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คํานํา 

เอกสารคู
มือรายวิชา 1024825 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 (Professional Experience 2) 
ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใช>เป?นแนวทางการปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะครุศาสตรE มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ซ่ึงประกอบด>วย 5 ส
วน คือ  
 1. แนวการจัดประสบการณEปฏิบัติงานวิชาชีพครู  

• หลักการของการจัดประสบการณEวิชาชีพ 
• จุดประสงคEของการจัดประสบการณEวิชาชีพ 
• แผนการจัดการเรียนรู> 
• แผนการบริหารจัดการ 

2. บทบาทและหน>าท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวข>อง 
3. แนวการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 
4. เค>าโครงการเขียนรายงานและแบบรายงานผล 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

 

คณะผู>จัดทําหวังเป?นอย
างยิ่งว
าเอกสารคู
มือรายวิชา 1024825 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน  
 ฉบับนี้จะเป?นประโยชนEแก
ผู>ท่ีมีส
วนเก่ียวข>องในการจัดประสบการณEวิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตรE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 

ฝNายฝ�กประสบการณEวิชาชีพครู 
คณะครุศาสตรE มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
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     หน�วยท่ี 1  
แนวการจัดประสบการณ=การปฏิบัติงานวิชาชีพครู  

 
แนวคิดในการฝ�กประสบการณ=วิชาชีพครู  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( 5 ปQ ) เป?นหลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพท่ีมีความสามารถ (Capability) 
มุ
งให>ผู>เรียนดําเนินชีวิตด>วยปWญญา สามารถบูรณาการความรู> ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห
งวิชาชีพไปสู
การจัด
การศึกษาและพัฒนาผู>เรียนให>เป?นคนดี มีสติปWญญา ความสามารถ และอยู
ร
วมกับคนอ่ืนได>อย
างมีความสุขรู>เท
าทัน
การเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปWญหาหรือวิกฤตได>ด>วยสติปWญญา โดยกําหนดวัตถุประสงคEของหลักสูตร เพ่ือผลิต
ครูในมิติใหม
ท่ีเน>นผลลัพธEการเรียนรู> ให>บัณฑิตครูมีคุณภาพ มีศักด์ิศรีมีความสามารถในการจัดการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู> มีส
วนร
วมในการพัฒนาคนไทยให>เป?นมนุษยEท่ีสมบูรณE โดยกําหนดผลลัพธEการเรียนรู>ให>บัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคE ดังนี้ 

1. เป?นคนดี มีจุดมุ
งหมายของชีวิต มีหลักการในการดําเนินชีวิต เข>าถึงความงามและความดีของชีวิต 
มีพลังและความมุ
งม่ันในการพัฒนาตน และพัฒนาความก>าวหน>าของส
วนรวม รักชุมชนและท>องถ่ิน และดํารงชีวิตอยู

ร
วมกับผู>อ่ืนอย
างมีความสุข  

2. เป?นคนเก
ง มีความสามารถและทักษะในการใช>ภาษาไทยและภาษาต
างประเทศอย
างน>อยสองภาษา 
มีความรักในการใฝNรู>ใฝNเรียนอย
างต
อเนื่อง มีทักษะในการใช>เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการคิด 
การแก>ปWญหาและการเผชิญสถานการณEและรู>เท
าทันการเปลี่ยนแปลง 

3. เป?นครูดี เข>าใจธรรมชาติของผู>เรียน รักเมตตาและกรุณาต
อผู>เรียน เป?นกัลยาณมิตรกับผู>เรียนและบุคคลท่ี
เก่ียวข>อง ร
วมมือกับผู>อ่ืนเพ่ือพัฒนาผู>เรียนและสถานศึกษา มีจริยธรรมแห
งวิชาชีพ และสามารถทํางานร
วมกับผู>อ่ืนได>
ดี  

4. เป?นครูเก
ง มีความสามารถในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู> รอบรู>และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีตน
ถนัด ใฝNสร>างสรรคEและวิจัย สามารถแก>ปWญหาผู>เรียนและการจัดการเรียนรู>ได>อย
างมีประสิทธิภาพ 

ในรายวิชาการฝ�กประสบการณEวิชาชีพครู (Professional Training) ซ่ึงประกอบด>วย รายวิชา 5 รายวิชานั้น 
นักศึกษาต>องเรียนครบทุกรายวิชา ดังแสดงในตารางต
อไปนี้  

 
 รหัสวิชา ชื่อชุดวิชา หน�วยกิต 

1024824 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรยีน 1 
(Professional Experience 1) 

1 
(ไม
น>อยกว
า 45 ช่ัวโมง) 

1024825 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรยีน 2 
(Professional Experience 2) 

1 
(ไม
น>อยกว
า 45 ช่ัวโมง) 

1024826 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรยีน 3 
(Professional Experience 3) 

1 
(ไม
น>อยกว
า 45 ช่ัวโมง) 

1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
(Internship 1) 

6 
(ไม
น>อยกว
า 480 ช่ัวโมง) 

1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
(Internship 2) 

6 
(ไม
น>อยกว
า 480 ช่ัวโมง) 
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หลักการของการฝ�กประสบการณ=วิชาชีพครู 
การฝ�กประสบการณEวิชาชีพครู ยึดหลักการดังนี้ 

1. เรียนรู>หลักการ ทฤษฎีต
างๆ อย
างถูกต>อง และครอบคลุมควบคู
กับการฝ�กภาคปฏิบัติ 
2. มุ
งฝ�กภาคปฏิบัติในสถานการณEจําลองและสถานการณEจริง  
3. ฝ�กประสบการณEวิชาชีพครูเป?นระยะตลอดหลักสูตร  
 

จุดประสงค=ของการฝ�กประสบการณ=วิชาชีพครู 
การฝ�กประสบการณEวิชาชีพครู มีจุดประสงคEดังนี้  

1.เพื่อเสริมสร>างให>นักศึกษาครูมีคุณลักษณะของครูที่ดีและมีเจตคติท่ีดีต
อวิชาชีพครู 
2.  เพ่ือส
งเสริมให>นักศึกษาครูได>เรียนรู>งานในหน>าที่ของครูตามหลักสูตรท่ีสอนได>อย
างสมบูรณE 
3. เพ่ือส
งเสริมให>นักศึกษาครูได>เรียนรู>ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีความสอดคล>องกัน สําหรับ 

นําไปเป?นพื้นฐานปฏิบัติงานในหน>าที่ของครูได>อย
างเหมาะสมต
อไป 
4. เพ่ือให>นักศึกษาครูได>เรียนรู>และมีทักษะการฝ�กประสบการณEวิชาชีพครูในสถานการณEจําลอง 

และสถานการณEจริง 
 
วิธีการฝ�กประสบการณ=วิชาชีพครู  

ฝ�กประสบการณEวิชาชีพครู ประกอบด>วยกิจกรรมดังน้ี 
1.การศึกษาและสังเกต 

การศึกษาและสังเกต เป?นวิธีการท่ีใช>หาประสบการณEในสถานการณEจริง โดยการดู การฟWง ซักถาม 
 และสังเกตการณEเรื่องท่ีได>รับมอบหมายในสถานศึกษาที่เป?นหน
วยฝ�กประสบการณEวิชาชีพครู  

2. การมีส�วนร�วม 
การมีส
วนร
วม เป?นวิธีการท่ีใช>หาประสบการณEในสถานการณEจริง โดยการช
วยปฏิบัติงานท่ีได>รับ 

