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ตอนที่ ๑ 
บทนํา 

 

ประวัติความเป�นมาของการจัดการศึกษาวิชาชีพครู 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)            
พ.ศ.  ๒๕๔๕ ได�กําหนดไว�ใน มาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติ โดยระบุว�าการจัดการศึกษา   
ให�ยึดหลัก ดังนี้ 

๑. เป2นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
๒. ให�สังคมมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา 
๓. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู�ให�เป2นไปอย�างต�อเนื่อง             

มาตรา  ๕๒  กําหนดว�า ให�ส�งเสริมระบบกระบวนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาให�มี
คุณภาพ  และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป2นวิชาชีพช้ันสูง  โดยการกํากับและประสานให�
สถาบันที่ทําหน�าที่ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให�มีความพร�อม มีความ
เข�มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม� และพัฒนาบุคลากรประจําการอย�างต�อเนื่อง  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ,๒๕๔๖ หน�า ๒๖)  ทั้งนี้  ต�องเป2นไปตามแนวทางจัด
การศึกษาตามความในมาตรา  ๒๙ ซึ่งสถานศึกษาจะต�องร�วมกับชุมชนเพื่อส�งเสริมความ
เข�มแข็งในการจัดการเรียนรู� โดยหาวิธีการสนับสนุนให�มีการแลกเปลี่ยนประสบการณDการ
พัฒนาชุมชนด�วย 
 ในส�วนของการผลิตครูและพัฒนาครูนั้น หลักสูตรที่ใช�ในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่เรียกว�า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) นั้นได�เปลี่ยนจากหลักสูตรที่ใช�อยู�
เดิมมาเป2นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏ  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  ซึ่งได�พัฒนาขึ้น
จากพื้นฐานความต�องการ ในการผลิตครูให�สอดคล�องกับเจตนารมณDของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก�ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ความตาม
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๒๙ ดังกล�าวมาข�างต�น  และได�มีการปรับปรุงแก�ไขหลักสูตรอีกครั้ง
หนึ่งให�สอดคล�องกับข�อบังคับคุรุสภา ว�าด�วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ.๒๕๔๘ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู� มาตรฐาน
ประสบการณDวิชาชีพ สาระความรู� สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู�ประกอบ
วิชาชีพครู  และล�าสุดได�มีการพัฒนาหลักสูตรให�เป2นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF:HEd) ซึ่งประกาศใช�เมื่อปN พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรDและ        
สาขาศึกษาศาสตรD หลักสูตร ๕ ปN ซึ่งประกาศใช�เมื่อปN ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
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หมู�บ�านจอมบึงจึงได�เตรียมการในการพัฒนาหลักสูตรครู และปรับระบบการผลิตครูให�
สอดคล�องกับ ข�อกําหนดดังกล�าวมาข�างต�น ดังนี้ 
              ๑. จัดตั้งคณะกรรมการคุรุศึกษาซึ่งประกอบด�วย อธิการบดี รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานวิชาการ คณบดีในคณะที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพครู ประธานสาขา
วิชาชีพครูทุกสาขา และผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อทําหน�าที่ให�นโยบายและกํากับติดตามการ
เรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาโรงเรียนเครือข�ายร�วมฝPกประสบการณD
วิชาชีพ 
             ๒. พัฒนาหลักสูตรให�เป2นไปตามมาตรฐานและข�อกําหนดที่เกี่ยวข�องทั้งหมดให�
เสร็จสิ้นภายในปNการศึกษา ๒๕๕๔ และขอรับการประเมินจากคุรุสภาภายในปNการศึกษา 
๒๕๕๕ 
            ๓. จัดตั้งหน�วยงานฝPกประสบการณDวิชาชีพครูขึ้น เพื่อทําหน�าที่ประสานการฝPก
ประสบการณDวิชาชีพครู และประสานงานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีพครู 
(ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช, ๒๕๕๕ หน�า ๑)  
 ปSจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึงได�เปTดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร
คุรุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปN จํานวน ๑๔ หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตรD 
หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตรD 
หลักสูตรพลศึกษา  คณะครุศาสตรD 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตรD 
หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรD  คณะครุศาสตรD 
หลักสูตรชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี 
หลักสูตรคณิตศาสตรD  คณะวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี 
หลักสูตรคอมพิวเตอรDศึกษา คณะวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรDทั่วไป คณะวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี 
หลักสูตรฟTสิกสD   คณะวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี 
หลักสูตรภาษาไทย  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรD 
หลักสูตรศิลปศึกษา  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรD 
หลักสูตรดนตรไีทย  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรD 
หลักสูตรสังคมศึกษา  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรD 
หลักสูตรมวยไทยศึกษา  วิทยาลัยมวยไทยและการแพทยDแผนไทย 
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ปรัชญา ปณิธาน เป$าประสงค& อัตลักษณ& และคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค& 

 

ปรัชญา  
สร�างคนให�มีคุณค�าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ปณิธาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง พึงประสงคDให�บัณฑิต เป2นคนใฝVดี ใฝVรู�  สู�งาน 
มุ�งม่ัน สู�ความเป2นเลิศ มีจิตวิญญาณในวิชาชีพ สนองตอบต�อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ดํารงรักษาความเป2นไทย และห�วงใยสิ่งแวดล�อม 
 

 เป$าประสงค&  
              ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง จะต�องเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับชุมชน
เพื่อให�เกิดองคDความรู�ที่นาไปสู�วิถีชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธDกับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม 
              ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู�บ�านจอมบึง จะต�องร�วมกับชุมชน ในการสร�างและ
พัฒนาวัฒนธรรมการอยู�ร�วมกันแบบประชาสังคม 
              ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง จะต�องสร�างความรู�ที่เป2นองคDรวมบน
รากฐานของวัฒนธรรมชุมชนให�สอดคล�องระหว�างทฤษฎีกับการปฏิบัติให�บังเกิดจิตวิญญาณ
ของการแสวงหาและเผยแพร�ความรู� บังเกิดมโนธรรมสานึกที่ตระหนักในการเผชิญปSญหา
อย�างรู�เท�าทันด�วยสันติวิธี  
              ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง จะต�องเป2นชุมชนแห�งการเรียนรู�ที่มี
มาตรฐาน มีทางเลือกอันหลากหลายและเป2นแหล�งวิทยาการของชุมชน 
              ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง จะต�องเป2นองคDกรประชาธิปไตย โดยการ
ปฏิบัติอย�างเป2นระบบทั้งในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน 
              ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง จะต�องผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู วิชาชีพ
สาขาอื่นๆ ให�ได�ทรัพยากรมนุษยDที่มีลักษณะใฝVดี ใฝVรู� สู�งาน มุ�งม่ันสู�ความเป2นเลิศและมีจิต
วิญญาณในวิชาชีพ สามารถสนองตอบต�อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
              ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง จะต�องเป2นผู�นําทางความคิดเพื่อสร�าง
ความเข�าใจและความรอบรู�ทางวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีที่สามารถ ส�งเสริมการพัฒนา
แบบยั่งยืนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและดุลยภาพของระบบนิเวศในท�องถิ่น 
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              ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง จะต�องศึกษาวิจัยเพื่อความเป2นเลิศทาง
วิชาการ และเพื่อประโยชนDในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
              ๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง จะต�องจัดโครงสร�างและรูปแบบการ
ปฏิบัติเพื่อความเสริมสร�างความสานึกต�อความเสมอภาคของความเป2นมนุษยD และให�มนุษยDมี
ศักยภาพสูงสุดในการสร�างสรรคDสรรพสิ่งทีดีงาม  
 

