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คํานํา 
 
 เอกสารคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   (หลักสูตร 5 ปี) จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ และการประเมินผล เพ่ือความสะดวกต่อการปฏิบัติงานต่อไป 
  ซึ่งรายละเอียดในคูม่ือฉบับน้ี 2 ตอน ได้แก่ ตอนที ่1 แนวทางเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์ชีพคร ู 
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  และ
ตอนที่ 2 เก่ียวกับการบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  
 ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูนิเทศก์  ครูพ่ีเลี้ยง  อาจารย์นิเทศก์  นักศึกษา  บุคลากร และหน่วยงาน 
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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ปฏิญญานักศึกษาครุศาสตร์ 
 

นักศึกษาครูต้องปฏิบัติตนดังนี ้
 

1. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
3. ต้ังใจศึกษาหาความรู้  ฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครูให้ได้ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รวมทั้งปฏิบัติตน 

ด้วยความมีสติสัมปชัญญะทุกเมื่อ 
5. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ 

และผู้ประสทิธ์ิประสาทวิชา 
6. ให้เกียรติผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมวิชาชีพทุกระดับ  
7. ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน 
8. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 
9. เคารพสิทธิของนักเรียน ปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยความจริงใจเท่าเทียมกัน 
10. มีบุคลิกที่เหมาะสมกับการเป็นครู และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 
11. มีความมานะในการตักเตือนสั่งสอนผู้เรียนโดยไม่เกรงกลัวว่าจะเกลียด 

หรือโกรธ 
12. มีความอดทนต่อถ้อยคํา โดยพร้อมที่จะรับฟังคําปรึกษา คําซักถาม  

คําเสนอแนะ 
13. มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู ในฐานะผู้ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 
นักศึกษาครูจะยึดถือและปฏิบัติตนตามปฏิญญานี้อย่างม่ันคง 
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ตอนที่ 1   
แนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู  

ขั้นปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ความสําคัญของการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 
 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกิจกรรมที่เป็นหัวใจสําคัญของการผลิตครู  ในช่วงที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  นักศึกษาจะมีโอกาสนําความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะที่ได้
ศึกษาในมหาวิทยาลัยไปฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน นอกจากน้ียังได้เรียนรู้เก่ียวกับระบบการบริหารงานการศึกษา
ในโรงเรียนและได้ทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืน กิจกรรมเหล่าน้ีช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีทักษะใน
วิชาชีพ จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างมั่นใจ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีแนวโน้มจะเป็นครู
ที่ดีในอนาคต 
 
2.  หลักสูตรและกําหนดเวลาของการจัดการฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู
 

 หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ได้กําหนดโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย  
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูซึ่งประกอบด้วยราย  2 รายวิชา  นักศึกษาต้องเรียนครบทุกรายวิชา  
ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
EED301 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม  Teaching Observation and Participation 1 (0-2-1) 
EED401 การทดลองสอน Trial Teaching 1 (0-2-1) 
EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   Professional Teaching Practice in School 1 6(300) 
EED502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   Professional Teaching Practice in School 2 6(300) 

 
3.   แนวการจัดการเรียนรู้การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา(Teaching Practice) 
แนวการจัดการเรียนรู้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา แบ่งเป็น 2 รายวิชา ดังน้ี 

3.1  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   Professional Teaching Practice in School 1   
3.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   Professional Teaching Practice in School 2 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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แนวการจัดการเรียนรู้รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  รหัสวิชา  ช่ือวิชา  :  EED501 :  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
 1.2  จํานวนหน่วยกิต/ช่ัวโมง :  6(300) 
 1.4  หลักสูตร   :  ครุศาสตรบัณฑิต 
 1.5  กลุ่มวิชา   : วิชาชีพครูบังคับ 
 1.6  ภาคเรียน   :  1/……………………. 
คําอธบิายรายวิชา 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งงานจัดการเรียนรู้  พัฒนาหลักสูตรงานกิจกรรม
นักเรียน งานธุรการ และงานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน โดยได้รับการนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และ
อาจารย์พ่ีเลี้ยง พร้อมทั้งจัดการสัมมนาก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
1.  รูแ้ละเข้าใจหน้าที่ครู และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ 
2.  สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ภาคเรียน 
3.  สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
4.  สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

 5.  สามารถทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
6. สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 

 

การจัดการเรียนรู ้
1.  การปฐมนิเทศ    

 2.  ด้านการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
2.1 สามารถปฏิบัติในหน้าที่ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งงานจัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสตูร             

งานกิจกรรมนักเรียน งานธุรการ  และงานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 
  2.2  สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลา 1  ภาคเรียน (ไมน้่อยกว่า 300 ช่ัวโมง) 
  2.3  สามารถจดัการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
  2.4  สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

2.5  สามารถทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
2.6  สามารถจดัทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 

3. ด้านการปฏิบัติตน - สามารถปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครู 
4. ด้านพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู-สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลกัษณะความเป็นครู 
5. สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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แนวการจัดการเรียนรู้รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    
 1.1  รหัสวิชา  ช่ือวิชา  :  EED502 :  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

1.2  จํานวนหน่วยกิต/ช่ัวโมง :  6(300) 
 1.4  หลักสูตร   :  ครุศาสตรบัณฑิต 
 1.5  กลุ่มวิชา   : วิชาชีพครูบังคับ 
 1.6  ภาคเรียน   :  2/……………. 
 
 
คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติการจัดแผนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  โดยปฏิบัติการสอน  การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีแบบต่าง ๆ ตามสาขาวิชาเฉพาะด้าน ในสถานศึกษา เพ่ือนําไปสู่การยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ และ
วิเคราะห์ อภิปราย ปฏิบัติ การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การบริหารช้ันเรียน  
การทําวิจัยในช้ันเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการเรียนรู้ และการจัดสัมมนา การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 
เพ่ือประสิทธิภาพในการสอน 
 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
1.  รูแ้ละเข้าใจหน้าที่ครู และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ 
2.  สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ภาคเรียน 
3.  สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
4.  สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

 5.  สามารถทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
7. สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 

 

การจัดการเรียนรู ้
      1.  การปฐมนิเทศ    
 2.  ด้านการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

2.1  สามารถปฏิบัติในหน้าที่ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งงานจัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร 
งานกิจกรรมนักเรียน งานธุรการ  และงานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 
  2.2  สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลา 1  ภาคเรียน (ไมน้่อยกว่า 300 ช่ัวโมง) 
  2.3  สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
  2.4  สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

2.5  สามารถทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
2.6  สามารถจดัทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 

3. ด้านการปฏิบัติตน - สามารถปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครู 
4. ด้านพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู-สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลกัษณะความเป็นครู 
5. สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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บทที่  2 
การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

  
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีความสําคัญอย่างย่ิง ซึ่งจะช่วยให้ได้ครูที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม กระบวนการฝึก
ต้องเป็นการฝึกที่ต่อเน่ืองและควบคู่กันไปกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎี  เพ่ือนักศึกษาจะได้นําทฤษฎี
การเรียนรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ไปทดลองและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
และพร้อมจะเป็นครูที่ดีต่อไป  
1.  ความหมายของการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
  การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หมายถึง  การจัดให้
นักศึกษาได้ฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้เวลาต่อเน่ืองกัน
เป็นระยะเวลา  2  ภาคเรียน ทั้งน้ีเพ่ือนักศึกษาจะได้มีเวลานานพอที่จะหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริง  
ซึ่งจะช่วยให้การผลิตครูมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม  
 

2.  หลักการของการจัดการฝึกประสบการณ์วชิาชีพคร ู
  2.1   มุ่งประสานการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
  2.2   มุ่งปฏิบัติและหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริงใหม้ากที่สุด  
  2.3   มุ่งสร้างความคุ้นเคยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างต่อเน่ืองกัน ตลอดหลักสูตร  
  2.4   มุ่งจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลายลักษณะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของ 
นักศึกษาครูใหส้มบูรณ์ครบถว้นมากที่สุด  
  2.5  มุ่งประสานงานระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน และหน่วยงานผู้ใช้ครูกับ
มหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด  เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาครมูีคุณภาพย่ิงขึ้น  
 

3. จุดประสงค์ของการจัดการฝึกประสบการณ์วชิาชีพคร ู
 3.1  เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาครูมีคุณลกัษณะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  
 3.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาครู ได้เรียนรู้งานในหน้าที่ครูจากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ 
จริงให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง  
 3.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาครู  นําความรู้ภาคทฤษฎีไปปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่าง 
เหมาะสม  และบังเกิดผลดี  
 3.4  เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาครูมีความรู้มีเจตคติที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
 
4. วิธีการจัดการฝึกประสบการณ์วชิาชีพคร ู
  การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5ปี) น้ัน
มหาวิทยาลัยจะจัดให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อเน่ืองกัน 2 ภาคเรียน ในโรงเรียนต่างๆ โดยแบ่ง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออกเป็น  2  รายวิชา  คือ  

4.1  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   Professional Teaching Practice in School 1   
4.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   Professional Teaching Practice in School 2 

 ทั้งสองขั้นตอนน้ีต้องผ่านการประเมินตามลําดับ 
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5. แนวปฏบิตัิของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพคร ู
 5.1  เข้ารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือให้
เข้าใจถึงการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
  5.2  รับการปฐมนิเทศจากคณะผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 5.3  ร่วมวางแผนปฏิบัติงานกับผู้บริหาร  ครูพ่ีเลี้ยง และครูนิเทศก์ของโรงเรียน 
 5.4  ศึกษาหน้าที่ความรับผดิชอบของนักศึกษาให้ชัดเจนว่า  ในระหว่างการฝึกประสบการณ-์ 
วิชาชีพครูน้ันนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี  

(1) การทําหน้าที่เป็นครูประจําช้ัน ฝึกงานธุรการช้ันเรียนต่างๆ เช่น ทําบัญชีเรียกช่ือสมุด
ประจําตัวนักเรียน สมุดประจําช้ัน ตรวจสุขภาพนักเรียน จัดช้ันเรียน ดูแลการเรียนของนักเรียน ฯลฯ 

(2) สอนตามสาขาวิชาที่เรียน  หรือปฏิบัติงานตามสาขาวิชาที่เรียน 
สัปดาห์ละ 8 - 12  ช่ัวโมง  หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(3) เตรียมการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดช่วงระยะเวลาของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

(4) แก้ไข ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการนิเทศ  
(5) ผลิตสื่อการเรยีนการสอน และคิดหาเทคนิควิธีการมาใช้ปฏิบัติงานให้มี 

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
(6) เสนอโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับครู และบุคลากรในสถานศกึษาอย่างน้อย 

1 โครงการและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา 
(7) บันทึก  วิเคราะห์  สังเคราะห์ ผลการเรียนรู้ และปญัหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
(8) จัดทําป้ายนิเทศของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย 
(9) เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

 

6. ระเบียบปฏิบตัิสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
6.1 นักศึกษาภาคปกติแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกําหนด    สําหรับนักศึกษา       

ภาคพิเศษ ใหแ้ต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมกับความเป็นครู 
6.2 นักศึกษาจะต้องไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสือ่มเสียช่ือเสียง เช่น เสพเคร่ืองดองของเมา 

เล่นการพนัน ประพฤติผิดในทางชู้สาว ฯลฯ 
6.3 นักศึกษาจะต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว  ไม่ทะเลาะวิวาทกัน 
6.4 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนํา  ตักเตือน  ของผู้บริหารโรงเรียน  ครูพ่ีเลี้ยง 

อาจารย์นิเทศก์  อย่างเคร่งครัด 
6.5 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร 
6.6 นักศึกษาต้องลงเวลามาปฏิบัติงานและเวลากลับในบัญชีลงเวลาตามความเป็นจริง 
6.7 วัน  เวลา  ที่นักศึกษาไม่มีช่ัวโมงสอน  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานหรือช่วยงานอยู่ใน 

ช้ันเรียนของตน  หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา 
6.8 เมื่อนักศึกษาไม่สามารถมาปฏิบัติงานตามปกติ จะต้องลาตามระเบียบของทางราชการ