มอบหมายจากครูพี่เลี้ยง ทั้งงานในบทบาทหน>าที่ครู เช
น การจัดการเรียนรู> การวัดและประเมินผล การวิจัยเพ่ือ
แก>ปWญหาผู>เรียน และการส
งเสริมพัฒนาการผู>เรียน รวมถึงภาระงานอ่ืนที่ได>รับมอบหมายจากสถานศึกษา  ที่เป?น
หน
วยฝ�กประสบการณEวิชาชีพครู  

3.การสัมมนา 
การสัมมนาเป?นวิธีการแลกเปลี่ยนความรู>และประสบการณEท่ีนักศึกษาได>รับจาก การศึกษาสังเกต 

 และการมีส
วนร
วมในการฝ�กประสบการณEวิชาชีพครูในสถานศึกษา 
 

ซึ่งท้ังสามข้ันนี้ รวมอยู�ในการฝ�กประสบการณ=วิชาชีพทั้ง 3 รายวิชา  ไดIแก� 
1.รายวิชา 1024824 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 1 (Professional Experience 1) 
2.รายวิชา 1024825 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 (Professional Experience 2) 
3.รายวิชา 1024826 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 3 (Professional Experience 3) 
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แผนการจัดการเรียนรูI 
 

รายวิชา 1024825 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรียน 2                               1 (45) 
ฝ<ายฝ�กประสบการณ=วิชาชีพครู        คณะครุศาสตร=                 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

คําอธิบายรายวิชา 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู> การทดลองสอนในสถานการณEจําลองและสถานการณEจริงในระดับ 

ชั้นประถมศึกษาท่ีสอดคล>องกับสาขาที่เรียน การออกแบบทดสอบ ข>อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข>อสอบ 
การให>คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให>คะแนน สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบ
การทดสอบ วัดและประเ มินผลผู> เ รี ยน การวิ จัยแก>ปWญหาผู> เ รี ยน  การพัฒนาความเป?นครูมืออาชีพ 
ในสถานศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา 

 

ผลลัพธ=การเรียนรูI 
1. วางแผนและจัดการเรียนรู>ได> 
2. ออกแบบแบบทดสอบ ข>อสอบหรือเคร่ืองมือการวัดผลและประเมินผล การตรวจข>อสอบ การให>คะแนน

และการตัดสินผลการเรียนได> 
3. วางแผนแก>ปWญหาของผู>เรียนโดยการทําวิจัยในชั้นเรียนได>  
4. พัฒนาศักยภาพของตนเองอย
างสม่ําเสมอ เพื่อมุ
งสู
ความเป?นครูมืออาชีพ 

ลักษณะวิชา  
รายวิชาบังคับวิชาชีพครูด>านการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2  

 สาระการเรียนรูI 
        1.การบริหารจัดการสถานศึกษา 
    1.1 ความหมาย ความสําคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    1.2 โครงสร>างของการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    1.3 บทบาทและหน>าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
    1.4 ขอบข
ายการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     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. งานในหนIาท่ีของครูประจําช้ันและครูผูIสอน 
        3.1 การจัดการเรียนรู> 
        3.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู>เรียน 
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การจัดการเรียนรูI  
1. การปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 
2. การศึกษาสังเกตการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
3. วางแผนการจัดการเรียนรู>และฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู>เรียน 
5. การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู>และประสบการณEที่ได>จากการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 

 
เอกสารประกอบการเรียนรูI  
 1.  คู
มือการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2  

2.   แบบประเมินการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียนสําหรับครูพี่เลี้ยง 
3.   รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน  

 4.   สมุดบัญชีลงเวลาการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 
 
เกณฑ=การประเมินผล มีหลักการรวบรวมข>อมูลดังนี้ 

1. นักศึกษาต>องเข>าร
วมกิจกรรมของรายวิชาฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 ไม
น>อยกว
าร>อยละ 80 
ของกิจกรรมตลอดภาคเรียน จึงจะมีสิทธิได>รับการประเมินผลการเรียน 

2.  สัดส
วนการประเมินผลการเรียนรู>ดังนี้  
 1. อาจารยEประจํารายวิชา      80 % 
 2. ครูพ่ีเล้ียง   20 % 

• คุณลักษณะของความเป?นครู   
• การปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน  

เกณฑ=การตัดสินผลการเรียน 
  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  
 

 หมายเหตุ : เกณฑEการตัดสินผลการเรียนเป?นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาต>องได>ระดับ 
ผลการเรียนไม
ต่ํากว
า C จึงจะถือว
าผ
านการเรียนในรายวิชาน้ี หากผลการเรียนตํ่ากว
า C นักศึกษาต>องลงทะเบียน
เรียนรายวิชานี้อีกครั้ง 
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แผนการบริหารจัดการ 
 

วันเวลา / สัปดาห= สาระการเรียนรูI กิจกรรม 
สัปดาหEที่ 1 - ปฐมนิเทศช้ีแจงขอบเขตการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพ

ครูระหว
างเรียน 2 
- ปฐมนิเทศ 
- ช้ีแจงการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครู 
  ระหว
างเรียนในสถานศึกษา 

สัปดาหEที่ 2 การบริหารจัดการสถานศึกษา  
      - ความหมาย ความสําคัญของการบริหารจัดการ 
        สถานศึกษา 
      - โครงสร>างการบริหารจัดการศึกษา 
      - บทบาทและหน>าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 
      - ขอบข
ายการบริหารจัดการสถานศึกษา  

- การบรรยาย ศึกษากรณีศึกษาและ 
  อภิปราย 

สัปดาหEที่ 3 - 4  การจัดการเรียนรู>และพัฒนาผู>เรียน 
      - ออกแบบการวัดผลและประเมินผลผู>เรียน 

- วิเคราะหE หลักการ ทฤษฎี และ 
  ออกแบบทดสอบ เครื่องมือวัดผล  
  การให>คะแนน การตัดสินผลการ 
  การเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา 

สัปดาหEที่ 5        - การปฏิบัติการเรียนการสอนแบบจุลภาค   
        (Micro – Teaching) 

- นักศึกษาปฏิบัติการสอนแบบ 
  จุลภาค (Micro – Teaching) 

สัปดาหEที่ 6 - 7 การจัดการเรียนรู>และพัฒนาผู>เรียน 
      - การทําวิจัยแก>ปWญหาผู>เรียน 

- วิเคราะหEข>อมูลผู>เรียน 
  สภาพแวดล>อม ปWญหาผู>เรียน ใน 
  ระดับชั้นประถมศึกษา  

สัปดาหEที่ 8       - การปฏิบัติการเรียนการสอนแบบจุลภาค   
        (Micro – Teaching) 

- นักศึกษาปฏิบัติการสอนแบบ 
  จุลภาค (Micro – Teaching) 

สัปดาหEที่ 9  การจัดการเรียนรู>และพัฒนาผู>เรียน 
      - การจัดกิจกรรมพัฒนาผู>เรียน 

- วิเคราะหE หลักการ ทฤษฎี  
  อภิปรายและนําเสนอ 

สัปดาหEที่ 10       - การปฏิบัติการเรียนการสอนแบบจุลภาค   
        (Micro – Teaching) 

- นักศึกษาปฏิบัติการสอนแบบ 
  จุลภาค (Micro – Teaching) 

สัปดาหEท่ี 11 - 12 การจัดการเรียนรู>และพัฒนาผู>เรียน 
      - การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู> 

