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ส่วนที่ 1 
แนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

 

แนวคดิในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพคร ู
  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( 5 ปี ) เป็นหลักสูตรผลิตครูช้ันวิชาชีพที่มีความสามารถ (Capability) 
มุ่งให้ผู้เรียนดําเนินชีวิตด้วยปัญญา สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การ
จัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมี
ความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญญา โดยกําหนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้บัณฑิตครูมีคุณภาพ มีศักด์ิศรีมี
ความสามารถในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์โดยกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ดังน้ี 
 1. เป็นคนดี มีจุดมุ่งหมายของชีวิต มีหลักการในการดําเนินชีวิต เข้าถึงความงามและความดีของชีวิต 
มีพลังและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน และพัฒนาความก้าวหน้าของส่วนรวม รักชุมชนและท้องถิ่น และ
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 2. เป็นคนเก่ง มีความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อยสอง
ภาษา มีความรักในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถ
ในการคิด การแก้ปัญหาและการเผชิญสถานการณ์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 3. เป็นครูดี เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน รักเมตตาและกรุณาต่อผู้เรียน เป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน
และบุคคลที่เก่ียวข้อง ร่วมมือกับผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 4. เป็นครูเก่ง มีความสามารถในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ รอบรู้และเช่ียวชาญในสาขาวิชา
ที่ตนถนัด ใฝ่สร้างสรรค์และวิจัย สามารถแก้ปัญหาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Training) ซึ่งประกอบด้วย  รายวิชา 5 
รายวิชาน้ัน นักศึกษาต้องเรียนครบทุกรายวิชา ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 
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รหัสวิชา ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต 

1003801 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 
Observation and Participation in School Practice 

1 
(ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง) 

1023825 การทดลองสอน 1  
Teaching Practice Under Supervision in Elementary School   

2 
(ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง) 

1023826 การทดลองสอน 2 
Teaching Practice Under Supervision in Secondary School  

2 
(ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง) 

1004801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

5 
(ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง) 

1004802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

5 
(ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง) 

 รวม 15 
 

หลักการของการฝึกประสบการณ์วชิาชีพคร ู
 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ยึดหลักการดังน้ี 
 1. เรียนรู้หลักการและทฤษฎีต่างๆ อย่างถูกต้อง ครอบคลุมและนําไปใช้ได้ 
ประสานการเรียนภาคทฤษฎีให้ควบคู่กับการฝึกภาคปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา 
 2. มุ่งฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงให้มากที่สุด 
 3. มุ่งฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพครูเป็นระยะๆ ต่อเน่ืองกันไปตลอดหลักสูตร 
  

จุดประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีจุดประสงค์ดังน้ี 
 1. เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาครูมีคุณลักษณะของครูที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้งานในหน้าที่ของครูตามหลักสูตรที่สอนได้ 
อย่างแจ่มแจ้งและกว้างขวางจากการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกัน 
จนเป็นพ้ืนฐานสําหรับนําไปปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

4. เพ่ือให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้และมีทักษะการปฏิบัติการสอนในสภาพจริง 
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วิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วยกิจกรรมดังน้ี 
 1. การศึกษาและสังเกต 
     การศึกษาและสังเกต เป็นวิธีการที่ใช้เพ่ือหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริง โดยการ ไปดู ไปฟัง 
ไปซักถาม และไปสังเกตเรื่องที่รับมอบหมายในโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2. การมีส่วนร่วม 
     การมีส่วนร่วม เป็นวิธีการที่ใช้เพ่ือหาประสบการณ์จริง โดยการไปช่วยปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายกับครูพ่ีเลี้ยง ในโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 3. การสัมมนา 
     การสัมมนาเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจาก การศึกษาสังเกต 
และการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในโรงเรียน 

    ทั้งสามขั้นน้ี รวมการปฏิบัติอยู่ในรายวิชา การทดลองสอน 2 (1023826) 90 ชั่วโมง ซึ่ง
รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ในด้าน สภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชน การบริหารจัดการสถานศึกษา งาน
การสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและการใช้หลักสูตร และงานในหน้าที่ของครูประจําช้ัน
และครูผู้สอน โดยมีแนวการจัดการเรียนรู้ ที่กําหนดไว้ดังน้ี  
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แนวการจัดการเรียนรู ้
รายวิชา 1023825 การทดลองสอน 2            (90 ชั่วโมง) 
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพคร ู  คณะครศุาสตร์     มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
 
คําอธบิายรายวิชา 
 ฝึกวางแผนและทดลองจัดการเรียนรู้ จากหน่วยย่อยของกลุ่มสาระทีส่อดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน 
ในสถานศึกษา ช่วงช้ันที่ 3 และ 4 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
 1. รู้และเข้าใจการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านแนวคิด บทบาท หน้าที่ของบุคลากร   และสิ่ง
อํานวยความสะดวก 
 2. รู้และเขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 3. รู้และเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษา ในด้านการพัฒนา การนําไปใช้ 
 4. วางแผนและทดลองการจัดการเรียนรู้ได้ 
ลักษณะวิชา 
 รายวิชาบังคับวิชาชีพครูด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
สาระการเรียนรู้ 
 1. สภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชน 
  1.1 สภาพทางด้านภูมิศาสตร์ 
  1.2 สภาพด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
  1.3 สภาพด้านเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง 
  1.4 แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 
  1.5 ความสัมพันธ์ของโรงเรียนและชุมชน 
 2. การบริหารจัดการสถานศกึษา 
  2.1 ความหมาย ความสําคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  2.2 โครงสร้างของการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  2.3 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
  2.4 ขอบข่ายการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   1) การบริหารวิชาการ 
   2) การบริหารบุคลากร 
   3) การบริหารงบประมาณ 
   4) การบริหารทั่วไป 
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 3. งานการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.4 แนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
  3.5 การเทียบโอนการศึกษา 
 4. หลักสูตรและการใช้หลักสูตร 
  4.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 5. งานในหนา้ที่ของครปูระจําชั้นและครูผูส้อน 
  5.1 การสอน 
  5.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู ้
  1. การปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่ไปทดลองสอน 2 
  2. การศึกษาสังเกตการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
  3. การศึกษาหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร 

4. การศึกษาและสังเกตกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
  5. วางแผนการจัดการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติการสอน 
  6. การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทดลองสอน 

