโมงต�อสัปดาห�ท่ีคณาจารย�ให0คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการให0คําปรึกษาแก�นักศึกษา  
ในช�วงเวลาท่ีนิเทศการสอนและอนุญาตเข0าพบเพ่ือให0คําปรึกษาได0 1 ชั่วโมงต�อสัปดาห� 
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3. ภาระงานท่ีไดHรับมอบหมาย 
 

ภาระงานท่ีไดHรับมอบหมาย กําหนดส)ง 
ภาระงานสอน 
3.1แผนการจัดการเรียนรู0 - ส�งแผนการสอนให0ครูพ่ีเลี้ยงพิจารณาก�อนสอนจริง 

 1 สัปดาห� เพ่ือตรวจทานและแก0ไข 
- ส�งแผนการสอนให0อาจารย�นิเทศก�อย�างน0อย  
  1 สัปดาห�ก�อนและระหว�างการนิเทศท้ัง 2 ครั้ง 
- รวบรวมแผนการสอนท่ีมีร�องรอยการตรวจจาก 
  ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย�นิเทศก� พร0อมท้ังมีบันทึกหลังการ 
  สอน และ หลักฐานการประเมินผล เช�น ชิ้นงาน  
  เป,นต0น  

3.2 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู0 - บันทึกหลังการสอนทุกครั้ง ท่ีเข0าสอน เพ่ือส�ง  
  อาจารย�นิเทศก� 

3.3 การผลิตสื่อและการใช0สื่อการสอน - ถ�ายรูปการใช0สื่อการสอน ใส�แฟcมสะสมผลงานเพ่ือ 
  ส�งอาจารย�นิเทศก� 

3.4 จัดทําวิจัยในชั้นเรียน - ส�งความสําคัญของปBญหาภายในสัปดาห�ท่ี 4 ของ 
  การเรียนการสอน และรายงานความหน0าการทํา 
  วิจัยในชั้นเรียนให0อาจารย�นิเทศก�ทราบเป,นระยะ 

ภาระงานในหนHาท่ีคร ู
3.5 งานครูประจําชั้น 
3.6 งานครูเวร 
3.7 งานฝAายสนับสนุนได0แก�งานธุรการโรงเรียนงาน
บริหารงานวิชาการงานการเงินงานเอกสารงาน
บรรณารักษ�งานแนะแนวฯ 
3.8 งานตกแต�งห0องเรียนปcายนิเทศฯ 
3.9 งานอบรมหน0าเสาธงและชั้นเรียน 
3.10 กิจกรรมสัมพันธ�ท่ีได0รับมอบหมายจากทาง
โรงเรียน 
 

- จัดทําเป,นรายงานใส�แฟcมสะสมผลงานตามลําดับ 
  นําส�งในวันสิ้นสุดการปฏิบัติการสอนของโรงเรียน 
  (รวมท้ังสื่อการสอนและผลงานของผู0เรียนตาม 
  กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู0ท่ีกําหนด) 

  
หลังจากนั้นนักศึกษาต0องสรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานตามความเป,นจริง เพ่ือให0อาจารย�นิเทศก�

พิจารณาก�อนการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
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4. การติดตามผลการเรียนรูHการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
          4.1 จัดประชุมสัมมนาผู0เก่ียวข0องในการฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู  ท้ังผู0บริหารสถานศึกษา อาจารย� 
นิเทศก�และครูพ่ีเลี้ยง 
          4.2 ให0นักศึกษาเข0าร�วมสัมมนาระหว�างการปฏิบัติการสอนเพ่ือร�วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ� 
ระหว�างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

4.3 อาจารย�นิเทศก�ให0นักศึกษาเห็นความสําคัญและผลกระทบต�อพฤติกรรมด0านคุณธรรมจริยธรรม 
ความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีมีต�อการปฏิบัติงานในอนาคต 

4.4 นําผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามาสัมมนาในวันปBจฉิมนิเทศเพ่ือเป,นแนวทาง 
ในการฝEกประสบการณ�รุ�นต�อไป 

4.5 สัมมนาหลังจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพ่ือเป,นแนวทางในการปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาเอง และนักศึกษารุ�นต�อไป 
 
 

5. หนHาท่ีความรับผิดชอบของอาจารย�นิเทศก�และครูพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
 อาจารย�นิเทศก�และครูพ่ีเลี้ยงมีหน0าท่ีรับผิดชอบในการเข0าร�วมประชุมกับคณะครุศาสตร�เพ่ือรับทราบ     
แนวปฏิบัติ และนโยบายเพ่ือเตรียมการนิเทศ ดูแลนักศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และส�งผลการประเมิน        
เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมถึงดูแลระหว�างท่ีนักศึกษาฝEกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
และการปฏิบัติงานครูในหน0าท่ีอ่ืนๆ ตามระยะเวลา และภาระงานท่ีระบุไว0ในเอกสารคู�มือการฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครู 
 
 

6. หนHาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย�นิเทศก� 
อาจารย�นิเทศก�จากคณะครุศาสตร� มีหน0าท่ีดูแลให0คําปรึกษาในเรื่องปฏิบัติงาน การนิเทศ งานในหน0าท่ีครู 

และการวิจัยในชั้นเรียนตามท่ีกําหนดไว0ในเอกสารคู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร�
นอกจากนี้ให0นักศึกษาเข0าพบได0เม่ือประสบปBญหาเพ่ือให0คําปรึกษาแนะแนวในเรื่องการปฏิบัติงานและ                     
เรื่องส�วนตัวเพ่ือให0นักศึกษาประสบความสําเร็จในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู คณะครุศาสตร�มีหน0าท่ีให0คําปรึกษาวางแผน ให0คําแนะนําแก�นักศึกษา
อาจารย�นิเทศก�และครูพ่ีเลี้ยง กําหนดตารางเวลาการส�งนักศึกษาและตารางการนิเทศของอาจารย�นิเทศก�     
รวมถึงการรวบรวมข0อมูลในการประเมินผลของหน�วยให0แก�อาจารย�นิเทศก�จัดโครงการเตรียมการก�อนฝEก
ประสบการณ�ปฐมนิเทศและประชุมสัมมนา ผู0บริหารโรงเรียน ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย�นิเทศก�และนักศึกษา ปBจฉิมนิเทศ 
ตรวจเยี่ ยมโรงเรียนเ พ่ือช�วยแก0ไขปBญหาในแต�ละหน�วยในกรณีท่ีเ กิด ข้ึน เช�น กรณีวิกฤตต�างๆ และ                   
ประสานกับโรงเรียนเครือข�ายร�วมพัฒนา เพ่ือให0นักศึกษาประสบความสําเร็จในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและช)วยเหลือนักศึกษา 
7.1 จัดโครงการปฐมนิเทศพร0อมเอกสารคู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
7.2 จัดช�องทางการสื่อสารและเจ0าหน0าท่ีประสานงานรับแจ0งเหตุด�วนกรณีต0องการความช�วยเหลือ เช�น

หมายเลขโทรศัพท�หรือไปรษณีย�อิเล็คทรอนิคส� 
7.3 จัดโครงการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข�ายร�วมพัฒนา 
7.4 จัดโครงการประชุมสัมมนาผู0บริหารโรงเรียน ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย�นิเทศก�และนักศึกษา 
7.5 จัดโครงการปBจฉิมนิเทศ และพบปะกับนักศึกษาเม่ือกลับมาคณะครุศาสตร� 
7.6 เม่ือนักศึกษามีปBญหาและต0องการความช�วยเหลือให0ประสานกับผู0เก่ียวข0องตามลําดับ ดังนี้ อาจารย�

ประสานงานสาขา อาจารย�นิเทศก�ของคณะครุศาสตร�หรือฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพตามเบอร�โทรศัพท�ท่ีปรากฏ
ด0านหลังคู�มือการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 

8. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตHองการจากสถานฝกปฏิบัติการสอน 
8.1 ครูพ่ีเลี้ยงท่ีเป,นครูประจําการในโรงเรียนท่ีมีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณสมบัติเหมาะสม เป,นไป

ตามเกณฑ�ของคุรุสภา 
8.2 ระบบคอมพิวเตอร�ท่ีทันสมัย 
8.3 สถานท่ีทํางาน หมายเลขโทรศัพท�ติดต�อได0ตามความจําเป,น 
8.4 การสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ�เครื่องมือซอฟต�แวร�และคู�มือการใช0 
8.5 แหล�งข0อมูลเพ่ือศึกษาค0นคว0าด0วยตนเอง 
8.6 จัดเตรียมสถานท่ีพักตามความเหมาะสม 
8.7 หนังสือท่ีแนะนําและเอกสารอ0างอิง 

1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2) หลักสูตรสถานศึกษา 
3) แบบเรียนและแบบฝEกหัดท่ีเก่ียวข0องกับหลักสูตรท่ีโรงเรียนกําหนด 
4) หนังสืออ�านประกอบและเอกสารค0นคว0าเพ่ิมเติมในสาขาวิชาและวิชาเอกคู�มือการวิจัยใน 

ชั้นเรียน ตัวอย�างการวิจัยในชั้นเรียน ศาสตร�การสอน องค�ความรู0เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู0ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 

หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
 

1. การกําหนดสถานท่ีฝกประสบการณ�วิชาชีพ 
ในการฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู คณะครุศาสตร�มีโรงเรียนเครือข�ายร�วมพัฒนาฝEกประสบการณ�วิชาชีพ

ครู เ พ่ือให0นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได0 ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนนทบุรี  

ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร�เป,นผู0 กําหนดโรงเรียนเครือข�ายร�วมพัฒนา                   
ฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู  โดยโรงเรียนจะต0องมีคุณสมบัติเป,นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา                       
เรื่อง หลักเกณฑ�คุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับการปฏิบัติการสอน ท้ังนี้ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู                  
จะพิจารณาหาโรงเรียนเพ่ือให0เกิดเหมาะสม โดยจะคํานึงถึงจํานวน ภูมิลําเนา ความต0องการของโรงเรียน               
ความชํานาญของครูพ่ีเลี้ยง และความปลอดภัยของนักศึกษา และประกาศให0นักศึกษาทราบก�อนการปฏิบัติ               
การสอนในสถานศึกษาอย�างน0อย 3 สัปดาห� 



 
17 

 คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี 

คู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2.การเตรียมนักศึกษา  
ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูกําหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก�อนออกไปปฏิบัติการสอน        

ในสถานศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยมีการให0ความรู0 ในเรื่องเทคนิคและกลยุทธ�การสอน การวิจัยและ                 
การประเมินผลทางการศึกษา  การจัดทําแฟcมสะสมผลงาน และมีคู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา               
ท่ีมีรายละเอียดภาระงาน บทบาทหน0าท่ีของนักศึกษา การปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูด0านอ่ืนๆ การประเมินผล 
ข0อบังคับต�างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กําหนดการสัมมนาท่ีนักศึกษาต0องกลับมาเข0าร�วมประชุม  และ
รายงานผลความก0าวหน0าและปBญหาท่ีพบเจอ เพ่ือร�วมกันแก0ไข ปรับปรุง  กําหนดการส�งงานเม่ือสิ้นสุดการ
ปฏิบัติการสอนของโรงเรียน 
 
3. การเตรียมอาจารย�นิเทศก� 

ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูกําหนดจัดประชุมอาจารย�ประจําคณะครุศาสตร� เพ่ือจัดโรงเรียนท่ีจะออก
นิเทศ โดยคุณสมบัติของอาจารย�นิเทศก�เป,นไปตามเกณฑ�ของคุรุสภา และจํานวนสัดส�วนอาจารย�นิเทศก�ต�อ
นักศึกษามีความเหมาะสม ท้ังนี้ไม�เกิน 1: 10  
 
4. การเตรียมครูพ่ีเล้ียงในโรงเรียนเครือข)ายร)วมพัฒนา 
 ผู0บริหารโรงเรียน ครูพ่ีเลี้ยง จะเข0าร�วมประชุมสัมมนา ก�อนเปqดภาคเรียน เพ่ือประชุมชี้แจงรายละเอียด
บทบาทหน0าท่ี แนวทางการประเมินผล พร0อมท้ังคู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพ่ือให0เกิดความเข0าใจท่ี
ตรงกัน โดยมีฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู คณะครุศาสตร�เป,นผู0ดําเนินการ (ครูพ่ีเลี้ยง ต0องเป,นครูท่ีสอนใน
รายวิชาเฉพาะมาไม�น0อยกว�า 3 ป)) 
 
5. การจัดการความเส่ียง 
 ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู อาจารย�นิเทศก� คณะครุศาสตร� อาจารย�ผู0ประสานงานทุกสาขา                 
จัดประชุมเพ่ือวางแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยง ในเรื่องการปฏิบัติงานทางด0านวิชาการ การให0คําปรึกษา และ
ด0านอ่ืนๆ โดยมีการวางแผนการติดตาม ดูแลและช�วยเหลือนักศึกษาในกรณีเกิดเหตุการณ�ท่ีไม�คาดคิด                 
โดยให0มีลําดับข้ันตอนการช�วยเหลือ คือ อาจารย�นิเทศก� รองคณบดีท่ีดูแลฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู              
รองคณบดีฝAายวิชาการ และคณบดีเพ่ือแก0ไขปBญหาอย�างเป,นระบบ 
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หมวดท่ี 6 การประเมินนักศึกษา 
1.หลักเกณฑ�การประเมิน 

เกณฑ�การตัดสินผลการเรียน 
คะแนน     ผลการประเมิน           ความหมาย 

 80-100    A   ดีเยี่ยม 
 75-79    B+   ดีมาก 
 70-74    B   ดี 
 65-69    C+   ดีพอใช0 
 60-64    C   พอใช0 
 
 55-59    D+   ควรปรับปรุง (ตก) 
 50-54    D   ควรปรับปรุงมาก (ตก) 
 0-49    E   ควรปรับปรุงอย�างยิ่ง (ตก) 
 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 

2.1 ประเมินโดยอาจารย�นิเทศก�ของคณะครุศาสตร�  โดยใช0เกณฑ�การให0คะแนน ตามแบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานให0ครบถ0วน สรุปเป,นคะแนนเฉลี่ยของแต�ละคน 

2.2 ประเมินโดยครูพ่ีเลี้ยง จากโรงเรียนเครือข�ายร�วมพัฒนา  โดยใช0เกณฑ�การให0คะแนน ตามแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให0ครบถ0วน สรุปเป,นคะแนนเฉลี่ยของแต�ละคน 

2.3 ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู ให0คะแนนในส�วนของฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู และดําเนินการ
จัดส�งคะแนนให0กับอาจารย�นิเทศก� เพ่ือประมวลผลและประเมินผลต�อไป 
 
3. ความรับผิดชอบของครูพ่ีเล้ียงต)อการประเมินนักศึกษา 
 ครูพ่ีเลี้ยงเม่ือได0รับคําชี้แจงการประเมินแล0ว ต0องประเมินผลการสอนของนักศึกษาอย�างน0อย 2 ครั้ง 
และเม่ือประเมินผลเรียบร0อย จัดส�งแบบประเมินมาท่ีฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู คณะครุศาสตร� ในวันสิ้นสุด
การปฏิบัติการสอนกับทางโรงเรียน เพ่ือการประมวลผลเป,นเกรดต�อไป 
 
4.ความรับผิดชอบของอาจารย�นิเทศก�และผูHรับผิดชอบการฝกประสบการณ�วิชาชีพครูท่ีมีต)อการประเมิน
นักศึกษา 
 อาจารย�นิ เทศก�ประเมินผลการปฏิ บั ติการสอนของนักศึกษา โดยพิจารณาจาก คุณลักษณะ 
และการปฏิบัติงานของนักศึกษาการปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูของนักศึกษาแบบประเมินสมรรถภาพการสอนของ
นักศึกษาแฟcมสะสมงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควรประสานกับฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู เพ่ือนํา
คะแนนมาร�วมประเมินผลเป,นเกรดต�อไป 
 
5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต)าง 
 ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู ประสานกับโรงเรียนเครือข�ายร�วมพัฒนาและสาขาวิชาเพ่ือตรวจสอบ 
ทําความเข0าใจ เม่ือผลการประเมินมีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีจําเป,น โดยมีการประสานงาน 
หรือจัดประชุมเพ่ือพิจารณาข0อสรุปด0วยความยุติธรรม และเกิดผลดีต�อนักศึกษาต�อไป 
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หมวดท่ี 7  
การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 
1.กระบวนการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 1.1 นักศึกษา 
  1) การประเมินโครงการเตรียมการก�อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  2) การประชุมสัมมนาระหว�างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กลางภาคเรียน 

3) การประชุมสัมมนาปBจฉิมนิเทศ หลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในทุกภาคเรียน  
4) การประเมินตนเองอย�างสมํ่าเสมอระหว�างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 1.2 ครูพ่ีเลี้ยงหรืออาจารย�นิเทศก� 
  1) นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานด0านวิชาชีพครูในด0านการสอนและงานด0านอ่ืนๆตามแบบ
ประเมินท่ีฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู คณะครุศาสตร�ได0จัดเตรียมให0 
  2) ประชุมอาจารย�นิเทศก�ก�อน และหลังการปฏิบัติการสอน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และพัฒนากระบวนการเตรียมการฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู
ต�อไป 

1.3 อ่ืนๆ 
 การสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จากผู0บริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง 
อาจารย�นิเทศก�และนักศึกษา 
 
2.กระบวนการทบทวนผลประเมิน และการวางแผนปรับปรุง 
 2.1 ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูประเมินผลการประชุมอาจารย�นิ เทศก�จากคณะครุศาสตร�                 
จากคู�มือ  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจผู0บริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง 
อาจารย�นิเทศก�และนักศึกษาประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา เพ่ือนําเสนอต�อคณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร� เพ่ือทราบและพิจารณาแจ0งผลให0สาขาวิชาต�อไป 
 2.2 สาขาวิชาร�วมพิจารณาประสิทธิภาพผลของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วิเคราะห�ปBญหาและ
กําหนดแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช0ในภาคการศึกษาต�อไป โดยแสดงไว0ในรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 
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ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

วัน/เดือน/ปL กิจกรรม ผูHรับผิดชอบ/ผูHเกี่ยวขHอง สถานท่ี 
กุมภาพันธ� - ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูติดต�อประสาน

โรงเรียนเครือข�ายและส�งหนังสือสอบถามจํานวนความ
ต0องการนักศึกษาปฏิบัติการสอนของแต�ละโรงเรียน
เครือข�าย  
- โรงเรียนเครือข�ายแจ0งจํานวนความต0องการนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนให0คณะครุศาสตร�ทราบ 

- ฝAายฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครู 
- โรงเรียนเครือข�าย 

- คณะครุศาสตร�
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏธนบุรี 
 
- โรงเรียน/       
คณะครุศาสตร� 

สัปดาห�ที่ 1-2  
ของเดือนมีนาคม 

- ประธานหลักสูตร อาจารย�ประจําหลักสูตร และ
นักศึกษาแต�ละสาขาวิชาจัดนักศึกษาตามความ
ต0องการของโรงเรียนเครือข�าย 
- ส�งรายชื่อนักศึกษาให0กับฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพ
ครู  

ประธานหลักสูตร 
อาจารย�ประจาํหลักสูตร 
และนักศึกษา 

คณะครุศาสตร� 

 สัปดาห�ที่ 3-4 
ของเดือนมีนาคม 

ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูจัดทําและส�งหนังสือขอ
ความอนุเคราะห�รับนักศึกษาให0แก�โรงเรียนเครือข�าย 
 

ฝAายฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร� 

เมษายน  
 
 

- ประชุมคณะกรรมการฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู
เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการเลือกโรงเรียนที่จะ
นิเทศนักศึกษา 
- อาจารย�นิเทศก�ประจําโรงเรียน และอาจารย�นิเทศก�
ประจําสาขาวิชา เลือกโรงเรียนที่จะนิเทศนักศึกษา 
-ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูดําเนินการจัดทําคําสั่ง
แต�งตั้งอาจารย�นิเทศก�ประจําโรงเรียนและอาจารย�
นิเทศก�ประจําสาขาวิชา 

- คณะกรรมการฝAายฝEก
ประสบการณ�วิชาชีพครู 
- อาจารย�ประจาํคณะครุ
ศาสตร� 
 

คณะครุศาสตร� 
 

สัปดาห�ที่ 1-2 
ของเดือน
พฤษภาคม 

- ประชุมสัมมนาผู0บริหาร อาจารย�พี่เลี้ยง อาจารย�
นิเทศก� และนักศึกษา  
- คณะครุศาสตร�ส�งมอบตัวนักศึกษาให0กับโรงเรียน
เครือข�าย 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

- ฝAายฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครู 
- ผู0บริหารมหาวิทยาลัย 
ผู0บริหารโรงเรียน 
อาจารย�พี่เลี้ยง อาจารย�
นิเทศก� และนักศึกษา 

- ห0องประชุม  
อาคาร 2 ชั้น 8 
- โรงเรียน
เครือข�าย 

สัปดาห�ที่ 3  
ของเดือน
พฤษภาคม 

นักศึกษาเข0าพบผู0อํานวยการโรงเรียน อาจารย�พี่เลี้ยง 
เพื่อรับมอบภาระการสอน และภาระงานอ่ืน ๆ ที่ได0รับ
มอบหมายจากโรงเรียน 

โรงเรียนเครือข�าย โรงเรียน
เครือข�าย 

พฤษภาคม 
ถึง  

มิถุนายน 

อาจารย�พี่เลี้ยง อาจารย�นิเทศก� นิเทศการสอน  อาจารย�พี่เลี้ยง/ 
อาจารย�นิเทศก�ประจาํ
โรงเรียน/ อาจารย�
นิเทศก�ประจําวชิา/ 
นักศึกษา 
 

โรงเรียน
เครือข�าย 
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 คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี 

คู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

วัน/เดือน/ปL กิจกรรม ผูHรับผิดชอบ/
ผูHเก่ียวขHอง 

สถานท่ี 

สัปดาห�ที่ 2  
ของเดือน
มิถุนายน 

สัมมนานักศึกษาระหว�างการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา คร้ังที่ 1 ในวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. 

ฝAายฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครู/นักศึกษา 

มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏธนบุรี 

สัปดาห�ที่ 2 
ของเดือน
กรกฎาคม 

อาจารย�พี่เลี้ยง อาจารย�นิเทศก�ประเมินการสอนของ
นักศึกษา ช�วงที่ 1 (คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2)    

อาจารย�พี่เลี้ยง/ 
อาจารย�นิเทศก�ประจาํ
โรงเรียน/ อาจารย�
นิเทศก�ประจําวชิา/ 
นักศึกษา 

โ ร ง เ รี ย น
เครือข�าย 

กรกฎาคม 
ถึง 

กันยายน 

อาจารย�พี่เลี้ยง อาจารย�นิเทศก� นิเทศการสอน  อาจารย�พี่เลี้ยง/ 
อาจารย�นิเทศก�ประจาํ
โรงเรียน/ อาจารย�
นิเทศก�ประจําวชิา/ 
นักศึกษา 

โ ร ง เ รี ย น
เครือข�าย 

สัปดาห�ที่ 2  
ของเดือน
สิงหาคม  

สัมมนานักศึกษาระหว�างการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา คร้ังที่ 2 ในวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. 

ฝAายฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครู/นักศึกษา 

มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏธนบุรี 

สัปดาห�ที่ 4  
ของเดือน
กันยายน 

อาจารย�พี่เลี้ยง อาจารย�นิเทศก�ประเมินการสอนของ
นักศึกษา ช�วงที่ 2 (คร้ังที่ 3 และคร้ังที่ 4)    

อาจารย�พี่เลี้ยง/ 
อาจารย�นิเทศก�ประจาํ
โรงเรียน/ อาจารย�
นิเทศก�ประจําวชิา/ 
นักศึกษา 

โ ร ง เ รี ย น
เครือข�าย 

สัปดาห�ที่ 1  
ของเดือนตุลาคม 

-ส�งงานให0อาจารย�นิเทศก�ประจาํโรงเรียน (แฟcมสะสม
ผลงาน และงานวิจัยในชั้นเรียน) 
-ส�งงานให0อาจารย�นิเทศก�ประจาํวิชา (สมุดบันทึก
ประจําตัว สมุดบนัทึกการนิเทศ สมุดประเมินของ
อาจารย�พี่เลี้ยง) 
-ส�งสมุดลงเวลาของแต�ละโรงเรียนให0กับฝAายฝEก
ประสบการณ�วิชาชีพครู 
-อาจารย�นิเทศก�แต�ละสาขาวิชา  รวบรวมคะแนนส�งที่
ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู 
 

ฝAายฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครู/อาจารย�    พี่
เลี้ยง/อาจารย�นิเทศก�/
นักศึกษา 

คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏธนบุรี 

 
 หมายเหตุ    นักศึกษาตHองเขHาร)วมประชุมสัมมนาทุกครั้ง เนื่องจากเปWนขHอบังคับของคุรุสภา และมีผลต)อ 
                    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
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 คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี 

คู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
วัน/เดือน/ปL กิจกรรม ผูHรับผิดชอบ/

ผูHเก่ียวขHอง 
สถานท่ี 

สัปดาห�ท่ี 1-2  
ของเดือนกันยายน 

ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูติดต�อประสานโรงเรียน
เครือข�ายและส�งหนังสือสอบถามจํานวนความต0องการ
นักศึกษาฝEกประสบการณ�วิชาชีพของแต�ละโรงเรียน
เครือข�าย 

ฝAายฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร�
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏธนบุร ี

สัปดาห�ท่ี 3  
ของเดือนกันยายน 

โรงเรียนเครือข�ายแจ0งจํานวนความต0องการนักศึกษาฝEก
ประสบการณ�วิชาชีพครู 

ฝAายฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครู 

โรงเรียน/ 
คณะครุศาสตร� 

สัปดาห�ท่ี 4  
ของเดือนกันยายน 

- ประธานหลักสูตร อาจารย�ประจําหลักสูตร และ
นักศึกษาแต�ละสาขาวิชาจัดนักศึกษาตามความต0องการ
ของโรงเรียนเครือข�าย 
- ส�งรายช่ือนักศึกษาให0กับฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพ
ครู  

ประธานหลักสตูร 
อาจารย�ประจําหลักสตูร 
และนักศึกษา 

คณะครุศาสตร� 

สัปดาห�ท่ี 1 
ของเดือนตุลาคม 

ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูจัดทําหนังสือส�งตัว
นักศึกษาให0กับแต�ละโรงเรียนเครือข�าย 

ฝAายฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร� 

สัปดาห�ท่ี 2  
ของเดือนตุลาคม 

อาจารย�นิเทศก�ประจําโรงเรียน และอาจารย�นิเทศก�
ประจําสาขาวิชา เลือกโรงเรียนท่ีจะนิเทศ  

อาจารย�คณะครุศาสตร� คณะครุศาสตร�  

สัปดาห�ท่ี 3  
ของเดือนตุลาคม 

นักศึกษาเข0าพบผู0อํานวยการโรงเรยีน ครูพ่ีเลีย้ง เพ่ือรับ
มอบภาระการสอน และภาระงานอ่ืน ๆ ท่ีได0รับ
มอบหมายจากโรงเรียน 

โรงเรียนเครือข�าย โรงเรียนเครือข�าย 

สัปดาห�ท่ี 4  
ของเดือนตุลาคม 

- ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการฝEกประสบการณ�วิชาชีพ
ครูให0แก�ผู0บริหารโรงเรียน ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย�นิเทศก� 
และนักศึกษา 
- คณะครุศาสตร�ส�งมอบตัวนักศึกษาให0กับโรงเรียน
เครือข�าย 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู 

ฝAายฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครู/ ผู0บริหาร
มหาวิทยาลยั ผู0บรหิาร
โรงเรียน ครูพ่ีเลี้ยง 
อาจารย�นิเทศก� และ
นักศึกษา 

ห0องประชุม  
อาคาร 2 ช้ัน 8 

สัปดาห�ท่ี 3  
ของเดือนธันวาคม 

สัมมนานักศึกษาระหว�างการฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู 
ครั้งท่ี 1 ในวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. 

ฝAายฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครู/นักศึกษา 

มหาวิทยาลยั    
ราชภัฎธนบุร ี

สัปดาห�ท่ี 4  
ของเดือนธันวาคม 

ครู พ่ี เลี้ยง อาจารย� นิเทศก�  ประเมินการสอนของ
นักศึกษา ช�วงท่ี 1 (ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2)    

ครูพ่ีเลีย้ง/ อาจารย�
นิเทศก�ประจําโรงเรียน/ 
อาจารย�นิเทศก�ประจํา
วิชา/ นักศึกษา 

โรงเรียนเครือข�าย 

สัปดาห�ท่ี 1  
ของเดือนกุมภาพันธ� 

สัมมนานักศึกษาระหว�างการฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู
ครั้งท่ี 2 ในวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. 

ฝAายฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครู/นักศึกษา 

มหาวิทยาลยั    
ราชภัฎธนบุร ี

สัปดาห�ท่ี 2  
ของเดือนกุมภาพันธ� 

ครู พ่ี เลี้ยง อาจารย� นิเทศก�  ประเมินการสอนของ
นักศึกษา ช�วงท่ี 2 (ครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 4)   

ครูพ่ีเลีย้ง/ อาจารย�
นิเทศก�ประจําโรงเรียน/ 
อาจารย�นิเทศก�ประจํา
วิชา/ นักศึกษา 

ห0องประชุม  
อาคาร 2 ช้ัน 8 
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 คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี 

คู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

วัน/เดือน/ปL กิจกรรม ผูHรับผิดชอบ/
ผูHเก่ียวขHอง 

สถานท่ี 

สัปดาห�ท่ี 1-2  
ของเดือนมีนาคม 

-ส�งงานให0อาจารย�นิเทศก�ประจําโรงเรียน (แฟcมสะสม
ผลงาน และงานวิจัยในช้ันเรียน) 
-ส�งงานให0อาจารย�นิเทศก�ประจําวิชา (สมุดบันทึก
ประจําตัว สมดุบันทึกการนิเทศ สมุดประเมินของครูพ่ี
เลี้ยง) 
-ส�งสมุดลงเวลาของแต�ละโรงเรยีนให0กับฝAายฝEก
ประสบการณ�วิชาชีพครู 
-อาจารย�นิเทศก�แต�ละสาขาวิชา  รวบรวมคะแนนส�งท่ี
ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพคร ู
 

ฝAายฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครู/ครูพ่ีเลี้ยง/
อาจารย�นิเทศก�/
นักศึกษา 

คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏธนบุร ี

 
 หมายเหตุ   นักศึกษาตHองเขHาร)วมประชุมสัมมนาทุกครั้ง เนื่องจากเปWนขHอบังคับของคุรุสภา และมีผลต)อ   
                ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
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 คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี 

คู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

บทที่ 2 
 

การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 
 
 

1. หลักการของการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 การประเมินผลปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 
 1. เป,นการประเมินผลเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพด0านต�างๆ ในการเป,นครู โดยถือว�าเป,นการประเมินเพ่ือ
วินิจฉัยข0อดี และข0อควรปรับปรุงเป,นช�วงๆ หรือเป,นลําดับข้ันตอนอย�างต�อเนื่องกัน ซ่ึงจะช�วยให0นักศึกษาครูได0
ทราบผลการประเมินและการปรับปรุง หรือพัฒนาสมรรถภาพในการเป,นครูได0เพ่ิมสูงข้ึนตามลําดับ แล0วจึงมีการ
ประเมินผลเพ่ือตัดสินความสามารถนั้นๆ ในภายหลัง 
 2. เป,นการประเมินสมรรถภาพของนักศึกษาให0ครอบคลุมในหลายๆ ด0าน ท้ังด0านความรู0 เทคนิควิธี และ
คุณลักษณะต�าง ๆ โดยอาศัยผู0ประเมินสองฝAาย ท้ังฝAายของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนท่ีเป,นหน�วยฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครู 

3. เป,นการประเมินผลแบบอิงเกณฑ� โดยการตัดสินผลแต�ละแบบประเมินจะต0องพิจารณาเป,นไป            
ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว0ล�วงหน0า 
 
2. จุดประสงค�ของการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีจุดประสงค�สําคัญ ดังนี้ 
 1. เพ่ือประเมินความก0าวหน0าในการปฏิบัติงานของนักศึกษาครูอย�างต�อเนื่องกันตลอดเวลาโดยนักศึกษา
ครูได0ทราบผลการปฏิบัติและพัฒนาตนเองจนบรรลุผลตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 
 2. เพ่ือตัดสินผลรวมของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแต�ละข้ันตอนหลังจากนักศึกษาได0รับการพัฒนา
ความสามารถตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 

 

3.แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  

 1. ผู0ท่ีทําหน0าท่ีประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะมี 2 ฝAาย คือ ฝAายโรงเรียนท่ีเป,นหน�วยฝEก
ประสบการณ� และฝAายมหาวิทยาลัย ฝAายโรงเรียนจะประเมินโดยครูพ่ีเลี้ยงประจําตัวนักศึกษาแต�ละคน           
และผู0บริหาร หรือผู0ท่ีผู0บริหารมอบหมายหรือคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต�งต้ังข้ึน สําหรับฝAายมหาวิทยาลัยจะ
ประเมินโดยอาจารย�นิเทศก�ประจําโรงเรียนหรือประจําสาขาวิชาของโรงเรียนแต�ละแห�ง และโดยฝAายฝEก
ประสบการณ�วิชาชีพครู ซ่ึงแบ�งได0ดังนี้ 
  1) ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู           20  คะแนน 
  2) อาจารย�นิเทศก�   60 คะแนน     

3) ครูพ่ีเลี้ยง    40  คะแนน 
 
 2. ผู0ประเมินแต�ละฝAายจะกํากับการปฏิบัติงานของนักศึกษาอย�างใกล0ชิด และปรับปรุงแก0ไขสิ่งท่ีบกพร�อง 
แล0วทําการสรุปตัดสินผลการประเมินลงในแบบประเมินให0ครบแล0วส�งให0ฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูซ่ึงจะนําส�ง
ต�อให0อาจารย�นิเทศก�เพ่ือนํามาพิจารณาสรุปตัดสินผลการเรียน (เกรด) ต�อไป 
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3. แบบประเมินท่ีอาจารย�นิเทศก�ใช0เพ่ือพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด0วย  
  1) แบบ ปว.1 : แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
  2) แบบ ปว.2 : แบบประเมินการปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูของนักศึกษา 
  3) แบบ ปว.3 : แบบประเมินสมรรถภาพการสอนของนักศึกษา 
  4) แบบ ปว.4 : แบบประเมินแฟcมสะสมผลงานของนักศึกษา 

5) แบบ ปว.5 : แบบประเมินรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน 
4. แบบประเมินท่ีครูพ่ีเลี้ยงใช0เพ่ือพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด0วย  
  1) แบบ ปว.1 : แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
  2) แบบ ปว.2 : แบบประเมินการปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูของนักศึกษา 
  3) แบบ ปว.3 : แบบประเมินสมรรถภาพการสอนของนักศึกษา 
 
4. กระบวนการรวบรวมคะแนนและส)งผลการประเมิน 
 1. ครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนท่ีเป,นสถานท่ีฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู เม่ือประเมินผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปว.1-ปว.3) แล0ว ให0รวบรวมคะแนนจากแบบ
ประเมินทุกแบบกรอกลงในแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จากนั้นนําส�งผู0อํานวยการ
โรงเรียนหรือผู0ท่ีได0รับมอบหมายให0ปฏิบัติหน0าท่ีแทนเพ่ือส�งไปยัง ฝKายฝกประสบการณ�วิชาชีพครู คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ� เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 
ท้ังนี้การดําเนินการส�งผลการประเมิน ตลอดจนการดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข0องกับเอกสารนี้ให0ดําเนินการใน
ลักษณะเอกสารลับของราชการ 
 2. อาจารย�นิเทศก�ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจาก
แบบประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปว.1-ปว.5) และเม่ือได0รับคะแนนในส�วนของฝAายฝEก
ประสบการณ�วิชาชีพครูแล0ว ให0รวบรวมคะแนนจากแบบประเมินทุกแบบกรอกลงในแบบสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพ่ือตัดสินผลการเรียน (เกรด) ต�อไป  
 
5. การประเมินผลและเกณฑ�การตัดสินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
 การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ซ่ึงจัดอยู�ในกลุ�มวิชาการฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครูตามหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)) โดยนักศึกษาจะต0อง
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป,นระยะเวลา 1 ป)การศึกษา ในระดับชั้นป)ท่ี 5 โดยนักศึกษาจะผ�านการปฏิบัติ         
การสอนในสถานศึกษาได0นั้นจะต0องเป,นไปตามเง่ือนไขดังนี้ 
 

1. ต0องเข0าร�วมการประชุมปฐมนิเทศเตรียมความพร0อมก�อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา           
ในระหว�างและหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมท้ังกิจกรรมเสริมความเป,นครูอ่ืน ๆ ตามท่ีฝAายฝEก
ประสบการณ�วิชาชีพครูกําหนด 

2. ต0องผ�านเกณฑ�การประเมินผลตามข0อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว�าด0วยการประเมินผล              
ท่ีกําหนดไว0ว�า การประเมินผลการฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูในแต�ละรายวิชานั้น มีการประเมินในระดับ                  
ค�าคะแนน 8 ระดับ ถHาไดHระดับคะแนนต่ํากว)า “C” ถือว)าสอบตก นักศึกษาจะตHองลงทะเบียนเรียนใหม)           
ถHาไดHรับการประเมินผลต่ํากว)า “C” เปWนครั้งท่ี 2 ถือว)าหมดสภาพการเปWนนักศึกษา 
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3. ต0องมีเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม�น0อยกว�าร0อยละ 80 ของช�วงเวลาการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาในแต�ละภาคการศึกษา 

4. ต0องปฏิบัติตามระเบียบต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และของสถานศึกษา 
5. ต0องไม�มีความผิดตามข0อกําหนดสําหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีกําหนดไว0เป,นพิเศษ 

โดยความผิดท่ีกําหนดไว0เป,นพิเศษท่ีเป,นเหตุให0ไม�ผ�านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือถูกส�งตัวกลับ
มหาวิทยาลัย ประกอบด0วย 
  1) ประพฤติเสื่อมเสียด0านชู0สาว 
  2) ยักยอก ขโมย ทําลายทรัพย�สินของผู0อ่ืนหรือของทางราชการ 
  3) ด่ืมสุรา เสพยาเสพติด 
  4) เล�นการพนัน 
  5) ทะเลาะวิวาทและก�อให0เกิดการแตกสามัคคีในหมู�คณะหรือในหน�วยงาน 
  6) ขาดสอนเป,นประจํา โดยไม�มีเหตุอันควร 
  7) ไม�ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร 
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บทที่ 3 
 