- การเขียนแผนการจัดการเรียนรู>ใน  
  รูปแบบต
างๆ 

สัปดาหEที่ 13       - การปฏิบัติการเรียนการสอนแบบจุลภาค   
        (Micro – Teaching) 

- นักศึกษาปฏิบัติการสอนแบบ 
  จุลภาค (Micro – Teaching) 

สัปดาหEที่ 14       - การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน  เป?น 
        เวลา 1 สัปดาหE 

- ออกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 
  ในสถานศึกษาเป?นเวลา 1 สัปดาหE  

สัปดาหEที่ 15       - สัมมนาการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน  
         

- นักศึกษาสรุปผลการปฏิบัติวิชาชีพ 
  ครูระหว
างเรียนพร>อมนําเสนอใน 
  รูปแบบที่กําหนด 

 
 



6 

 

หน่วยที� 2 

บทบาทและหน้าที�ของบุคลากรที�เกี�ยวข้อง 

บทบาทหนIาท่ีของผูIบริหารสถานศึกษาในการฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพครู  
ผู>บริหารสถานศึกษาในการฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพครู เป?นผู>มีบทบาทสําคัญย่ิงในการส
งเสริมและประสานงานการ

ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพครูภาคปฏิบัติให>แก
นักศึกษาครู สําหรับในข้ันของการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 
ผู>บริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญโดยสรุปดังนี้  

1. สถานศึกษาให>ความร
วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในการรับนักศึกษาเข>าฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
าง 
เรียน 

2. สถานศึกษาปฐมนิเทศแนะนําสิ่งต
างๆ ที่เป?นประโยชนEต
อนักศึกษา ในการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 
3. สถานศึกษามอบหมายภาระงานกับครูที่เหมาะสม เพ่ือทําหน>าท่ีเป?นครูพ่ีเล้ียง ในการควบคุมดูแล และ 

นิเทศการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียนของนักศึกษา ให>ดําเนินไปอย
างถูกต>อง 
4. สถานศึกษาร
วมกับครูพี่เล้ียงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2  ของนักศึกษา  

เพื่อนําผลแจ>งต
อมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
5. สถานศึกษาควบคุม ดูแลความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
6. สถานศึกษาให>ข>อเสนอแนะแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือปรับปรุงการจัดฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
าง 

เรียน 2  
 

บทบาทหนIาท่ีของครูพ่ีเล้ียง  
ครูพี่เลี้ยง คือ ครูที่สอนประจําการอยู
ที่สถานศึกษาฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ ครูซึ่งผู>บริหารสถานศึกษามอบหมาย

ให>ทําหน>าท่ีแนะนํา ดูแล ช
วยเหลือในการฝ�กปฏิบัติงานแก
นักศึกษา ตลอดจน ให>อํานาจในการดูแล ปกครอง และ
ประเมินผลการฝ�กปฏิบัติงานของนักศึกษา ครูพี่เล้ียงจึงมีความสําคัญในฐานะเป?นต>นแบบแห
งความเป?นครูของ
นักศึกษา และมีความสําคัญต
อนักศึกษาเทียบเท
ากับอาจารยEคนหนึ่งของมหาวิทยาลัย สําหรับการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหว
างเรียน ครูพี่เลี้ยงมีบทบาทสําคัญโดยสรุปดังน้ี  

1. พบนักศึกษา แนะนําตัว และทําความเข>าใจขอบข
ายของงานในหน>าท่ีของนักศึกษา 
2. มอบหมายภาระงานท่ีเหมาะสมให>นักศึกษาพร>อมทั้งแนะนําแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต>อง ตลอดจนข>อมูลที่ 

เป?นประโยชนEแก
นักศึกษา  
3. ควบคุม ดูแล ช
วยเหลือการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพ่ือให>เกิดความถูกต>องและเรียบร>อย 
4. ให>คําแนะนํา ตักเตือนนักศึกษา ในกรณีที่เห็นว
าเป?นปWญหา 
5. ประเมินคุณลักษณะความเป?นครูและการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 เป?นระยะตามแบบประเมิน 

คุณลักษณะความเป?นครูและแบบประเมินการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2  และแจ>งให>นักศึกษาทราบ 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีต>องมีการปรับปรุงแก>ไข  

6. รวบรวมแบบประเมินคุณลักษณะความเป?นครู และแบบประเมินการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 
 ของนักศึกษา และสรุปผลรายงานให>ผู>บริหารสถานศึกษาพิจารณาและนําส
งอาจารยEประจํารายวิชา 
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บทบาทอาจารย=ประจํารายวิชา  
1.  ให>คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการเขียนรายงานตามแบบบันทึกต
างๆ ที่นักศึกษาต>องปฏิบัติ  
2.  ให>ความรู>ภาคทฤษฎี และให>คําแนะนําภาคปฏิบัติแก
นักศึกษา เพื่อให>เกิดความพร>อมในเร่ืองที่จะฝ�ก 

ปฏิบัติงานวิชาชีพครู ในช
วงของการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา  
2. ควบคุมดูแลความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักศึกษาในขณะไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษา โดย 

ประสานงานกับทางสถานศึกษาอย
างใกล>ชิด 
4. นิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษาทุกคนในสถานศึกษาท่ี 

รับผิดชอบตามแบบประเมินผลการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2   
5. ประเมินผลสรุป โดยรวบรวมคะแนนจากแบบประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2  
 
บทบาทหนIาท่ีของนักศึกษาฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรียน 2 

นักศึกษาเป?นผู>ที่จะต>องออกไปฝ�กปฏิ บั ติงานวิชาชีพครู  โดยการนําความรู>ภาคทฤษฎี ท่ี เรียน         
วิเคราะหEเปรียบเทียบ และลงมือปฏิบัติ ร
วมกับบุคลากรประจําในสถานศึกษาท่ีเป?นหน
วยฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
ดังน้ัน นักศึกษาจึงมีบทบาทหน>าที่ต>องปฏิบัติตามข้ันตอนดังน้ี 

1. นักศึกษารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและสถานศึกษาซึ่งเป?นสถานฝ�กปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูตามลําดับ  

2. ศึกษารายละเอียดในคู
มือฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพครู และเอกสารอ่ืนที่ฝNายฝ�กประสบการณEวิชาชีพครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีแนะนําให>ศึกษาเพ่ิมเติม  

3. พบครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือขออนุญาตศึกษาสังเกต และมีส
วนร
วมช
วยปฏิบัติงาน และพูดคุยทําความเข>าใจ
ขอบข
ายงานในหน>าท่ีของนักศึกษาฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 

4. ปฏิบัติงานที่ได>รับมอบหมายในความดูแลของครูพี่เล้ียง ผู>บริหารสถานศึกษาและ อาจารยEประจํา
รายวิชา ให>เป?นไปด>วยความเหมาะสมและเรียบร>อย 

5.  ปรึกษาหรือรับคําแนะนําในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานจากครูพ่ีเล้ียง ผู>บริหารสถานศึกษาและ
อาจารยEประจํารายวิชา 

6. ปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะและการปฏิบัติตนด>านต
างๆ ให>เป?นแบบอย
างที่ดีของการเป?นครู  
7. บันทึกผลการปฏิบัติงาน และเขียนรายงานผล ส
งให>ครูพ่ีเล้ียง และอาจารยEประจํารายวิชาตรวจอย
าง