ต่อผู้บริหารโรงเรียน  ถ้านักศึกษามิได้ลาถือว่าขาดการปฏิบัติงานในวันน้ัน  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยฯ
ต้องการให้นักศึกษากลับไปทํากิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยจะทําหนังสือขออนุญาตต่อผู้บริหารโรงเรียน
เป็นลายลักษณ์อักษรทุกคร้ัง 
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6.9 ถ้ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ                     
ตัวนักศึกษาเองนักศึกษาต้องรีบรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบทันที รวมทั้ง
ต้องแจ้งให้ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทราบโดยเร็วที่สุด 

6.10 นักศึกษาจะต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าให้ครูพ่ีเลี้ยงตรวจก่อนทําการสอน  
อย่างน้อย 1  สัปดาห์ 

6.11 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการเช่นเดียวกับครูประจําการ 
 

7. แนวทางปฏิบัติการปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
7.1 การวางตนต่อผู้บริหารโรงเรียน 
-  ให้ความเคารพนับถือ  -  ให้ความร่วมมือ 
-  ขอคําแนะนําปรึกษา  -  มีเจตคติที่ดี 
-  รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย -  เผยแพร่คุณงามความดี 
-  รักษาความลับของข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากโรงเรียน 
7.2 การวางตนต่อหัวหน้าหมวดวิชาและครูพี่เลี้ยง 

  -  ให้ความเคารพนับถือ 
  -  ขอคําแนะนําเก่ียวกับการเตรียมการสอน 
  -  ขอข้อเสนอแนะหลังจากสอนแล้ว เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
  -  ให้ความร่วมมือกับหัวหน้าหมวดวิชาและครูพ่ีเลี้ยง 
  -  ติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลเพ่ือให้สามารถรับรู้กิจกรรมโดยตลอด 
  -  แสดงความมีนํ้าใจให้ความช่วยเหลือตามแต่เวลาและโอกาสอันควร 

7.3 การวางตนต่อครูประจําชั้น 
  -  ให้ความเคารพนับถือ  
     -  ให้ข้อมูลที่เก่ียวกับนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  - ขอความร่วมมือในการแก้ปัญหานักเรียน 
  -  รายงานความเป็นไปของนักเรียนให้ทราบ เช่น พฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบ  
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 7.4  การวางตนต่ออาจารย์อ่ืน ๆ  
  -  มีสัมมาคารวะต่ออาจารย์ทุกท่าน        -  แสดงความสามารถให้ปรากฏเป็นที่เช่ือถือ 
  -  มีความจริงใจเสมอต้นเสมอปลาย        -  มีความสํารวมทั้งกาย วาจา  และใจ 
  -  ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  -  แสดงความมีนํ้าใจให้ความช่วยเหลือและความ
เป็นมิตรทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 7 ~ 
 

8. การแต่งกายของนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จะต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.  2541  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นระเบียบเรียบร้อย
สร้างคุณลักษณะที่ดีของความเป็นนักศึกษาครู และผดุงไว้ซึ่งช่ือเสียงและเกียรติภูมิทั้งของตนเองและ
มหาวิทยาลัยเคร่ืองแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

8.1  การแต่งกายสําหรับนกัศึกษาภาคปกติ แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 เครื่องแบบของนักศึกษาชาย 
 -  เสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้น  ไม่พับแขน  ไม่มีลวดลาย  เน้ือผ้าเรียบ 
 -  กางเกงสีกรมท่า  หรือดํา  กระเป๋าข้าง  ทรงสุภาพ  ไมม่ีลวดลาย  เน้ือผ้าเรียบ 

                   (ห้ามใส่ยีนสแ์ละลูกฟูก) 
  -  เนคไทของมหาวิทยาลัย  

  -  เข็มขัดหนังสีดํา  พร้อมหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย 
-  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  สวมถุงเท้าสีดํา  ไม่มีลวดลาย   

 -  ผมทรงสุภาพ   ไม่ไว้หนวดเครา 
เครื่องแบบของนักศึกษาหญงิ 

  -  เสื้อเช้ิตแขนสั้นสีขาว  ไม่มเีกล็ด  ไมม่ีลวดลาย  ผ้าเน้ือเรียบ  ไม่บาง  แบบเรียบ      
 ติดกระดุมโลหะของมหาวิทยาลัยที่หน้าอกด้านซ้ายติดเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย   

  -  กระโปรงเข้ารูป  สีกรมท่า  หรือดํา ไม่มลีวดลาย  ไม่มรีะบาย  ไม่ผ่าสูงเกินไป 
    (ห้ามใส่ยีนสแ์ละลูกฟูก)ยาวคลุมเข่าแต่ไม่เกินครึง่น่อง 
 -  เข็มขัด  เป็นเข็มขัดหนังสดํีา  พร้อมหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย 
 - รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย  

หมายเหตุ  การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาที่มีความพร้อมใน
การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ต้องผ่านขั้นตอนของพิธีการติด “เข็มครุศาสตร ์ ราชนครินทร์” ซึ่ง
นักศึกษาต้องติดเข็มดังกล่าวตลอดระยะเวลา 1 ปี ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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บทที่ 3 
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ข้ันปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) เป็นขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยต้องส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีคณะบุคคลที่เก่ียวข้องหลายฝ่าย บุคคลที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มีดังน้ี 
 1.  คณะกรรมการบริหารงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู ประกอบด้วย    
คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานสาขาวิชา 
  บทบาทหนา้ที ่
  คณะกรรมการดําเนินงานจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีบทบาทหน้าที่ดังน้ี 

1.วางแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกขั้นตอนของนักศึกษาทุกระดับ   
 และทกุสาขาวิชาตลอดหลักสูตรที่เรียน 
 

2.จัดอาจารย์นิเทศก์ประจําวิชาและครูนิเทศก์ประจําโรงเรียนของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูทุกขั้นตอน 
  3.เสนอช่ือโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และวันเวลาการออกไปนิเทศการสอน  
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปดําเนินการติดต่อ ประสานงาน และ
จัดทําตารางนิเทศ 
  4.จัดทําแบบฝกึหัด และแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  5.จัดทําคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  6.ประชุมทําความเข้าใจกับครูพ่ีเลี้ยง  อาจารย์นิเทศก์ประจําวิชาประจําสาขาวิชาและครูนิเทศก์
ประจําโรงเรียนเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การนิเทศ การประเมินผลและอ่ืน ๆ 
  7.กําหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ประจําวิชาครูนิเทศก์ประจําโรงเรียนและครูพ่ี
เลี้ยง 
  8.ประมวลผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  9.ปรับปรุงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครูมากย่ิงขึ้น 
 
 2. คณะกรรมการดําเนินงานจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูประกอบด้วย  
 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศ อาจารย์
และบุคลากรในคณะครุศาสตร์ 
 บทบาทหนา้ที ่
      คณะกรรมการดําเนินงานจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   มีบทบาทหน้าที่ดังน้ี 
  1. จัดทําแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
  2. ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
  3. สัมมนานักศึกษาระหว่างการฝึกและหลงัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
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  4. จัดทําแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
  5. จัดส่งอาจารย์นิเทศก์ไปนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง 
  6. จัดทําคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  7. ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดจนหาทางปรับปรุงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพดีย่ิง ๆ ขึ้น  
  8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
นอกจากน้ีคณะกรรมการดําเนินงานจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ยังมีหน้าที่ทางด้าน  ธุรการดังน้ี  
 การดําเนินงานด้านธุรการ   เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสํานักงานคณะครุศาสตร์     
ซึ่งอาจจะจัดแบ่งงานออกเป็น  4  งาน  คือ  
  1. งานธุรการ  
  2. งานข้อมูลและสถิติ  
  3. งานบริการและติดต่อ  
  4. งานประเมินผลและติดตามผล  
 งานธุรการ  มหีน้าที่รับผิดชอบดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ในเรื่องต่อไปน้ี   
  1. งานสารบรรณ  
  2. งานประชาสัมพันธ์  
  3. งานการเงินและบัญชี  
  4. งานพัสดุและครุภัณฑ์  
  5. งานพิมพ์ - โรเนียวเอกสารและแบบฟอรม์ต่าง ๆ  
  6. งานลงทะเบียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 งานข้อมูลและสถิติ มีหน้าที่รบัผิดชอบดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู  
ในเรื่องต่อไปน้ี  
 1. รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น สถานที่ฝึก จํานวน นักศึกษาที่
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประสบการณ์วิชาชีพครูเสริม เป็นต้น  
 2.  จัดทําสถิติและแผนภูมิเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกขั้นตอนของ  
นักศึกษาทุกระดับ และทุกวิชาเอก  
 3. จัดทําแผนที่จังหวัดที่ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แสดงเขต อําเภอ สถาน
ที่ต้ังโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เส้นทาง และระยะทางจากมหาวิทยาลัยไปยังโรงเรียนน้ันๆ 
 4. ประสานแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  
 5. จัดทําปฏิทินและตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกลักษณะ และทุกขั้นตอน  
ในแต่ละปีการศึกษา  
 งานบริการและติดต่อ  
  มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในเรื่องต่อไปน้ี  
  1.จัดทําตารางการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจนอํานวยความสะดวกใน
เรื่องการไปนิเทศ  
  2. ติดต่อประสานงานเก่ียวกับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและพาหนะที่จะออกไปนิเทศ  
  3. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
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  4. จัดสัมมนาระหว่างการฝึกและหลังการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู  
  5. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
 งานประเมินผลและติดตามผล    มีหน้าทีร่ับผิดชอบดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในเรื่องต่อไปน้ี  
  1.  จัดทําระเบียนบันทึกผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกขั้นตอนของนักศึกษา  
  2.  จัดทําเอกสารคู่มือการประเมินผลการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู  
  3.  ติดตามผลการดําเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในทุกสิ้นปีการศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น  
  