อัตลักษณ&ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู/บ0านจอมบึง     
   

  “ ใผ/ดี ใฝ5รู0 สู0งาน ” 
 

 โดยคําสําคัญมีความหมายดังนี้ ใผ�ดี หมายถึง มีความซื่อสัตยD รับผิดชอบ เสียสละ 
และมีความรักในเพื่อนมนุษยDและสิ่งแวดล�อม ใฝVรู� หมายถึง ศึกษา ค�นคว�า หาความรู�
ตลอดเวลา สู�งาน หมายถึง มีความขยัน อดทน  
 

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค& 

๑. ใฝVดี  

๒. ใฝVรู�   

๓. สู�งาน  

๔. มุ�งม่ันสู�ความเป2นเลิศ  

๕. มีจิตวิญญาณในวิชาชีพ  

๖. สนองตอบต�อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

๗. ดํารงรักษาความเป2นไทย  

๘. ห�วงใยสิ่งแวดล�อม 
 

สีประจํามหาวิทยาลัย 
 น้ําเงิน – เขียว – เหลือง 
 

ต0นไม0ประจํามหาวิทยาลัย 
 ต�นราชพฤกษD 
 

คติธรรมประจํามหาวิทยาลัย 
 สุกมมโิก  กิตติมาวหาติ 
 งานสุจริตมีเกียรติทั้งนั้น 
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สาระท่ัวไปของการฝ8กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 อาชีพครูเป2นวิชาชีพที่สําคัญต�องมีการศึกษาและฝPกฝนอย�างยาวนาน ดังที่คุรุสภาได�
กําหนดให�นักศึกษาครูต�องมีระยะเวลาของการเรียนรู�ตามหลักสูตรการผลิตครู ๕ ปN และ
กําหนดให�มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป2นเวลา ๑ ปNต�อเนื่อง ถึงจะมีสิทธิ์ได�รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การฝPกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สําหรับนักศึกษาสายครู
จึงมีความสําคัญที่ได�รับการเล็งเห็นว�าเป2นสิ่งที่จะทําให�การผลิตนักศึกษามีประสิทธิภาพ 
เพราะเป2นการทดลองเข�าไปปฏิบัติหน�าที่ครู โดยบูรณาการความรู�ทั้งหมดมาใช�ในการ
ปฏิบัติการสอน ตั้งแต�การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ที่ยึดผู�เรียนเป2นสําคัญ การจัด
กระบวนการเรียนรู� การเลือกใช� การผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู� การใช�เทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู� การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู� และการนําผลการประเมิน
มาใช�พัฒนาการจัดการเรียนรู�และพัฒนาคุณภาพผู�เรียน การทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ผู�เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู� การสัมมนาทางการศึกษาระหว�างและ
ภายหลังการฝPกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยร�วมมือกับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีการจัดการศึกษาได�อย�างมีคุณภาพผ�านการรับรองมาตรฐาน จากสํานักงานรับรอง
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู� และสะท�อนผล     การ
สัมมนาไปยังผู�เกี่ยวข�อง เพื่อพัฒนากระบวนการการฝPกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให�ดี มี
คุณภาพต�อไป 
 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
เน�นการปฏิบัติงานในหน�าที่ครูภายใต�การนิเทศของอาจารยDจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู�บ�านจอมบึง และผู�ทรงคุณวุฒิวิชาชีพครูของสถานศึกษาที่ได�รับการคัดเลือกเป2นโรงเรียน
ร�วมพัฒนาวิชาชีพครู ได�แก� 

๑. ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน 

๒. การวิจัยในช้ันเรียน 

๓. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

๔. งานบริการของโรงเรียน 

๕. การศึกษาชุมชน 

๖. อื่น ๆ ที่ได�รับมอบหมาย 
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ไม�ครบ 
 
 
       
                            ครบ 
 
                                     
 
 
                                                      สําหรับนักศึกษาฝPก ๑ 
                                                                                        สําหรับนักศึกษาฝPก ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิกระบวนการฝ8กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ 

 ตรวจสอบผลการเรียนในทุกรายวิชาเรียน
ว�าลงทะเบียนเรียนครบและมีผลการเรียน

อยู�ในระดับผ�านทุกรายวิชาหรือไม� 
 

ครบและ
ผ�าน 

 

เลือกหน�วยโรงเรียน
ฝPกสอนและแจ�งความ
ประสงคDผ�านสาขาวิชา 

ท่ีนักศึกษาสังกัด 

ประสานงานระหว�างสถานศึกษา สาขาวิชา และ
ฝVายฝPกประสบการณDวิชาชีพครู เพื่อจัดทําหนังสือ

แจ�งความจาํนงและหนังสือ 
ส�งตัว หรือแจ�งผ�าน Face book ของ 

ฝVายฝPกประสบการณDวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง 

เข�ารับการปฐมนิเทศ 
ก�อนออกฝPกฯ ตาม 

วันเวลาท่ีประกาศ 

ออกฝPกสอนตามระยะเวลา

ท่ีกําหนด 

เข�าร�วมกิจกรรมสัมมนา
ระหว�างการฝPกสอน 

จํานวน ๓ คร้ัง 

ตามวันเวลาท่ีกําหนด 

เข�ารับการ 
ปSจฉิมนิเทศ 

ตามวันเวลาท่ีประกาศ 

ส�งรูปเล�มรายงานและหลักฐานการให�
คะแนนตามแบบ ต.๑ – ต.๔ 

และวิจัยในช้ันเรียนท่ีสาขาวิชา เพื่อ
ประเมินผลการออกฝPกสอน 

ลงทะเบียน 
เพื่อฝPก ๒ กรอกข�อมูลเกี่ยวกับ 

การขอรับใบประกอบ
วิชาชีพครูท่ีฝVายฝPก

ประสบการณDวิชาชีพครู 
 

ติดต�อขอรับ 
ใบประกอบวิชาชีพฯ 

ท่ีฝVายฝPกประสบการณD

ลงทะเบียน 
เรียนเพ่ิม 



๗ 
 

   

คําอธิบายรายวิชาชีพและฝ8กประสบการณ&วิชาชีพ 
 

PC๕๔๘๐๑  การฝ8กปฏิบัติวิชาชีพระหว/างเรียน  ๑      ๑(๖๐) 
  (Practicum  I)  
 ฝPกปฏิบัติวิชาชีพระหว�างเรียน บูรณาการความรู�ทั้งหมดมาใช� ฝPกปฏิบัติการวางแผน
การศึกษาผู�เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณD รวบรวมข�อมูลและนําเสนอผลการศึกษา ฝPกการ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู�โดยเข�าไปมีส�วนร�วมในสถานศึกษา และสามารถจัดทําโครงการ
ทางวิชาการ 
 
 

PC๕๔๘๐๒  การฝ8กปฏิบตัิวิชาชีพระหว/างเรียน  ๒    ๑(๖๐) 
  (Practicum  II) 
 ฝPกปฏิบัติวิชาชีพระหว�างเรียน โดยบูรณาการความรู�ทั้งหมดมาใช�ในการฝPก
ประสบการณDวิชาชีพ โดยการมีส�วนร�วมกับสถานศึกษาในการฝPกทําแผนการจัดการเรียนรู� 
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช� รวมทั้งศึกษา แยกแยะผู�เรียนด�าน
การวิเคราะหDวินิจฉัยผู�เรียน การปฏิบัติการสอนตั้งแต�การทําแผนการสอน ปฏิบัติการ 
ประเมินผล และปรับปรุงการเรียนการสอน และจัดทําโครงงานทางวิชาการ 
 

