คู่มือ
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒
(หลักสูตร ๕ ปี)
ส�ำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูพี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์
สาขาวิชา
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ค�ำน�ำ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) ที่ต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคณะกรรมการคุรุสภาที่
นักศึกษาควรมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาที่เปิดโอกาส
ให้มกี ารฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึงได้เห็นความส�ำคัญของการ ฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู โดยเฉพาะการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาทีม่ สี ภาพแวดล้อมแตกต่างจากใน
ชั้นเรียนและบริบทของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เพื่อถ่ายทอด
สู่ผู้เรียนโดยมุ่งหวังและตั้งใจให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความสามารถตามที่หลักสูตรคาดหวัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง จึงได้จดั ท�ำคูม่ อื การฝึกปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาเล่มนีข้ นึ้
เพื่อเป็นคู่มือส�ำหรับผู้เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์ สาขาวิชาและนักศึกษาให้มีความเข้าใจตรงกันต่อกระบวนการฝึก ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ซึ่งคู่มือประกอบด้วย ๕ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ บทน�ำและสาระทั่วไปของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ตอนที่ ๒ คุณสมบัติและแนวปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา
ตอนที่ ๓ บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง
ตอนที่ ๔ การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตอนที่ ๕ เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ควรรู้
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการน�ำไปใช้ศึกษาและเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ซึ่งเป็นหัวใจ
ของการผลิตครูให้มีคุณภาพต่อไป

คณะกรรมการคุรุศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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สารบัญ
		
ปก-ค�ำน�ำ
สารบัญ
ตอนที่ ๑ บทน�ำ
ประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาวิชาชีพครู
ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
รูปแบบการบ่มเพาะครูดี ครูเก่ง “จอมบึงโมเดล”
สาระทั่วไปของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
แผนภูมิกระบวนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒
ค�ำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตอนที่ ๒ คุณสมบัติและแนวปฏิบัติของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
คุณสมบัติของนักศึกษา
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา
ระเบียบการแต่งกาย
แนวปฏิบัติของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายใน ๑ ภาคเรียน
ตอนที่ ๓ บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
แนวปฏิบัติของผู้บริหารในสถานศึกษา
บทบาทหน้าที่ครูพี่เลี้ยง
บทบาทหน้าที่อาจารย์นิเทศ
บทบาทหน้าที่สาขาวิชา
ตอนที่ ๔ การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒
เกณฑ์การตัดสินการผ่านการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ระดับคะแนนการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ต.๑ ประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ส�ำหรับผู้บริหาร)
- แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
- แบบบันทึกการนิเทศคุณลักษณะความเป็นครู
- แบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน

หน้า
๑
๓
๕
๕
๗
๘
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๓
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๘
๑๘
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
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ต.๓ ประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ส�ำหรับครูพี่เลี้ยง)
- แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
- แบบบันทึกการนิเทศคุณลักษณะความเป็นครู
- แบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
- แบบบันทึกการนิเทศด้านการจัดการเรียนรู้
ต.๔ ประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ส�ำหรับอาจารย์นิเทศก์)
- แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
- แบบบันทึกการนิเทศด้านคุณลักษณะความเป็นครู
- แบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
- แบบบันทึกการนิเทศด้านการจัดการเรียนรู้
- แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนและโครงการพัฒนาผู้เรียน
- แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตอนที่ ๕ เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑ บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๒ ระเบียนข้อมูลนักศึกษาฝึกสอน
๓ แบบค�ำร้องทั่วไป
๔ ใบลาป่วย ลากิจ
๕ บัญชีลงเวลานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน
๖ สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจ�ำวัน
- ระเบียบปฏิบัติ
- บันทึกการปฏิบัติงานประจ�ำวัน
๗. สมุดบันทึกการปฏิบัติการสอน
- สารบัญ
- ที่ตั้งสถานศึกษา
- แผนผังสถานศึกษา
- บริบทชุมชน
- ตารางสอน
- แผนผังห้องเรียน ชั้น
- แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียน
- ตัวอย่างหัวข้อโครงสร้างรายวิชา
- รายละเอียดโครงสร้างรายวิชา
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๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๑
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
๘. แบบฟอร์มโครงการพัฒนาผู้เรียน
๙. แบบฟอร์มรายงานการวิจัย
ภาคผนวก		
ประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู
ประกาศคุรุสภาเรื่องหลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาส�ำหรับปฏิบัติการสอน
คณะกรรมการจัดท�ำคู่มือ

๖๖
๖๘
๗๑
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ตอนที่ ๑
บทน�ำ

ประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาวิชาชีพครู
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ได้ก�ำหนดไว้ใน มาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติ โดยระบุว่าการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้
๑. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส�ำหรับประชาชน
๒. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๓. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๕๒ ก�ำหนดว่า  ให้ส่งเสริมระบบกระบวนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก�ำกับและประสานให้สถาบันที่ท�ำหน้าที่
ผลิตและพัฒนาครู รวมทัง้ บุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามพร้อม มีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากร
ใหม่ และพัฒนาบุคลากรประจ�ำการอย่างต่อเนือ่ ง (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๖
หน้า  ๒๖) ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแนวทางจัดการศึกษาตามความในมาตรา ๒๙ ซึ่งสถานศึกษาจะต้อง
ร่วมกับชุมชนเพือ่ ส่งเสริมความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดยหาวิธกี ารสนับสนุนให้มกี ารแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนด้วย
ในส่วนของการผลิตครูและพัฒนาครูนั้น หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เรียกว่า  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) นั้นได้เปลี่ยนจากหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมมาเป็นหลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นจากพื้นฐานความต้องการ ในการ
ผลิตครูให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่
เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ความตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๒๙ ดังกล่าวมาข้างต้น และได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอีกครัง้ หนึง่ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยา
บรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู และล่าสุดได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF:HEd) ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร ๕ ปี ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงจึงได้เตรียมการในการพัฒนาหลักสูตรครู และปรับระบบการผลิต

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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ครูให้สอดคล้องกับ ข้อก�ำหนดดังกล่าวมาข้างต้น ดังนี้
๑. จัดตั้งคณะกรรมการคุรุศึกษาซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงาน
วิชาการ คณบดีในคณะที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพครู ประธานสาขาวิชาชีพครูทุกสาขา และ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้นโยบายและก�ำกับติดตามการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา 
และการพัฒนาสถานศึกษาเครือข่ายร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๒. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดให้เสร็จสิน้ ภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และขอรับการประเมินจากคุรุสภาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
๓. จัดตั้งหน่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่ประสานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
และประสานงานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีพครู
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร ครุศาสตร
บัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี จ�ำนวน ๑๕ หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรพลศึกษา
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์
หลักสูตรชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
หลักสูตรดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
หลักสูตรสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
หลักสูตรภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
หลักสูตรมวยไทยศึกษาและพลศึกษา
คณะวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
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ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ และคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปรัชญา

สร้างคนให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง พึงประสงค์ให้บณ
ั ฑิต เป็นคนใฝ่ดี ใฝ่รู้ สูง้ าน มุง่ มัน่ สูค่ วาม
เป็นเลิศ มีจิตวิญญาณในวิชาชีพ สนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด�ำรงรักษาความเป็นไทย
และห่วงใยสิ่งแวดล้อม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อัตลักษณ์ : ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
ใฝ่ดี : มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ใฝ่รู้ : ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
สู้งาน : ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีน�้ำใจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
๑. ใฝ่ดี
๒. ใฝ่รู้
๓. สู้งาน
๔. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
๕. มีจิตวิญญาณในวิชาชีพ
๖. สนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๗. ด�ำรงรักษาความเป็นไทย
๘. ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
อัตลักษณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต
คติธรรมประจ�ำมหาวิทยาลัย
สุกมมิโก กิตติมาวหาติ
งานสุจริตมีเกียรติทั้งนั้น

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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รูปแบบการบ่มเพาะครูดี ครูเก่ง “จอมบึงโมเดล”
อัตลักษณ์ : ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณความเป็นครู ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
บ่มเพาะครูดี
- ลักษณะปรากฏกาย
- ลักษณะครูดี
- ลักษณะที่เอื้อต่อการเป็นครู

- อบรมปลูกจิตส�ำนึก
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
- กิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมค่าย

บ่มเพาะครูเก่ง
- วิชาเอก
- วิชาชีพครู
- ความรู้เสริมความเป็นครู
- ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพวิชาเอก
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
- จัดค่ายวิชาการเชิงบูรณาการ

กระบวนการบ่มเพาะ
เสริมสมรรถนะ
- ด้านศาสตร์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการปฏิบัติตน
- ด้านการปฏิบัติงาน
- ด้านความรู้
บ่มเพาะครูเพื่อศาสตร์พระราชา
บ่มเพาะครูมืออาชีพ
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
- งานครูมืออาชีพ
- ด้านเจตคติ
- งานส่งเสริมงานครู
- ด้านความรู้
- ด้านการปฏิบัติ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
- ศึกษาดูงาน
- เรียนรู้จากครูต้นแบบ
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- อบรมสร้างเจตคติ ความรู้
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
- ศึกษาดูงาน
- ค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษา/ท้องถิ่น

รายะละเอียดขององค์ประกอบของรูปแบบการบ่มเพาะ
“ครูดี ครูเก่ง จอมบึงโมเดล”
ครูดี หมายถึง การมีลักษณะของครูที่ดี
ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
- ลักษณะปรากฏกายดี
- มีจิตวิญญาณความเป็นครู
- ซื่อสัตย์
- อดทน และมีความเพียรพยายาม
- พึ่งพาตนเอง
- มีจิตอาสา
- มีความเป็นผู้น�ำ
- มีจิตสามัคคี
- มีพื้นฐานจิตใจเกี่ยวกับความพอเพียงท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
- ใฝ่รู้
- มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับยุคสมัย (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ครูเก่ง หมายถึง ครูมีภูมิรู้เกี่ยวกับงานของครู
- เชี่ยวชาญวิชาเอก
- เชี่ยวชาญวิชาชีพครู
- มีความรู้รอบตัว
- ภาษาอังกฤษ
- ทักษะทางสมองเพื่อความส�ำเร็จ (EF)
- รู้เทคโนโลยี IT (User)
- รู้ศาสตร์พระราชา
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การจัดท�ำโครงการ/โครงงานวิจัย
- รู้จักตัวตนชุมชนและท้องถิ่น
- รู้เท่าทันยุคสมัย

ครูมอื อาชีพ หมายถึง สมรรถนะทีเ่ กิดจาการมีคณ
ุ ลักษณะของครูทดี่ ี มีความรูเ้ รือ่ งงานครูและสามารถทักษะต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน และ
พัฒนาครูได้อย่างเชียวชาญ และมีประสิทธิภาพประกอบด้วย มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ทัง้ การวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผเู้ รียน
การจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิควิธกี ารสอนทีส่ ามารถน�ำไปสูก่ ระบวนการเรียนรูส้ ง่ เสริมการคิดวิเคราะห์ สร้างความสุข
ความสนุกให้แกผู้เรียน ผลิตสื่อการสอนได้อย่างหลากหลายทั้งสื่อพื้นฐาน สื่อธรรมชาติ และสื่อเทคโนโลยี มีสมรรถนะด้านงานสนับสนุน
งานครู อาทิ งานโภชนาการ งานศิลปะ ผูกผ้า จัดดอกไม้ งานพิธกี ร งานสหกรณ์สถานศึกษา งานธุรการ พัสดุ การเงิน งานช่าง งานเกษตร
- มีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมลูกเสือ BTC และ ATC
- ใช้ภาษาอังกฤษได้จริงโดยเฉพาะทักษะการฟัง พูด ทั้งในชั้นเรียน และทั่วไป
- มีสมรรถนะในการใช้ IT เพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีสมรรถนะในการริเริ่มสร้างสรรค์งานถึงขั้นการปฏิบัติจนบรรลุผล
- มีสมรรถนะจัดท�ำโครงงานงานวิจัยได้
- มีสมรรถนะในการบูรณาการศาสตร์เพื่อจัดค่ายพัฒนาด้านต่างๆ ได้ เช่น ค่ายวิชาการ ค่ายพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
ครูเพื่อศาสตร์พระราชา ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม หมายถึง ครูที่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยยึดศาสตร์พระราชาเป็นฐาน ทั้ง
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ศาสตร์การพัฒนา เข้าใจ เข้าถึงแล้วจึงพัฒนาและด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จ�ำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณภาพ มีงานท�ำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย
- สามารถปฏิบตั กิ ารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเชียวชาญ อาทิ หลักการออม หลักการเกษตรพอเพียง เกษตรปลอดสาร
เกษตรทฤษฎีใหม่
- สามารถบูรณาการศาสตร์โดยการสร้างทีมที่มีหลากหลายสาชาวิชาเพื่อร่วมปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา
- สามารถจั ด ค่ า ยเพื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น โดยการบู ร ณาการศาสตร์ ร ่ ว มกั น โดยใช้ ห ลั ก การแก้ ไข เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง
แล้วจึงพัฒนา
- เป็นผู้น�ำในการจัดท�ำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- สร้างนวัตกรรมและรายได้จากผลผลิตบนฐานศาสตร์พระราชาได้
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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สาระทั่วไปของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงและมีความที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติซึ่งต้องมีการ
ศึกษาและฝึกฝนอย่างยาวนาน ดังที่คุรุสภาได้ก�ำหนดให้นักศึกษาครูต้องมีระยะเวลาของการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการผลิตครู ๕ ปี และก�ำหนดให้มกี ารปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา ๑ ปีตอ่ เนือ่ ง
จึงมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ส�ำหรับนักศึกษา
สายครูจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตนักศึกษาครูมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการทดลองเข้าไป
ปฏิบัติหน้าที่ครู โดยบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสภาพจริง ตั้งแต่การจัด
ท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตสื่อ
และนวัตกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ และการน�ำผลการประเมินมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การท�ำวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การสัมมนาทางการศึกษา
ระหว่างและภายหลังการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาผู้ผลิตครูได้มีความร่วมมือ
กับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากส�ำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผล
การสัมมนาไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากระบวนการการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
มากขึ้นต่อไป โดยการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษา เน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูภานใต้การนิเทศ
ของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผู้ทรงคุณวุฒิ วิชาชีพครูของสถานศึกษาที่ได้
รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูซงึ่ ภาระงานของนักศึกษาในการฝึกปฏิบตั กิ ารสอน
ในสถานศึกษา ได้แก่
๑. ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
๒. การวิจัยในชั้นเรียน
๓. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๔. งานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๕. การศึกษาชุมชน
๖. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

แผนภูมิกระบวนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสอน
จ�ำนวน 3 ครั้ง
ตามวันเวลาที่ก�ำหนด

ตรวจสอบผลการเรียนในทุกรายวิชาเรียน
ว่าลงทะเบียนเรียนครบและมีผลการเรียน
อยู่ในระดับผ่านทุกรายวิชาหรือไม่

ครบ
และผ่าน

ไม่ครบ

ครบ
และผ่าน

เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ
ตามวันเวลาที่ประกาศ

ครบ

ส่งรูปเล่มรายงานและหลักฐาน
การให้คะแนนตามแบบประเมิน
และวิจัยในชั้นเรียนที่สาขาวิชา
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติการสอน

เลือกหน่วยสถานศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานและแจ้งความ
ประสงค์ผ่านสาขาวิชา
ที่นักศึกษาสังกัด
ประสานงานระหว่างสถานศึกษา สาขาวิชา 
และศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เพื่อจัดท�ำ
หนังสือแจ้งความจ�ำนงและหนังสือส่งตัว
หรือแจ้งผ่าน Facebook ของ
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เข้ารับการปฐมนิเทศ
ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอน
ตามวันเวลาที่ประกาศ
ออกฝึกปฏิบัติการสอน
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด

ส�ำหรับนักศึกษาฝึก ๑

ลงทะเบียน
เพื่อฝึก ๒

ส�ำหรับนักศึกษาฝึก ๒

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ
การขอรับใบประกอบ
วิชาชีพครูที่
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
ติดต่อขอรับ
ใบประกอบวิชาชีพฯ
ที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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ค�ำอธิบายรายวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
PC ๕๘๘๐๓ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑			
๖(๕๔๐)
			 (Internship I) 		
ปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก โดยการบูรณาการความรู้การจัดท�ำ
แผนการเรียนรู้ การผลิตสื่อ การเลือกใช้สื่อ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและการน�ำ
ผลการประเมินผู้เรียนไปใช้ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ท�ำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ หรือแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์ในการสัมมนาการศึกษา ระหว่างการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู เพื่อ
พัฒนาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก สามารถ
ประเมินปรับปรุง และศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
PC ๕๘๘๐๔ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒			
๖(๕๔๐)
			 (Internship II) 		
ปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกในสถานศึกษา โดยการบูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติการสอน การจัดท�ำแผนการเรียนรู้ การผลิตสื่อ
การเลือกใช้สื่อนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ การจัดกิจกรรมให้การเรียนรู้ การวัดผลและประเมิน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้ด้วยเครื่องมือหลากหลายและมีคุณภาพ และน�ำผลการประเมินไปใช้พัฒนาผู้
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนอย่างแท้จริง การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ แบ่งปันความ
รู้ และการสัมมนาการศึกษา สร้างชุมชนและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ทั้งระหว่างการฝึกประสบการณ์
และภายหลังการฝึกประสบการณ์ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพได้ เพื่อให้สามารถจัดการเรียน
รู้ด้วยสื่อและนวัตกรรมการศึกษาที่หลากหลายในสาขาวิชาเอก บูรณาการสอนและประเมิน ปรับปรุง
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีฐานความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่ดี ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

จุดประสงค์ดารเรียนรู้
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ นักศึกษาสามารถท�ำสิ่ง
ต่อไปนี้ได้
ด้านความรู้ (Knowledge)
๑. มีความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนและการจัดการเรียนรู้
๒. มีความแม่นย�ำในเนือ้ หาวิชาเอกและวิชาชีพครู ได้แก่ หลักสูตร วิทยาการเรียนรู  ้ จติ วิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ การผลิตสือ่ การเลือกใช้สอื่ และนวตกรรมการศึกษา การวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งงานในหน้าที่ครู
ด้านทักษะกระบวนการ (Process)
๑. สามารถปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ โดยการบูรณาการความรู้วิชาเอก และวิชาชีพครู
มาใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
๒. สามารถน�ำผลการประมินผูเ้ รียนไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมทัง้ การวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
๓. สามารถสรุปองค์ความรู้จากการฝึกปฏิบัติการสอนพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสะท้อนคิด
ในการสัมนาการศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเอก การพัฒนาผู้เรียน และการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ด้านเจตคติ และคุณลักษณะ (Attitude/Attribute)
๑. มีเจตติที่ดี และมีความตระหนักต่อการปฏิบัติวิชาชีพครูมากขึ้น
๒. มีจิตวิญญาณความเป็นครู และคุณลักษณะความเป็นครูเพิ่มมากขึ้น

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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ตอนที่ ๒
คุณสมบัติและแนวปฏิบัติของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
นักศึกษาที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นทุ ก รายวิ ช าเรี ย น หมายถึ ง วิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเฉพาะด้าน คือ กลุ่มวิชาเอกและกลุ่มวิชาชีพครู ตามโครงสร้าง
		 หลักสูตร ชั้นปี ๑ – ๔ และจะต้องไม่ได้รับผลการเรียนที่มีระดับค่าคะแนน E (ตก) หรือ
		 มีผลการเรียนทีไ่ ม่สมบูรณ์ (I) ก่อนลงทะเบียนรายวิชาการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒
๒. มีบุคลิกภาพและแต่งกายเหมาะสมกับการเป็นครูที่ดี
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๔. สามารถปฏิบัติตนได้ตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒
๑. มีเวลาปฏิบัติงานในสถานศึกษาตลอดระยะเวลา ๑๖ สัปดาห์
๒. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง
๓. ปฏิบตั ติ นให้เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่ประพฤติตนให้เป็นทีเ่ สือ่ มเสียชือ่ เสียง เช่น
การเสพ เครื่องดองของเมา เล่นการพนัน ประพฤติตนในทางชู้สาว ฯลฯ
๔. ปฏิบัติตามค�ำตักเตือนและค�ำแนะน�ำของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์
อย่างเคร่งครัด
๕. มีความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่นักศึกษา
๖. ไปถึงสถานศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการสอนก่อนเวลาสถานศึกษาเข้าอย่างน้อย ๓๐ นาที และ
กลับที่พักหลังจากสถานศึกษาเลิกแล้ว ๓๐ นาที เป็นอย่างน้อย
๗. ปฏิบตั ติ ามระเบียบของสถานศึกษา โดยลงเวลาการท�ำงานทัง้ มาและกลับตามความเป็นจริงในบัญชี
ลงเวลาการท�ำงานในสมุดบัญชีลงเวลานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๘. การขออนุญาตลากิจหรือลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของสถานศึกษาต่อ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หรือครูพเ่ี ลีย้ ง ถ้าจะลากิจนักศึกษาจะต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน
ในกรณีลาป่วยให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาปฏิบัติการสอน
๙. ในระหว่างเวลาราชการ นักศึกษาทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องออกนอกบริเวณสถานศึกษาให้นกั ศึกษา
ขออนุญาตออกนอกบริเวณจากครูพี่เลี้ยง หรือ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูพี่เลี้ยง และ
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คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณของสถานศึกษา ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อน มิฉะนั้น
จะถือว่าขาดการปฏิบัติงานในวันนั้น
ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของราชการเช่นเดียวกับครูประจ�ำการในสถานศึกษา
รายงานให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา หรือครูพเี่ ลีย้ งทราบทันทีถา้ มีเหตุการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย
แก่สถานศึกษา มหาวิทยาลัยฯ หรือตัวนักศึกษาเอง
ปรึ ก ษาครู พี่ เ ลี้ ย งเกี่ ย วกั บ การท� ำ แผนการสอน และต้ อ งส่ ง แผนการสอนให้ ค รู พี่ เ ลี้ ย ง
ตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ก่อนน�ำไปสอน
นั ก ศึ กษาฝึก ปฏิบัติก ารสอนในสถานศึ ก ษา ที่ พั ก บ้ า นพั ก ของสถานศึ ก ษา จะต้ อ งไม่ น�ำ
บุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพักเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บริหารสถานศึกษา 
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีเวลาปฏิบัติงานต�่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของเวลา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งหมด ให้ถือว่าไม่ผ่านการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ของภาคเรียนนั้น
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามค�ำสั่งของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตามเวลาที่ก�ำหนด
นักศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาเมื่อนักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษายุติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนนั้น

ระเบียบการแต่งกาย
๑. เครื่องแบบของนักศึกษาชาย
๑.๑ เสือ้ เชิต้ สีขาวแขนสัน้ หรือแขนยาว ไมม ลี วดลาย มีกระเป๋าทีห่ น้าอกเบือ้ งซาย ๑ กระเปา 
และตองไมมีฝาปด ผาหน้าตลอด มีกระดุมสีขาวใส สวมทับชายเสื้อไวในกางเกงใหเห็น
หัวเข็มขัด ไมพับแขนเสื้อ
๑.๒ กางเกงขายาว แบบทรงสุภาพ สีดํา สีกรมทา ใชผ าธรรมดา ไมใ ชผ ายีนส มกี ระเป๋าขางขา
ไมบานหรือแคบเกินไป ไมอนุญาตใหสวมกางเกงยีนสโดยเด็ดขาด
๑.๓ เข็มขัด ใชเ ข็มขัดสีดําเงาผิวเรียบ หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง
๑.๔ รองเทาและถุงเทา ใชร องเทาหุม สน สีดำ� แบบเรียบทรงสุภาพ ไมม ลี วดลายไมเ ปด ปลายเทา
ถุงเทาสีดํา สีกรมทา
๑.๕ เน็คไท สีกรมทา ติดเข็มกลัด เน็คไท ตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
๑.๖ ทรงผม ไวผมทรงสุภาพ ไมไวผมยาว หามทําทรงผมที่ไมเหมาะสมตอการเปนนักศึกษา
และหามไวหนวดเครา ไมใสเครื่องประดับบนใบหนาและหู
๑.๗ ป้ายชื่อ ติดป้ายชื่อนักศึกษา พื้นที่สีด�ำตัวอักษรสีขาวบริเวณหน้าอกด้านขวา
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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๒. เครื่องแบบของนักศึกษาหญิง
๒.๑ เสือ้ เชิต้ สีขาว แขนสัน้ ไม่มลี วดลาย ไม่มกี ระเป๋าผ่าหน้าตลอดเจาะรังดุม ๕ เม็ด ติดกระดุม
สัญลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง จ�ำนวน ๕ เม็ด และตัวเสือ้ ขนาดพอดี
ตัวไมรัดรูป ไมหลวมและไมบางจนเกินไป ติดเข็มสัญลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง ที่หน้าอกเสื้อดานซาย สอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเห็นหัวเข็มขัด
๒.๒ กระโปรง ใชกระโปรงสีดํา หรือสีกรมทาแบบและทรงสุภาพ (ทรงเอ) เนื้อผาเรียบ
ไมมีลวดลาย ไมบาง มีขอบเอว ไมรัดรูป มีความยาววัดจากเข่าลงมา ๑ ฝ่ามือ นักศึกษา
ชั้นปที่ ๑ ใหใชกระโปรงจีบรอบ(พีท) สีดําหรือสีกรมทา ไมสั้นเหนือเขาความยาววัดจาก
เข่าลงมา ๑ ฝ่ามือ
๒.๓ เข็มขัด ใชเ ข็มขัดสีดําเงาผิวเรียบ หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง
๒.๔ รองเทา รองเทาหนังหุมสน สีดําหรือสีกรมทาแบบเรียบ ไมมีลวดลายไมเปดปลายเทา
และหลังเทา หรือสวมรองเทาคัชชู สนรองเทาสูงไมเกิน ๒ นิ้ว นักศึกษาชั้นปที่ ๑
ใหสวมรองเทาผาใบสีขาวและถุงเทาสีขาวไมมีลวดลาย
๒.๕ ทรงผม ไวผมทรงสุภาพไมตกแตงสีผมกรณีผมยาวให้มัดผมสูงจากท้ายทอย ๑ ฝ่ามือ
ใช้เน็ตคลุมผม สีด�ำ หากไม่สามารถมัดผมได้ให้ติดกิ๊บติดผมสีด�ำเรียบร้อย
๒.๖ ป้ายชื่อ ติดป้ายชื่อนักศึกษา พื้นสีด�ำตัวอักษรสีขาวบริเวณหน้าอกด้านขวา
๓. ชุดพิธีการ
๓.๑ นักศึกษาชาย เชนเดียวกับ ขอ ๑ แตใชเสื้อเชิ้ตแขนยาว
๓.๒ นักศึกษาหญิง เชนเดียวกับ ขอ ๒ แตใหติดกระดุมคอเสื้อ
หมายเหตุ
- ชุดพลศึกษาหรือชุดปฏิบตั กิ ารในรายวิชา ใหใ ชไ ดเ ฉพาะในวันทีม่ กี ารปฏิบตั กิ ารพลศึกษา
หรือการปฏิบัติในรายวิชานั้นเทานั้น
แนวปฏิบัติของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๑. กิจกรรมของนักศึกษา
๑.๑ สอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า ๘ – ๑๒ คาบ/สัปดาห์
๑.๒ ระยะเวลาในการฝึกไม่นอ้ ยกว่า ๑๖ สัปดาห์ไม่ตำ�่ กว่า ๑๒๘ คาบ ต่อภาคเรียนโดยมีเวลาสอน
เตรียมการสอนและการปฏิบัติงานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ ของเวลาฝึกทั้งหมด
๑.๓ ศึกษาค้นคว้าเนือ้ หาและจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรูใ้ นวิชาและชัน้ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายล่วงหน้า
อย่างน้อย ๑ สัปดาห์แล้วส่งให้ครูพี่เลี้ยงตรวจก่อนน�ำไปจัดการเรียนรู้
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คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

