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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) 
 

1. ปรัชญาของหลักสูตร 
   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เปนหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตครูเพ่ือตอบสนองวิชาชีพ

ทางการศึกษา มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพดานการศึกษา มีสมรรถนะวิชาชีพครู คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เปนผูนําทางปญญา มีความสามารถในการปรับตัวทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสถานการณโลก   

 
2. ความสําคัญ 

    พัฒนาใหผูเรียนมีความรู สมรรถนะวิชาชีพครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือสามารถประกอบอาชีพ
ครู หรือความตองการของผูใชบัณฑิต รวมถึงใหผูเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูพัฒนาตนเองใหเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน 

 
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

หล ักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังนี้ 
 3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพดานการศึกษา   
  3.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

 3.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ
ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 
 3.4  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถเปนผูนําในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประเทศและชี้นําสังคมตามความเหมาะสมได 
 3.5  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถผลิตงานวิจัยไดอยางถูกตองและมีคุณภาพเพ่ือนําไปสูการพัฒนา
องคความรูดานการเรียนการสอน 
 

4. จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 152 หนวยกิต 
     หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประกอบดวยวิชาเอก 8 แขนง
วิชา ไดแก คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา พลศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ประกอบดวยวิชาเอก 10 
แขนงวิชา ไดแก คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา พลศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ดนตรีและนาฎศิลป ซ่ึงมีโครงสรางหลักสูตร  ดังนี้   
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หมวดวิชา 
เกณฑมาตรฐาน 

(มคอ.1) ของ สกอ. 
พ.ศ. 2562 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ 30 หนวยกิต 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  94 หนวยกิต ไมนอยกวา 116 หนวยกิต ไมนอยกวา 116 หนวยกิต 
    2.1 วิชาชีพคร ู
         2.1.1 วชิาแกน (วชิาเอกการสอน)      
         2.1.2 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
                 (วิชาชีพครู) 
   2.2 วิชาแกนเฉพาะดาน (แขนงวิชา) 

ไมนอยกวา  34 หนวยกิต 36 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 
33 หนวยกิต 

 

36 หนวยกิต 
6 หนวยกิต 
30 หนวยกิต 

 

2.3 วิชาชีพ (วิชาเอก)  
      2.3.1 วิชาเอกเดี่ยว 
              1) วิชาเอกบังคับ   
              2) วิชาเอกเลือก 
      2.3.2 วิชาเอกคู 
              1) วิชาเอกดนตรี 
              2) วิชาเอกนาฏศิลป 
              3) สัมมนา 

ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
ไมนอยกวา 40 หนวยกิต 
ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
ไมนอยกวา 80 หนวยกิต 
ไมนอยกวา 40 หนวยกิต 
ไมนอยกวา 40 หนวยกิต 

ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
ไมนอยกวา 40 หนวยกิต 
ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

 

ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
ไมนอยกวา 40 หนวยกิต 
ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
ไมนอยกวา 80 หนวยกิต 
ไมนอยกวา 40 หนวยกิต 
ไมนอยกวา 40 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 
รวม (หนวยกิต) ไมนอยกวา 130 152 152 
 
5. หลักเกณฑการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา และการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
 

   กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 มีหลักเกณฑ
เก่ียวกับโครงสรางหลักสูตร ในประเด็นของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาวา (มคอ.1 หนา 6) นิสิตตอง
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 12 หนวยกิต ดังนั้น
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีผลิตครูตองดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไดกําหนดให
มีรายวิชาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-4 เพ่ือฝกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา และการฝกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหวางเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการขางตน  ดังนี้ 
 1.  รายวิชา 161141 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จํานวน 2 หนวยกิต ใชเวลาฝกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 90 ชั่วโมง (15 วัน) 
 2. รายวิชา 161241 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จํานวน 2 หนวยกิต ใชเวลาฝกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 90 ชัว่โมง (15 วัน) 
 3. รายวิชา 161340 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน จํานวน 1 หนวยกิต ใชเวลาฝกปฏิบัติวิชาชีพ 
45 ชั่วโมง 
 4. รายวิชา 161341 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  จํานวน 1 หนวยกิต ใชเวลาฝกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 45 ชั่วโมง (10 วัน) 

3



 5. รายวิชา 161441 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 จํานวน 6 หนวยกิต ใชเวลาฝกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 540 ชั่วโมง (1 ภาคการศึกษา) 
 
6. ระยะเวลาการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา และการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
 
      ภาคการศึกษาตน เดือน พฤษภาคม – กันยายน  

ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ 
 

7. ผูรับผิดชอบการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
    งานฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

8. ผูประสานงานการฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา 
 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง โทรศัพทสํานักงาน โทรสาร โทรศัพทมือถือ 

ผศ. ดร.ธิดาวัลย  อุนกอง รองคณบดฝีายวิชาการ 054–466666 ตอ 1386 

054 – 466691 

084-8088714 

ดร.วสันต  สรรพสุข ผูชวยคณบด ี 054–466666 ตอ 1379 087-3037204 
นางศศิธร  เทพรังสาร นักวิชาการศึกษา 054-466666 ตอ 1376 0815-302890 
นางสาววราภรณ สังวาลย นักวิชาการศึกษา 054–466666 ตอ 1370 091-843-8684 
นายธนพล เช้ือเมืองพาน นักวิชาการศึกษา 054–466666 ตอ 1370 099-968-0267 
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ทิศทางและกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
และการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 

 
1. ความสําคัญของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
 การปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา และการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนเปนหัวใจสําคัญของ
กระบวนการผลิตครู เพราะเปนกระบวนการภาคปฏิบัติท่ีจะชวยเสริมสรางนิสิตครูใหเปนผูมีความรัก ความศรัทธา
ตออาชีพครู และมีความรูความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานในหนาท่ีครูไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ีพึงพอใจแก
หนวยงานผูใชครู กระบวนการภาคปฏิบัติตางๆ ท่ีจะชวยใหการผลิตครูมีคุณภาพท่ีพึงประสงคไดนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองไดรับความรวมมือ และความชวยเหลือจากหนวยงานผูใชครูอยางจริงจัง เพราะหนวยงานผูใชครู คือ สถานท่ี
ฝกปฏิบัติ เปนแหลงตนแบบท่ีจะใหนิสิตครูไดเรียนรูจากสถานการณจริง ควบคูกับการเรียนรูภาคทฤษฎีจาก
มหาวิทยาลัยในทุกๆ ข้ันตอน การฝกประสบการณวิชาชีพครูจึงเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการผลิตครู ดังกลาว
มาแลว 

2. หลักการของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
        1.  มุงประสานการเรียนรูทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติใหควบคูกันอยูตลอดเวลา 
       2.  มุงการปฏิบัติและการหาประสบการณในสถานการณจริงใหมากท่ีสุด 
        3.  มุงสรางความคุนเคยและฝกประสบการณวชิาชีพครูเปนระยะ และมีข้ันตอนอยางตอเนื่องกันตลอดหลักสูตร 
        4.  มุงจัดประสบการณวิชาชีพครูในลักษณะอันจะเปนการพัฒนาสมรรถภาพนิสิตครูใหสมบูรณ 
มากท่ีสุด 
        5.  มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานผลิตครู และใหครูผลิตครูใหมท่ีมีคุณภาพ 

3. ความมุงหมายของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน เปนรายวิชาท่ีสําคัญในหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต ในกระบวนการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือใหไดครูคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู นิสิตครู
จําเปนตองฝกปฏิบัติการสอน การสรางและใชสื่อนวัตกรรม เทคนิควิธีการสอนใหมๆ จนเกิดทักษะในการสอนวิชา
เฉพาะ ตลอดจนเรียนรูการทํางานรวมกับบุคลากรในโรงเรียน อันจะนําไปสูการเกิดความรักและความศรัทธาใน
วิชาชีพครู พรอมกาวสูการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงไดรับการยกยองใหเปนวิชาชีพชั้นสูง อันมีลักษณะ
สําคัญดังท่ี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548) ไดพิจารณา คือ  
 1.  ผูประกอบวิชาชีพตองประกอบวิชาชีพดวยวิธีการแหงปญญา (Intellectual Method) 
 2.  ผูประกอบวิชาชีพไดรับการศึกษาอบรมมาอยางเพียงพอ (Long Period of Training)  
 3.  ผูประกอบวิชาชีพมีอิสระในการใชวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Autonomy) 
 4.  ผูประกอบวิชาชีพมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics) 
 5.  มีสถาบันวิชาชีพ (Professional Institution) หรือองคกรวิชาชีพ (Professional Organization) เปน
แหลงกลางในการสรางสรรคจรรโลงวิชาชีพ 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน มุงหมายใหนิสิตทําความเขาใจ
บทบาทหนาท่ี และเกิดประสบการณตรงในวิชาชีพครู คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู จึงไดกําหนดความ
มุงหมาย ดังตอไปนี้ 
 1.  เพ่ือใหนิสิตนําทฤษฎีวิชาชีพท่ีไดเรียนมาไปทดลองฝกปฏิบัติการสอนและทําการวิจัยในชั้นเรียน 
ตลอดจนปรับปรุงใชใหเหมาะสมกับนักเรียน และปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 2.  เพ่ือใหนิสิตไดศึกษาและเรียนรูงานการบริหาร และการจัดการโรงเรียน ตลอดจนปญหาและวิธีการ
แกไข  
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 3.  เพ่ือใหนิสิตปรับตัวเขากับสังคมในฐานะท่ีเปนครู และสรางความสัมพันธอันดีกับนักเรียน ครู  อาจารย 
และบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงเรียน ตลอดจนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถาบันเดียวกัน และตางสถาบัน 
 4.  เพ่ือใหนิสิตรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากโรงเรียน 
 5.  เพ่ือใหนิสิตไดฝกการเปนครูท่ีดี รูจักการปฏิบัติตนตามระเบียบและกฎของโรงเรียนท่ีนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
 6.  เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนท่ีนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูกับวิทยาลัยการศึกษา   
 7.  เพ่ือใหนิสิตมีเจตคติท่ีดี และตระหนักถึงคุณคาของวิชาชีพครู ซ่ึงเปนวิชาชีพชั้นสูงและธํารงไวซ่ึง
สถาบันวิชาชีพครู  
 
4. ลักษณะงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน คือ การจัดใหนิสิตไดออก
ฝกภาคปฏิบัติในสถานการณจริงในสถานศึกษา โดยปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 4 รายวิชา ไดแก 
รายวิชา 161141 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1, รายวิชา 161241 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 2, 
รายวิชา 161341 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 และรายวิชา 161441 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 
4 และการจัดใหนิสิตไดฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน จํานวน 1 รายวิชา โดยมีลักษณะงานดังนี้ 

1. รายวิชา 161141 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ศึกษาและรวบรวมเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารบุคคล ดานบริหาร
ทั่วไป วิเคราะหจิตวิญญาณความเปนครูจากครูตนแบบ สังเกต และสัมภาษณบทบาท หนาที ่ และความ
รับผิดชอบของครูในฐานะครูประจําชั้น ครูแนะแนวและใหคําปรึกษา ครูผูสอน ฝกปฏิบัติหนาที่ครูประจําชั้น 
ประยุกตใชจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาใหคําปรึกษาในการวิเคราะห
และพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ เสนอแนวทางการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับ
ความเปนครู มีความซื่อสัตย และรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยตอหนาที่ครู ใชเวลาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
90 ชัว่โมง  

2. รายวิชา 161241 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ระดับรายวิชา ฝกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู พัฒนาและประยุกตใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู จัดการชั้นเรียนในสาขาวิชาเอก สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรูและการ
สื่อสาร มีความรูดานวิทยาการคํานวณ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี เห็นคุณคาและความสําคัญของการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูใชเวลาฝก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 90 ชั่วโมง  

3. รายวิชา 161340 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการ
ชั้นเรียน สงเสริมการใชพ้ืนท่ีการเรียนรู (Learning Space) อยางมีประสิทธิภาพ ประยุกตวิธีการจัดการเรียนรูท่ี
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล (Differentiated Instruction) และสรางสัมพันธภาพท่ีดีและรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู ใชเวลาฝกปฏิบัติวิชาชีพ 45 ชั่วโมง 