3.  อาจารย์นิเทศก์ 

อาจารย์นิเทศก์ หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศก์โดยมีเกณฑ์พิจารณา ได้แก่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์มีทักษะการนิเทศโดยมีประสบการณ์นิเทศไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือมี
ประสบการณ์สอน 3 ปี และมีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 บทบาทหนา้ที ่
 อาจารย์นิเทศก์มีบทบาทหน้าที่ดังน้ี 
 1. ศึกษาทําความเข้าใจงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือปฏิบัติงานนิเทศให ้
สอดคล้องสัมพันธ์กับงานในบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศอ่ืน ๆ  
 2. ร่วมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการดําเนินงานจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 3. เข้าร่วมในการปฐมนิเทศ สมัมนาระหว่างการฝึกและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษา  
  4. ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนและครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา  
 5.  ร่วมประสานงานกับบุคลากรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ทั้งฝ่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และโรงเรียนต่างๆ  
 6.  นิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา  
 7.   ตรวจ และให้คําแนะนํา ปรับปรุง แก้ไข กําหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
 8.   สังเกตการสอนจริงในช้ันเรียน ให้คําติชมและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการนิเทศ  
 9.   นิเทศและประเมินผลตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในปฏิทินการฝึกประสบการณ์ฯ  
      10.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. บุคลากรของสถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
  4.1  ผู้บริหารสถานศึกษา  
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษาที่
เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญย่ิงในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ซึ่งอาจจําแนกบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนในส่วนที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี  
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  4.1.1 ด้านการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน  
   (1)  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตครูเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานผู้ใช้ครู  
   (2)  เป็นโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา  
   (3) ร่วมเป็นกรรมการดําเนินงานการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมวางแผน ให้
คําปรึกษา และข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดําเนินงานจัดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  4.1.2  ด้านการปฐมนิเทศนักศึกษา  
   (1)  แนะนําเก่ียวกับสถานที่และสภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชน  
   (2)  แนะนําให้รู้จักบุคลากรของโรงเรียนเช่น ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ประจําช้ัน 
อาจารย์ผู้สอน   ครูพ่ีเลี้ยง    ตลอดจนอาจารย์พิเศษของโรงเรียน  
   (3)  ช้ีแจงเกี่ยวกับภารกิจของโรงเรียนและสภาพปัญหาของโรงเรียน   
   (4)  ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ข้อตกลง หรือกติกาของโรงเรียนที่จะ 
ต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติระหว่างที่ปฏิบัติงานงานในโรงเรียน  
   (5)  แนะนําเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการต่าง ๆ  ของโรงเรียน  
และสถานทีท่ํางานของนักศึกษา  
   (6)  หาโอกาสแนะนําให้รู้จกับุคคลสําคญัของท้องถิ่น  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น  
  4.1.3  ด้านการจัดอาจารย์ผู้ประสานงาน ครูพ่ีเลี้ยงและครูนิเทศก์ของโรงเรียน 
     (1)  จัดบุคลากรของโรงเรียนคนใดคนหน่ึงให้เป็นผู้ประสานงานกับมหาวิทยาลัย          
อาจารย์นิเทศก์ และนักศกึษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ  
     (2)  สนับสนุนให้บุคลากรตาม ข้อ  (1) ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเก่ียวกับการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มหาวิทยาลัยจดัขึ้น  
 4.1.4  ด้านการประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย  
   (1)  อํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และการนิเทศนักศกึษา 
ของอาจารย์นิเทศก ์
   (2) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ที่เก่ียวข้องกับงา
ประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย  
  (3) ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ดีย่ิงขึ้น  
   4.1.5  ด้านเก่ียวกับนักศึกษา  
    (1)  มอบหมายงานตามข้ันตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้นักศึกษา  
    (2)  นิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
    (3)  ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาในด้านการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
    (4)  ให้คําปรกึษาแก่นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
    (5)  จัดสวัสดิการที่จําเป็นแก่นักศึกษา  
    (6)  พิจารณา และอนุมัติโครงการต่าง ๆ ที่นักศึกษาจัดทําขึ้น  
    (7)  ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา  
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    (8) ให้ความคุ้มครอง  ดูแลทุกข์สุข  และอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย
แก่นักศึกษาในกรณีที่นักศึกษามาพักประจําหน่วย  
 4.1.6  ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของโรงเรียน  
   (1)  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง  
   (2)  จัดให้มีการประชุมสัมมนาระหว่างนักศึกษากับบุคลากร  
   (3)  จัดให้มีกิจกรรมสมัพันธ์ในโอกาสอันควร  
  4.2  ครูนเิทศก์ 
    ครูนิเทศก์ของโรงเรียน หมายถึง ครูที่มีตําแหน่งอยู่ในระดับบริหารสถานศึกษา  เช่น  
รองผู้อํานวยการ  หัวหน้ากลุม่สาระ  หรือหัวหน้ากลุ่มงาน ที่ประจําในสถานศึกษา ซึ่งได้รับการ
มอบหมายและแต่งต้ังจากผู้บริหารสถานศกึษาให้เป็นครนิูเทศก์ 
   บทบาทหนา้ที ่ครูนิเทศก์ของโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ดังน้ี 
    (1)  เป็นผู้มอบหมายงานด้านการสอนแก่นักศึกษาโดยกําหนดรายวิชา เน้ือหา  
รายละเอียดต่างๆ   ที่จาํเป็นให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเพ่ือจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้  
    (2)  สังเกตการสอนของนักศึกษา และใหค้ําแนะนําช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่อง  
    (3)  เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯและครูพ่ีเลีย้ง  
    (4)  เป็นกรรมการในคณะกรรมการประเมนิผลการสอน เก็บรวบรวมรายงานต่าง ๆ   
เก่ียวกับการวัดผลส่งให้คณะกรรมการประเมินผลการสอน  
  (5)  ปรึกษาหารือและร่วมวางแผนกับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือแก้ไขปัญหา
และพัฒนางานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
  (6)   นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลคุณลกัษณะและการปฏิบัติตน   
  (7)   นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลงานของนักศึกษาเก่ียวกับงานในหน้าที่ครู   
  4.3  ครูพีเ่ลีย้ง  
  ครูพ่ีเลี้ยง  หมายถึง อาจารย์ประจําช้ัน  ได้แก่  ครูผูส้อนของสถานศึกษาที่นักศึกษา
ไปปฏิบัติการสอน ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีเกณฑ์การพิจารณา         
ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง ได้แก่ ผูม้คีุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์สอนไมน้่อยกว่า  3  ปี  
และมีคุณลักษณะของความเป็นครู 
 
   บทบาทหนา้ที ่
   ครูพ่ีเลี้ยง  มีบทบาทหน้าที่ดังน้ี 

(1) พบนักศึกษาและนัดหมายการปฏิบัติงาน มอบหมายเน้ือหาและแผนการจัดการเรียนรู้  
(2) แนะนํานักศึกษาแก่นักเรียนในช้ันเรียน  
(3) ให้คําแนะนําให้นักศึกษามีความเข้าใจสภาพปัญหาของนักเรียน  
(4) ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข และส่งคืนให้นักศึกษาก่อนสอน 
(5) ให้คําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการในช้ันเรียน และงานประจําช้ัน  
(6) ให้คําแนะนําและสนับสนุนในการทําสื่อเท่าที่โรงเรียนจะสนับสนุนได้  
(7) ให้ความช่วยเหลือ แนะนํา การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนในช้ันเรียน  
(8) ให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
(9) สังเกตการสอน และการทํางานของนักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ  
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(10) คอยช่วยเหลือส่งเสริมให้กําลงัใจ และกระตุ้นให้นักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู
ปฏิบัติงานและหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ  

(11) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลด้านคุณลักษณะและการปฏิบัติตนของนักศึกษา   
(12) นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลนักศึกษาด้านการสอน  
(13) นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลงานของนักศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ครู   
(14) ปรึกษาหารือ และประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์ และครูนิเทศก์อ่ืน ๆ อยู่เสมอ  

โดยเฉพาะในเรื่องเก่ียวกับงานของครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้การนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
นักศึกษาเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

  4.4  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
   หัวหน้ากลุ่มสาระ หมายถึง อาจารย์ที่ทําหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ในสาขาวิชาที่นักศึกษา
ทําการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรืออาจารย์ประจํากลุ่มสาระ ที่ทําหน้าที่ให้ความรู้ให้คําแนะนํา และจัด
ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 
 

   บทบาทหนา้ที ่
   อาจารย์หัวหน้ากลุ่มสาระ  มบีทบาทหน้าที่ดังน้ี 

(1) วางแผนและประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษากับครนิูเทศก์
ประจําโรงเรียนและผู้เก่ียวข้องเพื่อกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับงานและภาระหน้าที่ที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ 

(2) แนะนํานักศึกษาแก่บุคลากรในสายวิชาที่เก่ียวข้อง 
(3) เป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง ครูนิเทศก์ของโรงเรียน  
(4) ช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ  

เช่น   การจัดหา  การใช้สื่อการสอน และการทํากิจกรรมต่าง ๆ  เป็นต้น  
(5) นิเทศและช่วยกระตุ้นให้การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ฯโดย

ครูพ่ีเลี้ยงในหมวดวิชาเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  
(6) ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ  เพ่ือปรับปรุงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
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บทที่ 4 
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการประเมินผล 

 
1.  กระบวนการประเมินผลการฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู
 การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมและติดตามข้ันปฏิบัติ
และข้ันสัมมนาการประเมินผลจึงต้องนําคะแนนทั้ง3ขั้นตอนมารวมกันก่อนโดยให้อาจารย์นิเทศก์เป็นผู้
รวบรวมคะแนนและส่งผลการประเมิน จากทั้ง 3  ขั้นตอน  มีดังน้ี 
 1.  ขั้นเตรียมเป็นขั้นเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติการสอนโดยพบประธานสาขาวิชา 
อาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ประจําสาขาวิชา เพ่ือรับทราบแนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
รับคู่มือ หนังสอืส่งตัว และมกีารติดตามนักศึกษาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสถานศึกษา 
ขั้นน้ีประเมินผลโดย อาจารย์นิเทศก์หรืออาจารย์ประจําสาขาวิชา(5  คะแนน) 
 2.  ขั้นปฏิบัติ เป็นการประเมินนักศึกษาขณะออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังน้ี 

2.1  การประเมินผลจากโรงเรียน  ได้แก่ 
        2.1.1 การประเมินคุณลกัษณะการปฏิบัติตน (แบบ ปว. 4-1) 
   -ประเมินโดยผู้บริหารสถานศกึษาหรือผู้แทน (10  คะแนน) 
        2.1.2 การประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู (แบบปว. 4-2)  
   -ประเมินโดย หัวหน้ากลุ่มสาระฯหรือหัวหน้าสายช้ัน  (10 คะแนน) 
  2.1.3 การประเมินผลสมรรถนะด้านการสอน (แบบ ปว. 4.-3) 

-ประเมินโดยครูพ่ีเลี้ยง (20  คะแนน) 
        2.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู  (แบบ ปว. 4.-4) 

-ประเมินโดยครูพ่ีเลี้ยง(5  คะแนน) 
        2.1.5 การประเมินผลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แบบ ปว. 4-5) 
   -ประเมินโดย รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการหรือผู้แทน (5 คะแนน) 

 2.1.6 การรายงานผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (แบบ ปว. 4-6) 
-รายงานโดยผู้บริหารสถานศกึษาหรือผู้แทน 

2.2 การประเมินผลจากมหาวิทยาลัย 
   2.2.1 การประเมินผลสมรรถนะด้านการสอน (แบบ ปว. 4-7/1 หรือ แบบ ปว. 4-7/2)  
   - ประเมินโดยอาจารย์นิเทศ (20 คะแนน) 
   2.2.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม (แบบ ปว. 4-8) 
   - ประเมินโดยอาจารย์นิเทศ (5 คะแนน) 
 
 3.  ขั้นสัมมนา เป็นขั้นตอนที่นักศึกษากลบัไปสัมมนาทีม่หาวิทยาลัย โดยประเมนิจากการเข้า 
ร่วมสัมมนา และผลงาน  ดังน้ี 
        3.1  การสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน  1  ครั้ง   

3.2  การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   จํานวน  1  ครั้ง)         (5 คะแนน) 
        3.3  จัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (ครั้ง)   
                          (จัดในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา) 
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           3.4  ผลงาน  ได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้  แฟ้มสะสมงาน รายงานวิจัยในช้ันเรียน  
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (20  คะแนน) 
                           ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์     (25  คะแนน)  
 
2.  การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
 การประเมินผลในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 และ รายวิชาการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 ดังน้ี 
 A ค่าระดับคะแนน 4.0 คะแนนร้อยละ 85   ข้ึนไป 
 B ค่าระดับคะแนน 3.5 คะแนนร้อยละ 80 - 84  
 B ค่าระดับคะแนน 3.0 คะแนนร้อยละ 75 - 79 
 C ค่าระดับคะแนน 2.5 คะแนนร้อยละ 70 - 74 
 C ค่าระดับคะแนน 2.0 คะแนนร้อยละ 65 - 69 
 D ค่าระดับคะแนน 1.5 คะแนนร้อยละ 60 - 64 
 D ค่าระดับคะแนน 1.0 คะแนนร้อยละ   50 - 59  
 F ค่าระดับคะแนน 0.0 คะแนนร้อยละ  0 – 49 
 การประเมินผล  ถ้าได้คะแนนต่ํากว่า “C” ถือว่า  สอบตก  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนวิชาน้ีใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+ 

+ 
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กระบวนการฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการประเมินผล  
 

  การประเมินผล 
ขั้นตอน กิจกรรม / งาน แบบ/แนว 

ประเมิน 
100 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

1. ข้ันเตรียม  
    และติดตาม 

1.1  การปฐมนิเทศ 
- ชี้แจงแนวปฏิบติั 
 - การรับมอบงาน 
  - ติดตามการปฏิบัติงาน/ให้คําปรึกษา 

 

 
ปว. 4-8 

 
5 

 
อาจารย์นิเทศก์ 
 

2. ข้ันปฏิบัติ 2.1 การปฏิบัติตน ปว. 4-1 10 ผู้บริหารหรือผู้แทน 

 2.2  คุณลักษณะความเป็นครู ปว. 4.2 10 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หรือหัวหน้าสายชั้น 

 2.3  การสอน    
         2.3.1  การสอน ปว. 4-3 20 ครูพ่ีเลี้ยง 
         2.3.2   การสอน ปว. 4-7 20 อาจารย์นิเทศก์ 
 2.4  งานในหน้าท่ีครู ปว. 4-4 5 ครูพ่ีเลี้ยง 
 2.5  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปว. 4-5 5 รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 
หรือผู้แทน 

3.  ข้ันสัมมนา 3.1  สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 คร้ัง 
3.2  สัมมนาหลังปฏิบัติการสอน  1 คร้ัง 
3.3 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน1 คร้ัง 

 

 

ปว. 4-8 
 

 
5 

 
อาจารย์นิเทศก์ 

 3.4   ผลงาน ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  
แฟ้มสะสมงาน  รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