๑.๔ จัดเตรียมสื่อการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้
๑.๕ สอนตามตารางการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๖ รับการนิเทศจากครูพเี่ ลีย้ งและอาจารย์นเิ ทศก์ พร้อมทัง้ แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
๑.๗ จัดท�ำวิจัยในชั้นเรียน
๑.๘ บันทึกกิจกรรมประจ�ำวัน
๑.๙ จัดท�ำแฟ้มสะสมงาน
๑.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานครูตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
๑.๑๑ ประชุมร่วมกันระหว่างนักศึกษาในสถานศึกษา เพื่อจัดท�ำโครงการพัฒนาผู้เรียน
ปรึกษาหารือและส่งบันทึกการประชุมให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา ครูพเี่ ลีย้ งและอาจารย์นเิ ทศก์
๑.๑๒ แก้ไขปรับปรุงการสอนตามข้อเสนอแนะที่ได้รับการนิเทศ
๑.๑๓ ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
๒. งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายใน ๑ ภาคเรียน
งานที่ได้รับมอบหมาย

ก�ำหนดส่ง

สถานที่จัดส่ง

บันทึกประจ�ำวัน

วันปัจฉิมนิเทศ

สาขาวิชา

รายงานการปฏิบัติการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้

วันปัจฉิมนิเทศ

สาขาวิชา

วิจัยในชั้นเรียน ๑ เรื่อง

วันปัจฉิมนิเทศ

สาขาวิชา

โครงการพัฒนาผู้เรียน

วันปัจฉิมนิเทศ

สาขาวิชา

แฟ้มสะสมงาน ๑ แฟ้ม

วันปัจฉิมนิเทศ

สาขาวิชา

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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๓. งานในหน้าที่ครู
รายการ

แนวปฏิบัติ

๑. งานสอน
๑.๑ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตร
- แผนการจัดการเรียนรู้
- คู่มือครูและแบบเรียน
๑.๒ ท�ำโครงสร้างรายวิชา
๑.๓ ท�ำแผนการจัดการเรียนรู้
๑.๔ สอน
๑.๕ ผลิตสื่อ
๑.๖ การวัดผลและประเมินผล
๑.๗ การจัดป้ายนิเทศส่งเสริม
การเรียนรู้
๑.๘ จัดท�ำโครงการพัฒนาผู้เรียน

๑. ศึ ก ษาเนื้ อ หาและปฏิ ทิ น วิ ช าการของสถานศึ ก ษาแล้ ว
ท�ำโครงสร้างรายวิชา
๒. เลือกเทคนิคและวิธีการสอนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์/ผลการเรียนรู้แต่ละครั้งเพื่อท�ำแผน
การจัดการเรียนรู้ และบันทึกผลการสอนภายหลังจากที่ได้
ปฏิบัติการสอนจริงในแต่ละครั้ง
๓. จัดท�ำสื่อด้วยตนเองหรือหาแหล่งสื่อ
๔. ท�ำเครื่องมือวัดผลประจ�ำจุดประสงค์และประจ�ำภาคเรียน
๕. จัดป้ายนิเทศหรือนิทรรศการส่งเสริมความรู้
๖. ปรับปรุงงานสอนตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์นิเทศก์และ
ครูพี่เลี้ยง
๗. จั ด ท� ำ โครงการพั ฒ นาผู ้ เรี ย นโดยปรึ ก ษาครู พี่ เ ลี้ ย งและ
ผู้บริหารสถานศึกษา

๒.  งานกิจกรรมนักเรียน
๒.๑  งานกีฬา ชุมนุม ชมรม
๒.๒  งานแนะแนว
๒.๓  งานตรวจสุขภาพนักเรียน
๒.๔  ควบคุมการเข้าแถว
๒.๕  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒.๖  ดูแลนักเรียนตอนเช้ารายการ

๑.  ช่วยเป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมของชุมนุมหรือชมรม
๒. แนะแนวทางการท� ำ งานของนั ก เรี ย นเป็ น กลุ ่ ม เป็ น
รายบุคคล  
๓. ช่วยงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ทางสถานศึกษา
๔. การจัดป้ายนิเทศเพื่อให้ข้อมูลด้านการแนะแนวแก่นักเรียน
๕. ช่วยครูเวรรับนักเรียนตอนเช้า

๓. งานธุรการในชั้นเรียน
๑. ศึ ก ษาระเบี ย บของงานธุ ร การชั้ น เรี ย นและด� ำ เนิ น การ
     ๓.๑  ท�ำบัญชีเรียกชื่อ
ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     ๓.๒  ท�ำบัตรสุขภาพ
๒. จั ด ปรั บ ปรุ ง ชั้ น เรี ย นให้ มี ค วามสะอาดและเป็ น ระเบี ย บ
     ๓.๓  สมุดรายงานประจ�ำตัวนักเรียน
เป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียนได้
     ๓.๔  งานข้อมูลสถิติ
๓. จัดที่นั่งและกลุม่ นักเรียนให้เหมาะสม
     ๓.๕  สมุดประจ�ำชั้น
     ๓.๖  ระเบียนนักเรียน
     ๓.๗  จัดชั้นเรียน
     3.8 ดูแลการเรียนของนักเรียน
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รายการ

แนวปฏิบัติ

๔.  งานธุรการทั่วไป
     ๔.๑  งานสารบรรณ
     ๔.๒  งานพัสดุ
     ๔.๓  งานการเงิน

๑. ศึ ก ษาระเบี ย บของงานธุ ร การทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษา
และปฏิบัติให้ถูกต้อง
๒. ปรึกษาขอค�ำแนะน�ำจากผู้เกี่ยวข้องและครูพี่เลี้ยงในการ
กรอกเอกสารแบบฟอร์มและใบเบิกต่าง ๆ

๕. งานพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน
๕.๑ ดูแลความสะอาดทั่วไป
๕.๒ ร่วมพัฒนาสถานศึกษาตาม
ความเหมาะสม
    ๕.๓ ร่วมพัฒนาชุมชนตาม
ความเหมาะสม

๑. ช่วยพัฒนาสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด�ำเนินการโครงการตามปฏิทินงาน
๓. จัดท�ำโครงการพัฒนาโรงเรียหรือพัฒนาผู้เรียนและน�ำเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติ
๔. ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการด�ำเนินโครงการ

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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ตอนที่ ๓
บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
		 ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญยิ่งในการจัดการฝึกปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษาซึ่งอาจจะจ�ำแนกบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้าน ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. ด้านการจัดการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสถานศึกษา
๑.๑ ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตครู เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
๑.๒ ให้ใช้สถานศึกษาเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
๑.๓ ร่วมเป็นกรรมการด�ำเนินงานการจัดประสบการณ์วชิ าชีพครู เพือ่ ร่วมวางแผนให้คำ� ปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานและเข้าร่วมประชุมตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
๒. ด้านการปฐมนิเทศนักศึกษา
๒.๑ แนะน�ำเกี่ยวกับสถานที่และสภาพทั่วไปของสถานศึกษาและชุมชน
๒.๒ แนะน�ำให้รู้จักกับบุคลากรของสถานศึกษา เช่น ครูประจ�ำชั้น ครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง ตลอดจน
ครูตามสัญญาจ้างของสถานศึกษา
๒.๓ ชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจของสถานศึกษาและสภาพปัญหาของสถานศึกษา
๒.๔ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ข้อตกลง หรือกติกาของสถานศึกษาที่จะต้องยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ
๒.๕ แนะน�ำเกี่ยวกับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือบริการต่าง ๆ ของสถานศึกษาและสถานที่ท�ำงาน
ของนักศึกษา
๒.๖ หาโอกาสแนะน�ำให้รู้จักบุคคลส�ำคัญของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นและ
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การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น
๓. ด้านการจัดอาจารย์ผปู้ ระสานงานการฝึกปฏิบตั กิ ารสอนของนักศึกษาและครูพเี่ ลีย้ งของสถานศึกษา
๓.๑ จัดบุคลากรของสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้ประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์ จาก
		 มหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษาทีไ่ ปฝึกปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาเพือ่ ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่าง ๆ
ที่ก�ำหนด
๓.๒ พิจารณาเลือกสรรครูพี่เลี้ยง ให้กับนักศึกษาที่ไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในขั้นตอนต่าง ๆ
๓.๓ สนั บ สนุ น ให้ ค รู พี่ เ ลี้ ย ง ได้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาเกี่ ย วกั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ครู
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
๓.๔ ให้ แ นวทางการปฏิ บั ติ แ ก่ ค รู พี่ เ ลี้ ย งในการดู แ ล และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา 
๔. ด้านการประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย
๔.๑ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย ในการติดต่อประสานงานและ
การนิเทศนักศึกษา
๔.๒ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ อาจารย์ นิ เ ทศก์ แ ละอาจารย์ ใ นศู น ย์ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๓ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
๕. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๕.๑ เลือกสรรบุคลากรที่จะท�ำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง และผู้ประสานงานของสถานศึกษา
๕.๒ มอบหมายงานในหน้าที่ให้กับครูพี่เลี้ยง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ ประสานงาน ติดตามผล ให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 
๖. แนวทางปฏิบัติต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๖.๑ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติและ
การด�ำเนินงานของนักศึกษา
๖.๒ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง หรืออาจารย์นเิ ทศก์เกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๖.๓ ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกี่ยวกับการจัดและ
ด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๖.๔ เมือ่ มีเหตุทเี่ กีย่ วข้องกับนักศึกษาอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ควรแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว
๗. ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษา
๗.๑ มอบหมายงานที่เหมาะสมตามขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูให้นักศึกษา 
๗.๒ นิเทศและติดตามผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๗.๓ ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาในด้านการปฏิบัติตนของนักศึกษา
๗.๔ ให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๗.๕ จัดสวัสดิการที่จ�ำเป็นแก่นักศึกษา 
๗.๖ พิจารณาและอนุมัติโครงการต่าง ๆ ที่นักศึกษาจัดท�ำขึ้นรวมทั้งการประเมินผลการด�ำเนินโครงการ
๗.๗ ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๘. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษา
๘.๑ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๘.๒ จัดให้มีการประชุมสัมมนาระหว่างนักศึกษากับบุคลากรของสถานศึกษา
๘.๓ จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ในโอกาสอันควร
บทบาทหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง
คุณสมบัติของครูพี่เลี้ยง
๑. มีคุณวุฒิไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่นักศึกษาฝึกสอน
๒. มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓. มีคุณลักษณะเหมาะสมกับความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี
หน้าที่ของครูพี่เลี้ยง
๑. ควบคุมดูแลนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
๒. ด�ำเนินการให้นกั ศึกษาปฏิบตั งิ านปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา ตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด
๓. ให้คำ� แนะน�ำและช่วยเหลือในการฝึกปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาแก่นกั ศึกษาตามทีเ่ ห็นสมควร
๔. ให้ค�ำปรึกษาและแนะแนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเมื่อนักศึกษาเกิดปัญหา
๕. มอบเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาให้มหาวิทยาลัย
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แนวปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงในการฝึกขั้นตอนต่าง ๆ
๑. พบนักศึกษาและนัดหมายการปฏิบัติงาน พิจารณาอนุญาตและแนะน�ำแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ควบคุมดูแลแนะน�ำนักศึกษาในการท�ำงานให้เรียบร้อยให้ความช่วยเหลือใน
กรณีที่นักศึกษามีปัญหา ตรวจบันทึก และประเมินผลพร้อมกับให้ค�ำแนะน�ำแก้ไขข้อบกพร่องสังเกต
การปฏิบัติงานของนักศึกษา แล้วประเมินผลตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัยสรุปผลการประเมินส่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
๒. สาธิตการจัดการเรียนรู้ หรือประสานงานกับบุคคลอื่นมาเป็นผู้สาธิตการการจัดการเรียนรู้
มอบหมายงานให้นักศึกษาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมกับช่วยเหลือและสังเกตการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อหาจุดแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอน
ปรับปรุงแก้ไขแล้วอนุญาตให้นักศึกษาน�ำไปการจัดการเรียนรู้ พร้อมสังเกตและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนลงในแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๓. มอบเนื้อหาและตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไขและส่งคืนให้นักศึกษา ให้
ค�ำแนะน�ำและสนับสนุนวัสดุในการท�ำสื่อเท่าที่สถานศึกษาจะสนับสนุนได้ สังเกตและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้แล้วบันทึกลงในแบบประเมินการจัดการเรียนรู้ ให้ค�ำแนะน�ำชี้แจงในข้อควรแก้ไข
พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข ประเมินผลคุณลักษณะ และการปฏิบัติตนในแบบประเมินสรุปผลการ
ประเมินเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์
		 อาจารย์นิเทศก์ หมายถึง อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ไปนิเทศการสอนของนักศึกษาที่
สถานศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
คุณสมบัติของอาจารย์นิเทศก์ในการนิเทศ
๑. มีคุณวุฒิไม่ต�่ำกว่าปริญญาโทหรือด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒. มีทักษะการนิเทศ โดยมีประสบการณ์ในการนิเทศไม่น้อยกว่า  ๒ ปี หรือมีประสบการณ์
ในการสอน ๓ ปี
๓. มีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี
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บทบาทของอาจารย์นิเทศก์
๑. ศึกษาท�ำความเข้าใจกระบวนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อปฏิบัติงานหน้าที่
ในงานนิเทศนักศึกษาวิชาเอกในประเด็นต่อไปนี้
๑.๑ ความสอดคล้องและสัมพันธ์กันระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้จริง
๑.๒ การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
๑.๓ การผลิตสื่อ
๑.๔ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา
๒. ให้ความช่วยเหลือและนิเทศการสอนแก่นกั ศึกษาด้านการสอนและด้านคุณลักษณะความเป็นครู
ที่ดี การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การท�ำโครงการพัฒนาผู้เรียน การท�ำวิจัยในชั้นเรียน
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน
๓. ให้ค�ำแนะน�ำและเสนอแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒
๔. ให้การนิเทศ ติดตาม แก่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ อย่างสม�่ำเสมอ
อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ภาคการศึกษา
๕. สังเกตการจัดการเรียนรูโ้ ดยเชิญครูพเี่ ลีย้ งประจ�ำสถานศึกษา ร่วมสังเกตการการจัดการเรียนรูข้ อง
นักศึกษา จัดให้มีการประชุมปรึกษา หลังจากสังเกตการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน และบันทึก
ข้อเสนอต่าง ๆ ลงในบันทึกการนิเทศของนักศึกษาทุกครั้ง
๖. ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒
๗. ท�ำหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๘. ร่ ว มกิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศ สั ม มนาระหว่ า งฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา และกิ จ กรรม
ปัจฉิมนิเทศตามก�ำหนด
๙. ปรึกษาหารือและประสานงานกับครูพเี่ ลีย้ งและผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ เกีย่ วกับ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๑๐. กรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นต้องด�ำเนินการใด ๆ ทีเ่ ห็นว่าเป็นเรือ่ งส�ำคัญให้นำ� เรือ่ งดังกล่าวเข้าทีป่ ระชุม
กับสาขาวิชาหรือคณะกรรมการคุรุศึกษาโดยเร็ว
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คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