4. รายวิชา 161341 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ทดลองสอน สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู สรางสัมพันธภาพที่ดีและ
รวมมือกับผูปกครองและชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูและสรางเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในสาขาวิชาเอก ออกแบบการวิจัยในชั ้นเรียนเพื่อแกปญหาผู เรียน มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการวัดและประเมินผลการวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา มีมนุษยสัมพันธที่ดี รักและ
ศรัทธา ในวิชาชีพครู และเกิดทักษะ ในการสะทอนคิด ใชเวลาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 45 ชั่วโมง (10 
วัน) 
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5. รายวิชา 161441 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 การปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสาขา
วิชาเอก บูรณาการความรู เนื้อหาวิชาเอก หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู 
ใชความรูการวัด ประเมินผลการเรียนรู และการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน สามารถใชภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู มีสวนรวมในงานประกันคุณภาพการศึกษา เขารวมชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ สรางเครือขายความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลก รูเทาทันสังคมและสามารถนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรางภูมิคุมกันใหผูเรียน 
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตวิญญาณความเปนครู ใชเวลาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 540 ชั่วโมง  
(1 ภาคการศึกษา) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนหัวใจสําคัญของกระบวนการการผลิตครูอันจะทําใหครูมี

คุณภาพ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจะเกิดสัมฤทธิผลอยางเต็มท่ีก็ตอเม่ือนิสิตไดเรียนรูจากการทํางานจริง 

หรือเกิดการเรียนรูท่ีบูรณาการกับการทํางาน (work integrated learning) และการเรียนรูที่บูรณาการกับการ

ปฏิบัติงาน (practice integrated learning) ดวยเหตุนี ้ งานฝกประสบการณวิชาชีพครู วิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงตองรวมมือกับสถานศึกษาเพื่อรวมกันพัฒนานิสิตฝกปฏิบัติการสอน และถือเปน

ภาระหนาที ่รวมกันในการปฏิบัติการสอน เพื่อใหไดครูยุคใหมที ่มีคุณภาพ มีความพรอมตอการทํางานใน

สถานศึกษาอยางยั่งยืน 

5. หลักการเบ้ืองตน 
ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) ไดกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนเรียน

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 4 รายวิชา ไดแก  รายวิชา 161141 การปฎิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1, รายวิชา 161241 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 2, รายวิชา161341 การปฎิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 3, และรายวิชา 161441 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  และรายวิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหวางเรียน จํานวน 1 รายวิชา ไดแก รายวิชา 161340 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน รายวิชาเหลานี้ถือ
เปนรายวิชาท่ีมีความสําคัญยิ่ง นิสิตทุกคนจะตองผานการประเมินผลในรายวิชานี้ โดยกําหนดผลการเรียน S คือ 
ผาน และ U คือ ไมผาน  
 S = Satisfied 
 U = Un-satisfied 
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รายวิชา 161241 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จํานวนกิต 
ใชเวลาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 90 ช่ัวโมง  

 
1. คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรระดับรายวิชา ฝกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู พัฒนาและ
ประยุกตใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู จัดการชั้นเรียนในสาขาวิชาเอก สามารถใชภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรูและการสื่อสาร มีความรูดานวิทยาการคํานวณ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
เห็นคุณคาและความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา มี
เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 
 
2. ปฏิทินการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
 

รายวิชา 161241 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
ภาคการศึกษาปลาย  

 
กิจกรรม ภาคการศึกษาปลาย 

ประชุมสัมมนานิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ตุลาคม 
ประชุมสัมมนาอาจารยนิเทศกนิสิตฝกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 2                พฤศจิกายน 
นิสิตคัดเลือกโรงเรียนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ตุลาคม 
งานฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา จัดทําหนังสือความอนุเคราะหรับนิสิตฯ ตุลาคม 
นิสิตรายงานตัวเขาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 พฤศจิกายน  
นิสิตปฏิบตัิการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 พฤศจิกายน - มกราคม 
วันสุดทายของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 31 มกราคม 
สงผลงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 และแบบประเมินท้ังหมด กุมภาพันธ 
ประชุมตัดสินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 

มีนาคม  

 

3. ขอบขายการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
รายวิชา 161241 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 มีขอบขายของคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค  

และเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลในการปฏิบัติการสอน ดังนี้  
 

คําอธบิายรายวิชา วัตถุประสงค 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการปฏิบัต ิ

การสอน/หลักฐานการเรียนรู 

1. การศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. นิสิตสามารถรวบรวมและนําเสนอ
ขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา 

1. ประวัตินิสิต 
2. แบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชา 2. การศึกษาหลักสูตรระดับ