ตรวจ 
ผลงาน 

20 อาจารย์นิเทศก์ 

 

หมายเหตุ  
           1. แบบประเมินการสอนสําหรับครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียน  มี 2 แบบ  
 แบบ ปว. 4-3/1 ใช้ประเมินนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนทุกกลุ่มสาระ ยกเว้นระดับปฐมวัย 
 แบบ ปว. 4-3/2 ใช้ประเมินนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยเท่าน้ัน 
           2. แบบประเมินการสอนอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย  มี 2 แบบ  

แบบ ปว. 4-7/1 ใช้ประเมินนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนทุกกลุ่มสาระ ยกเว้นระดับปฐมวัย   
แบบ ปว. 4-7/2 ใช้ประเมนินักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยเท่าน้ัน 

 
3.  แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครขูั้นปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 
       ในการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จะมีแบบประเมินผล  8 แบบ  คือ 
 1.  แบบประเมินผลคณุลักษณะการปฏิบติัตน(ปว. 4-1)   
 สําหรับผู้บริหารหรือผู้แทนของโรงเรียน (10  คะแนน) 

2. แบบประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคร(ูปว. 4-2)   
สําหรับหัวหน้ากลุ่มสาระฯหรอืหัวหน้าสายช้ัน (10  คะแนน) 
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 3.  แบบประเมินผลสมรรถนะด้านการสอน (ปว. 4-3)  มี 2  แบบ 
 สําหรับครูพ่ีเลีย้ง (20 คะแนน)) 
 3.1  แบบที ่1  ปว. 4-3/1 ใช้ประเมินนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนเฉพาะด้านทุกกลุ่มสาระฯ 
    (แบบประเมินชุดน้ีใช้กับนักศึกษาสาขาการศึกษาทุกสาขาวิชาที่ออกฝึกประสบการณ์ฯ) 
ยกเว้นนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนด้านการศึกษาปฐมวัย 
 3.2  แบบที ่2  ปว. 4-3/2ใช้ประเมินนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนด้านการศึกษาปฐมวัยเท่าน้ัน 
 4.  แบบประเมินผลการปฏิบติังานในหนา้ที่ครู  (แบบ ปว. 4-4) 

สําหรับครูพ่ีเลีย้ง (5  คะแนน)  
5.  แบบประเมินผลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ปว. 4-5) 

    สําหรับรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการหรือผู้แทน  (5  คะแนน) 
 6.  แบบรายงานการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา(ปว. 4-6) 

เป็นแบบสรุปผลการคะแนนประเมินจากแบบ  ปว. 4-1,4-2, 4-3 , 4-4 , 4-5  
สําหรับผู้บริหารโรงเรียน   (50  คะแนน) 

 7.  แบบประเมินผลสมรรถนะด้านการสอน (ปว. 4-7)  มี 2  แบบ 
  สําหรับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย  เป็นผู้ประเมิน (20 คะแนน) 
 7.1  แบบที ่1  ปว. 4-7/1 ใช้ประเมินนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนเฉพาะด้านทุกกลุ่มสาระฯ       
 (แบบประเมินชุดน้ีใช้กับนักศึกษาสาขาการศึกษาทุกสาขาวิชาที่ออกฝึกประสบการณ์ฯ) 
          ยกเว้นนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนด้านการศึกษาปฐมวัย 
 7.2  แบบที ่2  ปว. 4-7/2 ใช้ประเมินนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยเท่าน้ัน 
 8.  แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม (แบบ ปว. 4-8) 
  - ประเมินโดยอาจารย์นิเทศ (5 คะแนน) 
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บทที่  5 
โครงการ  กิจกรรม  งานที่ต้องปฏิบัติของนักศึกษา 

  
 การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) น้ัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะจัดให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อเน่ืองกัน 2 ภาคเรียน ใน
โรงเรียนต่าง ๆ ดังน้ัน โครงการ  กิจกรรม  และงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติจึงแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ดังน้ี 

1.   ขั้นการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา1 โครงการ กิจกรรม งานท่ีต้องปฏิบตัิ มีดั้งนี้ 
 1.1  เซ็นช่ือในสมุดลงเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

 1.2  ปฏิบัติการสอนเฉพาะด้าน อย่างน้อย 1 ช่วงช้ัน 1 กลุ่มสาระ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

ไม่น้อยกว่า  8-12  คาบ/สัปดาห์ 

 1.3  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอน  

 1.4  จัดทําโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รายบุคคล/รายกลุ่มเป็นโครงการที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากผู้บริหารโรงเรียน  และจดัทํารายงานเพ่ือส่งอาจารย์นิเทศก ์

 1.5   จัดทําแฟ้มสะสมงาน โดยรายละเอียดในแฟ้มสะสมงานอยู่ในภาคผนวก 

 1.6   เข้าร่วมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน จํานวน 1 ครั้ง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน 

และรับทราบปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 

 1.7   เข้าร่วมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน  โดยให้นักศึกษานําผลงานมาส่ง ดังน้ี 

- แผนการจัดการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอน 

- แฟ้มสะสมผลงาน 

- วิจัยในช้ันเรียน  1  เรื่อง 

- รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- แบบประเมิน ปว. 4-1, 4-2, 4-3/1 หรือ 4-3/2, 4-4, 4-5และ 4-6 

- สมุดลงเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

- บันทึกการประชุม 
2.   ขั้นการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  2 โครงการ กิจกรรม งานท่ีตอ้งปฏิบัต ิมีดั้งนี้ 
 2.1  เซ็นช่ือในสมุดลงเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 2.2  ปฏิบัติการสอนเฉพาะด้าน อย่างน้อย 1 ช่วงช้ัน 1 กลุ่มสาระ  ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
ไม่น้อยกว่า   8–12 คาบ/สปัดาห์ 
 2.3  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอน  
 2.4  จัดทําโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รายบุคคล/รายกลุ่มเป็นโครงการที่ได้รับ 
    ความเห็นชอบจากผู้บริหารโรงเรียน  และจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน            
             โครงการ  เพ่ือส่งอาจารย์นิเทศก์ 

2.5  จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน (5  บท)  โดยเสนอเค้าโครงงานวิจัยให้ครูพ่ีเลี้ยง 
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 และอาจารย์นิเทศก์เห็นชอบ และจัดทํารูปเล่มงานวิจัย 
 2.6  จัดทําแฟ้มสะสมงาน โดยรายละเอียดในแฟ้มสะสมงานอยู่ในภาคผนวก 
 2.7  เข้าร่วมสมัมนาระหว่างปฏิบัติการสอน จํานวน 1  ครั้ง  เพ่ือติดตามความก้าวหน้า 
 ของงาน และรับทราบปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
 2.8  เข้าร่วมสมัมนาหลังปฏิบัติการสอน  โดยให้นักศึกษานําผลงานมาส่ง ดังน้ี 
    -  สมุดแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอน 

  - แฟ้มสะสมผลงาน 
  -  วิจัยในช้ันเรียน (5 บท) 
  -  รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  -  แบบประเมิน ปว. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 และ 4-6 
  -  สมุดลงเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

- บันทึกการประชุม 
 2.9  เตรียมผลงานเพ่ือจัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 -  แผนการจัดการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอน 
 -  แฟ้มสะสมผลงาน    

-  วิจัยในช้ันเรียน (5 บท) 
 -  รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 -  สื่อการเรียนการสอน  1  ช้ิน  พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ 

3. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานที่นักศึกษาต้องส่ง  มีดังน้ี 
 3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ควรมีรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี 
 1.  ข้อมูลทีแ่สดงถงึสถานภาพส่วนตัวของนักศึกษา  
 2.  ข้อมูลทีแ่สดงสถานภาพของโรงเรียน เฉพาะส่วนที่อํานวยประโยชน์ต่อฝึกประสบการณ์- 
วิชาชีพครู 
 3.  ตารางสอนประจําช้ัน และตารางสอนส่วนตัว 
 4.  กําหนดการสอน 
 5.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 6.  อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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ตัวอย่างข้อมูลของสมุดแผนการจัดการเรียนรู ้
 

หน้า 1 
 

ช่ือนักศึกษา………………………….ช่ือสกุล…………………..กลุ่ม…………….รหัส………..….. 

สาขาวิชาเอก……………………………………สาขาวิชาโท…………………………………..….... 

 

หน้า  2 

ช่ือโรงเรียน………………………………..…………………………………………………………… 

ประวัติโรงเรียน……………………………………………………………………………………… 

 

หน้า  3 

ทําเนียบคณะครู - อาจารย์ของโรงเรียน 

 1.  ………………………………………………………..ตําแหน่งผู้บริหาร 

 2.  ………………………………………………………..ตําแหน่งผู้บริหาร 

 3.  ………………………………………………………..อาจารย์ 

ฯลฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้............. 

 1.  ………………………………………………………..หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 2.  ………………………………………………………..  

ฯลฯ 

 

หน้า 4 

  -  ตารางสอนประจําช้ัน 

  -  ตารางสอนส่วนตัว 

  -  กําหนดการสอน 

  -  แผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมบันทึกผลการจัดการเรียนรู้(ตลอดทั้งภาคเรียน) 
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 3.2 แฟ้มสะสมงาน   (Portfolio) 
 
 แฟ้มผลงานเป็นหลักฐานของนักศึกษาที่จัดเก็บอย่างมีเป้าหมาย เพ่ือแสดงให้เห็นความเพียร
พยายาม ความก้าวหน้า  และผลสัมฤทธ์ิในการเรียนและการทํางาน  นักศึกษาจะเตรียมและจัดเก็บ
ผลงานของตัวเองเข้าแฟ้ม เลือกช้ินงานที่จะจัดเก็บ เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของตน 
นักศึกษาต้องปรับปรุงงานและเสนอจัดเก็บเพ่ือให้เห็นพัฒนาการ การช้ีแนะแนวทางการปรับปรุง หรือ
การนิเทศของครูพ่ีเลี้ยงการวิจารณ์ของเพ่ือนร่วมงานจะช่วยขยายแนวคิดและเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความมีเหตุผล  ไม่คํานึงถึงตนเองเป็นใหญ่ 
  
การทําแฟ้มผลงาน 
 1.  ให้นักศึกษาทําแฟ้มผลงานเพ่ือประเมินตนเอง ต้ังแต่วันแรกของการปฏิบัติงานเป็นต้นไป 
 2.  เอกสารที่จะจัดเก็บในแฟ้มผลงานมีรายการดังน้ี 
  2.1   สารบัญ 
  2.2   ประวัตินักศึกษา 
  2.3  บันทึกการนิเทศของครูพ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศ 
 2.4  บันทึกสรุปการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2.5  บันทึกความรู้ที่ได้จากการสัมมนา 
  2.6  บรรยากาศของโรงเรียนฝึกประสบการณ์ 
  2.7   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ประทับใจ 
  2.8   ผลงานของนักเรียนที่ประทับใจ 
  2.9   คําสั่งแต่งต้ังการปฏิบัติงานต่างๆ ในสถานศึกษา 
  2.10 สําเนาเกียรติบัตรที่ได้รับขณะปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
  2.11 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษามีส่วนรว่มในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 

 3.3 วิจัยในชั้นเรียน 
 การทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เป็นการทําวิจัย  5 บท  และรายงานผลการวิจัย โดยมี
ส่วนประกอบในเล่ม ดังน้ี 

คํานํา 
สารบัญ 
บทที่ 1  บทนํา 
  1.1  ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
  1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
  1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

   1.4.1  ขอบเขตของเน้ือหา 
 1.4.2  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
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บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  2.1……………………………… 

   2.2……………………............... 
บทที่ 3  วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
บทที่ 5  สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจยั 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
- แบบสอบถาม/แบบวัดผล ประเมินผล/นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจยั 

   
 3.4 โครงการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

 จัดทําโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายบุคคล/รายกลุม่เป็นโครงการที่ได้รับ ความเห็นชอบ 
จากผู้บริหารโรงเรียน  และจดัทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ โดยมีส่วนประกอบในเล่ม 
มีดังน้ี 

1.  คํานํา 
2.  สารบัญ  
3.  แบบอนุมัติโครงการ(ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียนแล้ว) 
4.  การดําเนินโครงการ (เอกสารที่เก่ียวข้อง/ภาพกิจกรรม) 
5.  สรุปผลการดําเนินโครงการ (ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
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 3.5 ตัวอย่างแบบเสนอโครงการ  แบบรายงานการประชุมและแบบประเมิน 
แบบเสนอโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ช่ือโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………..……....    
     …………….………………………………………………………………………………………………………....... 
 