PC ๕๔๘๐๓  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ๑             ๖(๕๔๐) 
  (Internship  I) 
 ปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู�ในสาขาวิชาเฉพาะด�านในสถานศึกษา โดยบูรณา
การความรู�ทั้งหมดมาใช�ในการปฏิบัติการสอน ตั้งแต�การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ที่ยึด
ผู�เรียนเป2นสําคัญการจัดกระบวนการเรียนรู� การเลือกใช� การผลิตสื่อ และนวัตกรรมการ
เรียนรู� การใช�เทคนิค และยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู�และพัฒนาคุณภาพผู�เรียน การทําวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู�เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน การสัมมนาทาง
การศึกษาระหว�างและภายหลังการฝPกประสบการณDวิชาชีพครู โดยร�วมมือกับสถานศึกษา ใน
การและเปลี่ยน เรียนรู� และสะท�อนผลการสัมมนาไปยังผู�เกี่ยวข�อง เพื่อพัฒนากระบวนการ
ฝPกประสบการณDวิชาชีพครู 
 
 
 



๘ 
 

   

PC ๕๔๘๐๔  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ๒            ๖(๕๔๐) 
  (Internship  II) 
 ปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู�ในสาขาวิชาเฉพาะด�านในสถานศึกษา  โดยการ  
บูรณาการความรู�ทั้งหมดมาใช�ในการปฏิบัติการสอน ตั้งแต�การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ที่
ยึดผู�เรียนเป2นสําคัญ  การจัดกระบวนการเรียนรู�  การเลือกใช� การผลิตสื่อ และนวัตกรรม
การเรียนรู�การใช�เทคนิคและยุทธวิธใีนการจัดการเรียนรู� การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู�  
และการนําผลการประเมินมาใช�พัฒนาการจัดการเรียนรู�และพัฒนาคุณภาพผู�เรียน การทํา
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู�เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู� การสัมมนา
ทางการศึกษาระหว�างและภายหลังการฝPกประสบการณDวิชาชีพครู  โดยร�วมมือกับ
สถานศึกษา  ในการแลกเปลี่ยน  เรียนรู�  และสะท�อนผลการสัมมนาไปยังผู�เกี่ยวข�อง        
เพื่อพัฒนากระบวนการฝPกประสบการณDวิชาชีพครู 
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ตอนที่  ๒ 
คุณสมบัติและแนวปฏิบัติของนักศึกษาฝ8กสอน 

 

คุณสมบัติ 
นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติการฝPกสอนได�ต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาเรียนและจะต0องไม/ได0รับผลการเรียน   
ท่ีมีระดับค/าคะแนน E (ตก) หรือ มีผลการเรียนท่ีไม/สมบูรณ& (I) ก�อนลงทะเบียนรายวิชา

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒      
     ทุกรายวิชาเรียน หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี หมวด

วิชาเฉพาะด�าน คือ กลุ�มวิชาเอกและกลุ�มวิชาชีพครู หากไม�เป2นไปตามเงื่อนไข ให�นักศึกษาทํา
เรื่องช้ีแจงเป2นรายกรณี เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการคุรุศึกษาเพื่อพิจารณาต�อไป 

๒. มีบุคลิกภาพและแต�งกายเหมาะสมกับการเป2นครูที่ดี 
๓. มีสุขภาพกายและจิตดี 
๔. สามารถปฏิบัติตนได�ตามระเบียบข�อบังคับของสถานศึกษา 

 

ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาฝ8กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ 
๑. มีเวลาปฏิบัติงานในโรงเรียนตลอดระยะเวลา ๑๖  สัปดาหD 

๒. แต�งเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย�างถูกต�อง 

๓. ปฏิบัติตนให�เหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม�ประพฤติตนให�เป2นที่เสื่อมเสีย
ช่ือเสียง เช�น การเสพเครื่องดองของเมา  เล�น    การพนัน  ประพฤติตนในทางชู�สาว  ฯลฯ 

๔. ปฏิบัติตามคําตักเตือนและคําแนะนําของผู�อํานวยการหรืออาจารยDใหญ�  ครูพี่เลี้ยง  
และอาจารยDคู�คิดอย�างเคร�งครัด 

๕. มีความสามัคคีกลมเกลียวในหมู�นักศึกษา 

๖. ไปถึงโรงเรียนฝPกประสบการณDวิชาชีพครูก�อนเวลาโรงเรียนเข�าอย�างน�อย ๓๐ นาที  
และกลับที่พักหลักจากโรงเรียนเลิกแล�ว  ๓๐  นาที  เป2นอย�างน�อย 

๗. ปฏิบัติตามระเบียบราชการ โดยลงเวลาการทํางานทั้งมาและกลับตามความเป2นจริง
ในบัญชีลงเวลาการทํางาน ในสมุดบัญชีลงเวลานักศึกษาฝPกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

๘. การขออนุญาตลากิจหรือลาปVวย  นักศึกษาจะต�องยื่นใบลาตามระเบียบของทาง
ราชการต�อผู�อํานวยการ หรือ อาจารยDใหญ� หรือ ครูพี่เลี้ยง  ถ�าจะลากิจนักศึกษาจะต�องส�ง
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ใบลาล�วงหน�าอย�างน�อย ๓ วัน ถ�าลาปVวยให�ส�งใบลาในวันที่ปVวยหรือวันแรกที่กลับมาทํา    
การสอนหลังจากหายปVวยแล�ว 

๙. ในระหว�างเวลาราชการ  ถ�านักศึกษามีความจําเป2นจะต�องออกนอกบริเวณโรงเรียน       
ให�นักศึกษาขออนุญาตออกนอกบริเวณจากอาจารยDพี่เลี้ยง หรือ ผู�บริหารโรงเรียน  หรือ
ปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณของโรงเรียน ซึ่งจะต�องได�รับอนุญาตก�อน มิฉะนั้นจะ
ถือว�าขาดการปฏิบัติงานในวันนั้น 

๑๐. ปฏิบัติตามระเบียบต�าง ๆ ของราชการเช�นเดียวกับครูประจําการในโรงเรียน 

๑๑. รายงานให�ผู�อํานวยการหรืออาจารยDใหญ� ครูพี่เลี้ยง  และอาจารยDคู�คิดทราบทันที  
ถ�ามีเหตุการณDที่ก�อให�เกิดความเสียหายแก�โรงเรียน  มหาวิทยาลัยฯ  หรือตัวนักศึกษาเอง 

๑๒. ปรึกษาอาจารยDพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทําแผนการสอน  และต�องส�งแผนการสอนให�ครู
พี่เลี้ยงตรวจล�วงหน�าอย�างน�อย ๒ วัน ก�อนนําไปสอน 

๑๓. นักศึกษาฝPกประสบการณDวิชาชีพครูที่พักที่บ�านพักของโรงเรียน  จะต�องไม�นํา
บุคคลภายนอกมาค�างคืนในบ�านพักเว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากผู�อํานวยการ 

๑๔. ถ�านักศึกษาฝPกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามีเวลาปฏิบัติงานตํ่ากว�าร�อยละ ๙๕ 

ของเวลาฝPกประสบการณDวิชาชีพครูทั้งหมด ให�ถือว�าไม/ผ/านการฝPกปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาของภาคเรียนนั้น 

๑๕. นักศึกษาต�องเข�าร�วมกิจกรรมตามคําส่ังของโรงเรียนและฝVายฝPกประสบการณD
วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึงตามเวลาที่กําหนด 