บทบาทหน้าที่ของสาขาวิชา
สาขาวิชาเป็นหน่วยงานส�ำคัญที่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษาในสาขามากที่สุดในทุกกระบวนการ
ตัง้ แต่การวางแผนด้านหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา ทัง้ ด้านวิชาการ ด้านคุณลักษณะและความเป็นครู
รวมทั้งการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในทุกระดับ
		 ภาระหน้าที่ของสาขาวิชา
๑. ให้ความรู้ความเข้าใจรายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูแต่ละสาขาวิชาแก่นักศึกษาในสาขาวิชา
๒. ร่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด สถานศึ ก ษา
			 เพือ่ ฝึกปฏิบตั กิ ารสอนของนักศึกษาให้เรียบร้อยและเหมาะสม โดยผ่านคระกรรมการคุรศุ กึ ษา
๓. สอดส่องดูแลให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั กิ ารฝึกประสบการณ์วชิ าชีพอย่างดีมปี ระสิทธิภาพทัง้ ด้าน
วิชาการและการปฏิบัติตน
๔. ด� ำ เนิ น การให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ครู ตั้ ง แต่ ก ารประชุ ม
ท�ำความเข้าใจ การปฐมนิเทศ การสัมมนา และการปัจฉิมนิเทศ
๕. จัดอาจารย์นิเทศก์เพื่อท�ำการนิเทศนักศึกษาในสาขาวิชา โดยมีอัตราส่วนอาจารย์นิเทศก์
๑ : ๑๐ คน
๖. แก้ไขดูแลเมื่อนักศึกษาเกิดปัญหาทั้งด้านวิชาการและด้านการปรับตัว หากมีปัญหารุนแรง
ต้องแจ้งคณะกรรมการคุรุศึกษาโดยเร็ว
๗. ตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาและตรวจรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๘. ติดตามการรวบรวมและส่งผลการประเมินในรายวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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ตอนที่ ๔
การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒
เพือ่ ให้การด�ำเนินการจัดการฝึกปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาแก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบ่ า้ นจอมบึงบรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องมีนเิ ทศติดตามและประเมินผลอย่าง
จริงจังและสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้เข้าใจกับสภาพทีแ่ ท้จริงของคุณภาพของการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูจึงได้ก�ำหนดรูปแบบการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดังนี้
เกณฑ์การตัดสินการผ่านการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๑. มีเวลาฝึกการฝึกปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๕ ของเวลาฝึกทัง้ หมดในแต่ละ
ภาคเรียน (ขาดได้ไม่เกิน ๓ วัน)
๒. ไม่ ป ระพฤติ ต นเป็ น ที่ เ สื่ อ มเสี ย แก่ ส ถานศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษาไปฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนและ
มหาวิทยาลัย
๓. ได้รับการประเมินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยฯ
ก�ำหนด และได้รับผลการประเมินไม่ต�่ำกว่าระดับ “C”
หมายเหตุ ๑. สาย ๒ ครั้ง ถือว่าขาด ๑ วัน
๒. หากลากิจ/ลาป่วย ให้แนบใบลา/ใบรับรองแพทย์ หรือหนังสือรับรองจาก
สถานศึกษาลงในสมุดลงเวลาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ระดับคะแนนการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ระดับคะแนน A
เมื่อได้คะแนน
๙๐ – ๑๐๐
ระดับคะแนน B+
เมื่อได้คะแนน
๘๐ – ๘๙
ระดับคะแนน B
เมื่อได้คะแนน
๗๐ – ๗๙
ระดับคะแนน C+ เมื่อได้คะแนน
๖๐ – ๖๙
ระดับคะแนน C
เมื่อได้คะแนน
๕๐ – ๕๙
ระดับคะแนน D+ เมื่อได้คะแนน
๔๐ – ๔๙
ระดับคะแนน D
เมื่อได้คะแนน
๓๐ – ๓๙
ระดับคะแนน E
เมื่อได้คะแนน
๐ – ๒๙
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เกณฑ์ขั้นต�่ำของผลการประเมิน
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนต�่ำกว่า  “C” ถือว่ายังไม่ได้มาตรฐานการฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินต�่ำกว่า “C” เป็นครั้งที่สอง
ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา
กรอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒
นักศึกษาจะได้รับการประเมินการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา
๑๕ %
๒. ครูพี่เลี้ยง
๓๕ %
๓. อาจารย์นิเทศก์
๔๐ %
๔. ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
๑๐ %
นักศึกษาจะได้รับการประเมินการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู

๑.

๒.

๓.

๔.

ผู้บริหารสถานศึกษา
- คุณลักษณะความเป็นครู
- โครงการพัฒนาผู้เรียน
ครูพี่เลี้ยง
- คุณลักษณะความเป็นครู
- สมถรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
- โครงการพัฒนาผู้เรียน
อาจารย์นิเทศก์
- คุณลักษณะความเป็นครู
- สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
- ผลงานวิจัยการเรียนรู้และแฟ้มสะสมงาน
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
- การสร้างสื่อ online
- การเข้าร่วม E-PLC
- การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ สัมมนา ปัจฉิมนิเทศ
รวม

๑๕
๑๐
๕
๓๕
๑๐
๒๐
๕
๔๐
๑๐
๒๐
๑๐
๑๐
๓
๔
๓
๑๐๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เอกสารประเมินผล
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

ภาคเรียนที่ .......................... ปีการศึกษา .................................
ส�ำหรับผู้บริหาร (๑๕ คะแนน)
ชือ่ นักศึกษา ............................................................................................................................................
รหัสนักศึกษา ..........................................................................................................................................
สาขาวิชา.................................................................................................................................................
คณะ………………………………………………………………………………………….........…..................………………….
สถานศึกษาฝึกปฏิบตั กิ ารสอน……………………………………………………………………..............…........……..…
อ�ำเภอ.................................................................... จังหวัด ................................................................…
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ .................................................................................................................................

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
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ค�ำชี้แจง

ที่

๑. ผู้ประเมิน :  ผู้บริหาร  ครูพี่เลี้ยง  อาจารย์นิเทศก์
๒. การประเมิน : เครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพตามความคิดเห็นชอบของท่าน
๕ = ดีมาก ๔ = ดี ๓ = พอใช้ ๒ = ควรปรับปรุง ๑ = ต้องปรับปรุง
๓. กรณีนักศึกษาได้ผลการประเมินต�่ำกว่า ๒ ในรายการได้โปรดให้ข้อคิดเห็นประกอบ

รายการประเมิน

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๔
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
กิริยามารยาทเหมาะสม
กับความเป็นครู
๒. แสดงออกถึงความเอาใจใส
และใฝ่รู้ในงานครู
๓. มีความรอบรู้ ทันสมัย
ทันเหตุการณ์
๔. มีอารมณ์มั่นคง ร่าเริง แจ่มใส
๕. มีคุณธรรมจริยธรรม
๖. มีมนุษย์สัมพันธ์
มีความสามัคคีในหมู่คณะ
๗. มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. เอาใจใส่รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย
๙. เป็นผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการปฏิบัติงาน
๑๐. มีความเป็นระบบในการ
วางแผนปฏิบัติงาน
ผลการประเมินแต่ละช่อง
ผลการประเมินแต่ละครั้ง
ผลการประเมินรวมทุกครั้ง
=
ผลการประเมินทุกครั้ง x ๑๐
=
จ�ำนวนครั้งที่ประเมิน x ๕๐

สรุปผลการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๑๐

ลงชื่อ ........................................................... ผู้ประเมิน
       (............................................................)
          วันที่...............................................
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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แบบบันทึกการนิเทศคุณลักษณะความเป็นครู
ครั้งที่

ว/ด/ป

ข้อคิดเห็น

...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๑
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๒
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๓
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๔
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
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คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

ผู้ประเมิน

แบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน
ค�ำชี้แจง ๑. ผู้ประเมิน  ผู้บริหาร  ครูพี่เลี้ยง
		 ๒. การประเมินโปรดท�ำเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพ
			 ๕ = ดีมาก ๔ = ดี ๓ = พอใช้ ๒ = ควรปรับปรุง ๑ = ต้องปรับปรุง
รายการประเมิน

ที่

ระดับคุณภาพ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

ความคิดเห็น

๑. ความน่าสนใจและความจ�ำเป็น
ของโครงการ
๒. การเขียนองค์ประกอบของ
โครงการครบถ้วนถูกต้องชัดเจน
๓. การด�ำเนินการโครงการเป็นไปอย่าง
มีขั้นตอนและส่งเสริมพัฒนาการ
ของผู้เรียนได้
๔. การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ
๕. การสรุปและรายงานผล
การด�ำเนินโครงการ
คะแนนแต่ละช่อง
คะแนนรวมทุกช่อง
=
                     คะแนนรวมทุกช่อง x ๕
=  
คะแนนที่ได้ =   
                                   ๒๕
สรุปผลการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๕

ลงชื่อ ........................................................... ผู้ประเมิน
      (............................................................)
          วันที่...............................................
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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เอกสารประเมินผล
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา .......................

ภาคเรียนที่ .......................... ปีการศึกษา .................................
ส�ำหรับครูพี่เลี้ยง (๓๕ คะแนน)
ชือ่ นักศึกษา ............................................................................................................................................
รหัสนักศึกษา ..........................................................................................................................................
สาขาวิชา.................................................................................................................................................
คณะ………………………………………………………………………………………….........…..................………………….
สถานศึกษาฝึกปฏิบตั กิ ารสอน……………………………………………………………………..............…........……..…
อ�ำเภอ.................................................................... จังหวัด ................................................................…
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ .................................................................................................................................

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

36

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
ค�ำชี้แจง

ที่

๑. ผู้ประเมิน :  ผู้บริหาร  ครูพี่เลี้ยง  อาจารย์นิเทศก์
๒. การประเมิน : เครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพตามความคิดเห็นชอบของท่าน
๕ = ดีมาก ๔ = ดี ๓ = พอใช้ ๒ = ควรปรับปรุง ๑ = ต้องปรับปรุง
๓. กรณีนักศึกษาได้ผลการประเมินต�่ำกว่า ๒ ในรายการได้โปรดให้ข้อคิดเห็นประกอบ
รายการประเมิน

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๔
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
กิริยามารยาทเหมาะสม
กับความเป็นครู
๒. แสดงออกถึงความเอาใจใส
และใฝ่รู้ในงานครู
๓. มีความรอบรู้ทันสมัย
ทันเหตุการณ์
๔. มีอารมณ์มั่นคง ร่าเริง แจ่มใส
๕. มีคุณธรรมจริยธรรม
๖. มีมนุษย์สัมพันธ์
มีความสามัคคีในหมู่คณะ
๗. มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั งิ าน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. เอาใจใส่รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย
๙. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการปฏิบัติงาน
๑๐. มีความเป็นระบบ
ในการวางแผนปฏิบัติงาน
ผลการประเมินแต่ละช่อง
ผลการประเมินแต่ละครั้ง
ผลการประเมินรวมทุกครั้ง
=
ผลการประเมินทุกครั้ง x ๑๐
=
จ�ำนวนครั้งที่ประเมิน x ๕๐

สรุปผลการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๑๐

ลงชื่อ ........................................................... ผู้ประเมิน
       (............................................................)
          วันที่...............................................
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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แบบบันทึกการนิเทศคุณลักษณะความเป็นครู
ครั้งที่

ว/ด/ป

ข้อคิดเห็น

...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๑
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๒
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๓
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๔
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
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คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

ผู้ประเมิน

แบบประเมินความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้
ค�ำชี้แจง ๑. ผู้ประเมิน  ครูพี่เลี้ยง  อาจารย์นิเทศก์
๒. การประเมินกรุณาท�ำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพตามความคิดเห็นชอบของท่าน
๕ = ดีมาก ๔ = ดี ๓ = พอใช้ ๒ = ควรปรับปรุง ๑ = ต้องปรับปรุง
๓. กรณีนักศึกษาได้ผลการประเมินต�่ำกว่าเกณฑ์ ๒ ในการประเมิน โปรดให้ข้อคิดเห็นประกอบ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

รายการประเมิน

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๔
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

ด้านการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้
มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ของแผนการจั ด การเรี ย นรู ้
ครบถ้วน
มีจุดประสงค์การเรียนรู้ครบ ๓ ด้าน (KPA) สอดคล้อง
กับมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
หรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามล�ำดับขั้นตอนการเรียนรู้
ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาสารสนเทศ
จนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
ออกแบบสื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย เนื้อหา และ
ล�ำดับขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
ก� ำ หนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ค รอบคลุ ม
กับจุดประสงค์ทุกด้าน
จัดท�ำแผนการเรียนรู้ล่วงหน้าส่งผู้นิเทศ
และมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้
มี ก ารน� ำ เข้ า สู ่ บ ทเรี ย นโดยใช้ วิ ธี ก ารที่ น ่ า สนใจ
เชือ่ มโยงกับประสบการณ์และเนือ้ หาเหมาะสมกับเวลา
สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้
ด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามล�ำดับขั้นตอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้
มีความแม่นย�ำในเนื้อหาที่จัดการเรียนรู้
สามารถใช้สื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการเสริมแรงผู้เรียนอย่างเหมาะสม
สามารถสอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณลักษณะ
คุณธรรมจริยธรรม และการเห็นคุณค่าในตนเอง

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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ที่

รายการประเมิน

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๔
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑๕ มีความแม่นย�ำในเนือ้ หา สามารถสรุปบทเรียนได้อย่างดี
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมส�ำคัญ
การจัดการขั้นเรียน
๑๖. สามารถควบคุมชั้นเรียนให้ผู้เรียนสนใจกับกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยเทคนิคและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
๑๗. มีการจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
๑๘. มีการสร้างบรรยากาศการที่ส่งเสริมเรียนรู้
๑๙. มีการฝึกวินัยเชิงบวกและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
๒๐. สามารถประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของตน
และบอกข้อเสนอแนะในบันทึกหลังการสอน
๒๑. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักาะปฏิบัติ และมีคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลการประเมินแต่ละช่อง
ผลการประเมินแต่ละครั้ง
ผลการประเมินรวมทุกครั้ง
=
ผลการประเมินทุกครั้ง x ๒๐
=  
จ�ำนวนครั้งที่ประเมิน x ๑๐๕

สรุปผลการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๒๐

40

ลงชื่อ ........................................................... ผู้ประเมิน
       (............................................................)
          วันที่...............................................