หลักการและเหตุผล    ……………………………………………………………………………………………….....…….... 
     …………….…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
วัตถุประสงค์  ………..………………………….………………………………………………………………………………..…. 
     …………….………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

เป้าหมาย…………………………………………………………………………………………………………………………...…. 
     …………….………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

วิธีดําเนินงาน     ……………………………………………………………………………………………………….……… 
สถานที่ดําเนินโครงการ……………………………………………………………………………………………………….…… 
     ……….……………………………………………………………………………………………………… 
     ……….……………………………………………………………………………………………………… 
 

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ………………………………………………………………………………………………..................................… 
………….…………………………………………………………………………………………………………......... 
 

งบประมาณ…………………………………………………………………………………………………………………...……… 
….………………………………………………………………………………………………………................... 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………….…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      ………………………………………………………………………………………………………. 
 
              ผู้เสนอโครงการ                                                       ผู้ตรวจสอบโครงการ 
   (.........................................................)                          (..................................................................) 

อนุมัติโครงการ 
 

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

หมายเหตุ  การเขียนโครงการต้องได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้บริหารของโรงเรียน จึงจะสามารถดําเนิน  
              โครงการได้ 
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แบบรายงานการประชมุนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
 

รายงานการประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
ประจําภาคเรียนที่...........ครั้งที่............ 

วันที่..........เดือน..........................พ.ศ........................ 
ณ  ห้อง............................  โรงเรียน................................. 

 
ผู้มาประชุม 

1. .................................................................  2. .................................................................... 
ผู้ไม่มาประชุม(ถ้ามี) 

1. .................................................................  2. .................................................................... 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

1. .................................................................  2. .................................................................... 
เริ่มประชุม เวลา…………น. 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ……………………………………………………………………………… 
  มติท่ีประชุม............................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรองรายงานการประชุม 
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี..........  ลงวันท่ี......เดือน..........ปี..... 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 ……………………………………………………………………………….. 
  มติท่ีประชุม............................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  4.1 ……………………………………………………………………………….. 
  มติท่ีประชุม............................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  5.1 ……………………………………………………………………………… 
  มติท่ีประชุม............................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี) 
  6.1 ……………………………………………………………………………….. 
  มติท่ีประชุม............................................................................................................ 
 
เลิกประชุม เวลา.............น. 

ลงชื่อ........................................................ผู้บันทึกการประชุม 
       (........................................................) 
ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม 
       (.......................................................) 



-26-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลต่าง ๆ 
หมายเหตุ    - ห้ามทําการประเมินผลลงในสมุดบันทึกเล่มน้ีโดยเด็ดขาด 
  - กรณีที่ต้องการใช้แบบประเมิน หรือแบบประเมินสูญหาย
สามารถถ่ายเอกสารจากในเล่มไปใช้ประเมินผลได้ 
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แบบ ปว. 4-1 
 

 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ 
 

แบบประเมินผลคุณลักษณะการปฏิบัติตน 
(สําหรับผู้บรหิาร หรือผู้แทนของสถานศึกษา) 

 
 
 

 ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา.................................................................... รหัสประจําตัว..............................……..…… 
 กลุ่ม.......................................สาขาวิชา..............................................ศนูย์...................................................... 
 เบอร์โทรศัพท.์.................................................................................................................................................. 

ระดับ          ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)ี            ภาคปกติ          ภาคพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จ. ฉะเชิงเทรา 
 รายวิชา...........................................................................................ภาคเรียนที…่….…ปีการศึกษา………….……  

ชื่อ – นามสกุล (อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย).......................................................................................... 
 

  คําชี้แจง 

  1.   แบบประเมินชุดน้ีใช้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา 

  2.  แบบประเมินผลชุดน้ีใช้สาํหรับนักศึกษา  1  คน   (คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 

  3. โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนของแต่ละเกณฑ์การประเมินผล 

 ที่ตรงกับความเห็นของท่าน 

   คะแนน    5        ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดีมาก 

คะแนน    4   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดี 

 คะแนน    3   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับพอใช้  

  คะแนน    2   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับที่ต้องปรับปรุง 

  คะแนน    1   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับที่ยังอ่อน  

   4.  ให้นําคะแนนรวมทุกคร้ังที่ได้รับการประเมิน มาคิดคะแนนเฉล่ีย และใส่ลงในช่องเฉลี่ย 

5.   แบบประเมินชุดน้ีสําหรับผู้บริหารหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมิน 
 
 
 
 

ฝ่ายฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครู



~ 28 ~ 
 

 

แบบประเมินผลคุณลักษณะการปฏบิัตติน  (ปว. 4-1)      
สําหรับผู้บรหิารหรือผู้แทน 

 ระดับคะแนน 
รายการประเมิน ครั้งที.่.ว/ด/ป……... ครั้งที.่.ว/ด/ป…….... ครั้งที่..ว/ด/ป……… 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1.   แต่งกายถูกต้องตามระเบียบที่มหาวทิยาลัยกําหนด                
2.   แต่งกายสะอาดเรยีบร้อย                
3.   แสดงกิรยิามารยาทตามไดเ้หมาสมถูกต้องกาลเทศะ                
4.   ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถานศึกษา                
5.   ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีของนักเรียน                
6.   มีอารมณ์ด ียิ้มแย้ม แจ่มใส                
7.   ควบคุมอารมณ์ได้ด ี                
8.   มีมนุษยสัมพันธ์ด ี                
9.   ปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย                
10. มีความซื่อสัตย์สุจริต                
11. มีน้ําใจ  เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่                
12. ให้ความร่วมมือกับบุคลากรอื่นในสถานศึกษา                
13. เอาใจใส่   และใฝ่รู้งานในหน้าที่คร ู                
14. มีความรับผิดชอบ / ตรงต่อเวลา                
15. ปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย                
16. มีความเสียสละ                 
17. ตั้งใจปฏิบัตงิานในหน้าที่คร ู                
18. มีความเมตตา  รัก และเอาใจใส่นกัเรยีน                
19. จงรักภักดีตอ่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์                
20. พัฒนางานในหน้าทีอ่ยู่เสมอ                

คะแนนรวมแต่ละช่อง 
(คะแนนที่ได้แตล่ะช่องxระดับคะแนนแต่ละช่อง) 

               

คะแนนรวมแต่ละครั้ง  (คะแนนเต็ม 100  คะแนน/ครั้ง)                
คะแนนรวมทั้งหมด   3  ครัง้                
คะแนนเฉล่ีย  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
(คะแนนรวม  3  ครั้ง ÷ 3 ครั้ง  x 10 ÷100)   

               

      

 
 
 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ประเมิน 
(.…………………………………………………..) 
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แบบ ปว. 4-2 
 
 

 
คณะครุศาสตร์ 

 

แบบประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู 
(สําหรับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  หรือหัวหน้าสายช้ัน) 

 
 
 
 

 ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา.................................................................... รหัสประจําตัว............................……..…… 
 กลุ่ม.......................................สาขาวิชา..............................................ศนูย์...................................................... 

เบอร์โทรศัพท.์.................................................................................................................................................. 
ระดับ          ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)ี            ภาคปกติ          ภาคพิเศษ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จ. ฉะเชิงเทรา 
 รายวิชา...........................................................................................ภาคเรียนที…่….…ปีการศึกษา………………  

ชื่อ – นามสกุล (อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย).......................................................................................... 
 

  คําชี้แจง 

  1.   แบบประเมินชุดน้ีใช้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา 

  2.  แบบประเมินผลชุดน้ีใช้สาํหรับนักศึกษา  1  คน   (คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 

  3. โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนของแต่ละเกณฑ์การประเมินผล 

 ที่ตรงกับความเห็นของท่าน 

   คะแนน    5        ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดีมาก 

คะแนน    4   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดี 

 คะแนน    3   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับพอใช้  

  คะแนน    2   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับที่ต้องปรับปรุง 

  คะแนน    1   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับที่ยังอ่อน  

   4.  การประเมินนักศึกษาใช้เกณฑ์   ผ่าน หรือไม่ผ่าน 

 5.  แบบประเมินชุดน้ีสําหรับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หรือหัวหน้าสายช้ันของสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

 
 

  

ฝ่ายฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครู
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แบบประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู 
(สําหรับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  หรือหัวหน้าสายช้ัน) 

 
      คําชี้แจง    1.  กรอกข้อมูลการเข้ารว่มกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเปน็ครู   
           2.  นักศึกษาต้องเขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเปน็ครขูองสถานศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง 
           3.  นักศึกษาต้องได้รับการประเมินจากสถานศกึษาโดยใช้เกณฑ์ ผ่าน หรอื ไม่ผ่าน 
  

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

 5 4 3 2 1 
 
ช่ือกิจกรรม....................................................................... 
วันเดือนปี......................................................................... 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม................................................ 
......................................................................................... 
......................................................................................... 

     

 
ช่ือกิจกรรม....................................................................... 
วันเดือนปี......................................................................... 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม................................................ 
......................................................................................... 
......................................................................................... 

     

รวมคะแนน (10 คะแนน)      

 
         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
 
ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................................................................... 
                      ....................................................................................................................................................................... 
                      ....................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ...............……................................................ผู้ประเมนิ 
(......................…….........................................) 
ตําแหน่ง...................................................... 
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แบบ ปว. 4-3/1 
 

 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ 
 

แบบประเมินผลสมรรถนะด้านการสอน   
สําหรับครูพี่เลี้ยง  

 
 ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา.................................................................... รหัสประจําตัว.............................…....…… 
 กลุ่ม.......................................สาขาวิชา..............................................ศนูย์...................................................... 
 เบอร์โทรศัพท.์.................................................................................................................................................. 

ระดับ          ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)ี            ภาคปกติ          ภาคพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จ. ฉะเชิงเทรา 
 รายวิชา...........................................................................................ภาคเรียนที…่….…ปีการศึกษา………………  

ชื่อ – นามสกุล (อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย).......................................................................................... 
 
 

 คําชี้แจง 

  1.    แบบประเมินชุดน้ีใช้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนทุกกลุ่มสาระฯ  (ยกเว้นระดับปฐมวัย)    

  2.    แบบประเมินผลชุดน้ีใช้สําหรับนักศึกษา  1  คน    

3.   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนของแต่ละเกณฑ์การประเมินผล 

   ที่ตรงกับความเห็นของท่าน 

   คะแนน    5        ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดีมาก 

คะแนน    4   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดี 

 คะแนน    3   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับพอใช้  

  คะแนน    2   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับที่ต้องปรับปรุง 

  คะแนน    1   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับที่ยังอ่อน  

4.   แบบประเมินชุดน้ี ครูพ่ีเลี้ยงของสถานศึกษา และอาจารย์นิเทศก์เป็นผู้ประเมิน 

   5.  ให้นําคะแนนทั้งหมดมาคิดคะแนนเฉล่ีย และใส่ลงในช่องเฉลี่ย   20  คะแนน 

 

 

ฝ่ายฝึกประสบการณวิ์ชาชพีครู
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แบบประเมินผลสมรรถนะด้านการสอน   (แบบ ปว. 4-3/1) 
สําหรับครพูี่เลี้ยง 

 ระดับคะแนน 
รายการประเมิน ครั้งที…่… 

ว/ด/ป……. 
ครั้งที…่….… 

ว/ด/ป………….. 
ครั้งที่............ 