เอกสารประกอบการเรียนรู ้
  1. เอกสารคําสอนรายวิชา ทดลองสอน 2 
  2. คู่มือการทดลองสอน 2 
  3. สมุดประจําตัวนักศึกษา 
  4. สมุดบันทึกการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติการทดลองสอน 2 
  5. แบบประเมินการปฏิบัติการทดลองสอน 2 ของอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
  6. แบบประเมินการปฏิบัติการทดลองสอน 2 ของอาจารย์นิเทศก์ 
  7. บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานทดลองสอน 2  
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การประเมินผล มีหลักการรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
  1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม(การเข้าช้ันเรียน,การเข้าสัมมนา,การปฏิบัติการทดลองสอน)ต้ังแต่
ร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิได้รับการประเมินผลงาน 
  2. ประเมินผลการเรียนรู้ดังน้ี 
   1) อาจารย์นิเทศก์  20% 
   2) อาจารย์ประจํารายวิชา  60% 
   3) อาจารย์พ่ีเลี้ยง  20% 
  3. สัดส่วนการประเมิน จากมหาวิทยาลัย : โรงเรียน = 80 : 20 
 
 เกณฑ์การตัดสิน 
 การประเมินผลการเรียนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยโดยผู้เรียน  ต้องได้ระดับผลการเรียนไม่ตํ่า
กว่า C จึงจะถือว่าผ่านการเรียนในวิชาน้ี ผลการเรียนตํ่ากว่า C นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
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แผนการบริหารจัดการ 
 

วันเวลา/สัปดาห ์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรม 

สัปดาห์ที่ 1 - ปฐมนิเทศชี้แจงขอบเขตของการทดลองสอน1 
- การบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

- ปฐมนิเทศ 
- ชี้แจงขอบเขตของการทดลองสอน 2 
- เชิญวิทยากรบรรยายความรูท้ั่วไป
เกี่ยวกับการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

สัปดาห์ที่ 2 
 

การวิเคราะห์สภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชน การบรรยายศึกษากรณีศึกษาและ
อภิปราย 

สัปดาห์ที่ 3-4 การบริหารจัดการสถานศึกษา 
- ความหมาย ความสําคัญ 
- โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
- ขอบข่ายการบริหารจัดการสถานศึกษา 
- บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

การบรรยาย ศึกษากรณีศึกษาและ
อภิปราย 

สัปดาห์ที่ 5-6 หลักสูตรและการใช้หลักสูตร 
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
- แนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
- การเทียบโอนการศึกษา 

วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษารว่มกัน
อภิปรายและนําเสนอ 

สัปดาห์ที่ 7-8 - ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระและเน้ือหาที่
ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ  

สัปดาห์ที่ 9- 10 การปฏิบัติการเรียนการสอนแบบจุลภาค 
(Micro-Teaching) 

นักศึกษาปฏิบัตกิารสอนแบบจลุภาค 
(Micro-Teaching) 

สัปดาห์ที่ 11-12 ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 2 
สัปดาห์ 

ออกปฏิบัติการทดลองสอนในสถานศึกษา
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และต้องสอนไม่น้อย
กว่า 6-8 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 13-14 -สรุปผลการปฏิบัติการทดลองสอนพร้อมนําเสนอใน
รูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์และจัดนิทรรศการ 

นักศึกษาสรุปผลการปฏิบัติการทดลอง
สอนเตรียมการนําเสนอในรูปแบบที่
กําหนด 

สัปดาห์ที่ 15 - จัดนิทรรศการและสัมมนาแลกเปล่ียนเรยีนรู้
ประสบการณ์ 
- สะท้อนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลงาน 

นักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา
แลกเปล่ียนความรู้ในกลุ่มใหญ ่
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ส่วนที่ 2 
บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

 

บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารโรงเรียนฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพคร ู
 

 ผู้บริหารโรงเรียนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู เป็นผู้มีบทบาทสําคัญย่ิงในการส่งเสริมและประสานงาน
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาครู สําหรับในขั้นของการทดลองสอน 2 ผู้บริหาร
โรงเรียนมีบทบาทสําคัญโดยสรุปดังน้ี 
 1. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในการฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพครูแก่นักศึกษา 
 2. ให้การปฐมนิเทศแนะนําสิง่ต่างๆ ที่มีประโยชน์แก่นักศึกษาที่มาทดลองสอน 2 ในโรงเรียนของตน 
 3. จัดครูอาจารย์ที่เหมาะสม เพ่ือทําหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษา 
 4. มอบหมายงาน ควบคุม ดูแล และนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษาให้ดําเนินไป
อย่างถูกต้องเรียบร้อย 
 5. ติดตามประเมินผลงานการทดลองสอน 2 ของนักศึกษาร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือนําผลแจ้งต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 6. ควบคุม ดูแลความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักศึกษา ในขณะไปฝึกปฏิบัติงาน ที่โรงเรียน 
 7. ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือปรับปรุงงานการจัดฝึกปฏิบัติงาน 
ทดลองสอน 1 
 

บทบาทหน้าท่ีของครูพี่เลี้ยง 
 

 ครูพ่ีเลี้ยง คือ ครูที่สอนประจาํการอยู่ที่โรงเรียนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ครูซึ่งผู้บริหารโรงเรียน
มอบหมายให้ทาํหน้าที่แนะนํา ดูแล ช่วยเหลอืในการฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษา ตลอดจน ให้อํานาจในการ
ดูแล ปกครอง และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ครูพ่ีเลี้ยงจึงมีความสําคัญในฐานะเป็นต้นแบบ
แห่งความเป็นครูของนักศึกษา และมีความสําคัญต่อนักศกึษาเทียบเท่ากับอาจารย์คนหน่ึงของมหาวิทยาลัย 
สําหรับในช้ันของการทดลองสอน ครูพ่ีเลี้ยงมีบทบาทสําคญัโดยสรุปด้งน้ี 
 1. พบนักศึกษา แนะนําตัว และทําความเข้าใจขอบข่ายของงานในหน้าที่ของนักศึกษา 
 2. มอบหมายงานที่เหมาะสมให้นักศึกษาพรอ้มทั้งแนะนําแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนข้อมูลที่
มีประโยชน์แก่นักศึกษา 
 3. ควบคุม ดูแล ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเรียบร้อย 
 4. ให้คําแนะนํา ตักเตือนนักศึกษา ในกรณีที่เห็นว่าเป็นปัญหา 
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 5. ประเมินคุณลักษณะความเป็นครูและการปฏิบัติงานทดลองสอน 2 เป็นระยะตามแบบประเมิน
คุณลักษณะความเป็นครูและแบบประเมินการปฏิบัติงานทดลองสอน 2 และแจ้งให้นักศกึษาทราบ 
โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
 6. รวบรวมแบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู และแบบประเมินการปฏิบัติงานทดลองสอน 2
ของนักศึกษา และสรุปผลรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาและส่งฝา่ยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