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

แบบบันทึกการนิเทศด้านการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่

ว/ด/ป

ข้อคิดเห็น

ผู้ประเมิน

...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๑
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๒
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๓
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๔
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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แบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน
ค�ำชี้แจง ๑. ผู้ประเมิน ผู้บริหาร  ครูพี่เลี้ยง
		 ๒. การประเมินโปรดท�ำเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพ
			 ๕ = ดีมาก ๔ = ดี ๓ = พอใช้ ๒ = ควรปรับปรุง ๑ = ต้องปรับปรุง
ระดับคุณภาพ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

รายการประเมิน

ที่

ความคิดเห็น

๑. ความน่าสนใจและความจ�ำเป็น
ของโครงการ
๒. การเขียนองค์ประกอบของ
โครงการครบถ้วนถูกต้องชัดเจน
๓. การด�ำเนินการโครงการเป็นไปอย่าง
มีขั้นตอนและส่งเสริมพัฒนาการ
ของผู้เรียนได้
๔. การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ
๕. การสรุปและรายงานผลการด�ำเนินโครงการ
คะแนนแต่ละช่อง
คะแนนรวมทุกช่อง
=
                     คะแนนรวมทุกช่อง x ๕
=  
คะแนนที่ได้ =   
                                   ๒๕
สรุปผลการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๕

42

ลงชื่อ ........................................................... ผู้ประเมิน
      (............................................................)
          วันที่...............................................

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

เอกสารประเมินผล
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา .......................

ภาคเรียนที่ .......................... ปีการศึกษา .................................
ส�ำหรับอาจารย์นิเทศก์ (๔๐ คะแนน)
ชือ่ นักศึกษา ............................................................................................................................................
รหัสนักศึกษา ..........................................................................................................................................
สาขาวิชา.................................................................................................................................................
คณะ………………………………………………………………………………………….........…..................………………….
สถานศึกษาฝึกปฏิบตั กิ ารสอน……………………………………………………………………..............…........……..…
อ�ำเภอ.................................................................... จังหวัด ................................................................…
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ .................................................................................................................................

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
ค�ำชี้แจง

ที่

๑. ผู้ประเมิน :  ผู้บริหาร  ครูพี่เลี้ยง  อาจารย์นิเทศก์
๒. การประเมิน : เครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพตามความคิดเห็นชอบของท่าน
๕ = ดีมาก ๔ = ดี ๓ = พอใช้ ๒ = ควรปรับปรุง ๑ = ต้องปรับปรุง
๓. กรณีนักศึกษาได้ผลการประเมินต�่ำกว่า ๒ ในรายการได้โปรดให้ข้อคิดเห็นประกอบ
รายการประเมิน

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๔
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
กิริยามารยาทเหมาะสม
กับความเป็นครู
๒. แสดงออกถึงความเอาใจใส
และใฝ่รู้ในงานครู
๓. มีความใฝ่รู้และรอบรู้
ทันสมัย ทันเหตุการณ์
๔. มีอารมณ์มั่นคง ร่าเริง แจ่มใส
๕. มีคุณธรรมจริยธรรม
๖. มีมนุษย์สัมพันธ์
มีความสามัคคีในหมู่คณะ
๗. มี ค วามตรงตามเวลาในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. เอาใจใส่รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย
๙. เป็นผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการปฏิบัติงาน
๑๐. มีความเป็นระบบในการวางแผน
การปฏิบัติงาน
ผลการประเมินแต่ละช่อง
ผลการประเมินแต่ละครั้ง
ผลการประเมินรวมทุกครั้ง
=
ผลการประเมินทุกครั้ง x ๑๐
=
จ�ำนวนครั้งที่ประเมิน x ๕๐

สรุปผลการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๑๐
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ลงชื่อ ........................................................... ผู้ประเมิน
       (............................................................)
          วันที่...............................................

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

แบบบันทึกการนิเทศด้านคุณลักษณะความเป็นครู
ครั้งที่

ว/ด/ป

ข้อคิดเห็น

ผู้ประเมิน

...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๑
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๒
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๓
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๔
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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แบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
ค�ำชี้แจง ๑. ผู้ประเมิน  ครูพี่เลี้ยง  อาจารย์นิเทศก์
๒. การประเมินกรุณาท�ำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพตามความคิดเห็นชอบของท่าน
๕ = ดีมาก ๔ = ดี ๓ = พอใช้ ๒ = ควรปรับปรุง ๑ = ต้องปรับปรุง
๓. กรณีนักศึกษาได้ผลการประเมินต�่ำกว่าเกณฑ์ ๒ ในการประเมิน โปรดให้ข้อคิดเห็นประกอบ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
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รายการประเมิน

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๔
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

ด้านการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้
มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ของแผนการจั ด การเรี ย นรู ้
ครบถ้วน
มีจุดประสงค์การเรียนรู้ครบ ๓ ด้าน (KPA) สอดคล้อง
กับมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
หรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ตามล�ำดับขั้นตอนการเรียนรู้
ออกแบบกิจกรรมกระตุน้ ให้ผเู้ รียนคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
สร้างสรรค์ แสวงหาและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ออกแบบสื่อการสอนเหมาะสมกับวัย เนื้อหา และ
ล�ำดับขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
ก�ำหนดวิธกี ารวัดประเมินผลครอบคลุมกับจุดประสงค์
ทุกด้าน
จัดท�ำแผนการสอนล่วงหน้าส่งผู้นิเทศและปรับปรุง
แก้ไข
ด้านการจัดการเรียนรู้
มีการน�ำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้วิธีการที่น่าสนใจเชื่อม
โยงกับประสบการณ์และเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา 
สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้
ด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามล�ำดับขั้นตอน
แผนการจัดการเรียนรู้
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการเสริมแรงผู้เรียนอย่างเหมาะสม
สามารถสอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมด้าน
คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และการเห็นคุณค่า
ในตัวเอง

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

ที่

รายการประเมิน

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๔
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑๕ สามารถสรุปบทเรียนได้อย่างดี
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมส�ำคัญ
การจัดการขั้นเรียน
๑๖. สามารถควบคุมชั้นเรียนให้ผู้เรียนสนใจกับกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยเทคนิคและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
๑๗. มีการจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
๑๘. มีการสร้างบรรยากาศการที่ส่งเสริมเรียนรู้
๑๙. มีการฝึกวินัยเชิงบวกและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
๒๐. สามารถประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของตน
และบอกข้อเสนอแนะในบันทึกหลังการสอน
๒๑. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะปฏิบัติ และมีคุณลักษณะตาม
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลการประเมินแต่ละช่อง
ผลการประเมินแต่ละครั้ง
ผลการประเมินรวมทุกครั้ง
=
ผลการประเมินทุกครั้ง x ๒๐
=  
จ�ำนวนครั้งที่ประเมิน x ๑๐๕

สรุปผลการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๒๐

ลงชื่อ ........................................................... ผู้ประเมิน
       (............................................................)
          วันที่...............................................

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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แบบบันทึกการนิเทศด้านการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่

ว/ด/ป

ข้อคิดเห็น

...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๑
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๒
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๓
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ครั้งที่ ๔
...............................................................................
…………………………….
...............................................................................
...............................................................................
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คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

ผู้ประเมิน

แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนและแฟ้มสะสมงาน
ค�ำชี้แจง		 ๑. ผู้ประเมิน :  ครูพี่เลี้ยง  อาจารย์นิเทศก์
๒. การประเมิน : เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพตามความคิดเห็นชอบของท่าน
๕ = ดีมาก ๔ = ดี ๓ = พอใช้ ๒ = ควรปรับปรุง ๑ = ต้องปรับปรุง
๓. กรณีนักศึกษาได้ผลการประเมินต�่ำกว่าเกณฑ์ ๒ ในการประเมิน โปรดให้ข้อคิดเห็นประกอบ
ที่

รายการประเมิน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

งานวิจัย
คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
จุดประสงค์ของงานวิจัย
ขอบเขตงานวิจัย
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร
นิยามศัพท์เฉพาะ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีด�ำเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
แฟ้มสะสมงาน
งานที่ปรากฏในแฟ้มมีความเป็นปัจจุบัน
การจัดหมวดหมู่งาน
ปริมาณของงาน
คุณภาพและคุณค่าของงาน
ความคิดสร้างสรรค์การจัดท�ำแฟ้มสะสมงาน
คะแนนแต่ละช่อง
คะแนนรวมทุกช่อง
คะแนนรวมทุกช่อง x ๑๐
คะแนนที่ได้
๘๕

สรุปผลการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๑๐

ระดับคุณภาพ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

ความคิดเห็น

=
=  

ลงชื่อ ........................................................... ผู้ประเมิน
      (............................................................)
          วันที่...............................................
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ชื่อ-สกุล นักศึกษา ..................................................................................................................................
รหัสนักศึกษา.................................. สาขาวิชา .................................คณะ..................................................
สถานศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน................................................................................................................
อ�ำเภอ....................................................................... จังหวัด....................................................................
ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่ ..................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ระดับคะแนน A
เมื่อได้คะแนน
ระดับคะแนน B+
เมื่อได้คะแนน
ระดับคะแนน B
เมื่อได้คะแนน
ระดับคะแนน C+ เมื่อได้คะแนน
ระดับคะแนน C
เมื่อได้คะแนน
ระดับคะแนน D+ เมื่อได้คะแนน
ระดับคะแนน D
เมื่อได้คะแนน
ระดับคะแนน E
เมื่อได้คะแนน
ล�ำดับ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ผลการประเมินการปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา

คะแนนเต็ม
๑๐๐
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ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์
สถานศึกษา
นิเทศก์

คุณลักษณะความเป็นครู
สมรรถนะด้านจัดการเรียนรู้
โครงการพัฒนาผู้เรียน
ผลงานวิจัยการเรียนรู้
และแฟ้มสะสมงาน
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
คะแนนรวม

๕.

๙๐ – ๑๐๐
๘๐ – ๘๙
๗๐ – ๗๙
๖๐ – ๖๙
๕๐ – ๕๙
๔๐ – ๔๙
๓๐ – ๓๙
๐ – ๒๙

การประเมิน
คะแนนที่ได้ ระดับคะแนน

ศูนย์พัฒนา
วิชาชีพครู

คะแนน
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐๐

ลงชือ่ ........................................................... ผูป้ ระเมิน
      (............................................................)
          วันที่...............................................

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

เอกสารประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒
ภาคเรียนที่ .......................... ปีการศึกษา .................................
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู (๑๐ คะแนน)
สาขาวิชา.................................................................................................................................................
คณะ………………………………………………………………………………………….........…..................………………….

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

สาขาวิชา.......................................................................................................................................
ล�ำดับ
ที่

รายการประเมิน
รายชื่อนักศึกษา

กาสร้าง E-PLC
สื่อ online

การร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศ

สัมนา

คะแนนที่ได้

ปัจฉิมนิเทศ

ลงชื่อ ...........................................................
(............................................................)
วันที่...............................................
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คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

ตอนที่ ๕
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๒. ระเบียนข้อมูลของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๓. แบบค�ำร้องทั่วไป
๔. ใบลาป่วย ลากิจ
๕. บัญชีลงเวลานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๖. บันทึกการปฏิบัติงานประจ�ำวัน
๗. รายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๘. โครงการพัฒนาผู้เรียน
๙. หัวข้อรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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๑. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้า (นาย/ นางสาว/ นาง)..................................... นามสกุล .............................................
ซึ่งเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ ................... สาขาวิชา ................................. คณะ........................................
ได้ไปปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาครัง้ ที่ ............ ในภาคเรียนที.่ ............. ปีการศึกษา................................
ณ สถานศึกษา.........................................................................................................................................
ในการปฏิบตั กิ ารสอนครัง้ นี้ ข้าพเจ้าได้ทราบเกีย่ วกับระเบียบและแนวปฏิบตั ขิ า้ งล่างนีแ้ ล้ว ดังนี้
๑. ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนโดยใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ตามทีเ่ รียน ไปถ่ายทอดให้ลกู ศิษย์อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยการเชื่อมโยงทั้งความรู้ทางวิชาการ ความสามารถในการปฏิบัติ และการมีจิตพิสัยที่
ดีต่อความเป็นครูเข้าด้วยกัน
๒. ไม่ปฏิบัติการใด อันเป็นการเสื่อมเสียที่จะส่งผลทั้งต่อตนเอง ลูกศิษย์ สถานที่ที่ไปฝึกสอน
คณะ มหาวิทยาลัย และสังคมโดยรวม
๓. แต่งกายสุภาพ และประพฤติตนอยู่ในระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และไม่ปฏิบัติตน
ขัดข้อบังคับของสถานศึกษาที่ไปปฏิบัติการสอน
๔. ใช้เวลาว่างขณะปฏิบัติการสอนอยู่ที่สถานศึกษา ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งต่อหน้าที่
สอนต่อสถานศึกษา คณะ และมหาวิทยาลัย
๕. น�ำค�ำแนะน�ำของครูพเี่ ลีย้ ง อาจารย์นเิ ทศก์ และความรูอ้ นื่ ๆ ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
งานในหน้าที่สอน และรวมถึงการปรับปรุงตนเองให้มีคุณภาพสูงขึ้น
ข้าพเจ้าได้ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยินดีท่ีจะปฏิบัติ
ตามและยินยอมให้สถานศึกษา/คณะ/มหาวิทยาลัยส่งตัวกลับ หากพบว่าข้าพเจ้าปฏิบัติการใดเป็นการ
เสื่อมเสียหรือขัดต่อข้อสัญญาที่ให้ไว้ข้างต้น
ลงนาม ..................................................นักศึกษา
(...........................................)
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ.............
ลงนาม ....................................ประธานสาขาวิชา
       (...........................................)
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ.............
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ลงนาม .....................................ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
     (...............................................)
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ.............