บทบาทและหนHาท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวขHอง 
ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

        
1. ผูHบริหารสถานศึกษา 
 ผู0บริหารสถานศึกษาเป,นผู0 มีบทบาทสําคัญในการส�งเสริมและประสานงานการปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา โดยมีบทบาทและหน0าท่ี ดังนี้ 
 1.1 ประสานงานและร�วมมือกับคณะครุศาสตร�  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการเป,นหน�วย 
ฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูของนักศึกษา 
 1.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาเก่ียวกับสถานศึกษา ตลอดจนระเบียบข0อปฏิบัติต�าง ๆ ในสถานศึกษา 
 1.3 แต�งต้ังครูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป,นไปตามเกณฑ�ของคุรุสภาเพ่ือทําหน0าท่ีเป,นครูพ่ีเลี้ยงให0แก�
นักศึกษา 
 1.4 มอบหมายงาน ควบคุมดูแล ช�วยเหลือและแนะนํานักศึกษาในด0านการปฏิบั ติการสอน                           
การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนในระหว�างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 1.5 ประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาร�วมกับครูพ่ีเลี้ยง และนําผลการประเมินแจ0งต�อ      
คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 1.6 เสนอข0อเสนอแนะต�อคณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน                 
ให0มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  
2. ครูพ่ีเล้ียง 
 ครูพ่ีเลี้ยง เป,นครูท่ีสอนประจําการในโรงเรียน ซ่ึงผู0บริหารสถานศึกษามอบหมายให0ทําหน0าท่ีดูแล แนะนํา 
และช�วยเหลือนักศึกษาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยครูต0องเป,นผู0มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป,นไปตาม
เกณฑ�ของคุรุสภา ครูพ่ีเลี้ยงจึงมีความสําคัญในฐานะเป,นต0นแบบความเป,นครูของนักศึกษา และมีความสําคัญต�อ
นักศึกษาเทียบเท�ากับอาจารย�ในมหาวิทยาลัย โดยครูพ่ีเลี้ยงมีบทบาทและหน0าท่ี ดังนี้ 
 2.1 แนะนําตัว และทําความเข0าใจขอบข�ายงานในหน0าท่ีครู ท้ังภาระการสอนและภาระงานอ่ืน ๆ  
 2.2 มอบหมายเนื้อหาสาระการเรียนรู0ตามกลุ�มสาระให0นักศึกษาเพ่ือให0นักศึกษาได0นําไปใช0ใน                     
การเตรียมการสอนล�วงหน0าก�อนเปqดภาคการศึกษา 
 2.3 ติดตาม ตรวจแผนการจัดการเรียนรู0ของนักศึกษาท่ีต0องส�งล�วงหน0าอย�างน0อย 1 สัปดาห� พร0อมให0
คําแนะนํา และส�งให0นักศึกษาแก0ไขปรับปรุงก�อนวันปฏิบัติการสอนจริงตามตารางสอนของนักศึกษา  
 2.4 มอบหมายงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข0องกับการปฏิบัติหน0าท่ีครูให0นักศึกษาได0เรียนรู0 พร0อมแนะแนวทาง
ปฏิบัติท่ีถูกต0องให0แก�นักศึกษา 
 2.5 สังเกตการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา แนะนําข0อบกพร�องและวิธีแก0ไขปรับปรุงแก�นักศึกษา 
 2.6 วัดผลและประเมินผลการปฏิบัติการสอนร�วมกับผู0บริหารสถานศึกษาและอาจารย�นิเทศเป,นระยะ ๆ 
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และแจ0งให0นักศึกษาทราบในกรณีท่ีต0องให0มีการปรับปรุง
แก0ไข 
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 2.7 รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สรุปผลรายงานให0ผู0บริหารโรงเรียน
พิจารณาและส�งฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 2.8 ควบคุมดูแล แนะนํา ตักเตือน และช�วยเหลือการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษาใน
ระหว�างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 2.9  ให0ความคุ0นเคย และปลูกฝBงเจตคติท่ีดีต�ออาชีพครูให0แก�นักศึกษา 
 2.10 เป,นตัวอย�างของครูท่ีดีให0แก�นักศึกษา 
  
3.อาจารย�นิเทศก� 
 อาจารย�นิเทศก� เป,นอาจารย�ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท่ีได0รับการแต�งต้ังจากมหาวิทยาลัย โดยมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเป,นไปตามเกณฑ�ของคุรุสภา โดยอาจารย�นิเทศก�มีบทบาทและหน0าท่ี ดังนี้ 
 3.1 ควบคุมดูแลนักศึกษาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท้ังในด0านความประพฤติและระเบียบ  
ปฏิบัติต�าง ๆ  
 3.2 สั่งงาน มอบหมายงาน เสนอแนะ และติดตามผลงานท่ีมอบหมายให0ทํา พร0อมท้ังให0คําแนะนําชี้แจง
ข0อบกพร�องต�าง ๆ  และวิธีการปรับปรุงแก0ไข   
 3.3 ช�วยเหลือ แนะนํา และดูแลนักศึกษาด0านการสอน วิธีสอน บุคลิกภาพขณะสอน การทําสื่อการสอน 
การควบคุมชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให0เป,นไปในแนวทางท่ีถูกต0อง 
 3.4 เป,นท่ีปรึกษาแก�นักศึกษาในด0านต�าง ๆ ในระหว�างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 3.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามแบบประเมินสําหรับอาจารย�
นิเทศก� 
 3.6 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแล0วนําส�งฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู   
  
4.นักศึกษา 
 นักศึกษา เป,นผู0 ท่ีจะต0องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยการนําความรู0ภาคทฤษฎีไปวิเคราะห�
เปรียบเทียบแล0วนําไปลงมือปฏิบัติร�วมกับบุคลากรประจําในโรงเรียนท่ีเป,นหน�วยฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู 
โดยนักศึกษามีบทบาทและหน0าท่ี ดังนี้  
 
 4.1 การปฏิบัติตนก)อนการปฏิบัติการสอน 
  1) เข0าร�วมการอบรมเพ่ิมความรู0 และปฐมนิเทศก�อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจาก ฝAาย
ฝEกประสบการณ�วิชาชีพครู  
  2) ศึกษารายละเอียดคู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีฝAายฝEก
ประสบการณ�วิชาชีพครูแจกให0ก�อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  3) เข0าพบผู0บริหารสถานศึกษา และครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือรายงานตัว และขอเนื้อหาสาระการเรียนรู0เพ่ือ
นําไปใช0ในการเตรียมวางแผนการสอน และจัดทําสื่อประกอบการสอน พร0อมท้ังทําความเข0าใจขอบข�ายงานใน
หน0าท่ีครู 
  4) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู0 และทฤษฎีการสอน ตลอดจนกระบวนการเรียนรู0และ
กระบวนการสอน รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน เพ่ือนําไปใช0ในการออกแบบแผนการจัด             
การเรียนรู0 
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  5) วางแผนการสอนล�วงหน0าอย�างน0อย 1 สัปดาห� และส�งให0ครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย�นิเทศก�ตรวจ
ก�อนปฏิบัติการสอนจริง 
  6) ศึกษาสภาพของนักเรียน ห0องเรียน งานประจําชั้น บันทึกข0อมูลต�าง ๆ ลงในสมุดประจําตัว
ของตนเอง และในขณะเดียวกันก็ควรสังเกตการสอนของครูพ่ีเลี้ยงไปด0วย 
 
4.2 การปฏิบัติตนต)อครูพ่ีเล้ียง 
  1) ศึกษาและเรียนรู0การปฏิบัติงานหน0าท่ีครูจากครูพ่ีเลี้ยง 
  2) ซักถามและขอคําปรึกษาในด0านการจัดการเรียนการสอน 
  3) ทํางานช�วยเหลือในกิจการต�าง ๆ ของโรงเรียน 
  4) เลือกใช0คําแทนชื่อท่ีเหมาะสมกับวัยของครูพ่ีเลี้ยง การเรียก “คุณครู” หรือ “อาจารย�” เป,น
คําท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
  5) ทําความเข0าใจงานท่ีได0รับมอบหมายจากครูพ่ีเลี้ยงให0ชัดเจนว�าเรื่องใดจะให0ปฏิบัติอย�างไร 
หากเรื่องใดปฏิบัติไม�ได0 ควรชี้แจงให0ครูพ่ีเลี้ยงเข0าใจด0วยเหตุผล อย�านิ่งเฉยแล0วไม�ปฏิบัติตาม 
  6) ต0องระลึกเสมอว�าครูพ่ีเลี้ยงเป,นผู0รับผิดชอบในความเป,นระเบียบเรียบร0อยและการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน อย�าดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีนอกเหนืออํานาจ หม่ันถามและแลกเปลี่ยนความคิดกับครูพ่ีเลี้ยงเสมอ 
  7) การพูดจาสอบถามต�าง ๆ ควรใช0วาจาท่ีไพเราะ สุภาพ อ�อนน0อม ควรมี “ครับ หรือ “ค�ะ”  
ทุกครั้ง หรือคําอ่ืน ๆ เช�น “ขอโทษครับ , ขอโทษค�ะ” และ “ขอบคุณครับ , ขอบคุณค�ะ” เป,นต0น 
 