บทบาทอาจารย์นิเทศนักศึกษาทดลองสอน 2 
 
 1.  ให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการเขียนรายงานตามแบบบันทึกต่างๆ ที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ 
 2.  ให้ความรู้ภาคทฤษฎี และให้คําแนะนําภาคปฏิบัติแก่นักศึกษา เพ่ือให้เกิดความพร้อมในเรื่องที่
จะฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ในช่วงของการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา 
 3.  ควบคุมดูแลความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักศึกษาในขณะไปปฏิบัติงานที่โรงเรียน โดย
ประสานงานกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 
 4.  นิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษาทุกคนในหน่วยงาน
โรงเรียนที่รับผิดชอบตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทดลองสอน 2  
 5.  ประเมินผลสรุป โดยรวบรวมคะแนนจากแบบประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
การทดลองสอน 1 เพ่ือนําส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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บทบาทหน้าท่ีของนักศึกษาทดลองสอน 2 
 

 นักศึกษาเป็นผู้ที่จะต้องออกไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู โดยการนําความรู้ภาคทฤษฎีที่เรียน         
วิเคราะห์เปรียบเทียบ และลงมือปฏิบัติ ร่วมกับบุคลากรประจําในโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครู ดังน้ัน นักศึกษาจึงมีบทบาทหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนดังน้ี 
 1. รับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและโรงเรียนซึ่งเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู
ตามลําดับ 
 2. ศึกษารายละเอียดในคู่มือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู และเอกสารอ่ืนที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีแนะนําให้ศึกษาเพ่ิมเติม 
 3. พบครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือขออนุญาตศึกษาสังเกต และมีส่วนร่วมช่วยปฏิบัติงาน และพูดคุยทําความ
เข้าใจขอบข่ายงานในหน้าที่ของนักศึกษาทดลองสอน 2 
 4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในความดูแลของครูพ่ีเลีย้ง ผู้บริหารโรงเรียนและ อาจารย์นิเทศก์ ให้
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเรียบร้อย 
 5.  ปรึกษาหรือรับคําแนะนําในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานจากครูพ่ีเลี้ยง  ผู้บริหารโรงเรียน
และอาจารย์นิเทศก์ 
 6. ปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะและการปฏิบัติตนด้านต่างๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นครู 
 7. บันทึกผลการปฏิบัติงาน และเขียนรายงานผล ส่งให้ครพ่ีูเลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ตรวจอย่าง
สม่ําเสมอ ตามช่วงเวลาที่นัดหมาย 
 8. ร่วมประชุมสัมมนาตามที่โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกําหนด 
 9. บันทึกการปฏิบัติงานประจําวันในรายงานการปฏิบัติงานประจําวันที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จัดให้ 
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ส่วนที่ 3 
แนวปฏิบัติงานของนักศึกษาทดลองสอน 2  

 
 
 นักศึกษาที่ออกไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ในขั้นทดลองสอน 2 จะต้องปฏิบัติงานไปพร้อมกันใน 2 
ลักษณะคือ 
 1. งานการศึกษาและสังเกต เป็นการหาประสบการณ์ทั่วไปในโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูโดยวิธีไปดู ไปฟัง ซักถาม ศึกษาเอกสารของโรงเรียน และติดตามสังเกตตามรายการที่
มหาวิทยาลัย กําหนดและเขียนรายงานส่งดังน้ี 
 

รายการศึกษา/ปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 

1. สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
    และชุมชน 

1. ศึกษาและสังเกตลักษณะของโรงเรียนและชุมชนทุกด้าน 
2. เขียนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่ 1 

2. การบริการจัดการ 
    สถานศึกษา 

1. ศึกษาเอกสาร สังเกตและสอบถามจากผู้บริหารหรือครูใน 
   โรงเรียนเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. เขียนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่ 2 

3. หลักสูตรสถานศึกษา 1. ศึกษาเอกสาร สังเกต และสอบถามผู้บริหารหรือครูใน 
   โรงเรียนเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. เขียนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่ 3 

4. งานในหน้าที่ของครูประจําช้ัน 
    

1. ศึกษาและสังเกตงานที่อาจารย์ประจําช้ันปฏิบัติและซักถาม 
   จากครูพ่ีเลี้ยง 
2. เขียนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่ 4 

5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. ศึกษาสังเกตกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือนําไปใช้ในโรงเรียนและ   
   จัดทํารายงาน 
2. เขียนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่ 6 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 1. รวบรวมผลการดําเนินงานที่นักศึกษาได้ไปศึกษาสังเกตและ  
   ทดลองสอน 
2. เขียนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่ 7 
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 2. งานการปฏิบัติการทดลองสอน 2 เป็นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในขั้นทดลองสอน 2 โดยการ
ไปปฏิบัติงานสอนโดยตรงตามตารางสอน และเขียนบันทึกเพ่ือรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน ดังมีรายการ
ปฏิบัติงานดังน้ี 
 

รายการศึกษา/ปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 

การปฏิบัติงานทดลองสอน 
     

1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการ 
   วางแผนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ 
2. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอน 
    ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. ศึกษาแนวทางการวัดและประเมินผลเพ่ือออกแบบ 
   เครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
4. ปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามแผนที่ได้วางไว้ 
5. เขียนรายงานตามแบบในบทท่ี 5 และเขียนบันทึก 
   การปฏิบัติงานประจําวัน 