ว/ด/ป………..… 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ตอนท่ี  1  การเตรียมการสอน 
1.   การวิเคราะห์  และพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 

  
 

             

2.   เขียนแผนการการจัดการเรียนรู้เป็นลําดับขั้น 
      ได้อย่างถูกต้อง  และเป็นระเบียบ 

               

3.   เขียนสาระสําคัญได้ถูกต้อง และสอดคล้อง 
      กับเน้ือหาที่ต้องการจะสอน 

               

4.   เขียนจุดประสงค์ของการสอนได้ถูกต้อง                
5.   ลําดับเน้ือหาสาระให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
      และเวลา  

  
 

             

6.   กําหนดวิธีการสอน  กระบวนการ  และเน้ือหา 
      ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 

               

7.   กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม   
      กับผู้เรียน  เวลาเรียน และสถานที ่

          
 

     

8.   กําหนดสือ่การสอน และแหล่งการเรียนรู้สอดคล้อง 
      กับจุดประสงค์   เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนการสอน 
      และผู้เรียน 

  
 
 

             

9.   กําหนดวิธีการวัด และประเมินผลได้สอดคล้อง 
      กับจุดประสงค์ 

  
 

             

10.  ส่งแผนการสอนให้ครูพ่ีเลี้ยงตรวจ และเสนอแนะ 
      ก่อนสอน  อย่างน้อย    3  วัน 

               

ตอนท่ี  2  การดําเนินการสอน 
11.   ดําเนินการสอนได้ตรงตามแผนอย่างเหมาะสม 

         
 

      

12.   ให้ความสนใจ  และใช้วิธีเสริมแรงแก่นักเรียน 
        ได้อย่างเหมาะสม 

               

13.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง                
14.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
       การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
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แบบประเมินผลสมรรถนะด้านการสอน   (แบบ ปว. 4-3/1) 
สําหรับครพูี่เลี้ยง 

 ระดับคะแนน 
รายการประเมิน ครั้งที…่… 

ว/ด/ป……. 
ครั้งที…่….… 

ว/ด/ป………….. 
ครั้งที่............ 

ว/ด/ป………..… 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

15. ใช้ภาษาได้ถูกต้อง  ชัดเจน                
16. ใช้คําถามกระตุ้นให้คิด  เหมาะสมกับระดับ 
       ของผู้เรยีน  และตรงประเด็นกับเน้ือหาที่สอน 

               

17. ใช้สื่อการสอน  และแหล่งการเรียนรู้เหมาะสม  
       คุ้มค่ากับเน้ือหา  และกจิกรรม 

  
 

             

18. สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่ผู้เรียน 
       ตามโอกาสที่เหมาะสม 

               

19.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม                
20.  ควบคุมอารมณ์  และใช้กิริยาท่าทางขณะสอน 
       ได้อย่างเหมาะสม 

               

ตอนท่ี 3   การประเมินผลการสอน 
21.  มีการสรุปโดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

               

22.  มีการวัดผลตามวัตถุประสงค์                
23.  มีการให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง                
24.  กิจกรรมการสอนบรรลวัุตถุประสงค์                
25.  มีบันทึกหลังการสอน                
คะแนนรวมแต่ละช่อง 
(คะแนนที่ได้แตล่ะช่องxระดับคะแนน) 

               

คะแนนรวมแต่ละครั้ง   (คะแนนเต็ม 125 คะแนน/ครั้ง)                
คะแนนรวมทั้งหมด  3   ครัง้                
คะแนนเฉล่ีย  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
(คะแนนรวม 3  ครั้ง ÷  3 ครั้ง x 20 ÷ 125)   

               

 
ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ประเมิน 

                                                                        (……………..…………………………………………………..) 
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แบบ ปว. 4-3/2 
 

 
 
 

คณะครุศาสตร์ 
แบบประเมินผลสมรรถนะด้านการสอน ระดับปฐมวัย   

สําหรับครูพี่เลี้ยง  
 
 

 ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา.................................................................... รหัสประจําตัว............................….…..…… 
 กลุ่ม.......................................สาขาวิชา..............................................ศนูย์...................................................... 

เบอร์โทรศัพท.์.................................................................................................................................................. 
ระดับ          ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)ี            ภาคปกติ          ภาคพิเศษ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จ. ฉะเชิงเทรา 
 รายวิชา...........................................................................................ภาคเรียนที…่….…ปีการศึกษา………………  

ชื่อ – นามสกุล (อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย).......................................................................................... 
 

  คําชี้แจง 

  1.    แบบประเมินชุดน้ีใช้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยเท่าน้ัน 

  2.    แบบประเมินผลชุดน้ีใช้สําหรับนักศึกษา  1  คน    

3.   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนของแต่ละเกณฑ์การประเมินผล 

   ที่ตรงกับความเห็นของท่าน 

   คะแนน    5        ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดีมาก 

คะแนน    4   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดี 

 คะแนน    3   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับพอใช้  

  คะแนน    2   ให้กับเกณฑ์การประเมนิผลในระดับที่ต้องปรับปรุง 

  คะแนน    1   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับที่ยังอ่อน  

  4.   แบบประเมินชุดน้ี ครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียน เป็นผู้ประเมิน 

   5.  ให้นําคะแนนทั้งหมดมาคิดคะแนนเฉล่ีย และใส่ลงในช่องเฉลี่ย   20  คะแนน 

 
 
 
 

ฝ่ายฝึกประสบการณวิ์ชาชพีครู
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แบบประเมินผลสมรรถนะด้านการสอน ระดับปฐมวัย   (ปว. 4-3/2)  
สําหรับครพูี่เลี้ยง  

 ระดับคะแนน 
รายการประเมิน ครั้งที่...ว/ด/

ป........ 
ครั้งที่...ว/ด/

ป......... 
ครั้งที่... ว/ด/

ป....... 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ตอนท่ี  1  การเตรียมการสอน 
1.  จัดทําแผนการจัดประสบการณ์เป็นลําดับขั้นตอน 
     ได้อย่างถูกต้อง 

  
 

             

2.  ส่งแผนการจัดประสบการณ์ก่อนการดําเนินการสอน                
3.  แผนการจัดประสบการณ์สะอาด เรียบร้อย  อ่านง่าย                  
4.  กําหนดจุดประสงค์ เน้ือหา  กิจกรรม  สือ่การเรียน         
     การวัดผล และประเมินผล 

  
 

             

5.  กําหนดเน้ือหาในแต่ละกิจกรรมได้เหมาะสมกับ 
     นักเรียน  และน่าสนใจ 

               

6.   กิจกรรมทีกํ่าหนดในแผนการจัดประสบการณ์ 
      มีลักษณะบูรณาการ 

          
 

     

7.   กําหนดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ                
8.   กําหนดเน้ือหาในแต่ละกิจกรรมได้เหมาะสม 
      กับเวลา และความสนใจของเด็ก 

  
 

             

9.   สื่อการเรยีนน่าสนใจ  และใช้เศษวัสดุหรือวัสดุ 
      ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 

               

10.  ภาษาที่ใช้ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
       ถูกต้อง  เข้าใจง่าย  และสื่อความหมายชัดเจน 

               

11.  กิจกรรมการเรียนการสอนได้เชิญบุคคลในชุมชน 
       เข้ามามสี่วนร่วม 

               

ตอนท่ี  2  การดําเนินการสอน 
12.   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินตามลําดับ 
      ขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง  และถูกต้อง 

         
 

      

13.   เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม                
14.  ใช้ภาษาได้ถูกต้อง  เสียงดังฟังชัด ออกเสียง ร, ล  
        และคําควบกล้ําได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน 

               

15.  ใช้คําถามที่กระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิด                
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แบบประเมินผลสมรรถนะด้านการสอน ระดับปฐมวัย  (ปว. 4-3/2)  
สําหรับครพูี่เลี้ยง  

 ระดับคะแนน 
รายการประเมิน ครั้งที่...ว/ด/

ป........ 
ครั้งที่...ว/ด/

ป........ 
ครั้งที่... ว/ด/

ป........ 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

16.  ใช้เทคนิคการสอน เช่น  นิทาน  เพลง  เกม   
        คําคล้องจอง  บทบาทสมมุติ  ฯลฯ 

               

17.  ใช้เทคนิคการสอนได้น่าสนใจและเหมาะสมกับนักเรียน                

18.  ใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                

19.  ให้ความสนใจและดูแลเอาใจใส่นักเรียนได้ทั่วถึง                

20.  ให้การเสริมแรงทั้งท่าทาง  และคําพูดได้อย่างเหมาะสม                

21.  การจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความตอ่เนื่องและราบรื่น                

22. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม                

23. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม                 

24.  สามารถสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนได้                

25.  มีอารมณ์มั่นคง  สามารถและควบคุมอารมณ์ได้                

ตอนที่ 3  การประเมินผลการสอน 
26.  นักเรียนให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรมอย่างด ี
        และด้วยความสนใจ 

               

27.  นักเรียนสนุกสนาน  ร่าเริง                

28.  นักเรียนสนใจสื่อการเรียน  หรือของเลน่ที่คร ู
      นํามาใช้ประกอบการสอน 

               

29.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีระเบียบวินัย                

30.  การจัดกิจกรรมบรรลุตามจุดประสงค์ที่กําหนด                

31.  บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมอย่างละเอียดทุกคร้ัง                

คะแนนรวมแต่ละช่อง(คะแนนที่ได้แต่ละช่องxระดับคะแนน)                

คะแนนรวมแต่ละครั้ง  (คะแนนเต็ม 155  คะแนน/ครั้ง)                

คะแนนรวมทั้งหมด  3  ครัง้                

คะแนนเฉล่ีย  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)  
(คะแนนรวม 3  ครั้ง ÷ 3 ครั้ง  x 20 ÷ 155)   

               

 

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ประเมิน 
(.…………………………………………………..) 
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แบบ ปว. 4-4 
 
 
 

 
 

คณะครุศาสตร์ 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู   
(สําหรับครูพี่เลี้ยง) 

 
 

 ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา.................................................................... รหัสประจําตัว.............................……..…… 
 กลุ่ม.......................................สาขาวิชา..............................................ศนูย์...................................................... 

เบอร์โทรศัพท.์.................................................................................................................................................. 
ระดับ          ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)ี            ภาคปกติ          ภาคพิเศษ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จ. ฉะเชิงเทรา 
 รายวิชา...........................................................................................ภาคเรียนที…่….…ปีการศึกษา………………  

ชื่อ – นามสกุล (อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย).......................................................................................... 
 
 

  คําชี้แจง 

  1.   แบบประเมินชุดน้ีใช้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา 

  2.  แบบประเมินผลชุดน้ีใช้สาํหรับนักศึกษา  1  คน   (คะแนนเต็ม  5  คะแนน) 

  3. โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนของแต่ละเกณฑ์การประเมินผล 

 ที่ตรงกับความเห็นของท่าน 

   คะแนน    5        ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดีมาก 

คะแนน    4   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดี 

 คะแนน    3   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับพอใช้  

  คะแนน    2   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับที่ต้องปรับปรุง 

  คะแนน    1   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับที่ยังอ่อน  

      4.  ให้นําคะแนนรวมทุกคร้ังที่ได้รับการประเมิน มาคิดคะแนนเฉล่ีย และใส่ลงในช่องเฉลี่ย 

5. แบบประเมินชุดน้ีโดยครูพ่ีเลี้ยงของสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

 

ฝ่ายฝึกประสบการณวิ์ชาชพีครู
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แบบประเมินผลการปฏบิัติงานในหน้าท่ีครู  (แบบ ปว. 4-4) 
สําหรับครพูี่เลี้ยง   

 ระดับคะแนน 
รายการประเมิน ครั้งที่...ว/ด/ป........ ครั้งที่...ว/ด/

ป........ 
ครั้งที่... ว/ด/ป........

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1.  ปฏิบัติงานตามเวลาที่สถานศึกษากําหนดอย่างสมํ่าเสมอ                

2.  รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย                
3.  เข้าสอน  และเลิกสอนตามเวลาในตารางสอน                
4.  ส่งเสริมใหนั้กเรียนทํางานโดยเน้นกระบวนการ 
      กลุ่มสัมพันธ์ 

               

5.  ตรวจผลงานของนักเรียนอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ                
6.  จัดและปรบัปรุงห้องเรียนให้สะอาดเรียบร้อย อยู่เสมอ                
7.  ทําเอกสารงานธุรการประจําช้ันได้ถูกต้อง  เรียบร้อย     
และเป็นปัจจุบัน 

         
 

      

8.  เอาใจใส่ดูแลในด้านความสะอาด ความปลอดภัย 
     ของนักเรยีนอย่างสมํ่าเสมอ 

  
 

             

9.  ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนสนใจ       
      ที่จะเข้ารว่มกิจกรรมต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 

               

10.  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน เช่น  
ป้ายนิเทศ  มมุประสบการณ์ ฯลฯ  ทั้งใน และ 
    นอกห้องเรียน 

         
 

      

คะแนนรวมแต่ละช่อง(คะแนนที่ได้แต่ละช่องxระดับคะแนน)                
คะแนนรวมแต่ละคร้ัง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน/ครั้ง)                
คะแนนรวมทั้งหมด  3  ครัง้                  
คะแนนเฉล่ีย  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  
(คะแนนรวม 3  ครั้ง ÷  3  ครั้ง x  10 ÷ 100)   

               

 
  

ลงช่ือ...............……................................................ผู้ประเมนิ 
(......................…….........................................) 