รายวิชา 
2. นิสิตสามารถรวบรวมและนําเสนอ
ขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรระดับรายวิชา 

3. ฝกปฏิบัติการออกแบบการ
เรียนรู 

3. นิสิตสามารถออกแบบการเรียนรู 1. แผนการจัดการเรียนรู (ฉบับภาษาไทย) 
จํานวน 1 ชั่วโมง 
2. แผนการจัดการเรียนรู (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
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คําอธบิายรายวิชา วัตถุประสงค 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการปฏิบัต ิ

การสอน/หลักฐานการเรียนรู 

จํานวน 1 ชั่วโมง 

4. พัฒนาและประยุกตใชสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจทัิลเพ่ือการเรียนรู 

4. นิสิตสามารถพัฒนาและประยุกตใช
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู 

สื่อการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน 1 
ชิ้น เชน คลิปวีดีโอ, สื่อ CAI, สื่อการสอน
ออนไลน เปนตน 

5. การจัดการชั้นเรียน 5. นิสิตสามารถจัดการชั้นเรียน 1. คลิป การสื่อสารกับผูเรียน ภาษาไทย  
2. คลปิ การสื่อสารกับผูเรียน ภาษาอังกฤษ 
  (อาจจะเปนชวงโฮมรูม หรือแนะนํา
ตนเองกับผูเรียน) 6. สามารถใชภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรูและการสื่อสาร 

6. นิ สิ ตสามารถใชภ าษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

7. ประพฤติตนเปนแบบอยาง
ท่ีดี เห็นคุณคาและ
ความสําคัญของการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู 
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการศึกษา 

7. นิสิตประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
เห็นคุณคาและความสําคัญของการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 

1. แบบลงเวลาปฏิบัติงาน รายวิชาฝก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (161241) 
2. แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต สําหรับครู
พ่ีเลี้ยง (ป2.พ1.) 
3. แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต สําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา (ป2.ผ1.) 
4.แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต สําหรับ
อาจารยนิเทศก (ป2.อ1.) 

8. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 8. นิสิตมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 1. แบบประเมินเจตคติตอวิชาชีพครูของ
นิสิต สําหรับครูพ่ีเลี้ยง (ป2.พ2.) 
2. แบบประเมินเจตคติตอวิชาชีพครูของ
นิสิต สําหรับผูบริหารสถานศึกษา (ป2.ผ2.) 
3.แบบประเมินเจตคติตอวิชาชีพครูของ
นิสิต สําหรับอาจารยนิเทศก  (ป2.อ2.) 

 

9



4. บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สําหรับรายวิชา 
161241 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
 
     4.1 งานฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา มีหนาท่ีดังนี้ 
      1) ประชาสัมพันธแจงนิสิตจัดหาและติดตอโรงเรียนท่ีใชเปนหนวยปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
      2)  ทําความเขาใจรวมกันระหวางบุคลากรท่ีเก่ียวของ ท้ังบุคลากรของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ใหเขาใจ
ตรงกันถึงหลักการจุดมุงหมายและวิธีการของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตลอดจนวิธีการประเมินผล 
    3)  จัดนิสิตออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามโรงเรียนท่ีกําหนด จัดสัมมนานิสิตและ
อาจารยนิเทศกกอนนิสิตออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพ่ือใหนิสิตไดเขาใจวิธีการ และงานในหนาท่ีครูท่ีนิสิต
ตองมีหนาท่ีรับผิดชอบอธิบายใหนิสิตเขาใจถึงการปฏิบัติตนของนิสิตโดยเฉพาะ การสรางคุณลักษณะครูท่ีดี เชน 
การสรางบุคลิกภาพท้ังการแตงกาย กิริยามารยาท ตลอดจนการสรางวินัยในตนเอง ชี้แจงเอกสารรูปแบบตางๆ ท่ี
ตองใช ตลอดจนแบบและวิธีการประเมินผล เกณฑการตัดสิน และแบบบันทึกตางๆ ฯลฯ 
  4) จัดใหมีการสัมมนาปญหาการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพ่ือใหทราบปญหาตาง ๆ และ
ชวยกันเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเหลานั้น การจัดสัมมนาปญหาการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ดําเนินการโดยงานฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงนิสิตทุกคนตองเขารวมสัมมนาตามปฏิทินท่ีกําหนด 
   5) ทําหนาท่ีรวบรวมผลการประเมินทุกแบบของนิสิตปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาแตละคนจาก
ท้ังสองหนวยงาน (โรงเรียนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยพะเยา) 
   6) ทําหนาท่ีรวมกับอาจารยนิเทศกประจํามหาวิทยาลัย ในการตัดสินชี้ขาดผลการประเมินครั้ง
สุดทายของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูแตละคน 
 