 
 สําหรับงานการปฏิบัติการทดลองสอน 2 น้ี นักศึกษาต้องเขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันลงใน
สมุดที่เตรียมไว้ แล้วนําส่งครพ่ีูเลี้ยงตรวจทุกวันที่ไปปฏิบัติงาน ในช่วงเวลาก่อนกลับจากโรงเรียนและ ส่ง
อาจารย์นิเทศก์ตรวจสอบตามกําหนดเวลาที่อาจารย์นิเทศก์นัดหมาย สว่นรายงานตามแบบบันทึกอ่ืนๆ น้ัน
จะต้องส่งให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจตามกําหนดการที่ฝ่ายฝกึประสบการณ์กําหนด 
 
 3. การสัมมนา 
     การสัมมนาเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากการทดลองสอน 
2 ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในโรงเรียน โดยนักศึกษาต้องร่วมสัมมนาเป็นระยะๆ ภายหลังจากทดลอง
สอนในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในโรงเรียนแล้ว 
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ส่วนที่ 4 
เค้าโครงการเขียนรายงานและแบบรายงานผล 

 
 
 เมื่อนักศึกษาลงมือปฏิบัติงานไประยะหน่ึงแล้ว จะต้องรายงานการปฏิบัติการทดลองสอนรายงานน้ี
ให้จัดทําเป็นรูปเล่มรวมกันเป็น 1 เล่ม เรื่องที่รายงานให้เขียนเรียงลําดับตามหัวข้อที่กําหนดในแบบรายงาน 
และส่งรายงานการปฏิบัติงานประจําวันทุกวันที่ไปทดลองสอน โดยส่งให้ครูพ่ีเลี้ยงตรวจพิจารณาความ
ถูกต้องและลงนามก่อนหรือส่งให้ฝ่ายบริหารโรงเรียนตรวจด้วย แล้วจึงส่งให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจพิจารณา
และลงนามต่อไป 
 
 1. แบบหน้าปกรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการฝกปฏิบัติทดลองสอน 2 

 
หนวยโรงเรียน …………………………………เขต ……………………. จังหวดั ……………… 
 
 
นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………………… 
โปรแกรมวิชา ……………………………………………. รหัสประจําตัว ………………………… 
 
 
 
 
 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ภาคเรียนท่ี ………… ปการศึกษา ………………….. 
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 2. เคา้โครงการเขียนรายงาน รายงานที่นักศึกษาจัดทําให้เสนอเน้ือหาเป็นบทเรียงลําดับเน้ือหา  
ก่อน-หลัง ต้ังแต่บทที่ 1 – บทที่ 7 พร้อมทั้งมีคํานํากับบทสรุปดังเสนอแนะไว้ในเค้าโครงต่อไปน้ี 
 

คํานาํ   
สารบัญ 

 

บทที่ 1 
 
 
 ให้นักศึกษาเขยีนเรียบเรียงสิ่งที่ศึกษาและสงัเกตได้เก่ียวกับโรงเรียนและชุมชน ตามหัวข้อที่
กําหนดให้ในบทที่ 1 

บทที่ 2 
 
 
 ให้นักศึกษาเขียนเรียบเรียงสิ่งที่ศึกษาและสังเกตได้เก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
โรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในบทที่ 2 

บทที่ 3 
 
 
 ใหันักศึกษาเขยีนเรียบเรียงสิ่งที่ศึกษาและสงัเกตได้เก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษาและ 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ตามหัวข้อที่
กําหนดไว้ในบทที่ 3 

บทที่ 4 
 
 
 ให้นักศึกษาเขยีนบรรยายงานต่างๆ ที่เป็นหน้าที่ประจําของครูประจําช้ัน ที่ศึกษาและสังเกตได้ตาม
รายการที่กําหนดไว้ในบทที่ 4 

บทที่ 5 
 
 
  

ให้นักศึกษา ปฏิบัติการสอน และเขียนรายงานการสอนตามรายการที่กําหนดไว้ในบทที ่5 
 

 
 
 
 

สภาพท่ัวไปของโรงเรียนและชุมชน 

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษา 

งานในหนาท่ีของครูประจําชัน้ 

งานในหนาท่ีของครูผูสอน 
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บทที่ 6 
 
 

 ให้นักศึกษาเขยีนเรียงเรียงสิ่งที่ศึกษาและสงัเกตได้เก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนที่เป็น
หน่วยปฏิบัติวิชาชีพครู ตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในบทที่ 6 

บทที่ 7 
 
  
 ให้นักศึกษาเขยีนสรุปว่าสิ่งที่ได้ศึกษาสังเกตและทดลองปฏิบัติการสอนมาทั้งหมด  
 3. แนวการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูต้ังแต่บทที่ 1 ถึง บทที่ 7 

 

บทที่ 1 
สภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชน 

 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
1. ช่ือโรงเรียน …………………………………………………… สังกัด ……………………………………………....................... 
    ที่ต้ัง ถนน ……………………………… ตําบล ………………………… อําเภอ ………………………...........….............. 
    จังหวัด …………………………… โทรศัพท์ …………………………. โทรสาร ………………………………………………. 
    e-mail ……………………………………………. website ……………………………………………………...... 
2. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน (โดยสังเขป) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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3. อาคารสถานที่และบริเวณ 
 3.1 โรงเรียนมีเน้ือที่ทั้งสิ้น …………………….. ไร่ 
 3.2 จํานวนอาคารเรียนทั้งสิ้น ………………… หลัง 
 3.3 อาคารประกอบ ได้แก่ 
  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 บริเวณพักผ่อน ……………………………….… แห่ง 
 3.6 จํานวนห้องเรียนทั้งสิ้น ………………………………….. ห้อง 
 3.7 จํานวนห้องส่งเสริมวิชาการ …………………………….. ห้อง คือ 
   3.7.1 ห้อง ……………………………………………….. จํานวน ………………….. ห้อง 
   3.7.2 ห้อง ……………………………………………….. จํานวน ………………….. ห้อง 
   3.7.3 ห้อง ……………………………………………….. จํานวน ………………….. ห้อง 
   3.7.4 ห้อง ……………………………………………….. จํานวน …………………… ห้อง 
   3.7.5 แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน           จํานวน …………………… ห้อง 
 3.8 จํานวนห้องพักครู ………………………………. ห้อง 
 3.9 จํานวนห้องสํานักงาน …………………………. ห้อง 
 3.10 แผนผังแสดงอาคารสถานที่และบริเวณ 
4. ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน 