สมํ่าเสมอ ตามช
วงเวลาท่ีนัดหมาย  
8. ร
วมประชุมสัมมนาตามที่สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกําหนด 
9. บันทึกการปฏิบัติงานประจําวันในรายงานการปฏิบัติงานประจําวันที่ฝNายฝ�กประสบการณEวิชาชีพครูจัด

ให> 
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หน�วยท่ี 3  
แนวการปฏิบัติงานของนกัศกึษาฝ�กปฏิบตัิวชิาชีพครูระหว�างเรียน   

 
นักศึกษาท่ีออกไปฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 จะต>องปฏิบัติงานพร>อมกันใน 2 ลักษณะคือ 
1. การศึกษาและสังเกต เป?นการหาประสบการณEท่ัวไปในสถานศึกษาที่เป?นหน
วยฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพครูโดย

การดู การฟWง และซักถาม ศึกษาเอกสารของสถานศึกษา ติดตามสังเกตตามรายการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้ง
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู> การออกแบบทดสอบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน การวิจัยแก>ปWญหา
ผู>เรียน การพัฒนาความเป?นครูมืออาชีพในสถานศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา โดยการเขียนบันทึกเพื่อรายงานดังน้ี  
 

รายการศึกษา / ปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
1. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 1. ศึกษาและสังเกตลักษณะของสถานศึกษา 

2. เขียนรายงานตามประเด็นท่ีกําหนดในบทท่ี 1 
      2.การบริหารจัดการสถานศึกษา      1. ศึกษาเอกสาร สังเกตและสอบถามจากผู>บริหารหรือครู 

        ในสถานศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา      
     2. เขียนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่ 2 

      3.หลักสูตรสถานศึกษา      1. ศึกษาเอกสาร สังเกต และสอบถามผู>บริหารหรือครูใน  
         สถานศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
     2. เขียนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่ 3 

4.งานในหน>าที่ของครูประจําชั้น 1. ศึกษาและสังเกตงานท่ีครูประจําชั้นปฏิบัติและซักถาม
จากครูพี่เล้ียง  

    2. เขียนรายงานตามประเด็นท่ีกําหนดในบทที่ 4 
     5.กิจกรรมพัฒนาผู>เรียน     1. ศึกษาสังเกตกิจกรรมพัฒนาผู>เรียนเพื่อนําไปใช>ใน 

        สถานศึกษาและจัดทํารายงาน  
    2.เขียนรายงานตามประเด็นท่ีกําหนดในบทท่ี 6 

     6. สรุปและข>อเสนอแนะ     1. รวบรวมผลการดําเนินงานท่ีนักศึกษาไปไปศึกษาสังเกต  
        และฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 
    2. เขียนรายงานตามประเด็นท่ีกําหนดในบทที่ 7 

 
2. งานการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรียน 2 เป?นการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียนโดยการไป 

ปฏิบัติงานสอนโดยตรงตามตารางสอน และเขียนบันทึกเพ่ือรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน ดังมีรายการดังนี้ 
  

รายการศึกษา / ปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
การฝ�กปฏิบัติด>านการจัดการเรียนรู> 1. เขียนแผนการจัดการเรียนรู>และฝ�กปฏิบัติการสอน

ตามแผนการจัดการเรียนรู> 
2. เ ขี ยนรายงานในบทท่ี  5  และเ ขียนบัน ทึกการ

ปฏิบัติงานประจําวัน 
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สําหรับงานการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 นี้ นักศึกษาต>องเขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันลง
ในสมุดที่เตรียมไว> แล>วนําส
งครูพ่ีเลี้ยงตรวจทุกวันที่ไปปฏิบัติงาน ในช
วงเวลาก
อนกลับจากสถานศึกษาและส
ง
อาจารยEผู>สอนตรวจสอบตามกําหนดเวลาท่ีอาจารยEผู>สอนนัดหมาย ส
วนรายงานตามแบบบันทึกอ่ืนๆ น้ันจะต>องส
ง
ให>อาจารยEผู>สอนตรวจตามกําหนดการที่ฝNายฝ�กประสบการณEวิชาชีพครูกําหนด 

  
3. การสัมมนา  

การสัมมนาเป?นวิธีการแลกเปล่ียนความรู>และประสบการณEท่ีนักศึกษาได>รับจากการฝ�กประสบการณEวิชาชีพ
ครูระหว
างเรียน 2 ในสถานศึกษา โดยนักศึกษาต>องร
วมสัมมนาเป?นระยะๆ ภายหลังจากการฝ�กประสบการณE
วิชาชีพครูระหว
างเรียนในสถานศึกษาแล>ว 
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หน�วยท่ี 4 
เคIาโครงการเขยีนรายงานและแบบรายงานผล  

 
 

เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานไประยะหน่ึงแล>ว จะต>องรายงานผลการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน โดยจัดทํา
รูปเล
มรายงาน 1 เล
ม เร่ืองท่ีรายงานให>เขียนเรียงลําดับตามหัวข>อที่กําหนดในแบบรายงาน และส
งรายงานการ
ปฏิบัติงานประจําทุกวัน ให>ครูพี่เล้ียงตรวจพิจารณาความถูกต>องและลงนามก
อนหรือส
งให>ฝNายบริหารสถานศึกษา
ตรวจ แล>วจึงส
งให>อาจารยEผู>สอนตรวจพิจารณาและลงนามต
อไป  

 
1. แบบหนIาปกรายงาน  
 

 

 
2. เคIาโครงการเขียนรายงาน รายงานท่ีนักศึกษาจัดทําให>เสนอเนื้อหาเป?นบทเรียงลําดับเน้ือหา ก
อน-หลัง ต้ังแต

บทท่ี 1 – บทท่ี 7 พร>อมท้ังมีคํานํากับบทสรุปดังเสนอแนะไว>ในเค>าโครงต
อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรียน 2 
 
หน
วยโรงเรียน.......................................................เขต.............................................จังหวัด................................ 

 

 

 

 

นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................................................... 

สาขาวชิา..............................................................รหสันกัศกึษา.............................................................................. 
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คํานํา 
สารบัญ 
บทท่ี 1 

 

 
 

ให>นักศึกษาเขียนเรียบเรียงสิ่งที่ศึกษาและสังเกตได>เก่ียวกับสถานศึกษา ตามหัวข>อท่ีกําหนดให>ในบทที่ 1  
 

บทท่ี 2 
 
 
ให>นักศึกษาเขียนเรียบเรียงสิ่งที่ศึกษาและสังเกตได>เก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป?น
หน
วยฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว
างเรียนตามหัวข>อท่ีกําหนดไว>ในบทท่ี 2  
 

บทท่ี 3 
 

 
ให>นักศึกษาเขียนเรียบเรียงสิ่งที่ศึกษาและสังเกตได>เก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษาและ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่เป?นหน
วยฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว
างเรียน ตามหัวข>อท่ีกําหนดไว>ในบทท่ี 3 
 

บทท่ี 4 
 

 
ให>นักศึกษาเขียนบรรยายงานต
างๆ ที่เป?นหน>าที่ประจําของครูประจําชั้น ท่ีศึกษาและสังเกตได>ตามรายการท่ีกําหนด 
ไว>ในบทท่ี 4  

บทท่ี 5 
 
 
ให>นักศึกษาปฏิบัติการสอน และเขียนรายงานการสอนตามรายการท่ีกําหนดไว>ในบทท่ี 5  
 

บทท่ี 6 
 

 

ให>นักศึกษาเขียนเรียงสิ่งท่ีศึกษาและสังเกตได>เก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผู>เรียน ของสถานศึกษาที่เป?นหน
วยปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว
างเรียน ตามหัวข>อท่ีกําหนดไว>ในบทท่ี 6  
 

บทท่ี 7 
 

 
ให>นักศึกษาเขียนสรุปสิ่งที่ได>จากการศึกษาสังเกตและการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน   

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษา 

งานในหนIาที่ครูประจําช้ัน 

งานในหนIาที่ครูผูIสอน 

งานกิจกรรมพัฒนาผูIเรียน 

สรุปและขIอเสนอแนะ 
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3. แนวการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูตั้งแต
บทที่ 1 ถึง บทท่ี 7 

 
บทท่ี 1 

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
ส�วนท่ี 1 สภาพทั่วไปสถานศึกษา 
1. ชื่อสถานศึกษา …………………………………………………… สังกัด ……………………………………………..................... 