๑๖. ถ�านักศึกษามีการประพฤติปฏิบัติตนไม� เหมาะสมกับการเป2นนักศึกษาฝPก
ประสบการณDวิชาชีพครูและเมื่อนักศึกษาได�รับการว�ากล�าวตักเตือนแล�วก็ยังไม�แก�ไขปรับปรุง

ตนเองให�ดีขึ้น  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให0นักศึกษางดการฝ8กประสบการณ&วิชาชีพครู
ในภาคเรียนน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

   

แนวปฏิบัติของนักศึกษาฝ8กประสบการณ&วิชาชีพคร ู
๑. กิจกรรมของนักศึกษา 

๑.๑ สอนตามสาขาวิชาเอก  ๘ – ๑๒  คาบ/สัปดาหD   
๑.๒ ระยะเวลาในการฝPกไม�น�อยกว�า  ๑๖  สัปดาหD 
๑.๓ ศึกษาค�นคว�าเนื้อหาและวางแผนการสอนในวิชาและช้ันที่ได�รับมอบหมาย

ล�วงหน�าอย�างน�อย  ๑  สัปดาหDแล�วส�งให�อาจารยDพี่เลี้ยงตรวจก�อนนําไปสอน 
๑.๔  จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่วางไว� 
๑.๕    สอนตามตารางสอนที่ได�รับมอบหมาย 
๑.๖ รับการนิเทศจากอาจารยDพี่เลี้ยงและอาจารยDนิเทศกD  พร�อมทั้งแก�ไขปรับปรุง

ตามข�อเสนอแนะ 
๑.๗   จัดทําวิจัยในช้ันเรียน 
๑.๘   บันทึกกิจกรรมประจําวัน 
๑.๙   จัดทําแฟdมสะสมงาน 
๑.๑๐   ปฏิบัติงานอื่นๆ  ในหน�าที่ครูตามที่ได�รับมอบหมายจากโรงเรียน 
๑.๑๑   ประชุมร�วมกันระหว�างนักศึกษาในโรงเรียน  เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาผู�เรียน  

ปรึกษาหารือและส�งบันทึกการประชุมให�ผู�บริหารโรงเรียน พี่เลี้ยงและอาจารยD
นิเทศกD   

๑.๑๒ แก�ไขปรับปรุงการสอนตามข�อเสนอแนะที่ได�รับการนิเทศ 
๑.๑๓ ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและโรงเรียน 

 

๒. รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได0รับมอบหมายใน ๑ ภาคเรียน 

รายงานหรืองานท่ีได0รับ
มอบหมาย 

กําหนดส/ง สถานท่ีจัดส/ง 

วิจัยในช้ันเรียน  ๑  เรื่อง   

- ภาคเรียนที่ 1   บทที่ 1-3 วันปSจฉิมนิเทศ สาขาวิชา 

- ภาคเรียนที่ 2  บทที่ 4-6 วันปSจฉิมนิเทศ สาขาวิชา 

แฟdมสะสมงาน  ๑  แฟdม วันปSจฉิมนิเทศ สาขาวิชา 

สมุดบันทึกประจําวัน วันปSจฉิมนิเทศ สาขาวิชา 

แผนการจัดการเรียนรู�ที่เป2นปSจจุบัน ล�วงหน�าก�อนสอน  ๑  สัปดาหD สาขาวิชา 

โครงการพัฒนาผู�เรียน วันปSจฉิมนิเทศ สาขาวิชา 

 



๑๒ 
 

   

แนวปฏิบัติของนักศึกษาในการฝ8กประสบการณ&วิชาชีพคร ู    
รายการ แนวปฏิบัติ 

๑. งานสอน 
๑.๑  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข�อง 
       -  หลักสูตร 
       -  แผนการจัดการเรียนรู� / 
คู�มือครู 
       -  แบบเรียน 
๑.๒  ทําโครงสร�างรายวิชา 
๑.๓  ทําแผนการจัดการเรียนรู� 
๑.๔  สอน 
๑.๕  ผลิตสื่อ 
๑.๖  การวัดผลและประเมินผล 
๑.๗ การจัดปdายนิเทศและ
นิทรรศการในช้ันเรียน 

๑. ศึกษาเนื้อหาและปฏิทินวิชาการของโรงเรียนแล�วทํา
โครงสร�างรายวิชา 
๒.  เลือกเทคนิคและวิธีการสอนให�บรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู� / ตัวช้ีวัด/  จุดประสงคD / ผลการเรียนรู�แต�ละ
ครั้ง เพื่อทําแผนการจัดการเรียนรู� และบันทึกผลการ
สอนภายหลังจากที่ได�ปฏิบัติการสอนจริงในแต�ละครั้ง 
๓.  จัดทําสื่อด�วยตนเองหรือหาแหล�งสื่อ 
๔.  ทําเครื่องมือวัดผลประจําจุดประสงคDและประจํา
ภาคเรียน 
๕.  จัดปdายนิเทศและนิทรรศการเสริมการสอน 
๖. ปรับปรุงงานสอนตามคําแนะนําของอาจารยDนิเทศกD  
    และครูพี่เลี้ยง 

๒.  งานกิจกรรมนักเรียนและการ
แนะแนว 
๒.๑  งานชุมนุมหรือชมรม 
๒.๒  งานแนะแนว 
๒.๓  งานกีฬา 
๒.๔  งานตรวจสุขภาพนักเรียน 
๒.๕  ควบคุมการเข�าแถว 
๒.๖  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๑.  ช�วยเป2นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมของชุมนุมหรือ 
     ชมรม 
๒.  แนะแนวทางการทํางานของนักเรียนเป2นกลุ�ม             
    เป2นรายบุคคล             
๓.  ช�วยงานกิจกรรมแข�งขันกีฬาตามที่ได�รับมอบหมาย 
    จากทางโรงเรียน 
๔. การจัดปdายนิเทศเผยแพร�ให�ความรู�แก�นักเรียน 

๓. งานธุรการในช้ันเรียน 
๓.๑  ทําบัญชีเรียกช่ือ 
๓.๒  ทําบัตรสุขภาพ 
๓.๓  สมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน 
๓.๔  งานข�อมูลสถิติ 
๓.๕  สมุดประจําช้ัน 
๓.๖  ระเบียนนักเรียน 
๓.๗  จัดช้ันเรียน 

๑. ศึกษาระเบียบการทําจากข�อแนะนําที่ด�านในปก 
๒.  จัดปรับปรุงช้ันเรียนให�มีบรรยากาศน�าเรียน 
๓.  จัดที่น่ังและกลุ�มนักเรียนให�เหมาะสม 



๑๓ 
 

   

รายการ แนวปฏิบัติ 
๓.๘  ดูแลการเรียนของนักเรียน  
๔. งานธุรการทั่วไป 
๔.๑  งานสารบรรณ 
๔.๒  งานพัสดุ 
๔.๓  งานการเงิน 

๑.  ศึกษาระเบียบของงานธุรการทั่วไปของโรงเรียน
และปฏิบัตใิห�ถูกต�อง 
๒.  ปรึกษาขอคําแนะนําจากผู�เกี่ยวข�องและครูพี่เลี้ยง          
     ในการกรอกเอกสารแบบฟอรDมและใบเบิกต�างๆ 

๕.  งานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 
๕.๑ ดูแลความสะอาดทั่วไป 
๕.๒ ร�วมพัฒนาโรงเรียนตาม
ความเหมาะสม 
๕.๓ ร�วมพัฒนาชุมชนตามความ
เหมาะสม 