- ผู้อํานวยการ จํานวน…………คน วุฒิการศึกษา……………………..ประสบการณ์ทํางาน ………ปี 

- รองผู้อํานวยการ จํานวน ……….. คน 

- วุฒิการศึกษา ………………….ประสบการณ์ทํางาน………ปี 

- วุฒิการศึกษา ………………….ประสบการณ์ทํางาน………ปี 

- วุฒิการศึกษา ………………….ประสบการณ์ทํางาน………ปี 

- วุฒิการศึกษา ………………….ประสบการณ์ทํางาน………ปี 

- ครู/อาจารย์ จํานวน ………… คน  

- อัตราจ้าง  จํานวน ……….. คน  

- นักการภารโรง จํานวน ……….. คน  

- บุคลากร อ่ืนๆ จํานวน ………. คน  
5. จํานวนนักเรียนตามระดับช้ัน ปีการศึกษา …………………… 
6. รางวัลและเกียรติคุณที่โรงเรียนได้รับ (5 ปีย้อนหลัง) 
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7. ข้อคิดเห็นจากการศึกษาสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปของชมุชน 
1. ช่ือชุมชน/หมู่บ้าน ………………………………………………… ตําบล …………………………………………… 
    อําเภอ ………………………………………………………จังหวัด ……………………………………………......... 
2. สภาพชุมชน 
 2.1 จํานวนครัวเรือนประมาณ …………………… ครัวเรือน 
 2.2 การศึกษาของประชาชน (สภาพส่วนใหญ่หรือโดยทั่วไป) 
 2.3 การนับถือศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน 
 2.4 การเมืองการปกครองของท้องถิ่น 
 2.5 กิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคมของคนในชมุชน (ให้ยกตัวอย่าง) 
 2.6 อาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ ่(สภาพโดยทั่วไปหรือระบุสัดส่วนของอาชีพสําคัญของประชาชนใน
ชุมชน) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.7 ฐานะทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ (อยู่ในระดับดี หรือปานกลาง หรือค่อนข้างยากจน) 
 2.8 แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
 3.1 การประชุมผู้ปกครอง ……………………… ครั้ง/ปี 
   เรื่องที่ประชุมและระยะเวลาที่ประชุม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.2 การไปเย่ียมเยียนผู้ปกครอง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.3 อ่ืนๆ (ถ้าม)ี    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนของโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. การให้บริการด้านต่างๆ ต่อชุมชน 
 (เช่น บริการด้านวิชาการ วิชาชีพ อาคารสถานที่ ตลอดจนการพัฒนาชุมชน) 

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

6. วิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับกิจกรรมของโรงเรียนไปสู่ชุมชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. อ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. สรุปความคิดเห็นจากการศึกษาสังเกตสภาพทั่วไปของชุมชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 2 
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
1. การบริหารโรงเรียน 
 1.1 แผนภูมิโครงสร้างคณะผู้บริหารโรงเรียน 
 1.2 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
2. ขอบข่ายการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้กล่าวถึงบทบาท หน้าที่และแผนการดําเนินงาน 
 การบริหารจัดการสถานศึกษา ในขอบข่ายของงานต่อไปน้ี 
 2.1 การบริหารวิชาการ 
 2.2 การบริหารบุคลากร 
 2.3 การบริหารงบประมาณ 
 2.4 การบริหารทั่วไป 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3.1 รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.2 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.3 กิจกรรมและการมีส่วนรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. รูปแบบและจุดเน้นในการบริหารโรงเรียน ให้กล่าวถึงแนวดําเนินการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนตามวิสัยทัศน์  
 ภารกิจ และคณุลักษณะของผู้เรียนที่เป็นจดุเน้นในการพัฒนา ดังน้ี 
 4.1 การปฏิรูปการเรียนการสอน 
 4.2 การปฏิรูปการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 4.3 การปฏิรูปบุคลากร 
 4.4 โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด เช่น โครงการ 
โรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนในฝัน โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน โครงการห้องเรียนสีเขียว  
เป็นต้น 
5. สรุปความคิดเห็นจากการศึกษาสังเกต 
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บทที่ 3 
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
1. โรงเรียนได้มีการกําหนดสิ่งต่อไปน้ีไว้อย่างไร 
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 พันธกิจ 
 คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของนักเรียน 
2. โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาใน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้และกิจกรรม 
 พัฒนาผู้เรียนในแต่ละช่วงช้ันอย่างไร 
3. โรงเรียนมีการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนอย่างไร ให้ยกตัวอย่าง 
 การดําเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดกลุม่สาระการเรียนรู้หน่ึงที่นักศกึษาสนใจ 
4. โรงเรียนมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการวัดและประเมินผลต่อไปน้ีอย่างไร 
  4.1 การประเมินในระดับช้ันเรียน 
  4.2 การประเมินในระดับช่วงช้ัน 
  4.3 การประเมินเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ 
  4.4 การประเมินเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ 
  4.5 การเทียบโอนผลการเรียน 
5. สรุปความคิดเห็นจากการศึกษาสังเกต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22

บทที่ 4 
งานในหน้าทีข่องครปูระจําชั้น 

 
 ให้นักศึกษารวบรวมกิจกรรมในหน้าที่ครูประจําช้ันที่นักศึกษามีส่วนร่วมปฏิบัติตามตาราง 
ต่อไปน้ี 
 

ที่ รายการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

1 การดูแลควบคมุให้นักเรียนปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัย 

 

2 การติดตามและตรวจสอบการมาเรียน  

3 การทําหลักฐานการประเมินผลการเรียน  

4 การติดตามและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย  

5 การปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม  

6 การศึกษาเด็กเป็นรายคน เพ่ือการแนะแนว
หรือแก้ปัญหา 

 

 
 สรุปความคิดเห็นจากการศึกษา สังเกตและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานครูประจําช้ัน 
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บทที่ 5 
งานในหน้าทีข่องครผููส้อน 