ที่ต้ัง ถนน ……………………………… ตําบล ………………………… อําเภอ ………………………...........…............. 
จังหวัด …………………………… โทรศัพทE …………………………. โทรสาร ……………………………………………… 
e-mail ……………………………………………. website …………………………………………………….................... 

2. ประวัติความเป?นมาของสถานศึกษา (โดยสังเขป)  
      ................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................. 
3. อาคารสถานท่ีและบริเวณ  
3.1 โรงเรียนมีเนื้อที่ท้ังสิ้น …………………….. ไร
  
3.2 จํานวนอาคารเรียนท้ังสิ้น ………………… 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 บริเวณพักผ
อน ……………………………….… แห
ง  
3.6 จํานวนห>องเรียนท้ังสิ้น ………………………………….. ห>อง  
3.7 จํานวนห>องส
งเสริมวิชาการ …………………………….. 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 แหล
งการเรียนรู>ในโรงเรียน                จํานวน …………………… ห>อง 
3.8 จํานวนห>องพักครู ………………………………. ห>อง  
3.9 จํานวนห>องสํานักงาน …………………………. ห>อง 
3.10 แผนผังแสดงอาคารสถานท่ีและบริเวณ 
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4. ข>อมูลบุคลากรในโรงเรียน  

 
 - รองผู>อํานวยการ จํานวน..........คน  

- วุฒิการศึกษา ………………….ประสบการณEทํางาน………ปQ  
- วุฒิการศึกษา ………………….ประสบการณEทํางาน………ปQ  
- วุฒิการศึกษา ………………….ประสบการณEทํางาน………ปQ  

5. จํานวนนักเรียนตามระดับช้ัน ปQการศึกษา ……………………  

- ผู>อํานวยการ จํานวน…………คน วุฒิการศึกษา……………………..ประสบการณEทํางาน ………ปQ  

- วุฒิการศึกษา ………………….ประสบการณEทํางาน………ปQ  
- ครู/อาจารยE  จํานวน ………… คน   
 - อัตราจ>าง  จํานวน ……….. คน   
 
- นักการภารโรง จํานวน ……….. คน   
 - บุคลากร อ่ืนๆ จํานวน ………. คน   

6. รางวัลและเกียรติคุณที่โรงเรียนได>รับ (5 ปQย>อนหลัง)  



14 

 

บทท่ี 2 
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

1. การบริหารโรงเรียน  
1.1 แผนภูมิโครงสร>างคณะผู>บริหารโรงเรียน  
1.2 แผนภูมิโครงสร>างการบริหารงานโรงเรียน  

2. ขอบข
ายการบริหารจัดการสถานศึกษา ให>กล
าวถึงบทบาท หน>าท่ีและแผนการดําเนินงาน  
การบริหารจัดการสถานศึกษา ในขอบข
ายของงานต
อไปนี้  
2.1 การบริหารวิชาการ  
2.2 การบริหารบุคลากร  
2.3 การบริหารงบประมาณ  
2.4 การบริหารท่ัวไป  

3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.1 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.2 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3.3 กิจกรรมและการมีส
วนร
วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. รูปแบบและจุดเน>นในการบริหารโรงเรียน ให>กล
าวถึงแนวดําเนินการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนตามวิสัยทัศนE   
   ภารกิจ และคุณลักษณะของผู>เรียนท่ีเป?นจุดเน>นในการพัฒนา ดังนี้  

4.1 การปฏิรูปการเรียนการสอน 
4.2 การปฏิรูปการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4.3 การปฏิรูปบุคลากร 
4.4 โครงการที่โรงเรียนเข>าร
วมเพื่อส
งเสริมและพัฒนาโรงเรียนตามวิสัยทัศนEที่กําหนด เช
น โครงการ 

   โรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนในฝWน โครงการปฏิรูปการเรียนรู>ทั้งโรงเรียน โครงการห>องเรียนสีเขียว  เป?นต>น 
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บทท่ี 3 
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
1. โรงเรียนได>มีการกําหนดสิ่งต
อไปน้ีไว>อย
างไร  

• วิสัยทัศนE  
• ปรัชญา 
• พันธกิจ 
• คุณลักษณะที่พึงประสงคEของนักเรียน  

2. โรงเรียนมีการจัดโครงสร>างหลักสูตรสถานศึกษาใน 8 กลุ
มสาระการเรียนรู>และกิจกรรมพัฒนาผู>เรียนในแต
ละ
ช
วงช้ันอย
างไร  

3. โรงเรียนมีการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนอย
างไร ให>ยกตัวอย
างการดําเนินงานในกลุ
ม 
สาระการเรียนรู>ใดกลุ
มสาระการเรียนรู>หน่ึงท่ีนักศึกษาสนใจ 

4.    โรงเรียนมีหลักเกณฑEและแนวทางในการวัดและประเมินผลต
อไปนี้อย
างไร  
   4.1 การประเมินในระดับช้ันเรียน  

      4.2 การประเมินในระดับช
วงชั้น 
         4.3 การประเมินเม่ือจบการศึกษาภาคบังคับ  

      4.4 การเทียบโอนผลการเรียน   
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บทท่ี 4 
งานในหนIาท่ีครูประจําชั้น 

 
ให>นักศึกษารวบรวมกิจกรรมในหน>าที่ครูประจําชั้นที่นักศึกษามีส
วนร
วมปฏิบัติตามตาราง ต
อไปน้ี 
 
ท่ี รายการปฏิบัติ กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
1 การดูแลควบคุมให>นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย  
2 การติดตามและตรวจสอบการมาเรียน  
3 การทําหลักฐานการประเมินผลการเรียน  
4 การติดตามและส
งเสริมด>านสุขภาพอนามัย  
5 การปลูกฝWงคุณธรรม และจริยธรรม  
6 การศึกษาเด็กเป?นรายบุคคล เพ่ือการแนะแนวหรือแก>ปWญหา  
 

สรุปความคิดเห็นจากการศึกษา สังเกตและมีส
วนร
วมในการปฏิบัติงานครูประจําชั้น 
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บทท่ี 5 
งานในหนIาที่ครูผูIสอน 

 
ให>นักศึกษาปฏิบัติการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียนในกลุ
มสาระการเรียนรู>ที่ตรงกับวิชาเอกของ

นักศึกษา 1 กลุ
มสาระและรวบรวมผลการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียนทุกครั้งในประเด็นต
อไปน้ี  
เรื่องท่ีสอน ………………………… ปฏิบัติการสอนเม่ือวันที่ ………เดือน ……… พ.ศ. ……… เวลา …………  
1. การเตรียมการสอน  