๑.  ช�วยพัฒนาโรงเรียนตามที่ได�รับมอบหมาย 
๒.  จัดทําโครงการพัฒนาโรงเรียนและนําเสนอ
ผู�บริหารโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ 
๓.  ดําเนินการโครงการตามปฏิทินงาน 
๔. ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดําเนิน
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

   

ตอนที่  ๓ 
บทบาทหน0าที่ของผู0มีส/วนร/วมในการฝ8กประสบการณ&วิชาชพีครู 

ของโรงเรียนร/วมพัฒนาวิชาชีพครู 
 

 
 
 ผู�บริหารโรงเรียนร�วมพัฒนาวิชาชีพครู  เป2นผู�มีบทบาทสําคัญยิ่ งในการจัด
ประสบการณDวิชาชีพครู ซึ่งอาจจะจําแนกบทบาทหน�าที่ของผู�บริหารโรงเรียนในส�วนที่
เกี่ยวข�องกับการฝPกประสบการณDวิชาชีพครูด�านต�าง ๆ  ดังต�อไปนี้ 
 

แนวปฏิบัติของผู0บริหารโรงเรียนในการฝ8กปฏิบัติการสอน (Internship) 
๑.  ด0านการจัดฝ8กประสบการณ&วิชาชีพครูในโรงเรียน  

๑.๑ ให�ความร�วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตครู  เพื่อให�สอดคล�องกับความ
ต�องการของผู�ใช�ครู  

๑.๒ ให�ใช�โรงเรียนเป2นสถานที่ฝPกประสบการณDวิชาชีพครูของนักศึกษา 
๑.๓ ร�วมเป2นกรรมการดําเนินงานการจัดประสบการณDวิชาชีพครูเพื่อร�วมวางแผนให�

คําปรึกษาและข�อเสนอแนะในการดําเนินงานและเข�าร�วมประชุมตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 

๒. ด0านการปฐมนิเทศนักศึกษา 
๒.๑ แนะนําเกี่ยวกับสถานที่และสภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชน 
๒.๒ แนะนําให�รู�จักกับบุคลากรของโรงเรียน  เช�น  อาจารยDประจําช้ัน  อาจารยDผู�สอน  

ครูพี่เลี้ยง ตลอดจนอาจารยDพิเศษของโรงเรียน 
๒.๓ ช้ีแจงเกี่ยวกับภารกิจของโรงเรียนและสภาพปSญหาของโรงเรียน 
๒.๔ ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบข�อบังคับ  ข�อตกลง  หรือกติกาของโรงเรียนที่จะต�องยึดถือ

เป2นแนวทางปฏิบัติ 
๒.๕ แนะนําเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการต�าง ๆ ของโรงเรียนและสถานที่

ทํางานของนักศึกษา 
๒.๖ หาโอกาสแนะนําให�รู�จักบุคคลสําคัญของท�องถิ่น  ขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ท�องถิ่นและการมีส�วนร�วมในกิจกรรมของท�องถิ่น 
 
 

บทบาทหน0าท่ีของผู0บริหารโรงเรียนร/วมพัฒนาวิชาชีพครู 



๑๕ 
 

   

๓. ด0านการจัดอาจารย&ผู0ประสานงานครูพี่เลี้ยงและอาจารย&คู/คิดของโรงเรียน 
๓.๑ จัดบุคลากรของโรงเรียนคนใดคนหนึ่งให�เป2นผู�ประสานงานกับอาจารยDนิเทศกD 

จากมหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษาที่ไปฝPกประสบการณDวิชาชีพครูเพื่อให�ปฏิบัติตามขั้นตอน  
ต�าง ๆ ที่กําหนด 
 ๓.๒ พิจารณาเลือกสรรครูพี่เลี้ยง อาจารยDคู�คิด ให�กับนักศึกษาที่ไปฝPกประสบการณD
วิชาชีพครูในขั้นตอนต�าง ๆ  
 ๓.๓ สนับสนุนให�ครูพี่เลี้ยง และอาจารยDคู�คิด ได�เข�าร�วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการฝPก
ประสบการณDวิชาชีพครูที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 

๔. ด0านการประสานงานกับอาจารย&นิเทศก&ของมหาวิทยาลัย  
๔.๑ อํานวยความสะดวกให�แก�อาจารยDนิเทศกDของมหาวิทยาลัย ในการติดต�อ

ประสานงานและการนิเทศนักศึกษา 
๔.๒ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยDนิเทศกDและอาจารยDในฝVายฝPกประสบการณD

วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง 
๔.๓ ให�ข�อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการฝPกประสบการณDวิชาชีพครูให�ดียิ่งขึ้น 

 

๕. ด0านเกี่ยวกับนักศึกษา 
๕.๑ มอบหมายงานตามขั้นการฝPกประสบการณDวิชาชีพครูให�นักศึกษา 
๕.๒ นิเทศและติดตามผลการฝPกประสบการณDวิชาชีพครู 
๕.๓ ควบคุมดูแลและแก�ไขปSญหาในด�านการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
๕.๔ ให�คําปรึกษาแก�นักศึกษาในการฝPกประสบการณDวิชาชีพครู 
๕.๕ จัดสวัสดิการที่จําเป2นแก�นักศึกษา 
๕.๖ พิจารณาและอนุมัตโิครงการต�าง ๆ ที่นักศึกษาจัดทําขึ้น 
๕.๗ ประเมินผลการฝPกประสบการณDวิชาชีพครูของนักศึกษา 

 

๖. ด0านสร0างความสัมพันธ&ระหว/างนักศึกษาและบุคลากรของโรงเรียน 
๖.๑ ส�งเสริมความสัมพันธDอันดีระหว�างนักศึกษากับบุคลากรที่เกี่ยวข�อง 
๖.๒ จัดให�มีการประชุมสัมมนาระหว�างนักศึกษากับบุคลากรของโรงเรียน 
๖.๓ จัดให�มีกิจกรรมสัมพันธDในโอกาสอันควร 

 
 
 



๑๖ 
 

   

๗. แนวปฏิบัติต/ออาจารย&พี่เลี้ยงและบุคลากรท่ีเกี่ยวข0อง 

๗.๑ เลือกสรรบุคลากรที่จะทําหน�าที่เป2นครูพี่เลี้ยง อาจารยDคู�คิด และผู�ประสานงาน
ของโรงเรียน 

๗.๒ มอบหมายงานในหน�าที่ให�กับครูพี่เลี้ยง อาจารยDคู�คิด และบุคลากรที่เกี่ยวข�อง 
๗.๓ ประสานงาน  ติดตามผล  ให�คําปรึกษาและข�อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของครู

พี่เลี้ยงอาจารยDคู�คิด และบุคลากรที่เกี่ยวข�องในการฝPกสอนหรือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

๘. แนวทางปฏิบัติต/อมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู/บ0านจอมบึง 
๘.๑ ร�วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง  ในการให�ข�อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ

และการดําเนินงานของนักศึกษา 
๘.๒ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง  หรืออาจารยDนิเทศกDเกี่ยวกับ

การดําเนินงานการฝPกประสบการณDวิชาชีพครู 
๘.๓ ให�ข�อเสนอแนะและข�อคิดเห็นแก�มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง  เกี่ยวกับ

การจัดและดําเนินงานเพื่อพัฒนาการฝPกประสบการณDวิชาชีพครู 
๘.๔ เมื่อมีเหตุที่เกี่ยวข�องกับนักศึกษาอันจะก�อให�เกิดความเสียหายแก�โรงเรียนหรือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง ควรแจ�งให�มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว 
 