ครูพ่ีเลี้ยง 
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  แบบ ปว. 4-5 
 

 
 

 
 

 
คณะครุศาสตร์ 

 

แบบประเมินผลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(สําหรับรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการหรือผู้แทน) 

  
 ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา.................................................................... รหัสประจําตัว.............................……..…… 
 กลุ่ม.......................................สาขาวิชา..............................................ศนูย์...................................................... 

เบอร์โทรศัพท.์.................................................................................................................................................. 
ระดับ          ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)ี            ภาคปกติ          ภาคพิเศษ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จ. ฉะเชิงเทรา 
 รายวิชา...........................................................................................ภาคเรียนที…่….…ปีการศึกษา………………  

ชื่อ – นามสกุล (อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย).......................................................................................... 
 
 

  คําชี้แจง 

  1.   แบบประเมินชุดน้ีใช้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา 

  2.  แบบประเมินผลชุดน้ีใช้สาํหรับประเมินนักศึกษารายบุคคล หรือรายกลุ่ม (คะแนนเต็ม  5  คะแนน) 

  3. โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนของแต่ละเกณฑ์การประเมินผล 

 ที่ตรงกับความเห็นของท่าน 

   คะแนน    5        ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดีมาก 

คะแนน    4   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดี 

 คะแนน    3   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับพอใช้  

  คะแนน    2   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับที่ต้องปรับปรุง 

  คะแนน    1   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับที่ยังอ่อน  

   4.  ให้นําคะแนนรวมทั้งหมด มาคิดคะแนนเฉลี่ย และใสล่งในช่องเฉลี่ย 

 5.  แบบประเมินชุดน้ีสําหรับรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการหรือผู้แทน 
 

ฝ่ายฝึกประสบการณวิ์ชาชพีครู
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แบบประเมินผลโครงการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  (แบบ ปว. 4-5) 
(สําหรับรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการหรือผู้แทน) 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

 5 4 3 2 1 
1.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของโครงการ      

2.  ความชัดเจนของวัตถุประสงค์      

3.  ความเหมาะสมของกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมาย      

4.  สถานที่  ระยะเวลาในการทํากิจกรรม      

5.  ความเหมาะสมของข้ันตอนการดําเนินงาน      

6.  ความชัดเจนของการประเมินผล      

7.  ประโยชน์ของการทําโครงการกับการเรียนการสอน      

8.  การสรุปผลโครงการและข้อเสนอแนะ      

9.  ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงาน      

10. สามารถนําความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจําวันได้ 

     

   รวมคะแนนแต่ละช่อง 
   (คะแนนที่ได้แต่ละช่อง X ระดับคะแนนแต่ละช่อง) 

     

   รวมคะแนนทั้งหมด 
  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

 
 

คะแนนเฉล่ีย  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  
(คะแนนรวม  ÷ 10)   

 

 

ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................................................................... 
                      ....................................................................................................................................................................... 
                      ....................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ...............……................................................ผู้ประเมนิ 
(......................…….........................................) 

ตําแหน่ง................................... 
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แบบ ปว. 4-6 
 

 

 
 

 
คณะครุศาสตร์ 

 

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ระดับ          ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)ี            ภาคปกติ                  ภาคพเิศษ 

ประจําภาคเรียนที่.........../.................. 
 

สถานศึกษา.................................................................ตําบล.................................................อําเภอ................................. 
จังหวัด........................................สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา................................................................................. 

ที่ สาขาวิชา รหัสประจําตัว
ชื่อ-นามสกุล 
(นักศึกษา) 

ชื่อ-นามสกุล 
(อาจารย์นิเทศก์) 

แบบประเมิน / คะแนนเต็ม  
4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 รวม
10 10 20 5 5 50 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
16.           
 

ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ลงช่ือ................................................................................. 
     (..................................................................................) 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วัน/เดือน/ปี.............................. 

หมายเหตุ  โปรดแนบหลักฐานการประเมินมาด้วย 

ฝ่ายฝึกประสบการณวิ์ชาชพีครู



~ 42 ~ 
 

แบบ ปว. 4-7/1 
 

 
 

 

 
คณะครุศาสตร์ 

 

แบบประเมินผลสมรรถนะด้านการสอน   
สําหรับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย 

 

 ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา.................................................................... รหัสประจําตัว............................……..…… 
 กลุ่ม.......................................สาขาวิชา..............................................ศนูย์...................................................... 

ระดับ          ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)ี            ภาคปกติ          ภาคพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จ. ฉะเชิงเทรา 
 รายวิชา...........................................................................................ภาคเรียนที…่….…ปีการศึกษา………………  

ชื่อ – นามสกุล (อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย).......................................................................................... 
 
  คําชี้แจง 

  1.    แบบประเมินชุดน้ีใช้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนทุกกลุ่มสาระฯ  (ยกเว้นระดับปฐมวัย)    

  2.    แบบประเมินผลชุดน้ีใช้สําหรับนักศึกษา  1  คน    

3.   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนของแต่ละเกณฑ์การประเมินผล 

   ที่ตรงกับความเห็นของท่าน 

   คะแนน    5        ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดีมาก 

คะแนน    4   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดี 

 คะแนน    3   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับพอใช้  

  คะแนน    2   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับที่ต้องปรับปรุง 

  คะแนน    1   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับที่ยังอ่อน  

  4.   แบบประเมินชุดน้ี อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมิน 

   5.  ให้นําคะแนนทั้งหมดมาคิดคะแนนเฉล่ีย และใส่ลงในช่องเฉลี่ย   20  คะแนน 

 

 

 

ฝ่ายฝึกประสบการณวิ์ชาชพีครู
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แบบประเมินผลการปฏบิัติงานในหน้าท่ีครู  (แบบ ปว. 4-7/1) 
สําหรับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย 

 ระดับคะแนน 
รายการประเมิน ครั้งที…่… 

ว/ด/ป……. 
ครั้งที…่….… 

ว/ด/ป………….. 
ครั้งที่............ 

ว/ด/ป………..… 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ตอนท่ี  1  การเตรียมการสอน 
1.   การวิเคราะห์  และพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 

  
 

             

2.   เขียนแผนการการจัดการเรียนรู้เป็นลําดับขั้น 
      ได้อย่างถูกต้อง  และเป็นระเบียบ 

               

3.   เขียนสาระสําคัญได้ถูกต้อง และสอดคล้อง 
      กับเน้ือหาที่ต้องการจะสอน 

               

4.   เขียนจุดประสงค์ของการสอนได้ถูกต้อง                
5.   ลําดับเน้ือหาสาระให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
      และเวลา  

  
 

             

6.   กําหนดวิธีการสอน  กระบวนการ  และเน้ือหา 
      ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 

               

7.   กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม   
      กับผู้เรียน  เวลาเรียน และสถานที ่

          
 

     

8.   กําหนดสือ่การสอน และแหล่งการเรียนรู้สอดคล้อง 
      กับจุดประสงค์   เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนการสอน 
      และผู้เรียน 

  
 
 

             

9.   กําหนดวิธีการวัด และประเมินผลได้สอดคล้อง 
      กับจุดประสงค์ 

  
 

             

10.  ส่งแผนการสอนให้ครูพ่ีเลี้ยงตรวจ และเสนอแนะ 
      ก่อนสอน  อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

               

ตอนท่ี  2  การดําเนินการสอน 
11.   ดําเนินการสอนได้ตรงตามแผนอย่างเหมาะสม 

         
 

      

12.   ให้ความสนใจ  และใช้วิธีเสริมแรงแก่นักเรียน 
        ได้อย่างเหมาะสม 

               

13.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง                
14.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
       การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
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แบบประเมินผลสมรรถนะด้านการสอน   (แบบ ปว. 4-7/1) 
สําหรับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย 

 ระดับคะแนน 
รายการประเมิน ครั้งที…่… 

ว/ด/ป……. 
ครั้งที…่….… 

ว/ด/ป………….. 
ครั้งที่............ 

ว/ด/ป………..… 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

15. ใช้ภาษาได้ถูกต้อง  ชัดเจน                
16. ใช้คําถามกระตุ้นให้คิด  เหมาะสมกับระดับ 
       ของผู้เรยีน  และตรงประเด็นกับเน้ือหาที่สอน 

               

17. ใช้สื่อการสอน  และแหล่งการเรียนรู้เหมาะสม  
       คุ้มค่ากับเน้ือหา  และกจิกรรม 

  
 

             

18. สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่ผู้เรียน 
       ตามโอกาสที่เหมาะสม 

               

19.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม                
20.  ควบคุมอารมณ์  และใช้กิริยาท่าทางขณะสอน 
       ได้อย่างเหมาะสม 

               

ตอนท่ี 3   การประเมินผลการสอน 
21.  มีการสรุปโดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

               

22.  มีการวัดผลตามวัตถุประสงค์                
23.  มีการให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง                
24.  กิจกรรมการสอนบรรลวัุตถุประสงค์                
25.  มีบันทึกหลังการสอน                
คะแนนรวมแต่ละช่อง 
(คะแนนที่ได้แตล่ะช่องxระดับคะแนน) 

               

คะแนนรวมแต่ละครั้ง   (คะแนนเต็ม 125 คะแนน/ครั้ง)                
คะแนนรวมทั้งหมด  3   ครัง้                
คะแนนเฉล่ีย  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
(คะแนนรวม 3  ครั้ง ÷  3 ครั้ง x 20 ÷ 125)   

               

 
ลงชื่อ……………………………………………………ผู้ประเมิน 

(..…………………………………………………..) 
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แบบ ปว. 4-7/2 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ 
แบบประเมินผลสมรรถนะด้านการสอน  ระดับปฐมวัย 

สําหรับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย 
 
 

 ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา.................................................................... รหัสประจําตัว............................……..…… 
 กลุ่ม.......................................สาขาวิชา..............................................ศนูย์...................................................... 

ระดับ          ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)ี            ภาคปกติ          ภาคพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จ. ฉะเชิงเทรา 
 รายวิชา...........................................................................................ภาคเรียนที…่….…ปีการศึกษา………………  

ชื่อ – นามสกุล (อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย).......................................................................................... 
 
คําชี้แจง 

  1.    แบบประเมินชุดน้ีใช้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยเท่าน้ัน 

  2.    แบบประเมินผลชุดน้ีใช้สําหรับนักศึกษา  1  คน    

3.   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนของแต่ละเกณฑ์การประเมินผล 

   ที่ตรงกับความเห็นของท่าน 

   คะแนน    5        ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดีมาก 

คะแนน    4   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับดี 

 คะแนน    3   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับพอใช้  

  คะแนน    2   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับที่ต้องปรับปรุง 

  คะแนน    1   ให้กับเกณฑ์การประเมินผลในระดับที่ยังอ่อน  

  4.   แบบประเมินชุดน้ี  อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมิน 

   5.  ให้นําคะแนนทั้งหมดมาคิดคะแนนเฉล่ีย และใส่ลงในช่องเฉลี่ย  20  คะแนน 

 

 
 
 

ฝ่ายฝึกประสบการณวิ์ชาชพีครู
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แบบประเมินผลสมรรถนะด้านการสอน ระดับปฐมวัย   (ปว. 4-7/2) 
สําหรับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย 

 ระดับคะแนน 
รายการประเมิน ครั้งที่...ว/ด/

ป........ 
ครั้งที่...ว/ด/

ป......... 
ครั้งที่... ว/ด/

ป....... 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ตอนท่ี  1  การเตรียมการสอน 
1.  จัดทําแผนการจัดประสบการณ์เป็นลําดับขั้นตอน 
     ได้อย่างถูกต้อง 

  
 

             

2. ส่งแผนการจัดประสบการณ์ก่อนการดําเนินการสอน                
3.  แผนการจัดประสบการณ์สะอาด เรียบร้อย  อ่านง่าย                  
4.  กําหนดจุดประสงค์ เน้ือหา  กิจกรรม  สือ่การเรียน         
     การวัดผล และประเมินผล 

  
 

             

5.  กําหนดเน้ือหาในแต่ละกิจกรรมได้เหมาะสมกับ 
     นักเรียน  และน่าสนใจ 

               

6.   กิจกรรมทีกํ่าหนดในแผนการจัดประสบการณ์ 
      มีลักษณะบูรณาการ 

          
 

     