 
 ให้นักศึกษาปฏิบัติการทดลองสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตรงกับวิชาเอกของนักศึกษา 1 กลุ่ม
สาระและรวบรวมผลการปฏิบัติการทดลองสอนทุกคร้ังในประเด็นต่อไปน้ี 
เรื่องที่สอน ………………………… ปฏิบัติการสอนเมื่อวันที่ ………เดือน ……… พ.ศ. ……… เวลา ………………….. 
1. การเตรียมการสอน 
 1.1 การทําแนวการจัดการเรียนรู้ 
 1.2 การทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
 1.3 อ่ืนๆ  
2. การสอน 
 2.1 ขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2.2 เทคนิควิธีสําคัญทีใ่ช้ในการสอนสําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.3 วิธีการจูงใจและเสรมิสร้างกําลังใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2.4 วิธีการลงโทษหรือปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2.5 วิธีการสอนซ่อมเสรมิ 
3. สื่อการเรียน 
 3.1 การเตรียมสื่อการเรียนการสอนและแหลง่การเรียนรู้ 
 3.2 การใช้สื่อการเรียนการสอน 
 3.3 การบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน 
4. การวัดประเมินผล 
 4.1 วิธีตรวจสอบความพร้อมก่อนเรียน 
 4.2 เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลย่อยตามจุดประสงค์การเรียนรู้ระหว่างเรียน 
 4.3 เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลรวมหลังการเรียนจบเน้ือหาหมดทุกตอน 
5. การจัดบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน 
 5.1 การจัดป้ายนิเทศภายในห้องเรียน 
 5.2 การจัดห้องเรียนเฉพาะวิชา 
 5.3 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน 
6. สรุปความคิดเห็นจากการปฏิบัติการทดลองสอน 1 
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บทที่ 6 
งานกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน 

  
 ให้นักศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความสนใจ 1 งาน แล้วเขียนรายงาน
การสังเกตและมีส่วนร่วม ตามรายการต่อไปน้ี 
  1. ช่ืองานหรือโครงการที่ศึกษา 
  2. หลักการและเหตุผล 
  3. จุดมุ่งหมาย / วัตถุประสงค์ 
  4. วิธีดําเนินการ / กิจกรรม 
  5. ระยะเวลาดําเนินงาน 
  6. งบประมาณ 
  7. ผู้รับผิดชอบ 
  8. การประเมนิผล 
  9. ปัญหาและอุปสรรค 
  10. ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   10.1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
    - ด้านความรู้ 
    - ด้านทักษะ 
    - ด้านเจตคติ 
   10.2 ผลที่นักศึกษาได้รับ 
    - ด้านความรู้ 
    - ด้านทักษะ 
    - ด้านเจตคติ 
   10.3 ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บในการดําเนินการ 
  11. ความรู้จักของนักศึกษาต่อกิจกรรมหรือโครงการที่ศึกษา 
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บทที่ 7 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการมีส่วนร่วม 
2. สรุปผลการศึกษาสังเกต 
3. สรุปผลการสัมมนา 
4. คุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในครั้งน้ี 
 4.1 ด้านความรู้ 
 4.2 ด้านทักษะวิชาชีพครู 
 4.3 ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู 
 4.4 ด้านคุณลักษณะความเป็นครู 
5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตนเอง 
 5.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน 
 5.3 ข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
 5.4 ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ส่วนที่ 5 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานวิชาชพีคร ู

 

ระเบียบในการประเมินผลการฝึกปฏบิัติการวิชาชีพคร ู
 

 การประเมินผลการทดลองสอน 2 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามหลักสูตร
การผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)  ยึดข้อบังคับสภาประจํามหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประเมินผล กําหนดไว้ว่า การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในแต่ละชุดวิชา
น้ัน มีการประเมินในระดับค่าคะแนน 8 ระดับ ถ้าได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินผลตํ่ากว่า “C” เป็นครั้งที่ 2 ถือว่าหมดสภาพการเป็น
นักศึกษา 

 

หลักการของการประเมินผล 
 

 การฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพครูมีหลักการของการประเมินผลที่ยึดถือ ดังน้ี 
 1. เป็นการประเมินผลเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ในการเป็นครู โดยถือว่าเป็นการประเมิน
เพ่ือวินิจฉัยข้อดี และข้อควรปรับปรุงเป็นช่วงๆ หรือเป็นลาํดับขั้นตอนอย่างต่อเน่ืองกันซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา
ครูได้ทราบผลการประเมินและการปรับปรุง หรือพัฒนาสมรรถภาพในการเป็นครูได้เพ่ิมสูงขึ้นตามลําดับแล้ว
จึงมีการประเมินผลเพ่ือตัดสินความสามารถนั้นๆ ในภายหลัง 
 2. เป็นการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ โดยการตัดสินผลแต่ละแบบประเมินจะต้องพิจารณาไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า 
 3. เป็นการประเมินสมรรถภาพของนักศึกษาให้ครอบคลมุในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านความรู้ เทคนิควิธี 
และคุณลกัษณะ โดยอาศัยผู้ประเมินสองฝ่าย ทั้งฝ่ายของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

จุดประสงค์ของการประเมินผลการฝึกปฏิบตัิการวิชาชีพคร ู
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู มีจุดประสงค์สําคัญ 2 ประการ คือ 
 1. เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของนักศึกษาครูอย่างต่อเน่ืองกันตลอดเวลาโดย
นักศึกษาครูได้ทราบผลการปฏิบัติและพัฒนาตนเองจนบรรลุผลตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 2. เพ่ือตัดสินผลรวมของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแต่ละขั้นตอนหลังจากนักศึกษาได้รับการพัฒนา
ความสามารถจนบรรลุผลตามเกณฑ์ที่กําหนด 
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จุดประสงค์ของการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการทดลองสอน 2 
 

 1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเองทางด้านคุณลักษณะ และการปฏิบัติตน  
 2. เพ่ือให้ทราบว่านักศึกษามีความสามารถในการศึกษาและสังเกตเก่ียวกับโรงเรียนได้ถูกต้อง 
ตามแนวทางที่กําหนดหรือไม่ เพียงใด และให้การปรับปรุงแก้ไข 
 3. เพ่ือให้ทราบว่านักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้ดีหรือไม่ เพียงใด และให้
การปรับปรุงแก้ไข 
 4. เพ่ือสรุปตัดสินผลการปฏิบัติการทดลองสอน 2 
 