แนวปฏิบัติของผู0บริหารโรงเรียนในการฝ8กปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑ และ ๒  
(Practicum ๑ และ ๒) 

๑. ให�ความร�วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึงในการฝPกประสบการณD
วิชาชีพครูของนักศึกษา 

๒. ให�การปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษาที่มาศึกษาและสังเกตที่โรงเรียนของตน 
๓. มอบหมายงาน  ควบคุม  ดูแล  และนิเทศการฝPกประสบการณDวิชาชีพครูของ

นักศึกษาให�ดําเนินไปอย�างถูกต�องเรียบร�อย 
๔. จัดครู อาจารยDในโรงเรียนเพื่อทําหน�าที่เป2นครูพี่เลี้ยง และอาจารยDคู�คิด 
๕. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
  - ทําหน�าที่ประเมินนักศึกษาตามแบบประเมินผลคุณลักษณะ การปฏิบัติตนและสรุป

การประเมินผลจากของตนและของอาจารยDพี่เลี้ยงร�วมกัน 
  - ติดตามให�นักศึกษานําแบบประเมินส�งมหาวิทยาลัย เมื่อนักศึกษาแต�ละรุ�นเสร็จสิ้น

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูของแต�ละภาคเรียน 
๖. ควบคุมดูแลความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
๗. ให�ข�อเสนอแนะแก�มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง  เพื่อปรับปรุงการศึกษา

สังเกตและมีส�วนร�วมหรือปฏิบัติงานวิชาชีพครู 



๑๗ 
 

   

 
 

คุณสมบัติของครูพี่เลี้ยง 
๑. มีคุณวุฒิไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธDกับสาขาวิชาที่

นักศึกษาฝPกสอน 
๒. มีประสบการณDในการสอนไม�น�อยกว�า  3  ปN 
๓. มีคุณลักษณะเหมาะสมกับความเป2นครู และเป2นแบบอย�างที่ดี  

 
 ครูพี่เลี้ยง  หมายถึง  บุคลากรประจําการที่ผู�บริหารโรงเรียนฝPกประสบการณDวิชาชีพ
ครูมอบหมายให�ทําหน�าที่ให�คําแนะนํา ดูแล ช�วยเหลือนักศึกษา ตลอดจนมีอํานาจในการ
ปกครอง อบรม และประเมินผล  การฝPกประสบการณDวิชาชีพครู 
 ครูพี่เลี้ยงเป2นบุคคลที่มีความรอบรู�และชํานาญการทางการสอน มีความรอบรู�ใน
รายวิชาที่ฝPกสอน สามารถตอบปSญหาข�องใจเกี่ยวกับการสอน สามารถให�คําแนะนําเกี่ยวกับ
สิ่งต�างๆ ที่เป2นประโยชนDต�อนักศึกษาได� ดังนั้นครูพี่เลี้ยงเป2นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอย�างยิ่ง
ต�อกระบวนการฝPกประสบการณDวิชาชีพครู  เพราะเป2นผู�ใกล�ชิดกับนักศึกษาฝPกประสบการณD
วิชาชีพครูมากกว�าบุคคลอื่น  เปรียบเสมือนต�นแบบหรือแบบพิมพDความเป2นครูของนักศึกษา  
นอกจากนี้ยังต�องทําหน�าที่เป2นผู�รักษามาตรฐานทางวิชาการ  แทนผู�บริหารโรงเรียนในด�านที่
เกี่ยวข�องกับการสอนและยังต�องเป2นผู�ให�ความร�วมมือกับอาจารยDนิเทศกDจากมหาวิทยาลัยใน

การนิเทศการฝPกประสบการณDวิชาชีพครู  ดังนั้น ครูพี่เลี้ยงจึงเสมือนเป�นอาจารย�คนหน่ึง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู บ"านจอมบึง นักศึกษาฝPกสอนควรเคารพ ให�ความสําคัญ และ

ปฏิบัติต�อครูพี่เลี้ยงดังต�อไปนี้ 
๑. หลังจากสถานศึกษาตกลงรับนักศึกษาเข�าฝPกสอนแล�ว นักศึกษาทุกคนควร

รับทราบหรือเข�ารายงานตัวต�อครูพี่เลี้ยงทันที 
๒. นําใบส�งตัวส�งครูพี่เลี้ยงให�รับทราบ เพื่อให�ท�านนําเสนอต�อผู�บริหารสถานศึกษา

อีกครั้งหนึ่ง 
๓. ขอรับทราบภาระงานเพิ่มเติมที่นอกเหนือไปจากงานสอนที่ได�รับมอบหมาย 
๔. ขอคําแนะนําในเรื่องต�างๆ เกี่ยวกับการสอน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่จะต�องปฏิบัติใน

ขณะที่ปฏิบัติการสอน 
๕. รับฟSงหรือปฏิบัติตามในคําว�ากล�าวตักเตือนของครูพี่เลี้ยง 
๖. รายงานตรงต�อครูพี่เลี้ยง เมื่อมีความจําเป2นเกี่ยวกับการเจ็บปVวย ลา มาสาย ไม�

สามารถทําการสอนได�และเรื่องอื่นๆ ถ�ามี 
 

บทบาทหน0าท่ีของครูพี่เล้ียง 



๑๘ 
 

   

หน0าท่ีของครูพี่เลี้ยง 
๑. ควบคุมดูแลนักศึกษาที่ได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด�วยความ

รับผิดชอบ 
๒. ดําเนินการให�นักศึกษาปฏิบัติงานฝPกประสบการณDวิชาชีพครูตามขั้นตอนต�างๆ                          

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
๓. ให�คําแนะนําและช�วยเหลือในการฝPกประสบการณDวิชาชีพครูแก�นักศึกษาตามควร

แก�กรณี 
๔. ให�คําปรึกษาและแนะแนวทางแก�ปSญหาในการปฏิบัติงานเมื่อนักศึกษาเกิดปSญหา 
๕. มอบเอกสารการประเมินผลการฝPกประสบการณDวิชาชีพครูของนักศึกษาให�

มหาวิทยาลัย 
 

แนวปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงในการฝ8กข้ันตอนต/าง ๆ  
๑. พบนักศึกษาและนัดหมายการปฏิบัติงานพิจารณาอนุญาตและแนะนําแนวทาง  

ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา ควบคุมดูแลแนะนํานักศึกษาในการทํางานให�เรียบร�อยให�
ความช�วยเหลือในกรณีที่นักศึกษามีปSญหา ตรวจบันทึก และประเมินผลพร�อมกับให�คําแนะนํา
แก�ไขข�อบกพร�องสังเกตการปฏิบัติงานของนักศึกษาแล�วประเมินผลตามแบบประเมินของ
มหาวิทยาลัยสรุปผลการประเมินส�งผู�บริหารโรงเรียน 

๒. สาธิตการสอนหรือประสานงานกับบุคคลอื่นมาเป2นผู�สาธิตการสอนมอบหมาย
งานให�นักศึกษาช�วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะนําการวางแผนการสอนและ   
สื่อการสอนให�กับนักศึกษาสําหรับนําไปใช�สอนพร�อมกับช�วยเหลือและสังเกตการสอนของ
นักศึกษาเพื่อหาจุดแก�ไขตรวจแผนการสอนและสื่อการสอน  ปรับปรุงแก�ไขแล�วอนุญาตให�
นักศึกษานําไปสอนพร�อมสังเกตการสอนและประเมินผลการสอนในช้ันเรียนลงในแบบ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดการสอน  