4.3 การปฏิบัติตนต)อนักเรียนในช้ัน  
  1) ควรวางตัวให0เป,นผู0ใหญ� เพ่ือให0นักเรียนเคารพนับถือเหมือนครูคนหนึ่งของสถานศึกษา 
  2) ในการสอนต0องคํานึงผลประโยชน�ของนักเรียน และทําให0เกิดการเรียนรู0อย�างมีประสิทธิภาพ 
ไม�ควรมุ�งให0จบตามท่ีเตรียมไว0โดยไม�สนใจว�าผู0เรียนจะตามทันหรือไม� 
  3) ให0ความเมตตากรุณาต�อนักเรียน ให0ความสนใจต�อนักเรียนทุกคนเท�าเทียมกัน โดยต0องเข0าใจ
ว�านักเรียนเหล�านั้นมาจากครอบครัวและสิ่งแวดล0อมท่ีแตกต�างกัน  
  4) ให0ความยุติธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ และตักเตือนนักเรียนด0วยความรักและหวังดี 
  5) การกําหนดกฎระเบียบต�าง ๆ ในชั้น ให0ปรึกษากับครูพ่ีเลี้ยงก�อนเสมอ 
  6) ต้ังใจในการอบรม สั่งสอนนักเรียนด0วยความจริงใจ  
  7) มีความสนใจต�อปBญหาของนักเรียน และหาแนวทางแก0ไขหรือมีส�วนร�วมให0ความช�วยเหลือใน
การแก0ไขปBญหานั้น ๆ  
  8) ควรปรับปรุงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของตนเองให0เหมาะสมกับความเป,นครู  
  9) เป,นตัวอย�างท่ีดีแก�นักเรียนในทุกด0าน โดยเฉพาะการวางตน บุคลิกภาพและอุปนิสัย 
  10) ต0องปรับอารมณ�ให0ยิ้มแย0มแจ�มใสทุกครั้งท่ีสอน และมาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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4.4 การปฏิบัติตนต)อหนHาท่ีระหว)างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  1) ปฏิบัติการสอนและงานในหน0าท่ีครูท่ีครูพ่ีเลี้ยง อาจารย�นิเทศก� และผู0บริหารสถานศึกษา
มอบหมายให0 
  2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของสถานศึกษา 
  3) ต0องแต�งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย�างเคร�งครัด  
  4) นักศึกษาต0องไปถึงสถานศึกษาก�อนเวลาอย�างน0อย 30 นาที (ไม�เกิน 07.30 น.) และกลับหลัง
เวลาราชการ (16.30 น.) อย�างน0อย 15 นาที 
  5) นักศึกษาต0องลงเวลามาปฏิบัติงาน และเวลากลับในสมุดลงเวลาตามท่ีฝAายฝEกประสบการณ�
วิชาชีพครูกําหนด 
  6) ในกรณีท่ีนักศึกษามีความจําเป,นต0องลา ไม�ว�าจะเป,นลากิจหรือลาปAวยในระหว�างการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให0ปฏิบัติดังนี้ 
   - การลากิจ ต0องส�งใบลาต�อผู0บริหารสถานศึกษาผ�านครูพ่ีเลี้ยงล�วงหน0าอย�างน0อย 3 วัน 
และต0องส�งใบลาต�อฝAายฝEกประสบการณ�วิชาชีพครูด0วย และต0องได0รับการอนุมัติเสียก�อน จึงจะลาหยุดได0 
   - การลาปKวย ต0องส�งใบลาในวันท่ีลา หรือต0องส�งใบลาย0อนหลังในวันท่ีกลับมา
ปฏิบัติงานทันทีต�อผู0บริหารสถานศึกษาผ�านครูพ่ีเลี้ยง ในกรณีนี้ต0องแนบในรับรองแพทย�ท่ีออกโดยสถานพยาบาล
ของรัฐประกอบด0วย 
  7) การออกนอกบริเวณสถานศึกษาเป,นการชั่วคราวในเวลาราชการ ต0องแจ0งต�อครูพ่ีเลี้ยง และ
ผู0บริหารสถานศึกษาทุกครั้ง และจะออกไปได0ต0องได0รับการอนุญาต และต0องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา
นั้น ๆ  
  8) การกลับไปติดต�อราชการท่ีมหาวิทยาลัย หรือกลับเพ่ือไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยจะทําได0
เม่ือได0ขออนุญาตจากสถานศึกษา หรือสถานศึกษาได0รับแจ0งหนังสืออย�างเป,นทางการจากมหาวิทยาลัย               
และนักศึกษาต0องได0รับอนุญาตเป,นลายลักษณ�อักษรจากผู0บริหารสถานศึกษาเป,นท่ีเรียบร0อยก�อนจึงจะสามารถไป
ปฏิบัติภารกิจได0 
  9) นักศึกษาจะพานักเรียนออกไปนอกสถานศึกษาหรือไปทัศนศึกษาตามลําพังไม�ได0 จะต0องมีครู
พ่ีเลี้ยงหรือครูประจําการเป,นผู0นําไป และต0องได0รับอนุญาตจากสถานศึกษาทุกครั้ง นักศึกษาเป,นเพียงผู0ช�วยเท�านั้น 
  10) การจัดกิจกรรมหรือการสอนซ�อมเสริมนอกเวลาราชการ นักศึกษาจะต0องได0รับอนุญาต     
จากครูพ่ีเลี้ยงและผู0บริหารสถานศึกษาก�อน และต0องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาโดยเคร�งครัด  
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 คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี 

คู�มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



แบบ ปว.1 
 

 

 

คําช้ีแจง 1. แบบประเมินผลนี้อาจารย�พ่ีเลี้ยง และอาจารย�นิเทศก�ใช0ประเมินผลนักศึกษา 1 คน โดยประเมินผล     
    4 ครั้งต�อ 1  ภาคการศึกษา 
 2. โปรดกรอกคะแนนในช�องผลการประเมินตามสภาพจริงของนักศึกษา 
 3. โปรดนําผลการประเมินในครั้งท่ี 4 ไปลงตารางสรุปผลการประเมิน 

เกณฑ�การใหHคะแนนแต)ละรายการประเมิน 
1 คะแนน หมายถึง นักศึกษาไม�สามารถปฏิบัติตนได0 
2 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนได0แต�มีข0อเสนอแนะ 
3 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนได0เป,นครั้งคราว 
4 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนสมํ่าเสมอ 
5 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนสมํ่าเสมอเป,นแบบอย�างได0 

 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม ประเมินคร้ังท่ี 1 ประเมินคร้ังท่ี 2 ประเมินคร้ังท่ี 3 ประเมินคร้ังท่ี 4 

1. การแต�งกายถูกต0องตามระเบียบท่ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกําหนด 

5 
    

2. มีกิริยา มารยาท เหมาะสมกับกาลเทศะ 5     

3. มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีด ี 5     

4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ� 5     

5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
และมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

5 
    

6. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิาน 5     

7. ช�วยเหลือร�วมมือกิจกรรมในโรงเรียน 5     

8. แสวงหาความรู0และพัฒนาตนเองสม่ําเสมอ 5     

9. ปฏิบัติตนเป,นตัวอย�างท่ีดีแก�นักเรียน 5     

10. ปฏิบัติหน0าท ี่ตรงเวลา และเตม็เวลา 5     

11. มีทัศนคติท่ีดตี�อการประกอบวิชาชีพครู 5     

12. รัก เมตตา และปรารถนาดีต �อน ักเรียน 5     

รวมคะแนน (60 คะแนน) 60 .............คะแนน .............คะแนน .............คะแนน .............คะแนน 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

(คะแนนท่ีได0 x  1 ) 10 .............คะแนน .............คะแนน .............คะแนน .............คะแนน 
                       6      

 ลงช่ือ................... ลงช่ือ................... ลงช่ือ................... ลงช่ือ................... 
ลงชื่อผูHประเมิน (........................) (........................) (........................) (........................) 

 วันท่ี................... วันท่ี................... วันท่ี................... วันท่ี................... 

แบบประเมินคุณลกัษณะและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 



 

 

 
 

คําช้ีแจง 1. แบบประเมินผลนี้อาจารย�พ่ีเลี้ยง และอาจารย�นิเทศใช0ประเมินผลนักศึกษา 1 คน โดย 

              ประเมินผล 4 ครั้งต�อ 1 ภาคการศึกษา 
2. โปรดกรอกคะแนนในช �องผลการประเมินตามสภาพจริงของนักศึกษา 
3. โปรดนําผลการประเมินในครั้งท่ี 4 ไปลงตารางสรุปผลการประเมิน 

เกณฑ�การใหHคะแนนแต )ละรายการประเมิน 
1 คะแนน หมายถึง นักศึกษาไม�สามารถปฏิบัติตนได0 
2 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนได0แต�มีข0อเสนอแนะ 
3 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนได0เป,นครั้งคราว 
4 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนสมํ่าเสมอ 
5 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนสมํ่าเสมอเป,นแบบอย�างได0 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม ประเมินคร้ังท่ี 1 ประเมินคร้ังท่ี 2 ประเมินคร้ังท่ี 3 ประเมินคร้ังท่ี 4 

1. เอาใจใส�ดูแลนักเรียนสม่ําเสมอ 5     

2. ปรับปรุงช้ันเรียนได0เหมาะสม 5     

3. ส�งเสรมิให0นักเรียนมีคณุลักษณะท่ี 
    พึงประสงค� 

5 
    

4. วัดและประเมินผลระหว�างภาค และ 
    ปลายภาคเรียน ถูกต0องตามหลักวิชาการ 

5 
    

5. ส�งเสรมิให0ทํางานกลุ�มและรายบุคคล 5     

6. จัดทํา/รับผิดชอบโครงงาน เพ่ือพัฒนา 
    ผู0เรียน 

5 
    

7. จัดทําเอกสารงานธุรการช้ันเรียนได0 
    ถูกต0องและเป,นปBจจุบัน 

5 
    

8. ให0คําปรึกษา แนะนํานักเรยีนท่ีมีปBญหาได0 5     

9. ร�วมมือทํากิจกรรมต�างๆ ขอโรงเรียน 
    และชุมชน อย�างสร0างสรรค� 

5 
    

10. ไม�ข0องเก่ียวกับอบายมุขทุกประเภท 5     

11. ไม�ประพฤตผิิดในเรื่องชู0สาว 5     

12. ไม�แสวงหาผลประโยชน� หรือรับ 
     อามิสสินจ0างจากนักเรยีน 

5 
    

รวมคะแนน (60 คะแนน) 60 .............คะแนน .............คะแนน .............คะแนน .............คะแนน 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
(คะแนนท่ีได0  x   1 ) 10 .............คะแนน .............คะแนน .............คะแนน .............คะแนน 

                                  6 
     

 ลงช่ือ................... ลงช่ือ................... ลงช่ือ................... ลงช่ือ................... 
ลงชื่อผูHประเมิน (........................) (........................) (........................) (........................) 