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

๒. ระเบียนข้อมูลนักศึกษา

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๒

รูปถ่าย
นักศึกษา
ขนาด ๑ นิ้ว

ภาคเรียนที่ ................ ปีการศึกษา .......................
ชื่อ-สกุล ..................................................................................... รหัสประจ�ำตัว ....................................
สาขาวิชา ...................................................................... คณะ...................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ .............................. ถนน ............................... ต�ำบล/แขวง ...................................
อ�ำเภอ/เขต ....................................จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์ ................................................................. E-mail .................................................................
ผู้ที่ติดต่อได้สะดวก ................................โทรศัพท์ ................................ เกี่ยวข้องเป็น ...........................
สถานที่ฝึกปฏิบัติการสอน
หน่วยสถานศึกษา.......................................................................................................................................
ทีต่ งั้ เลขที่ ................. ถนน ...................... ต�ำบล/แขวง ............................ อ�ำเภอ/เขต ...............................
จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ................... โทรศัพท์ ........................... โทรสาร .........................
ผู้บริหารสถานศึกษา  .............................................................................................................................
ครูพี่เลี้ยง ..............................................................................................................................................
อาจารย์นิเทศก์ .....................................................................................................................................
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
รายวิชาที่ปฏิบัติการสอน
ชื่อรายวิชา

ระดับชั้นที่ปฏิบัติการสอน

จ�ำนวนชั่วโมง/
สัปดาห์ที่ปฏิบัติการสอน

หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย (ให้อธิบายลักษณะงาน).................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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๓. แบบค�ำร้องทั่วไป
วันที่ .............. เดือน ...................... พ.ศ. ...................
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน ...............................................................................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง).................................................... นามสกุล ................................
ซึ่งเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ ................... สาขาวิชา ................................. คณะ.......................................
มีความประสงค์...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติและด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(...................................................)
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
บันทึกความเห็น
สาขาวิชา

คณบดี (ต้นสังกัด)

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

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

ประธานกรรมการคุรุศึกษา

....................................................................................... .......................................................................................
....................................................................................... .......................................................................................
....................................................................................... .......................................................................................
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คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

๔. ใบลาป่วย ลากิจ
เขียนที่ ............................................................
วันที่........... เดือน ....................... พ.ศ.............
เรื่อง .........................................................
เรียน .........................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ..................................................................................
		
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว) ............................................................. นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
สังกัดสาขาวิชา...............................................................คณะ.................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์
ขอลา ป่วย  กิจส่วนตัว เนื่องจาก …............................................................................................
ตั้งแต่วันที่....................................... ถึงวันที่ ........................................... มีก�ำหนด …………........... วัน
ข้าพเจ้าได้ลา  ป่วย  กิจส่วนตัว ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ ...............................................................
มีก�ำหนด ............. วัน ในระหว่างการลาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่ .....................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)...................................................... นักศึกษา
(.................................................)
ค�ำสั่ง  อนุญาต  ไม่อนุญาต
(ลงชื่อ)......................................................
       (................................................)
ต�ำแหน่ง ................................................
วันที่ ......................................................
หมายเหตุ ทางสถานศึกษาสามารถใช้แบบฟอร์มนี้ หรือใช้แบบฟอร์มของสถานศึกษาก็ได้

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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๕. บัญชีลงเวลานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒
ประจ�ำภาคเรียนที่ ............ ปีการศึกษา .................
สถานศึกษา................................................................
ชือ่ นักศึกษา...............................................................สาขาวิชา .................................................................
ชือ่ นักศึกษา...............................................................สาขาวิชา .................................................................
ชือ่ นักศึกษา...............................................................สาขาวิชา .................................................................
ชือ่ นักศึกษา...............................................................สาขาวิชา .................................................................
ชือ่ นักศึกษา...............................................................สาขาวิชา .................................................................
ชือ่ นักศึกษา...............................................................สาขาวิชา .................................................................
ชือ่ นักศึกษา...............................................................สาขาวิชา .................................................................
ชือ่ นักศึกษา...............................................................สาขาวิชา .................................................................
ชือ่ นักศึกษา...............................................................สาขาวิชา .................................................................
ชือ่ นักศึกษา...............................................................สาขาวิชา .................................................................
ชือ่ นักศึกษา...............................................................สาขาวิชา .................................................................
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หมายเหตุ : ๑ เล่มต่อ ๑ ภาคเรียน (๑๖ สัปดาห์) ต่อภาคเรียน
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คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

บัญชีลงเวลานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

สถานศึกษา ..................................................................
ประจ�ำภาคเรียนที่ .................. ปีการศึกษา ................................
วันที่ ............... เดือน ................................................. พ.ศ......................................
ล�ำดับที่

ชื่อ - สกุล

เวลามา

ลายมือชื่อ

เวลากลับ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

มาปฏิบัติงานก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น. ........................ คน
มาปฏิบัติงานหลังเวลา ๐๗.๓๐ น. ......................... คน
จ�ำนวนนักศึกษาไม่มาปฏิบัติงาน ............................ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................................
(..............................................................)
วันที่...................................................
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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๖. บันทึกการปฏิบัติงานประจ�ำวัน
ส�ำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประจ�ำภาคเรียนที่ ............ ปีการศึกษา .................
ชื่อนักศึกษา............................................................................................................................................
รหัสนักศึกษา..........................................................................................................................................
สาขาวิชา.................................................................................................................................................
คณะ........................................................................................................................................................

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

ค�ำชี้แจง
จุดมุ่งหมายหลักของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่
ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครู ได้มีโอกาสบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง
เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้งานครูทุกด้าน การเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ครูในสภาพแวดล้อมของสถาน
ศึกษา ทุกอย่างถือว่าก่อให้เกิดการเรียนรู้งานครูทั้งสิ้น เช่นการปฏิบัติงานประจ�ำวัน งานสอนและ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะท�ำให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพของงานว่ามีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ของการเป็นครูอย่างไร
จึงก�ำหนดให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ ได้บันทึกงานที่ได้ปฏิบัติใน
แต่ละวัน รวมทั้งการวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ส่งให้ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้งานครูของนักศึกษาต่อไป

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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บันทึกการปฏิบัติงานประจ�ำวัน
วัน/เดือน/ปี

รายการปฏิบัติการสอน/
งานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้/
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อเรียนรู้
จากการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : ให้ขีดเส้นใต้เมื่อบันทึกจบ ๑ วัน แล้วบันทึกของวันต่อไป
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คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ
ครูพี่เลี้ยงลงนามรับรอง

๗. รายงานการปฏิบัติการสอน
ส�ำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒
ภาคเรียนที่ ............ ปีการศึกษา .................

สถานศึกษา................................................................................................................................................
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา................................................................................................................................
ครูพี่เลี้ยง ๑. ........................................................................................................................................
๒. ........................................................................................................................................
อาจารย์นเิ ทศก์ .......................................................................................................................................
นักศึกษา.....................................................................................................................................................
คณะ....................................................................... สาขาวิชา ...................................................................
วิชาที่สอน ๑. ................................................................... ระดับชัน้ ................................................
๒. ................................................................... ระดับชั้น ...............................................
๓. ................................................................... ระดับชั้น ...............................................
๔. ................................................................... ระดับชั้น ...............................................
๕. .................................................................. ระดับชั้น ...............................................
ตั้งแต่วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ.............. ถึงวันที่ ............... เดือน .............. พ.ศ. .................
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สารบัญ
ที่ตั้งและแผนผังสถานศึกษา
บริบทสถานศึกษา
บริบทชุมชน
โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
ตารางสอน
แผนผังของห้องเรียน
รายชื่อนักเรียน
หัวข้อโครงสร้างรายวิชา
แผนการจัดการเรียนรู้
ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
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บริบทสถานศึกษา
ประวัติความเป็นมา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
สภาพภูมิศาสตร์/ที่ตั้ง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ปรัชญาของสถานศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลักษณะโดยทั่วไปของผู้เรียน (ช่วงอายุ พฤติกรรมโดยทั่วไป บุคลิกภาพการแต่งกาย การแสดงออกฯ)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
อาคารเรียน และห้องปฏิบัติการ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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บริบทชุมชน
ลักษณะโดยทั่วไปชุมชน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
การประกอบอาชีพ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
สถานที่ส�ำคัญ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
จุดเด่นของชุมชน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ปัญหาของชุมชนที่อาจมีผลกระทบต่อผู้เรียน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตารางสอน
วัน

เวลา
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แผนผังของห้องเรียนชัน้ ....................................................................................
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รายชื่อนักเรียนชั้น.....................
ชื่อครูประจ�ำชั้น......................................................................................
ล�ำดับ

เลขประจ�ำตัวนักเรียน

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ
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(ตัวอย่าง)
หัวข้อโครงสร้างรายวิชา

(ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของสถานศึกษา)
ชื่อรายวิชา................................................................. รหัสวิชา................................ ชั้นปี......................
จ�ำนวนชั่วโมงที่สอน..................................ชั่วโมง สัดส่วนคะแนนระหว่างปี........../ ภาค........................
ปลายปี/ภาค................................. จ�ำนวนหน่วยกิต..................... หน่วย
ค�ำอธิบายรายวิชา
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
จุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ช่วงคะแนน
...........................................................
...........................................................
...........................................................
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ช่วงคะแนน
...........................................................
...........................................................
...........................................................

รายละเอียดโครงสร้างรายวิชา
สัปดาห์ที่/
ชื่อหน่วย

ชั่วโมงที่

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

จ�ำนวน
สาระการเรียนรู้
ชั่วโมงเรียน
(เนื้อหา)
(ชั่วโมง)

๑. ชื่อหน่วย

๒. ชื่อหน่วย
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ .........................................................
(ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของสถานศึกษา)
กลุม่ สาระการเรียนรู้ ............................................................................ ระดับชัน้ .....................................
ชื่อหน่วยการเรียนรู้.......................................................................... เวลา.............................................
เรื่อง .......................................................................................... สอนวันที่ ...........................................
ผู้สอน......................................................................................................................................................
๑. มาตรฐานการเรียนรู้
………………………………………...................................................................................................................
………………………………………...................................................................................................................
๒. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
………………………………………...................................................................................................................
………………………………………...................................................................................................................
๓. สาระส�ำคัญการเรียนรู้ ......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ (Knowledge).................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
ด้านการปฏิบัติ (Process).................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
ด้านเจตคติ และคุณลักษณะ (Attitude/Attribute) ........................................................................
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
๕. สาระการเรียนรู้
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………...................................................................................................................
๖. กิจกรรมการเรียนรู้
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
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๖.๑ ขั้นน
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
๖.๒ ขั้นสอน
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
๖.๓ ขั้นสรุป
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
๘. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
๘.๑ ประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับ โดย
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
๘.๒ ประเมินการปฏิบัติของผู้เรียนเกี่ยวกับ โดย
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
๘.๓ ประเมินเจตคติ/คุณลักษณะด้านของผู้เรียน โดย
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
๙. ข้อเสนอแนะของ ครูพี่เลี้ยง  อาจารย์นิเทศก์  ผู้บริหาร
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................
ลงชื่อ .....................................................................
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ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
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๘. โครงการพัฒนาผู้เรียน
ส�ำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒
ภาคเรียนที่ ............ ปีการศึกษา .................
สถานศึกษา.............................................................................................................................................
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา..................................................................................................................................
ครูพี่เลี้ยง ๑. .........................................................................................................................................
๒. .........................................................................................................................................
ผู้จัดท�ำโครงการ
๑. ..............................................................................................................................................
๒. ..............................................................................................................................................
๓. ..............................................................................................................................................
๔. ..............................................................................................................................................
๕. .............................................................................................................................................
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แบบฟอร์มโครงการพัฒนาผู้เรียน
(ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของสถานศึกษา)
๑. ชือ่ โครงการ..........................................................................................................................................
๒.หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ .................................................................................................
๓.หลักการและเหตุผล
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๔. วัตถุประสงค์
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๕. เป้าหมาย
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๖. ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๗. สถานที่ด�ำเนินงาน
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๘. วิธีด�ำเนินงาน
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๘.๑ ขั้นเตรียมการ
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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๘.๒ ขั้นตอนด�ำเนินการ
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๙. งบประมาณ
๙.๑ แหล่งเงินงบประมาณ
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๙.๒ ค่าใช้จ่าย
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑๐. ผลคาดว่าจะได้รับ
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑๑. แนวทางการประเมิน
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................ ผู้เสนอโครงการ
          (....................................................)
       นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ลงชื่อ ............................................. ผู้เห็นชอบโครงการ
        (.....................................................)
             ครูพี่เลี้ยง
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ
          (....................................................)
    ต�ำแหน่ง ...................................................
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๙. แบบฟอร์ม
รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เรื่อง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
โดย
(ชื่อ-นามสกุล) ........................................................................................................................................
รหัสประจ�ำตัว ............................................................ สาขาวิชา ..........................................................
สถานศึกษาปฏิบตั กิ ารสอน ......................................................................................................................
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รายงานการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาคเรียนที่............ ปีการศึกษา...................
คณะ................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อเรื่อง : ................................................................................................................................................
ชือ่ ผูว้ จิ ยั : .................................................................................................................................................
ปีการศึกษา : ..........................................................................................................................................
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผลการวิจัยพบว่า
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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สารบัญ
ค�ำน�ำ …………………………………………………………………………………………......................................
บทคัดย่อ ………………………………………………………………………………………………………………….....
บทที่ ๑ บทน�ำ………………………………………………………………………………………….........................
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา…………………………………...................................
วัตถุประสงค์ของการวิจัย……………………………………………………………............................
สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ………………………………………….............................………………
ขอบเขตของการวิจัย…………………………………………………...............................................
นิยามศัพท์เฉพาะ…………………………………………………….................................................
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ……………………………………….................................................
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง………………………………………..........................
แนวคิด ทฤษฏี……………………………................................................................................
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง……………………………………................................................................
บทที่ ๓ วิธีด�ำเนินการวิจัย……………………………………..…………......................................…….......
ระเบียบวิธีวิจัย…………………………………..........................................................................
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง………………………...................................................................
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย…………………………….................................................................
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ…………………………………………………......................................
การด�ำเนินการวิจัย/การเก็บรวบรวมข้อมูล…………………….............................................
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล……………………………………..............................................
บทที่ ๔ ผลการวิจัย……………………………………………………….......................................................
บทที่ ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ…………………………………..............................................................
สรุปผลการวิจัย………………………………………...................................................................
อภิปรายผล………………………………..................................................................................
ข้อเสนอแนะ……………………….........................................................................................
บรรณานุกรม………………………………………………..........................................................................
ภาคผนวก…………………………………………………………...................................................................
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หน้า
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