๓. มอบเนื้อหาและตรวจแผนการสอน  ปรับปรุงแก�ไข  และส�งคืนให�นักศึกษาให�
คําแนะนําและสนับสนุนวัสดุในการทําสื่อเท�าที่โรงเรียนจะสนับสนุนได�สังเกตการสอน  
ประเมินผลการสอนแล�วบันทึกลงในแบบประเมินให�คําแนะนํา  ช้ีแจงในข�อควรแก�ไข  พร�อม
เสนอแนะแนวทางแก�ไขติดตามผลการนิเทศและประเมินผลคุณลักษณะและการปฏิบัติตนใน
แบบประเมินตรวจผลงานและประเมินในแบบประเมินสรุปผลการประเมินให�ผู�บริหารโรงเรียน 

 
 
 
 



๑๙ 
 

   

 

 
คุณสมบัติของอาจารย&คู/คิด 
๑. มีคุณวุฒไิม�ตํ่ากว�าปริญญาตรี 
๒. มีประสบการณDในการสอนไม�น�อยกว�า  ๓  ปN 
๓. มีคุณลักษณะเหมาะสมกับความเป2นครู และเป2นแบบอย�างที่ดี  

 

 อาจารย&คู/คิด คือ  บุคคลที่ผู�บริหารโรงเรียนฝPกประสบการณDวิชาชีพครูมอบหมาย  

ให�ทําหน�าที่ในการให�คําปรึกษา แนะนํา  ดูแล ช�วยเหลือนักศึกษา และให�ข�อเสนอแนะ 
ช�วยเหลือต�าง ๆ แก�นักศึกษา เพิ่มเติมจากครูพี่เลี้ยง ตลอดจนมีอํานาจในการปกครอง อบรม 
และประเมินผลการฝPกประสบการณDวิชาชีพครู ซึ่งมีบทบาทใกล�ชิดกับนักศึกษา ดังนั้น 
อาจารยDคู�คิดจึงเป2นบุคคลที่มีบทบาทหน�าที่สําคัญยิ่งต�อผลสัมฤทธิ์ในการฝPกของนักศึกษา
ด�วยเช�นกัน  การกําหนดบทบาทหน�าที่ของอาจารยDคู�คิดเป2นแนวกว�างๆ สําหรับถือเป2นแนว
ปฏิบัติร�วมกัน โดยโรงเรียนสามารถเพิ่มเติมได� ตามความเหมาะสม จึงเป2นส�วนหนึ่งที่จะช�วย
ให�อาจารยDคู�คิดปฏิบัติหน�าที่ได�สมบูรณDยิ่งขึ้น 
 

หน0าท่ีของอาจารย&คู/คิด  มีดังต/อไปน้ี 
๑. ศึกษาทําความเข�าใจงานฝPกประสบการณDวิชาชีพครูเพื่อปฏิบัติงานนิเทศให�

สอดคล�องสัมพันธDกับงานในบทบาทหน�าที่ของครูพี่เลี้ยงและอาจารยDนิเทศกDของมหาวิทยาลัย   
๒. ร�วมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการดําเนินงานจัดฝPกประสบการณDวิชาชีพครู 
๓. เข�าร�วมในการปฐมนิเทศ และภายหลังการฝPกประสบการณDวิชาชีพครู 
๔. ร�วมประชุมกับนักศึกษาและให�ข�อเสนอแนะในการทําโครงการพัฒนาผู�เรียน   
๕. ร�วมประสานงานกับบุคลากรต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการฝPกประสบการณDวิชาชีพ

ครูทั้งฝVายมหาวิทยาลัยและโรงเรียน 
๖. นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการฝPกประสบการณDวิชาชีพครูของนักศึกษา 

 

แนวปฏิบัติของอาจารย&คู/คิดในการฝ8กข้ันตอนต/าง ๆ  
๑. ให�ความรู�ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติแก�นักศึกษาให�พร�อมในหัวข�อเรื่องที่จะฝPก

ประสบการณDวิชาชีพครูให�คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับวิธีการบันทึกตามแบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู  เรื่องอื่น ๆ ที่นักศึกษาจะต�องปฏิบัตินิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการ
ฝPกประสบการณDวิชาชีพครู 

บทบาทหน0าท่ีของอาจารย&คู/คิด 
 



๒๐ 
 

   

๒. ปฏิบัติตามบทบาทหน�าที่ของอาจารยDคู�คิดร�วมมือกับคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดประสบการณDวิชาชีพครูในการประสานงานกับทางโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงเพื่อช้ีแจงทํา
ความเข�าใจเกี่ยวกับปฏิบัติงานวิชาชีพครู  

๓. ตรวจและให�คําแนะนํา  ปรับปรุง  แก�ไข  โครงการพัฒนาผู�เรียนและร�วมประชุม          
ให�คําแนะนําและบันทึกข�อเสนอแนะต�าง ๆ ในสมุดประจําตัวนักศึกษาและประเมินผลตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว�ในปฏิทินปรึกษาหารือกับผู�บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง เพื่อร�วม
แก�ปSญหาต�าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
 
 

 

 
 อาจารย&นิเทศก& หมายถึง อาจารยDที่มหาวิทยาลัยแต�งตั้งให�ไปนิเทศการสอนของ

นักศึกษาที่โรงเรียนฝPกประสบการณDวิชาชีพครู  
 

คุณสมบัติของอาจารย&นิเทศก&ในการนิเทศ 
๑. มีคุณวุฒิไม�ตํ่ากว�าปริญญาโทหรือดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ตํ่ากว�าผู�ช�วย

ศาสตราจารยD 
๒. มีทักษะการนิเทศ โดยมีประสบการณDในการนิเทศไม�น�อยกว�า 1 ปN หรือมี 

ประสบการณD ในการสอน ๓ ปN 
๓. มีคุณลักษณะที่เป2นอย�างที่ดี 

 

บทบาทของอาจารย&นิเทศก& 
๑. ศึกษาทําความเข�าใจกระบวนการฝPกประสบการณDวิชาชีพครู  เพื่อปฏิบัติงาน

หน�าที่ในงานนิเทศนักศึกษาวิชาเอก 
๑.๑  ความสอดคล�องและสัมพันธDกันระหว�างแผนการสอนกับการสอนจริง 
๑.๒  การสอนที่เน�นผู�เรียนเป2นสําคัญ 
๑.๓  การผลิตสื่อ 
๑.๔  ปฏิสัมพันธDระหว�างนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารยDคู�คิด และผู�บริหารโรงเรียน 
๒. ให�ความช�วยเหลือและนิเทศการสอนแก�นักศึกษาด�านการสอนและด�าน

คุณลักษณะความเป2นครูที่ดี การวางแผนการจัดการเรียนรู� การทําโครงการ การทําวิจัยใน
ช้ันเรียน การมีส�วนร�วมในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 

บทบาทหน0าท่ีของอาจารย&นิเทศก& 
 



๒๑ 
 

   

๓. ให�คําแนะนําและเสนอแนวทางอันเป2นประโยชนDต�อการพัฒนาการเรียนการสอน
ของนักศึกษาในการฝPกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ 

๔. ให�การนิเทศ  ติดตาม  แก�นักศึกษาฝPกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ 
อย�างสมํ่าเสมอ อย�างน�อยเดือนละ ๒ ครั้ง หรือ ๔ – ๘ ครั้งต�อภาคการศึกษา 