 วันท่ี................... วันท่ี................... วันท่ี................... วันท่ี................... 

แบบ ปว.2 

แบบประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที#ครูของนักศึกษา 



 

 
  

 

คําชี� แจง    1. แบบประเมินผลนี้อาจารย�พ่ีเลี้ยง และอาจารย�นิเทศก�ใช0ประเมินผลนักศึกษา 1 คน โดย 
                             ประเมินผล 4 ครั้งต�อ 1 ภาคการศึกษา 

     2. โปรดกรอกคะแนนในช �องผลการประเมินตามสภาพจริงของนักศึกษา 
     3. โปรดนําผลการประเมินในครั้งท่ี 4 ไปลงตารางสรุปผลการประเมิน 

เกณฑ�การใหHคะแนนแต )ละรายการประเมิน 
     1 คะแนน หมายถึง นักศึกษาไม�สามารถปฏิบัติตนได0 
     2 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนได0แต�มีข0อเสนอแนะ 
     3 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนได0เป,นครั้งคราว 
     4 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนสมํ่าเสมอ 
     5 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนสมํ่าเสมอเป,นแบบอย�างได0 

 
 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ 
ประเมินครั�งที� 

1 
ประเมินครั�งที� 

2 
ประเมินครั�งที� 

3 
ประเมินครั�งที� 

4 
 

ตอนท่ี 1 บุคลิกภาพท่ัวไป 
1.1 แต�งกายเหมาะสมกับความเป,นครู 5     
1.2 ใช 0เส ียง นํ้าเส ียงช ัดเจน น�าฟ ังและน�าสนใจ 
     ใช0ภาษาสุภาพ ถูกต0องและเหมาะสม 

5     

1.3 เชื่อม่ันในตนเอง มีไหวพริบในการ 
     แก0ปBญหาเฉพาะหน0าได0อย�างเหมาะสม  
     กระตือรือร0น ในการสอน 

 
5 

    

1.4 มีความประพฤติเป,นแบบอย�างท ี่ดี 5     
ตอนท่ี 2 การจัดการเรียนรูHวิชาเฉพาะ 
2.1 การเตรียมการสอนและเนื้อหาสาระ      
     - การจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู0 
       ล�วงหน0า อย�างสมํ่าเสมอ และเหมาะสม 

5     

     - ความรอบรู0ในเนื้อหาท่ีสอน 5     
     - ความถูกต0องแม�นยําในเนื้อหาท่ีสอน 5     
     - ความสามารถในการประยุกต�ใช0ความรู0 
       ให0เหมาะสมกับการสอน 

5     

2.2 การดําเนินการสอนและการจัดกิจกรรม 
      การเรียนรู0 

     

     - การนําเข0าสู�บทเรียนมีความเหมาะสม 
       น�าสนใจและมีความสัมพันธ�กับเนื้อหา 

5 
    

 
 
 
 
 
 

แบบประเมินสมรรถภาพการสอนของนักศึกษา 

แบบ ปว.3 



 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
ประเมินครั้งท่ี 

1 
ประเมินครั้งท่ี 

2 
ประเมินครั้งท่ี 

3 
ประเมินครั้งท่ี 

4 
      - อธิบายหรือนําเสนอเนื้อหาได0ชัดเจน   
        ถูกต0องและสามารถยกตวัอย�างได0  
        ชัดเจน 

5 
    

      - การจัดกิจกรรม เทคนิคการจัดการ 
        เรียนรู0ได0เหมาะสมกับจุดประสงค� 
        และ  เนื้อหา มีความหลากหลาย 
        ของกิจกรรม 

 
5 

    

      - ดําเนินการสอนสอดคล0องกับ 
        แผนการสอน 

5     

      - มีการเสริมแรงในการสอน 5     
      - มีความสามารถในการใช 0 และผลิต  
        ส ื่อการเรียนรู0 5     

2.3 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู0      
      - ความหลากหลายของการวัดผล 
        และตรงตามสภาพจริง 

5     

      - ความสอดคล0องกับจุดประสงค� 5     
      - วิธีการและเคร่ืองมือการวัด 
        และประเมินผล มีความสมัพันธ�กัน 

5     

ตอนที่ 3 การจัดการชั้นเรียน 
3.1 ความสนใจในการตอบสนองของนักเรียน 5     

3.2 ใส�ใจและให0นักเรียนมีส�วนร�วมในการ 
     เรียนและมีความเป,นประชาธิปไตย 5 

    

3.3 สามารถควบคุมชั้นเรียนและสร0างวนิัย 
      ในชั้นเรียนได0 

5 
    

ตอนที่ 4 จัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูH 
4.1 มีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู0 5     

4.2 มีการนําบันทึกผลหลังการจดัการ 
     เรียนรู0ไปแก0ไขปรับปรุงข0อบกพร�อง  
     ของผู0เรียน 

5 
    

4.3 สามารถสร0างเคร ื่องมือหรือกิจกรรม 
     เพื่อพ ัฒนาผู0เร ียนได0 

5 
    

4.4 มีการนําผลการจัดการเรียนรู0ต�อยอด 
      สู�งานวิจัยในชั้นเรียนได0 

5 
    

รวมคะแนน (120 คะแนน) 120 .............คะแนน .............คะแนน .............คะแนน .............คะแนน 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
(คะแนนที่ได0  x   1 ) 

                   6 

20 ............คะแนน ............คะแนน ............คะแนน ............คะแนน 

      
 

ลงชื�อผู้ประเมิน 
ลงช่ือ................... 
(........................) 
วันท่ี................... 

ลงช่ือ................... 
(........................) 
วันท่ี................... 

ลงช่ือ................... 
(........................) 
วันท่ี................... 

ลงช่ือ................... 
(........................) 
วันท่ี................... 



 

                                                           

 

คําชี� แจง              1. แบบประเมินผลนี้อาจารย�พ่ีเลี้ยง และอาจารย�นิเทศก�ใช0ประเมินผลนักศึกษา 1 คน โดย 
                             ประเมินผล 2 ช�วงเวลาต�อ 1 ภาคการศึกษา 

     2. โปรดกรอกคะแนนในช �องผลการประเมินตามสภาพจริงของนักศึกษา 
     3. โปรดนําผลการประเมินในช�วงท่ี 2 ไปลงตารางสรุปผลการประเมิน 

เกณฑ�การใหHคะแนนแต )ละรายการประเมิน 
     1 คะแนน หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน มีข0อแก0ไขอย�างมาก 
     2 คะแนน หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน มีข0อแก0ไขค�อนข0างมาก 
     3 คะแนน หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน มีข0อแก0ไขพอประมาณ 
     4 คะแนน หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน ดีมีข0อแก0ไขเพียงเล็กน0อยเท�านั้น 
     5 คะแนน หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน ยอดเยี่ยมเกือบไม�มีข0อแก0ไขเลยใช0เป,นแบบอย�างได0 

  

รายการประเมิน คะแนนเตม็ ประเมินช่วงที� 1 ประเมินช่วงที� 2 

1.ลักษณะเชิงกายภาพของแฟ]ม 
  1.1 องค�ประกอบครบถ0วน 5 

  

  1.2 สะอาด ชัดเจน สวยงาม เป,นระเบียบ 5   

2.ผลงานท่ีสะทHอนพัฒนาการ 
  2.1 ด0านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 5 

  

  2.2 ด0านการปฏิบัติงานในหน0าท่ีครู 5   

  2.3 ด0านสมรรถนะการสอน 5   

  2.4 สรุปพัฒนาการด0านต�างๆ 5   

3.หลักฐานสนับสนุน 
  3.1 หลักฐานสนับสนุนเชื่อถือได0 5 

  

  3.2 ตรงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 5   

รวมคะแนน (40 คะแนน) 40 ……………..คะแนน ……………..คะแนน 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
(คะแนนท่ีได0 X   1) 

 

10 ……………..คะแนน ……………..คะแนน 

ลงช่ือผูHประเมิน 
ลงช่ือ ………………………. 
       (……………………….) 
วันท่ี…...../………/…........ 

ลงช่ือ ………………………. 
       (……………………….) 
วันท่ี…...../………/…........ 