1.1 การทําแนวการจัดการเรียนรู>  
1.2 การทําแผนการจัดการเรียนรู>  
1.3 อ่ืนๆ   

2. การสอน 
2.1 ข้ันตอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
2.2 เทคนิควิธีสําคัญที่ใช>ในการสอนสําหรับกลุ
มสาระการเรียนรู>  
2.3 วิธีการจูงใจและเสริมสร>างกําลังใจในการเรียนรู>ของผู>เรียน  
2.4 วิธีการปรับพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงคEของผู>เรียน  
2.5 วิธีการสอนซ
อมเสริม  

3. สื่อการเรียน  
3.1 การเตรียมสื่อการเรียนการสอนและแหล
งการเรียนรู> 
3.2 การใช>สื่อการเรียนการสอน 
3.3 การบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน 

4. การวัดประเมินผล 
4.1 วิธีตรวจสอบความพร>อมก
อนเรียน 
4.2 เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลย
อยตามจุดประสงคEการเรียนรู>ระหว
างเรียน  
4.3 เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลรวมหลังการเรียนจบเนื้อหาหมดทุกตอน  

5. การจัดบรรยากาศเพื่อส
งเสริมการเรียนการสอน  
5.1 การจัดปuายนิเทศภายในห>องเรียน  
5.2 การจัดห>องเรียนเฉพาะวิชา  
5.3 การสร>างความสัมพันธEท่ีดีระหว
างครูกับนักเรียน 

6. สรุปความคิดเห็นจากการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18 

 

บทท่ี 6 
งานกิจกรรมพัฒนาผูIเรียน 

 
ให>นักศึกษาสังเกตและมีส
วนร
วมในงานกิจกรรมพัฒนาผู>เรียน ตามความสนใจ 1 งาน แล>วเขียนรายงาน

การสังเกตและมีส
วนร
วม ตามรายการต
อไปนี้ 
1. ชื่องานหรือโครงการท่ีศึกษา  
2. หลักการและเหตุผล 
3. จุดมุ
งหมาย / วัตถุประสงคE 
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 ปWญหาและอุปสรรคท่ีพบในการดําเนินการ  

11. ความรู>สึกของนักศึกษาต
อกิจกรรมหรือโครงการที่ศึกษา 
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บทท่ี 7 
สรุปและขIอเสนอแนะ 

 
1. คุณค
าท่ีได>รับจากการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียนในครั้งน้ี  

1.1 ด>านความรู>  
1.2 ด>านทักษะวิชาชีพครู  
1.3 ด>านเจตคติต
อวิชาชีพครู  
1.4 ด>านคุณลักษณะความเป?นครู  

2. ข>อเสนอแนะ 
2.1 ข>อเสนอแนะในการปรับปรุงตนเอง  
2.2 ข>อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน 
2.3 ข>อเสนอแนะต
อโรงเรียน 
2.4 ข>อเสนอแนะต
อฝNายฝ�กประสบการณEวิชาชีพครู คณะครุศาสตรE มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
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หน�วยท่ี 5  
การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

 
ระเบียบในการประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู  

การประเมินผลการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 ซึ่งจัดอยู
ในกลุ
มวิชาการฝ�กประสบการณEวิชาชีพครู
ตามหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปQ) ยึดข>อบังคับสภาประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ว
าด>วยการประเมินผลกําหนดไว>ว
า การประเมินผลการฝ�กประสบการณEวิชาชีพครูในแต
ละชุดวิชาน้ัน 
มีการประเมินในระดับค
าคะแนน 8 ระดับ ถ>าได>ระดับคะแนนต่ํากว
า “C” ถือว
าสอบไม
ผ
าน นักศึกษาต>อง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ใหม
 ถ>าได>รับการประเมินผลต่ํากว
า “C” เป?นครั้งท่ี 2 ถือว
าหมดสภาพการเป?น
นักศึกษา  

 
หลักการของการประเมินผล  

การฝ�กประสบการณEการปฏิบัติงานวิชาชีพครูมีหลักการของการประเมินผลที่ยึดถือ ดังน้ี 
1. เป?นการประเมินผลเพ่ือพัฒนาความสามารถด>านต
างๆ ในการเป?นครู โดยถือว
าเป?นการประเมินเพื่อวินิจฉัย 

ข>อดี และข>อควรปรับปรุงเป?นช
วงๆ หรือเป?นลําดับข้ันตอนอย
างต
อเนื่องกันซึ่งจะช
วยให>นักศึกษาครูได>ทราบผลการ
ประเมินและการปรับปรุง หรือพัฒนาสมรรถภาพในการเป?นครูได>เพ่ิมสูงข้ึนตามลําดับแล>วจึงมีการประเมินผลเพ่ือ
ตัดสินความสามารถน้ันๆ ในภายหลัง 

2. เป?นการประเมินผลแบบอิงเกณฑE โดยการตัดสินผลแต
ละแบบประเมินจะต>องพิจารณาไปตามเกณฑEท่ี  
กําหนดไว>ล
วงหน>า  

3. เป?นการประเมินสมรรถภาพของนักศึกษาให>ครอบคลุมในหลายๆ ด>าน ท้ังด>านความรู> เทคนิควิธี 
และคุณลักษณะ โดยอาศัยผู>ประเมินสองฝNาย ท้ังฝNายของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่เป?นหน
วยฝ�กประสบการณE
วิชาชีพครู  
 
จุดประสงค=ของการประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู  

การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู มีจุดประสงคEสําคัญ 2 ประการ คือ  
1. เพ่ือประเมินความก>าวหน>าในการปฏิบัติงานของนักศึกษาครูอย
างต
อเนื่องกันตลอดเวลาโดยนักศึกษาครู

ได>ทราบผลการปฏิบัติและพัฒนาตนเองจนบรรลุผลตามเกณฑEท่ีกําหนด  
2. เพื่อตัดสินผลรวมของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแต
ละข้ันตอนหลังจากนักศึกษาได>รับการพัฒนา

ความสามารถจนบรรลุผลตามเกณฑEที่กําหนด  
 
จุดประสงค=ของการประเมินผลการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรียน 2 

1. เพ่ือให>นักศึกษาได>ปรับปรุงและพัฒนาตนเองทางด>านคุณลักษณะ และการปฏิบัติตน   
2. เพ่ือให>ทราบว
านักศึกษามีความสามารถในการศึกษาและสังเกตเก่ียวกับสถานศึกษาได>ถูกต>อง ตาม

แนวทางที่กําหนดหรือไม
 และให>การปรับปรุงแก>ไข  
3. เพ่ือให>ทราบว
านักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน>าที่ครูได>ดีหรือไม
 และให>การปรับปรุง

แก>ไข  
4. เพ่ือสรุปตัดสินผลการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2  



21 

 

แนวทางการประเมินผลการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรียน 2  
1. รายการท่ีต>องประเมินจะพิจารณาจากแบบประเมิน ซ่ึงมี 2 แบบ คือ 

1 แบบประเมินคุณลักษณะความเป?นครู 
2. แบบประเมินผลงานการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 

2. ผู>ท่ีทําหน>าที่ประเมินผลการฝ�กประสบการณEจะมี 2 ส
วน คือ สถานศึกษาที่เป?นหน
วยฝ�กประสบการณE และ 
มหาวิทยาลัย สถานศึกษาจะประเมินโดยครูพ่ีเลี้ยงประจําตัวนักศึกษาแต
ละคน และผู>บริหารหรือผู>ท่ีผู>บริหาร
มอบหมายหรือคณะกรรมการที่สถานศึกษาแต
งตั้งข้ึน สําหรับมหาวิทยาลัย จะประเมินโดยอาจารยEประจํารายวิชา 