๕. สังเกตการสอนโดยเชิญครูพี่เลี้ยงประจําโรงเรียน ร�วมสังเกตการสอนของ
นักศึกษา จัดให�มีการประชุมปรึกษา หลังจากสังเกตการสอนร�วมกัน และบันทึกข�อเสนอแนะ
ต�างๆ ลงในสมุดบันทึกการสอนของนักศึกษาทุกครั้ง 

๖. ประเมินผลการฝPกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒            
๗. ทําหน�าที่ประสานงานระหว�างมหาวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนร�วมพัฒนาวิชาชีพครู

และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
๘. ร�วมกันจัดปฐมนิเทศ สัมมนาระหว�างฝPกปฏิบัติการสอน และกิจกรรมปSจฉิมนิเทศ  
๙. ปรึกษาหารือและประสานงานกับครูพี่เลี้ยงและผู�บริหารโรงเรียนในการแก�ปSญหา

ต�าง ๆ  เกี่ยวกับนักศึกษาฝPกประสบการณDวิชาชีพครู 
๑๐. กรณีที่มีเหตุจําเป2นต�องดําเนินการใดๆ ที่เห็นว�าเป2นเรื่องสําคัญให�นําเรื่อง

ดังกล�าวนั้นเข�าประชุมหารือกับสาขาวิชาหรือคณะกรรมการคุรุศึกษาทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

   

ตอนที่  ๔ 
การประเมินผลการฝ8กประสบการณ&วิชาชีพครู 

 
 เพื่อให�การดําเนินการจัดประสบการณDวิชาชีพครูแก�นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู�บ�านจอมบึง จังหวัดราชบุรี บรรลุตามเปdาหมาย และมีประสิทธิภาพจําเป2นต�องมีการ
แนะนําให�ความช�วยเหลือ ติดตามผลและนิเทศนักศึกษาอย�างจริงจังและทั่วถึง ฝVายฝPก
ประสบการณDวิชาชีพจึงได�กําหนดรูปแบบการประเมินผลนักศึกษาฝPกประสบการณDวิชาชีพครู 
ดังนี้ 
 

เกณฑ&การตัดสินการผ/านการฝ8กประสบการณ&วิชาชีพครู  
๑. มีเวลาฝPกประสบการณDวิชาชีพครู ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๙๕ ของเวลาฝPกทั้งหมดใน

แต�ละภาคเรียน (ขาดได�ไม�เกิน ๓ วัน)  
๒. ไม�ประพฤติตนเป2นที่เสื่อมเสียแก�สถานศึกษาที่นักศึกษาไปฝPกปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา และ มหาวิทยาลัย 

๓. ได0รับการประเมินการฝ8กประสบการณ&วิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ&และ
วิธีการท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด และได0รับผลการประเมินไม/ต่ํากว/าระดับ “C”  

 หมายเหตุ  
๑)  สาย ๒ ครั้ง ถือว�าขาด ๑ วัน  
๒) หากลากิจ/ลาปVวย ให�แนบใบลา/ใบรับรองแพทยD หรือหนังสือรับรองจาก

สถานศึกษา ลงในสมุดลง เวลาการฝPกประสบการณDวิชาชีพครู  
 

ระดับคะแนนประเมินผลการฝ8กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
         เกณฑDการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา  
      ระดับคะแนน  A  เมื่อได�คะแนน   ๘๕ – ๑๐๐  
      ระดับคะแนน  B+ เมื่อได�คะแนน    ๗๙ – ๘๔   
      ระดับคะแนน  B  เมื่อได�คะแนน    ๗๓ – ๗๘   
      ระดับคะแนน  C+ เมื่อได�คะแนน    ๖๗ – ๗๒   
      ระดับคะแนน  C  เมื่อได�คะแนน    ๖๑ – ๖๖   
      ระดับคะแนน  D+ เมื่อได�คะแนน    ๕๕ – ๖๐   
      ระดับคะแนน  D เมื่อได�คะแนน    ๕๐ – ๕๔   
      ระดับคะแนน  E  เมื่อได�คะแนน    ๐ – ๔๙ 



๒๓ 
 

   

 การประเมินรายวิชาการฝPกประสบการณDวิชาชีพ  ถ�าได�ค�าระดับคะแนนตํ่ากว�า  “C”        
ถือว�ายังไม�ได�มาตรฐานการฝPกประสบการณDวิชาชีพครู นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนและเรียน
ใหม�   ถ�าได�รับการประเมินตํ่ากว�า  “C”  เป2นครั้งที่สองถือว�าหมดสภาพการเป2นนักศึกษา 
 

สัดส/วนคะแนนการฝ8กประสบการณ&วิชาชีพครู 
     นักศึกษาจะได�รับการประเมินจากการปฏิบัติการสอนจากฝVายต�างๆ ที่เกี่ยวข�องดังนี้ 

๑. อาจารยDนิเทศกDของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง  ๓๐ % 
๒. ครูพี่เลี้ยง        ๓๐ % 
๓. ผู�บริหารโรงเรียน       ๑๐ % 
๔. อาจารยDคู�คิด           ๕ % 
๕. ฝVายฝPกประสบการณDวิชาชีพครู     ๑๕ % 
๖. รายงานการวิจัยในช้ันเรียนโดยอาจารยDนิเทศกD   ๑๐ %  

 
รายละเอียดการประเมินผลการฝ8กประสบการณ&วิชาชีพครู โดยผู0เกี่ยวข0องต/อไปน้ี 

๑.  อาจารยDนิเทศกDของมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ จะประเมินสิ่งต�อไปนี้  
 ๑.๑  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู� 
 ๑.๒  การทําวิจัยในช้ันเรียน 
 ๒.  ครูพี่เลี้ยง จะประเมินสิ่งต�อไปนี้ 
 ๒.๑  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู�ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 ๒.๒  คุณลักษณะความเป2นครูและพฤติกรรมทั่วไป 
 ๒.๓ การทําวิจัยในช้ันเรียน 

๓.  ผู�บริหารโรงเรียน จะประเมินสิ่งต�อไปนี้ 
 ๓.๑  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู�และการปฏิบัติงานทั่วไปในโรงเรียน 
     ๔. อาจารยDคู�คิด จะประเมินสิ่งต�อไปนี้ 

๔.๑  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู�ในภาพรวม 
๔.๒  คุณลักษณะความเป2นครูและพฤติกรรมทั่วไป 

๕. ฝVายฝPกประสบการณDวิชาชีพครู จะประเมินสิ่งต�อไปนี้ 
๕.๑  การเข�าร�วมกิจกรรม การปฐมนิเทศ การสัมมนา และการปSจฉิมนิเทศ 
๕.๒  การจัดนิทรรศการ 
๕.๓  การแต�งกาย 

 
 



๒๔ 
 

   

ตอนที่  ๕ 
เอกสารและแบบฟอร&มต/างๆ ที่ควรรู0 

 
๕.๑  ระเบียนข�อมูลของนักศึกษาฝPกสอน 
๕.๒  แบบคําร�องทั่วไป 
๕.๓ หนังสือรับรอง 
๕.๓  ใบลาปVวย ลากิจ 
๕.๔  แบบฟอรDมรายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
๕.๕  บัญชีลงเวลานักศึกษาฝPกสอน 
๕.๖  สมุดบันทึกประจําตัว 
๕.๗  เอกสารประเมินผลสําหรับผู�บริหารโรงเรียน (ต.๑) 
๕.๘  เอกสารประเมินผลสําหรับอาจารยDคู�คิด (ต.๒) 
๕.๙  เอกสารประเมินผลสําหรับครูพี่เลี้ยง (ต.๓) 
๕.๑๐  เอกสารประเมินผลสําหรับอาจารยDนิเทศกD (ต.๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