 

 

 

แบบ ปว.4 

แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน 

  4 



 

 

 

 

คําช้ีแจง      1. แบบประเมินผลนี้อาจารย�พ่ีเลี้ยง และอาจารย�นิเทศก�ใช0ประเมินผลนักศึกษา 1 คน โดย 
                             ประเมินผล 2 ช�วงเวลาต�อ 1 ภาคการศึกษา 
             2. โปรดกรอกคะแนนในช�องผลการประเมินตามสภาพจริงของนักศึกษา 
             3. โปรดนําผลการประเมินในช�วงท่ี 2 ไปลงตารางสรุปผลการประเมิน 

เกณฑ�การใหHคะแนนแต)ละรายการประเมิน 
             1 คะแนน หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน มีข0อแก0ไขอย�างมาก 
             2 คะแนน หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน มีข0อแก0ไขค�อนข0างมาก 
             3 คะแนน หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน มีข0อแก0ไขพอประมาณ 
             4 คะแนน หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน ดีมีข0อแก0ไขเพียงเล็กน0อยเท�านั้น 
            5 คะแนน หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน ยอดเยี่ยมเกือบไม�มีข0อแก0ไขเลยใช0เป,นแบบอย�างได0 
 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ ประเมินช่วงที� 1 ประเมินช่วงที� 2 

1.การประเมินพฤติกรรม / กระบวนการวิจัย 
1.1 ประพฤติ ปฏิบัติต�อผู0ท่ีเก่ียวข0องกับการวิจัยด0วยความ   

เหมาะสม 
5   

  1.2 ประเมินความก0าวหน0าในการทําวิจัยของตนเองอย�างต�อเนื่อง 
       เพ่ือนําไปใช0ปรับปรุงการทําวิจัยในข้ันตอนต�างๆ 

5   

  1.3 สามารถดําเนินการวิจัยควบคู�ไปกับการจัดการเรียนรู0 5   

  1.4 ดําเนินงานวิจัยตามข้ันตอนด0วยความวิริยะอุตสาหะ 5   

  1.5 สามารถสํารวจปBญหา เพ่ือการวิจัยท่ีเหมาะสมได0ตามเวลาท่ี 
       กําหนดไว0ในแผนการดําเนินงาน  

5   

  1.6 สามารถศึกษาค0นคว0าเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข0องด0วย 
       ตนเอง โดยเน0นแหล�งปฐมภูมิ 

5   

  1.7 สามารถออกแบบการวิจัยได0เหมาะสมกับสภาพปBญหาของ 
       ผู0เรียน โดยอาศัยเอกสารและงานวิจัยท่ีได0ค0นคว0ามาก 

5   

  1.8 สามารถสร0าง / พัฒนาเครื่องมือการวิจัยท่ีมีคุณภาพ 5   

2. การประเมินผลงานวิจัย 

   2.1 ความชัดเจนของชื่อเรื่องวิจัย  และความทันสมัยต�อสภาพใน 
        ปBจจุบัน 

5   

   2.2 ระบุเหตุผล / ความจําเป,นในการทําวิจัยได0ชัดเจนและ 
        สมเหตุสมผล 

5   

   2.3 ความสอดคล0องของความมุ�งหมายของการวิจัยกับชื่อเรื่อง 5   

   2.4 ขอบเขตงานวิจัยชัดเจน เหมาะสม และสอดคล0องกับความมุ�ง  
        หมาย 

5   

   2.5 นิยามศัพท�เฉพาะ ตัวแปรท่ีศึกษาชัดเจนและถูกต0อง 5   

แบบ ปว.5 

แบบประเมนิรายงานผลการวจัิยในชั.นเรียน 



 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ ประเมินช่วงที� 1 ประเมินช่วงที� 2 

   2.6 ดําเนินการวิจัยครบทุกข้ันตอน และถูกต0อง 5   

   2.7 เครื่องมือการเก็บรวบรวมงานข0อมูลสอดคล0องกับตัวแปรท่ี 
        ศึกษา 

5   

   2.8 วิธีการเก็บรวบรวมข0อมูลมีความเหมาะสม 5   

   2.9  วิเคราะห�ข0อมูล แปลความหมาย และสรุปผลได0ถูกต0อง 5   

   2.10  เสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช0ประโยชน�ได0อย�างเหมาะสม 5 
  

รวมคะแนน (90 คะแนน) 90 ……………..คะแนน ……………..คะแนน 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
(คะแนนท่ีได0 X  1) 

 
10 ……………..คะแนน ……………..คะแนน 

ลงชื่อผูHประเมิน 
ลงชื่อ ……………………. 
    (……………………….) 
วันท่ี…...../………/…..... 

ลงชื่อ………………….     
(……………………….) 
วันท่ี…...../………/…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  9 



 

            

ตารางสรปุผลการประเมิน 
                                                   

 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

(60 คะแนน) 
หมายเหตุ 

แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนของนักศึกษา (ปว. 1) 
(10 คะแนน) 

  

แบบประเมินการปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูของนักศึกษา (ปว. 2) 
(10 คะแนน) 

  

แบบประเมินสมรรถภาพการสอนของนักศึกษา (ปว. 3) 
(20 คะแนน) 

  

แบบประเมินแฟcมสะสมผลงาน (ปว.4) 
(10 คะแนน) 

  

แบบประเมินรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน (ปว.5) 
(10 คะแนน) 

  

รวมคะแนนท่ีประเมิน   
 

 

     ขHอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 

 
                  ลงช่ือ…………………..................................................อาจารย�นิเทศก� 

  (.....................................................................) 
           

       
 
 



 

                             ความคิดเห็นและขHอเสนอแนะ 
 
 

ช)วงเวลาท่ี 1 ช)วงท่ีเวลา 2 
 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

ลงช ื่อ .................................................. 
              (...................................................) 

ผูHประเมิน 
วันท่ี .........../........................./.............. 

 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

ลงช ื่อ .................................................. 
            (...................................................) 

ผูHประเมิน 
วันท่ี .........../........................./.............. 



 

 
 

                                 ตารางสรปุผลการประเมิน 

 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

(40 คะแนน) 
หมายเหตุ 

แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนของนักศึกษา (ปว. 1) 
(10 คะแนน) 

  

แบบประเมินการปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูของนักศึกษา (ปว. 2) 
(10 คะแนน) 

  

แบบประเมินสมรรถภาพการสอนของนักศึกษา (ปว. 3) 
(20 คะแนน) 

  

รวมคะแนนท่ีประเมิน   
 

 

     ขHอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
     ........................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................... 
 

 
    ลงช่ือ…………………..................................................อาจารย�พ่ีเล้ียง  
           (.....................................................................) 

 
 

                  ลงช่ือ…………………..................................................ผูHบริหารหรือผูHท่ีไดHรับมอบหมาย 
(.....................................................................) 

                                   วันท่ี………………../………………………./………………. 
 
 
 
       

       



 

                             ความคิดเห็นและขHอเสนอแนะ 
 
 

ช)วงเวลาท่ี 1 ช)วงเวลาท่ี 2 
 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

ลงช ื่อ .................................................. 
              (...................................................) 

ผูHประเมิน 
วันท่ี .........../........................./.............. 

 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

ลงช ื่อ .................................................. 
            (...................................................) 

ผูHประเมิน 
วันท่ี .........../........................./.............. 



 

 
 

คณะกรรมการพัฒนาคู)มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
คณะกรรมการอํานวยการ 
  1. ผู0ช�วยศาสตราจารย� ดร.ปนดัดา   ยิ้มสกุล  ท่ีปรึกษา 
  2. ผู0ช�วยศาสตราจารย�วิสูตร   จําเนียร    ท่ีปรึกษา 
  3. อาจารย� ดร.นิภาภรณ�    คําเจริญ  ท่ีปรึกษา 
  4. อาจารย�เผชิญ     สังข�น0อย  ท่ีปรึกษา 
  5. อาจารย�นฤมล     ปภัสสรานนท�   ท่ีปรึกษา 
คณะกรรมดําเนินงาน 
  1. อาจารย�สมชาย    ศรีรักษ�  ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย�วาสนา  สังข�พุ�ม  รองประธานกรรมการ 
 3. อาจารย� ดร.วินัยธร  วิชัยดิษฐ�  กรรมการ 
  4. อาจารย�ดวงใจ     รุ�งเรือง  กรรมการ 
  5. อาจารย�วาสิณี     จิรสิร ิ   กรรมการ 
  6. อาจารย�เกษมสันต�     รุทธิ์อมร  กรรมการ 
  7. อาจารย�ภัทราภรณ�    สืบจากอินทร�  กรรมการ 
  8. อาจารย�ณรงค�พล    เอ้ือไพจิตรกุล  กรรมการ 
  9. อาจารย�อริสรา    จุลกิจวัฒน�  กรรมการและเลขานุการ 
  10.นางสาวละมัย     พันธุระ  กรรมการและผู0ช�วยเลขานุการ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

คณะกรรมการปรับปรุงคู)มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หHาปL) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
  1. รองศาสตราจารย� ดร.ปนัดดา  ยิ้มสกุล   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย�อริสรา   จุลกิจวัฒน�  รองประธานกรรมการ 
3. ผู0ช�วยศาสตราจารย� ดร.พงษ�พัชรินทร� พุธวัฒนะ  กรรมการ 
4. ผู0ช�วยศาสตราจารย� ดร.วาสนา  สังข�พุ�ม   กรรมการ 
5. ผู0ช�วยศาสตราจารย� ดร.วาสนา  เพ่ิมพูล   กรรมการ 
6. ผู0ช�วยศาสตราจารย� ดร.สธุดิารัตน� มัทธวรัตน�  กรรมการ 
7. อาจารย� ดร.นิภาภรณ�   คําเจริญ   กรรมการ 
8. อาจารย�สุธิดา    ชาญวารินทร�  กรรมการ 
9. อาจารย� ดร.ปรีชา   ธนะวิบูลย�  กรรมการ 
10. ผู0ช�วยศาสตราจารย� ดร.วนิัยธร  วิชัยดิษฐ�  กรรมการ 
11. อาจารย�ธิติพงศ�   วุฒิศาสตร�  กรรมการ 
12. อาจารย�ดวงใจ   รุ�งเรือง   กรรมการ 
13. ผู0ช�วยศาสตราจารย� ว�าท่ีร0อยตรีสุชาติ คุ0มสุทธิ์   กรรมการ 
14. อาจารย� ดร.กริช   ภัทรภาคิน  กรรมการ 

  15. อาจารย�น้ําอ0อย   สุขเสนา   กรรมการ 
16. อาจารย�ปBญจลักษณ�   ถวาย   กรรมการ 
17. อาจารย�ภัทราภรณ�   ช0อยหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวละมัย   พันธุระ   ผู0ช�วยเลขานุการ 
19. นางสาววชัร ี    ลัภยบุญ   ผู0ช�วยเลขานุการ 
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