3. ผู>ประเมินแต
ละส
วนจะกํากับการปฏิบัติงานของนักศึกษาอย
างใกล>ชิด และปรับปรุงแก>ไขสิ่งท่ีบกพร
อง แล>ว 
ทําการสรุปตัดสินผลการประเมินลงในแบบประเมินให>ครบแล>วส
งให>อาจารยEประจําวิชาเพ่ือนํามาพิจารณาสรุป
ตัดสินผลการฝ�กประสบการณEต
อไป  

 

เอกสารท่ีครูพ่ีเลี้ยงจะตIองนําส�งอาจารย=ประจํารายวิชาเพ่ือประเมินผลการศึกษา มีดังน้ี 
1. แบบประเมินคุณลักษณะความเป?นครู   
2. แบบประเมินการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2  

เอกสารและผลงานท่ีนักศึกษาจะตIองนําส�งอาจารย=ประจําวิชาเพ่ือประเมินผลการศึกษา มีดังน้ี  
1. แบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน  
2. รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน  

เอกสารท่ีนักศึกษาจะตIองนําส�งฝ<ายฝ�กประสบการณ=วิชาชีพครู มีดังนี้  
1. สมุดบัญชีลงเวลา 

กระบวนการรวบรวมคะแนนและส�งผลการประเมิน 
1. ครูพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาท่ีเป?นสถานที่ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพครู ให>นําแบบประเมินคุณลักษณะความเป?นครู 

และแบบประเมินการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียนนําส
งผู> อํานวยการสถานศึกษาหรือผู>ที่ผู> อํานวยการ
สถานศึกษามอบหมายให>ปฏิบัติหน>าท่ี เพื่อนําส
งไปยังอาจารยEประจํารายวิชา คณะครุศาสตรE มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  

2. อาจารยEประจํารายวิชารายงานแบบประเมินตนเองและครูพี่เลี้ยง และส
งการประเมินผลนักศึกษาที่ออก
ฝ�กปฏิบัติงานเป?นข้ันตอนสุดท>าย  

อน่ึง การดําเนินการส
งผลการประเมิน ตลอดจนการดําเนินการในส
วนท่ีเก่ียวข>องกับเอกสารน้ีให>ดําเนินการ
ในลักษณะเอกสารลับของราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  

1. นักศึกษาต>องแต
งกายตามเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให>ถูกต>องตามระเบียบ  
      ตลอดระยะเวลาการฝ�กประสบการณEวิชาชีพครู  
2.   นักศึกษาต>องมีเวลาฝ�กประสบการณEในหน
วยฝ�กไม
น>อยกว
าร>อยละ 80 ของเวลาท่ีกําหนด 



22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



23 

 

รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน 
ชื่อ-สกุลนักศึกษา ………………………………………………. สาขาวิชา ......…………………………………..........................  
รหัสประจําตัว ……………………………………………….ระดับช้ันท่ีทดลองสอน ………………………………………………..  
โรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………..............................  
ชื่อผู>อํานวยการสถานศึกษา  ………………………………………………………………………………………..........................  
ชื่อครูพ่ีเลี้ยง  ……………………………………………………………………………………………………….................................  

       ……………………………………………………………………………………………………….................................  
 
 

วัน/เดือน/ปU รายการปฏิบัติงาน ครูพ่ีเล้ียงลงนามรับรอง 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
หมายเหตุ   ให>นักศึกษาบันทึกประจําวันตามแบบบันทึกข>างบนเพ่ือแสดงว
าได>ใช>เวลาในแต
ละวัน ปฏิบัติงาน 

อะไรบ>าง โดยระบุให>ทราบชัดเจนเก่ียวกับช
วงเวลาท่ีปฏิบั ติงาน ช่ืองาน ปริมาณงาน 
          สถานท่ีปฏิบัติงาน และบุคคลที่เก่ียวข>อง โดยชัดเจน แล>วให>อาจารยEพ่ีเลี้ยงหรือ บุคคลที่ผู>บริหาร 

สถานศึกษามอบหมายลงนามผู>รับรองทุกวันที่มาฝ�กเป?นผู>ช
วยครู อาจารยEประจํารายวิชา จะใช> 
ข>อมูลจากสมุดบันทึกประจําวันน้ีเพื่อตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา  
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แบบประเมินคุณลักษณะความเปVนครู(สําหรับครูพ่ีเล้ียง) 
 
ชื่อนักศึกษา ………………………………..……………………. สาขาวิชา ……………………………………………………….………..  
รหัสประจําตัว ………………………………………..……ระดับชั้นที่ทดลองสอน……………………………………………………  
ชื่อครูพ่ีเลี้ยง .......…………………………………………………………………………………………………………………………………  
คําชี้แจง 1. ผู>ประเมิน : ครูพ่ีเล้ียง  

2. การประเมิน : โปรดทําเครื่องหมาย  � ลงในช
องระดับคุณภาพ 
          (5-ดีมาก, 4-ดี, 3-ปานกลาง, 2-พอใช>, 1-ควรปรับปรุง)  

3. กรณีนักศึกษาได>ผลการประเมินต่ํากว
า 2 ในรายการใด โปรดให>ข>อคิดเห็นประกอบด>วย  

 
 
สรุปผลการประเมินได>คะแนน...............................................คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
 

ลงชื่อ .....................................................................ครูพี่เลี้ยง  
                                (..................................................................) 

 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนนผลการประเมิน 

ขIอคิดเห็นประกอบ 
5 4 3 2 1 

1 การแต
งกาย       
2 กริยามารยาท       
3 การวางตนในฐานะครู       
4 การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย       
5 ความตรงต
อเวลา       
6 ความมั่นคงทางอารมณE        
7 ความมีนํ้าใจเอ้ือเฟyzอเผื่อแผ
        
8 ความรับผิดชอบในงานที่ได>รับมอบหมาย        
9 การมีมนุษยสัมพันธEที่ดี        
10 การเอาใจใส
ใฝNรู>งานครู       
11 มารยาทในการพูด-ฟWง        
12 ความสามารถในการส่ือสารกับนักเรียนและผู>อ่ืน        
 รวม  
 คะแนนเฉลี่ย คะแนนเต็ม x   =  คะแนน 

�

�
 =               คะแนน 
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แบบสรุปการประเมินการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรียน 2 (สําหรับครูพ่ีเลี้ยง)  
 
ชื่อนักศึกษา ………………………………..……………………. สาขาวิชา …………………………………………………………………..  
รหัสประจําตัว ………………………………………..……เป?นผู>ช
วยครูช้ัน…………………………………………………………..………  
ครูพี่เลี้ยง ช่ือ .......……………………………………………………………………………………………………………………………………  
คําชี้แจง 1. ผู>ประเมิน : ครูพ่ีเล้ียง  

2. การประเมิน : โปรดทําเครื่องหมาย  � ลงในช
องระดับคุณภาพ  
3. กรณีนักศึกษาได>ผลการประเมินต่ํากว
า 2 ในรายการใด โปรดให>ข>อคิดเห็นประกอบด>วย  

 
 

สรุปผลการประเมิน ได>คะแนน...............................................คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

ลงชื่อ .....................................................................ครูพี่เลี้ยง  
                                (..................................................................) 