แนวทางการประเมินผลการฝึกปฏบิัตงิานทดลองสอน 2 
 

 1. รายการที่ต้องประเมินจะพิจารณาจากแบบประเมิน ซึง่มี 2 แบบ คือ 
 1 แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู 
 2. แบบประเมินผลงานการปฏิบัติการทดลองสอน 2 
 2. ผู้ที่ทําหน้าที่ประเมินผลการฝึกประสบการณ์จะมี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึก
ประสบการณ์ และฝ่ายมหาวิทยาลัย ฝ่ายโรงเรียนจะประเมินโดยอาจารย์พ่ีเลี้ยงประจําตัวนักศึกษาแต่ละคน 
และผู้บริหาร หรือผู้ที่ผู้บริหารมอบหมายหรือคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังขึ้น สําหรับฝ่ายมหาวิทยาลัย 
จะประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์ประจําหน่วยโรงเรียนแต่ละแห่ง ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า อาจารย์พ่ีเลี้ยงจะทําการ
ประเมินเฉพาะนักศึกษาที่ปฏิบัติงานกับตนเท่าน้ัน แต่อาจารย์นิเทศก์ประจําหน่วยจะทําการประเมิน
นักศึกษาทุกคนที่ฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียนน้ัน 
 3. ผู้ประเมินแต่ละฝ่ายจะกํากับการปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่
บกพร่อง แล้วทําการสรุปตัดสินผลการประเมินลงในแบบประเมินให้ครบแล้วส่งให้อาจารย์ประจําวิชาเพ่ือ
นํามาพิจารณาสรุปตัดสินผล การฝึกประสบการณ์ต่อไป 

 

เอกสารและผลงานท่ีนักศึกษาจะต้องนําส่งอาจารย์นิเทศก์เพื่อประเมินผลการศึกษา  มีดังนี้ 
 1. แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู 
 2. แบบประเมินการปฏิบัติการทดลองสอน 2 
  

เอกสารท่ีครูพี่เลี้ยงจะต้องนําส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครเูพื่อประเมินผลการศึกษา มี
ดังนี้ 
 1. แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู  
 2. แบบประเมินการปฏิบัติงานการทดลองสอน 2 
เอกสารและผลงานทีน่ักศึกษาจะต้องนําสง่อาจารย์ประจําวิชาเพ่ือประเมินผลการศกึษา มีดังน้ี 
 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน 
 2. รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน 
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กระบวนการรวบรวมคะแนนและส่งผลการประเมิน 
 

 1. อาจารย์พ่ีเลี้ยงในโรงเรียนที่เป็นสถานทีฝ่ึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ให้นําแบบประเมินคุณลักษณะ
ความเป็นครู และ แบบประเมินการปฏิบัติการทดลองสอน ส่งผู้อํานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ผู้อํานวยการ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือส่งไปยังอาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 2. อาจารย์นิเทศรายงานแบบประเมินของตนเองและอาจารย์พ่ีเลี้ยงส่งให้อาจารย์ประจําวิชา เพ่ือ
ทําการประเมินผลนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนสุดท้าย 
 อน่ึง การดําเนินการส่งผลการประเมิน ตลอดจนการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับเอกสารน้ีให้
ดําเนินการในลักษณะเอกสารลับของราชการ 

 
 

สถานท่ีส่งผลการประเมิน 
  

  ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 
  โทรศัพท์/โทรสาร 02-890-2292 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หมายเหตุ 
  1. นักศึกษาตองแตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
     ใหถูกตองตามระเบียบ ตลอดระยะเวลาการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  2. นักศึกษาตองมีเวลาฝกประสบการณในหนวยฝกไมนอยรอยละ 80 ของเวลาท่ี 
     กําหนด 



 

 

29

รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน 
 
ช่ือ-สกุลนักศึกษา ………………………………………………. สาขาวิชา …………………………………............... 
รหัสประจําตัว ……………………………………………….ทดลองสอนช้ัน …………………………………….. ....... 
โรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………............ 
ผู้อํานวยการ สถานศึกษา ช่ือ ………………………………………………………………………………………......... 
ครูพ่ีเลี้ยง ช่ือ  ………………………………………………………………………………………………………........... 

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

วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติงาน ครูพีเ่ลีย้ง 
ลงนามรับรอง 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
หมายเหตุ  ให้นักศึกษาบันทึกประจําวันตามแบบบันทึกข้างบนเพ่ือแสดงว่าได้ใช้เวลาในแต่ละวัน 
  ปฏิบัติงานอะไรบ้าง โดยระบุให้ทราบชัดเจนเก่ียวกับช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ช่ืองาน 
  ปริมาณงานสถานที่ปฏิบัติงาน และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยชัดเจน แล้วใหอ้าจารย์พ่ีเลี้ยงหรือ 
  บุคคลที่ผู้บรหิารโรงเรียนมอบหมายลงนามผู้รับรองทุกวันที่มาฝึกเป็นผู้ช่วยครู 

  อาจารย์ประจําวิชา จะใช้ขอ้มูลจากสมุดบันทึกประจําวันน้ีเพ่ือตรวจสอบ 
เวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นคร ู
ช่ือนักศึกษา ………………………………..……………………. สาขาวิชา …………………………………………………………. 
รหัสประจําตัว ………………………………………..……ทดลองสอนช้ัน…………………………………………………………. 
ครูพ่ีเลี้ยง ช่ือ .......…………………………………………………………………………………………………………………………. 
คําชี้แจง1. ผู้ประเมิน : อาจารย์พ่ีเลี้ยง  และอาจารย์นิเทศก์ 

 2. การประเมิน : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพ 
      (5-ดีมาก, 4-ดี, 3-ปานกลาง, 2-พอใช้, 1-ควรปรับปรุง) 
 3. กรณีนักศึกษาได้ผลการประเมินตํ่ากว่า 2 ในรายการใด โปรดให้ข้อคดิประกอบด้วย 

ที่ รายการประเมิน 
คะแนนผลการประเมิน 

ข้อคิดเห็นประกอบ 
1 2 3 4 5 

1. การแต่งกาย       

2. กริยามารยาท       

3. การวางตนในฐานะครู       

4. การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย       

5. ความตรงต่อเวลา       

6. ความมั่นคงทางอารมณ์       

7. ความมีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่       

8. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย       

9. การมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี       

10. การเอาใจใส่ใฝรู่้งานครู       

11. มารยาทในการพูด-ฟัง       

12. ความสามารถในการสื่อสารกับนักเรียนและผู้อ่ืน       

รวม  

คะแนนเฉล่ีย  คะแนนเต็ม x  1
6

 =  คะแนน 

 
สรุปผลการประเมิน ได้คะแนน ………………………….…… คะแนน 
   
     ลงช่ือ ………………………………………………………… อาจารย์พ่ีเลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์ 
           (…………………………………………………………) 
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แบบสรปุการประเมินการปฏิบัติการทดลองสอน 2 
 