บทที่ ๑
บทน�ำ

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
บริบททั่วไปของสถานศึกษา/หลักสูตร/รายวิชานี้สัมพันธ์กับเรื่องที่จะท�ำวิจัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
สภาพปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนหรือปัญหาที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่จะท�ำวิจัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
สรุปความต้องการหรือแนวทางที่จะแก้ปัญหาในสถานศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อ.......................................................................................................................................
๒. เพื่อ.......................................................................................................................................
๓. เพื่อ.......................................................................................................................................
สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานดังนี้
๑. .............................................................................................................................................
๒. .............................................................................................................................................
๓. .............................................................................................................................................
ขอบเขตของการวิจัย
๑. ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับ...................สถานศึกษา................................
วิชา......................................ในภาคเรียนที่...............ปีการศึกษา.............. จ�ำนวน...............คน
๒. กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับ.........................สถานศึกษา..................................................
วิชา......................................ในภาคเรียนที่...............ปีการศึกษา.............. จ�ำนวน...............คน
๓. ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่
๓.๑ ตัวแปรอิสระ
๓.๑.๑ .........................................................................................................................
.........................................................................................................................
๓.๑.๒ .........................................................................................................................
.........................................................................................................................
๓.๒ ตัวแปรตาม
๓.๒.๑ .........................................................................................................................
.........................................................................................................................
๓.๒.๒ .........................................................................................................................
.........................................................................................................................
๔. ขอบเขตด้านเนื้อหา ท�ำการวิจัยในเนื้อหาเรื่อง......................................................................
วิชา ..............................................ตามหลักสูตร...................................................................
หน่วยการเรียนที.่ ........................เรือ่ ง....................................................................................
๕. การวิจยั ครัง้ นีด้ ำ� เนินการในภาคเรียนที.่ ......................ปีการศึกษา........................................
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นิยามศัพท์เฉพาะ
............................................................หมายถึง.......................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................หมายถึง.......................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................หมายถึง.......................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................หมายถึง.......................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................หมายถึง.......................................................................................
................................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒. .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๓. .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)

85

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ ดังนี้
หลักสูตรสถานศึกษา/รายวิชา (ให้สรุปหลักสูตรสถานศึกษาและรายวิชาทีผ่ วู้ จิ ยั น�ำมาท�ำวิจยั
โดยเฉพาะหน่วยการเรียนหรือหัวข้อเนื้อหาน�ำมาศึกษา)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เอกสารต�ำรา/ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
(แนวคิดหรือทฤษฏีนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
วิจัยที่เกี่ยวข้อง (ให้เขียนสรุปย่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่ท�ำวิจัย)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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บทที่ ๓
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้
๑. แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง........................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
มีแบบแผนการวิจยั ดังนี.้ ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๒. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
๒.๑ ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับ.................สถานศึกษา.................................
วิชา...................................................................ในภาคเรียนที.่ ...............ปีการศึกษา..................................
จ�ำนวน.....................................คน
๒.๒ กลุม่ ตัวอย่างคือ นักเรียนระดับ.....................สถานศึกษา...........................................................
วิชา................................................................ในภาคเรียนที่..................ปีการศึกษา..............................
จ�ำนวน.....................................คน
๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
๓.๑ ................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๓.๒ ................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๓.๓ ................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
๔. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือแต่ละประเภท
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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๕. การด�ำเนินการวิจัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๖. การรวบรวมข้อมูลและเครื่องเก็บรวบรวมข้อมูล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๗. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๘. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ค่าสถิติ ดังต่อไปนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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บทที่ ๔
ผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ ................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
โดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล�ำดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
ผลการศึกษา......................................................................….....................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผลการศึกษา......................................................................….....................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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บทที่ ๕
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรือ่ ง……………….............................................................................................................
ซึง่ ได้ศกึ ษาถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ........................................................สถานศึกษา..........................................
รายวิชา.....................................จ�ำนวน...................คน เมื่อภาคเรียนที่............ปีการศึกษา...................
สรุปผลการวิจัยให้สรุปย่อเป็นความเรียงหรือแยกเป็นหัวข้อตามล�ำดับของวัตถุประสงค์การวิจัย
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
อภิปรายผลการวิจัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .......
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ (ข้อบกพร่องข้อควรแก้ไขข้อควรระวังข้อดี–ข้อควรปฏิบัติ)
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป (เรื่อง/หัวข้อ/วิชา/วิธีการ ฯลฯ ที่ควรท�ำวิจัยต่อ)
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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บรรณานุกรม
ภาษาไทย
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก
๑. ประกาศคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรข้อบังคับ
		 ทางการศึกษา
๒. ประกาศคุรสุ ภา พ.ศ. ๒๕๕๗ เรือ่ ง หลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัตขิ องสถานศึกษาปฏิบตั กิ ารสอน
๓. ประกาศกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ เรือ่ งมาฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
		 และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี)
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ประกาศคุรุสภา
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๙ (๗) และมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่
๑๓/๒๕๔๘วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ คุรุสภาจึงก�ำหนดเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นอกจากจะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในประกาศนี้
“เกณฑ์การรับรอง” หมายความว่า  เกณฑ์การรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕
ปี)ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา“ปริญญา”
หมายความว่า  ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งก�ำหนดให้มีการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี“ประกาศนียบัตร” หมายความ
ว่า ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา หรือที่เรียกชื่อ
อย่างอืน่ “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา“สถาบัน” หมายความว่า 
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา(หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา“การปฏิบัติ
การสอน” หมายความว่า การสอนตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา(หลักสูตร ๕ ปี) เป็นเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่งปีในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการก�ำหนด“คณะกรรมการ” หมายความ
ว่า คณะกรรมการคุรุสภา
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้มีหน้าที่
ประเมินเพือ่ การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ
บริหารการศึกษา รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบมาตรฐาน องค์ประกอบและรายละเอียดอื่น ๆ ในกรณี
ที่สถาบันจัดการศึกษาที่ต่างไปจากมาตรฐานที่ก�ำหนด “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคุรุสภา
ข้อ ๒ เกณฑ์การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร ประกอบด้วย มาตรฐาน ๓ ด้าน ดังนี้
(๑) มาตรฐานหลักสูตร
(๒) มาตรฐานการผลิต
(๓) มาตรฐานบัณฑิตหรือมาตรฐานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
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องค์ประกอบของมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๓ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานตาม
ข้อ ๒ โดยให้ครุ สุ ภาประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต และให้สถาบันประเมินมาตรฐาน
บัณฑิตหรือมาตรฐานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ ๔ หลักสูตรที่จะให้คุรุสภาประเมิน ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันและได้
รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ควบคุม ก�ำกับ ดูแล
ข้อ ๕ สถาบันที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการ
ผลิต ให้ยื่นค�ำร้องเป็นหนังสือ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองที่ก�ำหนดต่อเลขาธิการ
ข้อ ๖ การประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่ประเมิน ประกอบด้วย
(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีต�ำแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือด�ำรงต�ำแหน่ง หรือเคย
ด�ำรงต�ำแหน่งทางการบริหารในระดับอุดมศึกษาไม่ต�่ำกว่าคณบดีหรือเทียบเท่า
(๒) อนุ ก รรมการจ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า สี่ ค น ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการศึกษา ด้านวิชาการ หรือด้านการนิเทศการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการอาจ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือให้สถาบันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
ข้อ ๗ เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตแล้ว ให้เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไปเมือ่ คณะกรรมการให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
แล้ว ให้เลขาธิการจัดท�ำประกาศคุรสุ ภาและแจ้งให้สถาบันทราบในกรณีทคี่ ณะกรรมการเห็นว่า ผลการ
ประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้เลขาธิการแจ้งให้สถาบันปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก�ำหนด
ข้อ ๘ ในกรณีที่สถาบันเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ได้รับการรับรองแล้ว ให้แจ้งกาเปลี่ยนแปลง
เป็นหนังสือต่อเลขาธิการ เพือ่ ด�ำเนินการประเมินตามทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ ให้นำ� ความในข้อ ๕ ข้อ
๖ และข้อ ๗ มาใช้บงั คับโดยอนุโลมคณะกรรมการอาจเพิกถอนการรับรองตามข้อ ๗ หากผลการประเมิน
ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยจัดท�ำประกาศคุรุสภาและแจ้งให้สถาบันทราบ
ข้อ ๙ การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตของแต่ละสถาบันให้มีอายุห้าปีนับ
แต่วันที่คุรุสภาประกาศ ทั้งนี้ ให้สถาบันขอรับการประเมินใหม่ทุกห้าปี
ข้อ ๑๐ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการรับรองตามข้อ ๙ ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สถาบัน
ยื่นค�ำร้องขอรับการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตใหม่ และให้น�ำความในข้อ ๕ข้อ
๖ และข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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ข้อ ๑๑ การประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามข้อ ๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนใสถาน
ศึกษาให้มคี ณะผูป้ ระเมินจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่นิสิตหรือนักศึกษาปฏิบัติการสอน อาจารย์นิเทศก์และอาจมีบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องร่วมด้วยก็ได้ให้คณะผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ไปยังสถาบันตามแบบและ
ภายในระยะเวลาที่สถาบันก�ำหนด
ข้อ ๑๒ ปริญญาทีค่ รุ สุ ภาให้การรับรองตามข้อ ๒ เป็นคุณวุฒทิ ขี่ อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูให้สถาบันเสนอรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั ปริญญาในแต่ละปีการศึกษาเพือ่ ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูต่อเลขาธิการ
ข้อ ๑๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อ ๒ เป็นคุณวุฒิที่ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทัง้ นี้ ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาต้องผ่านการรับรองมาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพ
ครูตามทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนดให้สถาบันเสนอรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพือ่ ประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อเลขาธิการ
ข้อ ๑๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อ ๒เป็น
คุณวุฒทิ ขี่ อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ ริหารการศึกษา ทัง้ นีผ้ สู้ ำ� เร็จการ
ศึกษาต้องผ่านการฝึกอบรมตามที่คุรุสภาก�ำหนด
ข้อ ๑๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เปิดสอนอยู่ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นคุณวุฒิที่ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไม่เกินสองปี นับแต่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ประธานกรรมการคุรุสภา
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(ก) องค์ประกอบของมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา
(หลักสูตร ๕ ปี)
-----------------------------------๑. มาตรฐานหลักสูตร พิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี้
องค์ประกอบของมาตรฐาน
๑.๑ โครงสร้างของหลักสูตร

เกณฑ์การรับรอง
มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า  ๑๖๐ หน่วยกิต ประกอบ
ด้วย
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
(๒) หมวดวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
(๓) หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า ๗๔ หน่วยกิต
(๔) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หมวดวิ ช าชี พ ครู ประกอบด้ ว ยมาตรฐานความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้วิชาชีพครู ได้แก่
(๑) ภาษาและเทคโนโลยีส�ำหรับครู
(๒) การพัฒนาหลักสูตร
(๓) การจัดการเรียนรู้
(๔) จิตวิทยาส�ำหรับครู
(๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๖) การบริหารจัดการในห้องเรียน
(๗) การวิจัยทางการศึกษา
(๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(๙) ความเป็นครู
๒. ประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่
(๒.๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
(๒.๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ (หลักสูตร ๕ ปี)
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องค์ประกอบของมาตรฐาน

เกณฑ์การรับรอง
๓. สมรรถนะ ได้แก่
(๑) ทักษะการจัดการเรียนรู้
(๒) ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
(๓) ทักษะกระบวนการคิด
(๔) ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
(๕) คุณธรรมและจริยธรรม
(๖) การใฝ่เรียนใฝ่รู้
(๗) การบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่ก�ำหนด ต้องประกอบด้วย สาระ
ความรูท้ ที่ ำ� ให้เกิดสมรรถนะของครู ตามประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบการ
วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาตาม
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

๑.๒ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
(๑) กระบวนการร่างหลักสูตร
(๑) มีคณะกรรมการร่างหลักสูตร
(๒) มีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจากผู้เกี่ยวข้องด้าน
วิชาชีพครูและวิชาเนือ้ หา
(๓) มีการวิพากษ์การจัดท�ำหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(๔) มีรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
(๒) คุณสมบัติของ
(๑) มีคณะกรรมการร่างหลักสูตร
คณะกรรมการร่างหลักสูตร
(๒) มีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจากผู้เกี่ยวข้องด้าน
วิชาชีพครูและวิชาเนือ้ หา
(๓) การพัฒนาหรือ
(๑) มีคุณวุฒิตรงตามสาขา หรือ
การปรับปรุงหลักสูตร
(๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
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๒ มาตรฐานการผลิต พิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี้
องค์ประกอบของมาตรฐาน

เกณฑ์การรับรอง

๒.๑ กระบวนการคัดเลือกนิสิต
นักศึกษา

(๑) มีการก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนิสติ นักศึกษา ตามเงือ่ นไข
ของแต่ละสถาบัน
(๒) มีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกนิสิต นักศึกษาอย่างเป็น
ระบบ
(๓) มีการสอบวัดหรือประเมินความรู้พื้นฐาน
(๔) มีการสอบวัดแววความเป็นครู
(๕) มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู

๒.๒ คุณสมบัติของบุคคล
ที่รับผิดชอบ
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษา

- มีคุณวุฒิไม่ต�่ำกว่าปริญญาโท หรือด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต�่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ
จัดท�ำแผนการเรียนรู้หรือการจัดท�ำหลักสูตร
(๒) อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู
- มีคุณวุฒิไม่ต�่ำกว่าปริญญาโท หรือด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ตำ�่ กว่าผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ หรือมีความเชีย่ วชาญในสาขาวิชา
ที่สอน โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
(๓) อาจารย์นิเทศก์
(๑) มีคณ
ุ วุฒไิ ม่ตำ�่ กว่าปริญญาโท หรือด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
(อาจารย์ของสถาบันผลิตครู)
ไม่ต�่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๒) มีทักษะการนิเทศ โดยมีประสบการณ์ในการนิเทศไม่น้อย
กว่า๑ ปี หรือมีประสบการณ์ในการสอน ๓ ปี
(๓) มีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี
(๔) ครูพี่เลี้ยง (ครูผู้สอนของสถาน (๑) มีคณ
ุ วุฒไิ ม่ตำ�่ กว่าปริญญาโท หรือด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ศึกษาที่นิสิต นักศึกษาปฏิบัติการ ไม่ต�่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
สอน)
(๒) มีทักษะการนิเทศ โดยมีประสบการณ์ในการนิเทศไม่น้อย
กว่า ๑ ปี หรือมีประสบการณ์ในการสอน ๓ ปี
(๓) มีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี
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องค์ประกอบของมาตรฐาน
๒.๓ ทรัพยากร
(๑) ห้องเรียน

(๒) ห้องปฏิบัติการ

(๓) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

เกณฑ์การรับรอง
(๑) มีจ�ำนวนเพียงพอ
(๒) ลักษณะของห้องเรียนมีความเหมาะสม
(๓) มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
(๑) มีห้องปฏิบัติการที่ตรงกับสาขาที่เปิดสอน
(๒) มีจ�ำนวนเพียงพอ
(๓) มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ
(๑) มีห้องสมุดที่มีต�ำรา วารสาร และเอกสารทางวิชาการอย่าง
เพียงพอ
(๒) มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศสืบค้นข้อมูล
(๓) มีโสตทัศนูปกรณ์อื่น ๆ อย่างเพียงพอ

๒.๔ ระบบการจัดการเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการ
(๑) การบริหารหลักสูตร
(๑) มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบ
ครอบคลุม
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
(๒) มีการก�ำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ได้แก่
(๒.๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
(๒.๒) การประเมินการเรียนรู้
(๒.๓) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
(๒.๔) การก�ำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๒.๕) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(๓) มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนอย่างเป็นระบบ
(๔) มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
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เกณฑ์การรับรอง

(๒) กระบวนการจัดการเรียนรู้

(๑) มีแผนการจัดการเรียนรู้
(๒) มีแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
(๓) การจัดการปฏิบัติการสอนใน (๑) มีเครือข่ายสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ
สถานศึกษา
คุรุสภาก�ำหนดส�ำหรับการปฏิบัติการสอนของนิสิต นักศึกษา
(๒) มีการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นเครือ
ข่ายอย่างเป็นระบบ
(๔) การจัดกิจกรรมเสริมความ
(๑) มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นครู
(๒) มีโครงการเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร
(๓) มีคมู่ อื การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครูให้
แก่นิสิต นักศึกษา
(๔) มีการประเมินและติดตามผลโครงการเสริมความเป็นครู
(๕) มีสมุดบันทึก หรือหลักฐานรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครูของนิสิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร
๒.๕ การประกั น คุ ณ ภาพการ (๑) มีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษา
(๒) มีการด�ำเนินกิจกรรมตามองค์ประกอบของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
(๓) มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. มาตรฐานบัณฑิต พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบของมาตรฐาน
๓.๑ ความรู้

เกณฑ์การรับรอง
(๑) เรียนครบตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา
(๒) ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันการผลิตครู
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๓.๒ การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา

๓.๓ การปฏิบัติตน
๓.๔ การพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นครู

เกณฑ์การรับรอง
(๑) มีการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีค่ ณะ
กรรมการคุรุสภาก�ำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๒) มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบตั กิ ารสอน
ในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูที่คุรุสภา
ก�ำหนด ได้แก่
(๒.๑) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
(๒.๒) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
(๒.๓) สามารถท�ำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
(๒.๔) สามารถจัดท�ำรายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้
เรียน
- มีการปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมกับความเป็นครูโดยมีผลการรับรอง
ความประพฤติจากสถาบันการผลิตครู
- เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู โดยมีหลัก
ฐานที่แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดและ
ผ่านการประเมินจากสถาบันการผลิตครู
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ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาส�ำหรับปฏิบัติการสอน
เพื่ อ อนุ วั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามมาตรา ๔๔ (ก) (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก�ำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมต้องผ่าน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการคุรุสภา
ก� ำ หนด และประกาศคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง การรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษาเพื่ อ
การประกอบวิชาชีพ ก�ำหนดให้สถานศึกษาส�ำหรับปฏิบัติการสอนมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ
คุรุสภาก�ำหนด ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ วันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการคุรุสภาจึงก�ำหนดคุณสมบัติของสถานศึกษาส�ำหรับปฏิบัติการสอน
ไว้ดังต่อไปนี้
๑. สถานศึกษาส�ำหรับปฏิบัติการสอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีมาตรฐานคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดท้ายประกาศนี้ หรือ
(๒) เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินและได้มาตรฐานคุณภาพจากส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
๒. ให้สถาบันซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) จัดส่ง
รายชื่อสถานศึกษาส�ำหรับปฏิบัติการสอนที่เป็นเครือข่ายของสถาบันต่อเลขาธิการคุรุสภา
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทัง้ นี้ ให้สถาบันจัดให้มกี ารให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสถาบันทีเ่ ป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนด และแจ้งให้คุรุสภาทราบทุก ๕ ปี
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสถานศึกษาส�ำหรับปฏิบัติการสอน ให้สถาบัน เสนอต่อ
เลขาธิการคุรุสภาเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติม
๓. ในกรณีที่สถานศึกษาส�ำหรับปฏิบัติการสอนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้อ ๑
ให้สถาบันซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) เสนอต่อ
เลขาธิการคุรสุ ภาเพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการคุรสุ ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี
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๔. ให้เลขาธิการคุรุสภาจัดท�ำประกาศรายชื่อสถานศึกษาส�ำหรับปฏิบัติการสอนที่ได้รับ
ความเห็นชอบตามข้อ ๒ และแจ้งให้สถาบันทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ประธานกรรมการคุรุสภา
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มาตรฐานคุณสมบัติของสถานศึกษาส�ำหรับปฏิบัติการสอน
……………………………………………………

ก. มาตรฐานด้านกระบวนการ ประกอบด้วยมาตรฐานและตัวบ่งชี้การพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) สถานศึกษามีการจัดองค์การ โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร
ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๑.๑) สถานศึกษามีการจัดองค์การ โครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ
(๑.๒) สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์
(๑.๓) สถานศึกษามีการบริหารโดยหลักการมีส่วนร่วม
(๑.๔) สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล
(๒) สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๒.๑) สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา
(๒.๒) สถานศึ ก ษามี กิ จ กรรมที่ ส ่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน
ในการพัฒนาการศึกษา
(๓) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๓.๑) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
(๓.๒) มีระบบป้องกันให้สถานศึกษาปลอดสารพิษ สิง่ เสพติด อาชญากรรมและอบายมุข
(๓.๓) สถานศึกษามีสาธารณูปโภคที่ดี
(๓.๔) สถานศึกษามีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรอย่างเพียงพอ และมี
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
(๔) สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครูตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมอย่าง
สม�่ำเสมอ โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๔.๑) สถานศึ ก ษาจั ด ครู เข้ า สอนตรงตามสาขาวิ ช า หรื อ ความถนั ด หรื อ ความรู ้
ความสามารถ
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(๔.๒) ครู ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ใช้ ส อนหรื อ ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
(๔.๓) สถานศึกษาส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม
(๕) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตร ตาม ความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๕.๑) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพและ ความต้องการของ
ท้องถิ่นโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
(๕.๒) สถานศึกษามีการจัดแนวการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการ
ของผู้เรียน ท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมให้สามารถเชื่อมโยง
แก้ปัญหาท้องถิ่นได้ และน�ำไปปฏิบัติได้จริง
(๖) สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยพิจารณา
จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๖.๑) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริ ม หลั ก สู ต รอย่ า งหลากหลาย เหมาะสมกั บ ธรรมชาติ แ ละสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผู้เรียน
(๖.๒) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาค�ำตอบ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง
(๖.๓) สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมการบริ ห าร กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และ
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ ก ระตุ ้ น ให้ ผู ้ เรี ย นรู ้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
(๖.๔) สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมการบริ ห าร กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการ เชื่อมโยงสาระความรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ
และแนวคิดของสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความจริงของชีวิตรวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติในสังคมร่วมกับผู้อื่น
(๖.๕) สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมการบริ ห าร กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
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(๖.๖) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้ผเู้ รียนได้รบั การพัฒนาอย่างครบถ้วน ทัง้ ด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา
(๖.๗) สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
ต่อเนื่อง
(๖.๘) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและรักสถานศึกษา 
ข. มาตรฐานด้านปัจจัย ประกอบด้วยมาตรฐานและตัวบ่งชี้การพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) ผู ้ บ ริ ห ารมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี โดยพิ จ ารณาจากตั ว บ่ ง ชี้
ดังต่อไปนี้
(๑.๑) ผู้บริหารอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(๑.๒) ผู้บริหารมีความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม และซื่อสัตย์
(๑.๓) ผู ้ บ ริ ห ารมี ก ารครองตนที่ ดี ไม่ มี ห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อบายมุ ข
และสิ่งเสพติด
(๒) ผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้
(๒.๑) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
(๒.๒) ผู้บริหารมีความเป็นผู้น�ำ มีมนุษยสัมพันธ์ และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง
(๒.๓) ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย
(๒.๔) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและหลักการบริหารจัดการ
(๓) ครูมจี ติ วิญญาณความเป็นครู มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๓.๑) ครูมคี วามเอือ้ อาทร เข้าใจ และเอาใจใส่ผเู้ รียนทุกคนอย่างสม�ำ่ เสมอและเท่าเทียมกัน
(๓.๒) ครูมีมนุษยสัมพันธ์ ควบคุมอารมณ์ได้ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(๓.๓) ครูมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และอุทิศตนให้กับการพัฒนาผู้เรียน
(๓.๔) ครูวางตนเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความประพฤติ บุคลิกภาพ
(๓.๕) ครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
(๓.๖) ครูศึกษาหาความรู้ และพัฒนาการสอนอยู่เสมอ
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(๔) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๔.๑) ครูรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และเป้าหมายหลักสูตร
(๔.๒) ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร และจัดท�ำแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
(๔.๓) ครู ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ ในช่ ว งชั้ น ที่ ๑
ถึงช่วงชั้นที่ ๔
(๔.๔) ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและอิงพัฒนาการของ
ผู ้ เรี ย นมี ก ารประเมิ น เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
การเรียนการสอนและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
(๔.๕) ครูน�ำผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(๕) ครู มี ค วามสามารถในการแสวงหาความรู ้ คิ ด วิ เ คราะห์ และสร้ า งองค์ ค วามรู ้
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๕.๑) ครู มี นิ สั ย รั ก การแสวงหาความรู ้ แ ละข่ า วสารข้ อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ เพื่ อ
น�ำมาพัฒนาการเรียนการสอน
(๕.๒) ครูมีความสามารถในการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
(๕.๓) ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ได้
(๖) ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๖.๑) ครูที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป
(๖.๒) ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก โท
(๖.๓) ครูได้สอนตรงกับความถนัด
		 (๖.๔) ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนปีละไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง
(๗) สถานศึกษามีหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียนและท้องถิน่ มีสอื่ การเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ต่อ
การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๗.๑) สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษาและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
(๗.๒) สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
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(๘) สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพียงพอ
(๘.๑) สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพียงพอ
(๘.๒) สถานศึกษามีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่จ�ำเป็นต่อการเรียนการสอน
(๙) สถานศึกษามีการจัดองค์การ โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มี
ความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
(๙.๑) สถานศึกษามีการก�ำหนดแผนเกีย่ วกับการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูในแผนพัฒนา
(๙.๒) สถานศึกษามีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(๙.๓) สถานศึกษามีระบบการดูแล นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
(๙.๔) สถานศึกษาจัดและส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาค�ำตอบ และ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง
(๙.๕) สถานศึกษาก�ำหนดงานให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเหมาะสม
และตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
(๙.๖) สถานศึกษามีการก�ำหนดแผนกลยุทธ์จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เป็นแผนแม่บทการพัฒนาสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
(๙.๗) สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา
(๙.๘) สถานศึกษาจัดกิจกรรมในท้ องถิ่ นที่ ให้ นักศึก ษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู
ได้เข้าร่วมเพื่อรู้จักบุคคลส�ำคัญและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
(๙.๙) สถานศึกษามีการจัดสวัสดิการที่จ�ำเป็นแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(๙.๑๐) สถานศึกษาสามารถจัดโอกาสให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาหลักสู ต รสถานศึ ก ษาการวิ จัย ในชั้ นเรี ย น การพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนานักเรียน และกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูอื่น ๆ
(๑๐) ผูบ้ ริหารมีความสามารถในการบริหารหน่วยฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู โดยพิจารณา
จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๑๐.๑) ผูบ้ ริหารมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเป้าหมายและกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
(๑๐.๒) ผู้บริหารมีการวางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับการเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
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(๑๐.๓) ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานและร่วมมือกับสถาบันผลิตครูและ
ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา และการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
(๑๑) ครูมีความสามารถในการเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๑๑.๑) ครูรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(๑๑.๒) ครูมีทักษะและเทคนิคในการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
   
(๑๑.๓) ครูครองตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณครู และการเป็นครูมืออาชีพ
(๑๑.๔) ครู มี ค วามสามารถในการประสานงานและร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น ผลิ ต ครู แ ละ
ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา และการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
---------------------------------
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คณะผู้จัดท�ำ
		
1. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลักษณ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาพร
5. อาจารย์ ดร.ภูมินทร์
6. อาจารย์ศุภลักษณ์  
7. อาจารย์อินธิรา
8. อาจารย์ชนกพร  
9. อาจารย์ต้นสาย
10. อาจารย์นิตยา
11. นางร�ำไพ
12. นายปฏิพล
13. นางสาวทัศนีย์

นีละคุปต์
มันยานนท์
กลัดแก้ว
ทองผุด
สุมาลัย
สุดขาว
เกื้อเสนาะ
ขาวค�ำ
แก้วสว่าง
เรืองมาก
ชมหมู่
มาลัย
จันทร
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