 
 
 
 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนนผลการประเมิน 

ขIอคิดเห็นประกอบ 
5 4 3 2 1 

1 การปฏิบัติงานด>านการสอน       
2 การปฏิบัติงานด>านการผลิตสื่อ       
3 การปฏิบัติงานท่ีได>รับมอบหมาย       
4 การปฏิบัติงานธุรการในช้ันเรียน       

 รวม  
 คะแนนเฉลี่ย คะแนนเต็ม x   =  คะแนน 

�

�
 =               คะแนน 
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แบบประเมินคุณลักษณะความเปVนครู(สําหรับอาจารย=ประจํารายวิชา) 
 
ชื่อนักศึกษา ………………………………..……………………. สาขาวิชา ……………………………………………………….………..  
รหัสประจําตัว ………………………………………..……ระดับชั้นที่ทดลองสอน……………………………………………………  
ชื่อครูพ่ีเลี้ยง .......…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
คําชี้แจง 1. ผู>ประเมิน : อาจารยEประจํารายวิชา 

2. การประเมิน : โปรดทําเครื่องหมาย  � ลงในช
องระดับคุณภาพ 
          (5-ดีมาก, 4-ดี, 3-ปานกลาง, 2-พอใช>, 1-ควรปรับปรุง)  

3. กรณีนักศึกษาได>ผลการประเมินต่ํากว
า 2 ในรายการใด โปรดให>ข>อคิดเห็นประกอบด>วย  

 
 
สรุปผลการประเมินได>คะแนน...............................................คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

ลงชื่อ .....................................................................อาจารยEประจํารายวิชา  
                     (..................................................................) 

 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนนผลการประเมิน 

ขIอคิดเห็นประกอบ 
5 4 3 2 1 

1 การแต
งกาย       
2 กริยามารยาท       
3 การวางตนในฐานะครู       
4 การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย       
5 ความตรงต
อเวลา       
6 ความมั่นคงทางอารมณE        
7 ความมีนํ้าใจเอ้ือเฟyzอเผื่อแผ
        
8 ความรับผิดชอบในงานที่ได>รับมอบหมาย        
9 การมีมนุษยสัมพันธEที่ดี        
10 การเอาใจใส
ใฝNรู>งานครู       
11 มารยาทในการพูด-ฟWง        
12 ความสามารถในการส่ือสารกับนักเรียนและผู>อ่ืน        
 รวม  
 คะแนนเฉลี่ย คะแนนเต็ม x   =  คะแนน 

�

�
 =               คะแนน 
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แบบสรุปการประเมินการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรียน 2 (สําหรับอาจารย=ประจํารายวิชา)  
 
ชื่อนักศึกษา ………………………………..……………………. สาขาวิชา …………………………………………………………………..  
รหัสประจําตัว ………………………………………..……เป?นผู>ช
วยครูช้ัน…………………………………………………………..………  
ครูพี่เลี้ยง ช่ือ .......……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
คําชี้แจง 1. ผู>ประเมิน : อาจารยEประจํารายวิชา 

2. การประเมิน : โปรดทําเครื่องหมาย  � ลงในช
องระดับคุณภาพ  
3. กรณีนักศึกษาได>ผลการประเมินต่ํากว
า 2 ในรายการใด โปรดให>ข>อคิดเห็นประกอบด>วย  

 
 

สรุปผลการประเมิน ได>คะแนน...............................................คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

ลงชื่อ .....................................................................อาจารยEประจํารายวิชา  
                      (..................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนนผลการประเมิน 

ขIอคิดเห็นประกอบ 
5 4 3 2 1 

1 การปฏิบัติงานด>านการสอน       
2 การปฏิบัติงานด>านการผลิตสื่อ       
3 การปฏิบัติงานท่ีได>รับมอบหมาย       
4 การปฏิบัติงานธุรการในช้ันเรียน       

 รวม  
 คะแนนเฉลี่ย คะแนนเต็ม x   =  คะแนน 

�

�
 =               คะแนน 
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แบบประเมินรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน และ รายงานสรุปผลการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรียน 2 
 
ชื่อนักศึกษา ………………………………..……………………. สาขาวิชา …………………………………………………………………..  
รหัสประจําตัว ………………………………………..……ระดับชั้นที่ทดลองสอน…………………………………………………..……  
ครูพี่เลี้ยง ช่ือ .......…………………………………………………………………………………………………………………..………………  
 
คําชี้แจง 1. ผู>ประเมิน : อาจารยEประจํารายวิชา 

2. การประเมิน : โปรดทําเครื่องหมาย  � ลงในช
องระดับคุณภาพ 
          (5-ดีมาก, 4-ดี, 3-ปานกลาง, 2-พอใช>, 1-ควรปรับปรุง)  

3. กรณีนักศึกษาได>ผลการประเมินต่ํากว
า 2 ในรายการใด โปรดให>ข>อคิดเห็นประกอบด>วย  

 
 

สรุปผลการประเมิน ได>คะแนน...............................................คะแนน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
 

ลงช่ือ .............................................................................. 
    (..................................................................................)  อาจารยEประจํารายวิชา 
    ........................../......................../............................. 

 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนนผลการประเมิน 

ขIอคิดเห็นประกอบ 
5 4 3 2 1 

1 รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน       
2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน  
         2.1 รายงานบทท่ี 1       
         2.2 รายงานบทท่ี 2       
         2.3 รายงานบทท่ี 3       
         2.4 รายงานบทท่ี 4       
         2.5 รายงานบทท่ี 5       
         2.6 รายงานบทท่ี 6       
         2.7 รายงานบทท่ี 7       

 รวม  
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แบบสรุปผลการประเมินการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรียน 2 
 
ชื่อนักศึกษา ………………………………..……………………. สาขาวิชา …………………………………………………..……………..  
รหัสประจําตัว ………………………………………..……ชื่ออาจารยEประจํารายวิชา………………………………………………..…  
สถานศึกษาที่เข>าฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครู ………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อผู>บริหารสถานศึกษา.....................................................................ชื่อครูพ่ีเลี้ยง……………………………………………  
 
คําชี้แจง 
 1. รายการประเมินในข>อ 1  เป?นผลการประเมินที่ได>จากครูพี่เล้ียง มีสัดส
วนคะแนนเท
ากับร>อยละ 20 ของ
คะแนนเต็ม รายการประเมินในข>อ 2 เป?นผลการประเมินจากอาจารยEประจํารายวิชา มีสัดส
วนคะแนนร>อยละ 80 
ของคะแนนเต็ม  
 2. เกณฑEการประเมินผล 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  (คะแนนต่ํากว
า C ไม
ผ
าน)  
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ประเมิน หมายเหตุ 
1. รายการคะแนนประเมินจากครูพี่เล้ียง (20 คะแนน) 
    1.1 คุณลักษณะของความเป?นครู 10   
    1.2 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 10   
2. รายการคะแนนประเมินจากอาจารย=ประจํารายวิชา (80 คะแนน) 
    2.1 การเข>าร
วมกิจกรรมในชั้นเรียน 10   
    2.2 การเข>าร
วมการประชุมสัมมนา 10   
    2.3 คุณลักษณะของความเป?นครู 10   
    2.4 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 10   

2.5 รายงานการปฏิบัติงานประจําวันและรายงาน 
ผลการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 

40 
  

รวม 100   
 

สรุปผลการประเมิน   ได>ระดับ............................................... 
 

ลงช่ือ .............................................................................. 
    (..................................................................................)  อาจารยEประจํารายวิชา 
    ........................../......................../............................. 

 
 