7.   กําหนดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ                
8.   กําหนดเน้ือหาในแต่ละกิจกรรมได้เหมาะสม 
      กับเวลา และความสนใจของเด็ก 

  
 

             

9.   สื่อการเรยีนน่าสนใจ  และใช้เศษวัสดุหรือวัสดุ 
      ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 

               

10.  ภาษาที่ใช้ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
       ถูกต้อง  เข้าใจง่าย  และสื่อความหมายชัดเจน 

               

11.  กิจกรรมการเรียนการสอนได้เชิญบุคคลในชุมชน 
       เข้ามามสี่วนร่วม 

               

ตอนท่ี  2  การดําเนินการสอน 
12.   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินตามลําดับ 
      ขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง  และถูกต้อง 

         
 

      

13.   เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม                
14.  ใช้ภาษาได้ถูกต้อง  เสียงดังฟังชัด ออกเสียง ร, ล  
        และคําควบกล้ําได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน 

               

15.  ใช้คําถามที่กระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิด                
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แบบประเมินผลสมรรถนะด้านการสอน ระดับปฐมวัย  (ปว. 4-7/2)  
สําหรับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย 

 ระดับคะแนน 
รายการประเมิน ครั้งที่...ว/ด/

ป........ 
ครั้งที่...ว/ด/

ป........ 
ครั้งที่... ว/ด/

ป........ 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

16.  ใช้เทคนิคการสอน เช่น  นิทาน  เพลง  เกม   
        คําคล้องจอง  บทบาทสมมุติ  ฯลฯ 

               

17.  ใช้เทคนิคการสอนได้น่าสนใจและเหมาะสมกับนักเรียน                

18.  ใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                

19.  ให้ความสนใจและดูแลเอาใจใส่นักเรียนได้ทั่วถึง                

20.  ให้การเสริมแรงทั้งท่าทาง  และคําพูดได้อย่างเหมาะสม                

21.  การจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความตอ่เนื่องและราบรื่น                

22. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม                

23. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม                 

24.  สามารถสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนได้                

25.  มีอารมณ์มั่นคง  สามารถและควบคุมอารมณ์ได้                

ตอนที่ 3  การประเมินผลการสอน 
26.  นักเรียนให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรมอย่างด ี
        และด้วยความสนใจ 

               

27.  นักเรียนสนุกสนาน  ร่าเริง                

28.  นักเรียนสนใจสื่อการเรียน  หรือของเลน่ที่คร ู
      นํามาใช้ประกอบการสอน 

               

29.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีระเบียบวินัย                

30.  การจัดกิจกรรมบรรลุตามจุดประสงค์ที่กําหนด                

31.  บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมอย่างละเอียดทุกคร้ัง                

คะแนนรวมแต่ละช่อง(คะแนนที่ได้แต่ละช่องxระดับคะแนน)                

คะแนนรวมแต่ละครั้ง  (คะแนนเต็ม 155  คะแนน/ครั้ง)                

คะแนนรวมทั้งหมด  3  ครัง้                

คะแนนเฉล่ีย  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)  
(คะแนนรวม 3  ครั้ง ÷ 3 ครั้ง  x 20 ÷ 155)   

               

 

 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ประเมิน 
(.…………………………………………………..) 
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แบบ ปว. 4-8 
 
 

     
 

คณะครุศาสตร์ 
 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
(สําหรับอาจารย์นิเทศก์) 

คําชี้แจง ใช้ประเมินผลนักศกึษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่กําหนดโดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
                 รวมทั้งภาระงานต่าง ๆ ที่อาจารย์นิเทศก์เป็นผู้กําหนดให้นักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ   
                 โดยอาจารย์นิเทศก์เป็นผู้ประเมิน   
 

 ชื่อ – นามสกุล (อาจารย์นิเทศก์)................................................................................................................ 
สาขาวิชา………….………………………………………...…… กลุ่ม……………………………………………………………….. 

   รายการประเมิน (คะแนน)    

 
 
ท่ี 

 
 

รหัส 
 
 
 

 
 

ช่ือ  -  ช่ือสกุล 
 
 

ตร
งเว

ลา
 

คว
าม

มีร
ะเบี

ยบ
วินั

ย 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บต

อ่ง
าน

 

แต
่งก

าย
ถูก

ต้อ
งต

าม
ระ

เบี
ยบ

ฯ 

คุณ
ภา

พข
อง

ชิ้น
งา

น/
ภา

ระ
งา

น 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

   10 10 10 10 10 50 5 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 

 
ผู้ประเมิน………………………………..…………………… 

(……………………………………..…………………) 
วันที่…..../……………/…….. 

ฝ่ายฝึกประสบการณวิ์ชาชพีครู
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ตอนที่  2 

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
ขั้นปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 
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ช่ือ (นาย, นางสาว) ..............................................................นามสกุล.......................................…………. 
ระดับ                     ปรญิญาตรี          ช้ันปีที่........................ 
ภาค                       ปกติ                          กศ.พท. 
สาขาวิขา.................................................กลุม่......................................รหัสประจําตัว................................ 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ....................................................อีเมลล.์............................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
บุคคลที่สามารถจะติดต่อได้ (ในกรณีเร่งด่วน) 
ช่ือ - นามสกุล.......................................…………………..….โทรศัพท์........................................................... 
อีเมมล.์....................................................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

อาจารย์ผู้สอนประจําวิชาน้ี...........................................................………….โทรศัพท.์.................................. 
อาจารย์ที่ปรึกษา........................................................................................โทรศัพท.์.................................. 
ครูพ่ีเลี้ยง....................................................................................................โทรศัพท.์................................... 
 

ระยะเวลาที่ไปศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม...............วัน  ต้ังแต่วันที่.............เดือน.................พ.ศ................. 
ถึงวันที่ ................เดือน..................................พ.ศ................................... 
 

เป้าหมายในชีวิต……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คติพจน์ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ความภาคภูมิจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ความสามารถพิเศษ/ความถนัด………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

งานอดิเรก/กิจกรรมที่ช่ืนชอบ………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รูป 
 

ประวัตนัิกศกึษา 
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บันทึกสรุปการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
ภาคเรียนที …….../….………. 

การปฏบิัติงานในหน้าท่ีครู รายละเอียด 
1. การปฏิบัติงานสอนในช้ันเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การทําวิจัยในช้ันเรียน  
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3. การร่วมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. การปฏิบัติงานงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. การศึกษางานบริหารของ
โรงเรียน 
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6. การศึกษาและมีส่วนร่วมในงาน
บริการชุมชน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. งานอ่ืนๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ลงช่ือ……………………………..……………อาจารย์นิเทศก์ 
     (.…………………….………………………………..) 

ลงช่ือ……………………...……………………..……นักศึกษา 
   (.………………………………………………………..) 



 -54-

บันทึกการนิเทศ สําหรับครูพี่เลี้ยง 
ภาคเรียนที่ ………./................ 

 

ว/ด/ป 
(ครั้งท่ี..) 

คาบสอน/
เวลา 

ข้อเสนอแนะในการนิเทศ ลายเซ็น 
ครูพี่เลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 -55-

บันทึกการนิเทศ สําหรับอาจารย์นิเทศก์ 
ภาคเรียนที่ …….../……............ 

 

ว/ด/ป 
(ครั้งท่ี..) 

คาบสอน/
เวลา 

ข้อเสนอแนะในการนิเทศ ลายเซ็น 
อาจารย์นิเทศก์ 
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บันทึกอนทุิน  (JOURNALS) 
ภาคเรียนท่ี …………./.................... 

 
 อนุทิน   (JOURNALS)    เป็นบันทึกของนักศึกษาที่เขียนจากความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ประสบการณ์ที่ได้รับ รวมถึงความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงานทุก ๆ ด้าน เช่น งานสอน  บรรยากาศใน 
ช้ันเรียน  ปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสื่อสารกับครูพ่ีเลีย้ง  อาจารย์นิเทศก์ และเพ่ือประเมินตนเอง 

 

 ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานสอน บรรยากาศในช้ันเรียน 
และงานอ่ืน ๆ  ในหน้าที่ของครู 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 ความรู้สึกในเชิงบวกหรือลบที่ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมจากนักเรียน เพ่ือนร่วมงานครู  
ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์  และบุคคลอ่ืนๆ ในโรงเรียม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ...............................................................................นักศึกษา 

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

        ลงช่ือ..........................................................อาจารย์นิเทศก์ 
(..............................................................................) 
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ผู้ประสานงาน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 

1. อาจารย์ ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด  ตําแหน่ง  รองคณบดีวิชาการและวิจัย 
โทร/โทรสาร :  0-3851-5826 (สํานักงานคณะครุศาสตร์ อ.เมือง) 
โทร/โทรสาร :  0-3856-8165 (สํานักงานคณะครุศาสตร์ อ.บางคลา้) 
โทรศัพท์มือถือ :  09-23924-848 
E-Mail  :  darunbhop@gmail.com 

2. อาจารย์ธิดารตัน์  อธิปัญจพงษ์  ตําแหนง่  รองคณบดีกิจการนักศึกษา 
โทร/โทรสาร :  0-3851-5826 (สํานักงานคณะครุศาสตร์ อ.เมือง) 
โทร/โทรสาร :  0-3856-8165 (สํานักงานคณะครุศาสตร์ อ.บางคลา้) 
โทรศัพท์มือถือ :  08-18308-606 
E-Mail  :  numaoe@hotmail.com 

3. นางสาวเกศรินทร์  เกิดในหล้า ตําแหน่ง  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ 
 โทรสาร  :  0-3851-5781 (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู คณะครศุาสตร์ อ.เมือง) 
 มือถือ  :  08-95452-979 

Facebook-เพจ :  https://www.facebook.com/exp.rru 
 
   

*********************** 
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ภาคผนวก 
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คํากล่าวรายงานตัว และ คํากล่าวลา 
 
คําชี้แจง   1.  ให้หัวหน้ากลา่วรายงานตัวพร้อมกันกับนักศึกษาที่ไปฝึกสอนในสถานศกึษาเดียวกัน 

  2.  ให้กล่าวรายงานตัวต่อผู้บริหารสถานศกึษาในวันแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   3.  ให้กล่าวลาต่อผู้บริหารสถานศึกษาในวันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    
 

คํากลา่วรายงานตัว 
(หัวหน้าเปน็ผูก้ล่าว)   
สวัสดี ครับ / คะ 
เรียน  ท่านผู้อํานวยการโรงเรียน………………………………………… 
 กระผม / ดิฉัน(นาย / นางสาว)……………. หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพร้อมนักศึกษา
ช้ันปีที่.......หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จาํนวน.......คน มารายงาน
ตัวเพ่ือเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในภาคเรียนที่......ปีการศึกษา ........ 
ครับ/คะ 
 ขอให้เพ่ือน ๆ กรุณาแนะนําตัวด้วยครับ / คะ 
 (นักศึกษาแต่ละคนกลา่ว)กระผม / ดิฉัน  (นาย / นางสาว………………….)สาขาวิชา…………….………… 
 (นักศึกษาแต่ละคนกลา่ว)กระผม / ดิฉัน  (นาย / นางสาว………………….)สาขาวิชา…………….………… 

(หัวหน้าเปน็ผูก้ล่าว)   
 กระผม / ดิฉัน หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน และพวกเราขอให้สัญญาว่าจะ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในคร้ังน้ีด้วยความต้ังใจจริง และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ/คะ  (นักศึกษาทุกคนยกมือไว้พร้อมกัน) 
 

คํากลา่วลา 
(หัวหน้าหรือรองหัวหน้าเปน็ผู้กล่าว)   
สวัสดี ครับ / คะ 
เรียน  ท่านผู้อํานวยการโรงเรียน………………………………………… 
 กระผม / ดิฉัน(นาย / นางสาว)……………. หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  พร้อม
นักศึกษา ช้ันปีที่..... หลักสูตร 5 ปีขอขอบพระคุณท่านผู้อํานวยการโรงเรียน...............................................ที่ให้
โอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาคเรียนที่.....ปีการศึกษา...........ทําให้ได้รับประสบการณ์และ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถนําไปใช้ในด้านการเรียนการสอน และการประกอบวิชาชีพครูในอนาคตต่อไป 
           ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  ครับ/คะ    (นักศึกษาทุกคนยกมือไว้พรอ้มกัน) 
 
หมายเหตุ  ให้นักศึกษานัดหมายเวลาและสถานท่ี และไปรายงานตัวต่อผู้บริหารสถานศึกษาโดยพร้อมเพรียงกันทุกคน  

 