ช่ือนักศึกษา ………………………………..…………………………. สาขาวิชา …………………………………………………. 
รหัสประจําตัว …………………………………………………..……เป็นผู้ช่วยครูช้ัน…………………………………………… 
ครูพ่ีเลี้ยง ช่ือ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
คําชี้แจง  1. ผู้ประเมิน : อาจารย์พ่ีเลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์   

  2. การประเมิน : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพ 
   3. กรณีนักศึกษาได้ผลการประเมินตํ่ากว่า 2 ในรายการใด โปรดให้ข้อคิดประกอบด้วย 

ที่ รายการประเมิน 
คะแนนผลการประเมิน 

ข้อคิดเห็นประกอบ 
1 2 3 4 5 

1. การปฏิบัติงานด้านการสอน        

2. การปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อ       

3. การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย       

4. การปฏิบัติงานธุรการในช้ันเรียน       

รวม  

คะแนนเฉล่ีย  คะแนนเต็ม x  1
2

 =  คะแนน 

 
 

   ได้คะแนน ……………………………… คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
    

  ลงช่ือ ……………………………………………… อาจารย์พ่ีเลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์ 
                                     (………………………………………..………) 
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แบบประเมินผลงานการปฏิบัติการทดลองสอน 2 
 
ช่ือนักศึกษา ………………………………..………………………. สาขาวิชา ……………………………………………………. 
รหัสประจําตัว …………………………………………………..……ทดลองสอนช้ัน……………………………………………. 
ครูพ่ีเลี้ยง ช่ือ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
คําชี้แจง1. ผู้ประเมิน : อาจารย์ประจําวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 2. การประเมิน : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพ 
     (5-ดีมาก, 4-ดี, 3-ปานกลาง, 2-พอใช้, 1-ควรปรับปรุง) 
 3. กรณีนักศึกษาได้ผลการประเมินตํ่ากว่า 2 ในรายการใด โปรดให้ข้อคิดประกอบด้วย 
 

ที่ รายการประเมิน 
คะแนนผลการประเมิน 

ข้อคิดเห็นประกอบ 
1 2 3 4 5 

1 รายงานบทที่ 1       

2 รายงานบทที่ 2       

3 รายงานบทที่ 3       

4 รายงานบทที่ 4       

5 รายงานบทที่ 5       

6 รายงานบทที่ 6       

7 รายงานบทที่ 7       

รวม  

 
สรุปผลการประเมิน ได้คะแนน ………………………….. คะแนน 

       
     ลงช่ือ ………………………………………………………………. 
             (……………………………………………………………) อาจารย์นิเทศก์ 
      …………………/………………………/……………. 
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แบบสรปุผลการประเมินการทดลองสอน 2 
ช่ือ-สกุลนักศึกษา ………………………………………………. สาขาวิชา ……………………………………………. 
รหัสประจําตัว ……………………………………ช่ืออาจารย์ประจําวิชา………………………………………………. 
ทดลองสอนที่โรงเรียน ……………………………………………………………………………………………………... 
ช่ือผู้บริหารโรงเรียน …………………………………………………ช่ือครูพ่ีเลี้ยง ……………………………………. 
 
คําชี้แจง 
  1. รายการประเมินในข้อ 1 และ 2  เป็นผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์
นิเทศก์ มีสัดส่วนคะแนนเท่ากับร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม รายการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 เป็นผลการ
ประเมินจากอาจารย์ประจําวิชา มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
  2. เกณฑ์การประเมินผล มีดังน้ี 
   80-100 คะแนน = A  75-79 คะแนน = B+ 70-74 คะแนน = B 
   65-69   คะแนน = C+ 60-64 คะแนน = C (คะแนนตํ่ากว่า C ไม่ผ่าน) 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ี 
ประเมิน 

หมายเหตุ 

1. คุณลักษณะของความเป็นครู 20   

2. การปฏิบัติการทดลองสอน 2 20   

3. รายงานผลการปฏิบัติงานทดลองสอน 2 40   

4. การเข้าร่วมการประชุมสัมมนา 20   

รวม 100   

   
สรุปผลการประเมิน ได้ระดับ ………………………………………………… 
   
  ลงช่ือ ………………………………………………………… 
          (…………………………………………………….) อาจารย์ประจําวิชา 
           ………………./……………………/………….. 
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คณะกรรมการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครู  

คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
 
คณะกรรมการอํานวยการ 
  1. อาจารย์ทศพร   วรรณทอง ที่ปรึกษา 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา  ย้ิมสกุล  ประธานกรรมการ 
  3. อาจารย์นฤมล   ปภัสสรานนท ์ กรรมการ 
  4. อาจารย์วาสนา  สังข์พุ่ม  กรรมการ 
  5. อาจารย์จิรชัญา  ทิขัตติ  กรรมการ 
  6. อาจารย์ชนาสร  น่ิมนวล  กรรมการและเลขานุการ 
  7. นางสาวสุชีลา   ศักด์ิเทวิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร 
  1. อาจารย์ทศพร   วรรณทอง ที่ปรึกษา 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา  ย้ิมสกุล  ประธานกรรมการ 
  3. อาจารย์นฤมล   ปภัสสรานนท ์ กรรมการ 
  4. อาจารย์วาสนา  สังข์พุ่ม  กรรมการ 
  5. อาจารย์จิรชัญา  ทิขัตติ  กรรมการ 
  6. อาจารย์ชนาสร  น่ิมนวล  กรรมการและเลขานุการ 
  7. นางสาวสุชีลา   ศักด์ิเทวิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จัดทํารา่งต้นฉบับ 
  1. อาจารย์ทศพร   วรรณทอง ที่ปรึกษา 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา  ย้ิมสกุล  ประธานกรรมการ 
  3. อาจารย์นฤมล   ปภัสสรานนท ์ กรรมการ 
  4. อาจารย์วาสนา  สังข์พุ่ม  กรรมการ 
  5. อาจารย์จิรชัญา  ทิขัตติ  กรรมการ 
  6. อาจารย์ชนาสร  น่ิมนวล  กรรมการและเลขานุการ 
  7. นางสาวสุชีลา   ศักด์ิเทวิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 