 4.2 ผูนิเทศก  
        4.2.1 อาจารยนิเทศกประจํามหาวิทยาลัย ทําหนาท่ี นิเทศการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
นิสิต ใหคําแนะนําในการศึกษาและรวบรวมขอมูลของสถานศึกษา โครงสรางการบริหาร และบทบาท หนาท่ี ความ
รับผิดชอบของครูตนแบบ ครูผูสอน ครูประจําชั้น ครูแนะแนว การฝกปฏิบัติหนาท่ีครูประจําชั้น รวมท้ังการปฏิบัติ
ตนในสถานศึกษา 
  บทบาทและหนาท่ีของอาจารยนิเทศกประจํามหาวิทยาลัย 
   1. แนะนําเก่ียวกับเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูบล 
  2. ใหคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีครูประจําชั้น   
   3. ตรวจผลการเก็บรวบรวมขอมูลและติดตามการปฏิบัติหนาท่ีครูประจําชั้นของนิสิต 
   4. นิเทศการปฏิบัติงานอยางนอย 2 ครั้ง ตลอดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิต 
   5. การนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาทุกครั้ง ควรบันทึกผลการนิเทศลงในสมุดบันทึก 
การนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   6. รวมปรึกษากับครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   7. ตรวจสอบผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในรายวิชานี้ของนิสิตกอนท่ีนิสิตจะนําสง
โรงเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินผลการปฏิบัติการสอน 
   8. ทําหนาท่ีประเมินตามแบบพฤติกรรมนิสิต (ป2.อ1.) 
   9. ทําหนาท่ีประเมินเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู (ป2.อ2.) 
   10. รวมปรึกษากับครูพ่ีเลี้ยงและงานฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา เพ่ือการ
ตัดสินผลการปฏิบัติการสอนอยางเต็มรูปแบบ 
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   4.2.2 ครูพ่ีเล้ียง ทําหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนํานิสิตในทุกๆ ดาน นิเทศการปฏิบัติหนาท่ีครูประจําชั้น
ของนิสิต ใหคําแนะนําในการศึกษาและรวบรวมขอมูลของสถานศึกษา โครงสรางการบริหาร และบทบาท หนาท่ี 
ความรับผิดชอบของครูตนแบบ ครูผูสอน ครูประจําชั้น ครูแนะแนว การฝกปฏิบัติหนาท่ีครูประจําชั้น รวมท้ังการ
ปฏิบัติตนในสถานศึกษา 
     บทบาทหนาท่ีของครูพ่ีเลี้ยง 

1. ชี้แนะใหนิสิตทราบ และเขาใจถึงขอบเขตบทบาทหนาท่ีครู 
2. มอบหมายงานในหนาท่ีครูประจําชั้น พรอมตรวจและใหคําแนะนําในการทําบันทึกการฝก

ปฏิบัติหนาท่ีครูประจําชั้น 
3. ใหคําแนะนําในเรื่องท่ัวๆ ไป เชน ระเบียบขอบังคับของโรงเรียน การปฏิบัติตนและการ

ปฏิบตัิงานในโรงเรียน การแตงกาย ฯลฯ 
4. สังเกตการการฝกปฏิบัติหนาท่ีครูประจําชั้นของนิสิตในชั้นเรียนทุกครั้ง พรอมท้ังบันทึก

ขอเสนอแนะในสมุดบันทึกการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติการสอน  
5. ประเมินผลและรวมตัดสินผลการปฏิบัติการสอนของนิสิตในความดูแลตามแบบประเมินผลตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
   6. ใหคําปรึกษาแกนิสิตในการจัดกิจกรรมพิเศษ เชน การจัดปายนิเทศจัดนิทรรศการ หรือ
โครงการพิเศษตางๆ ฯลฯ 
      7. ในกรณีท่ีมีปญหาเกิดข้ึนกับนิสิต ครูพ่ีเลี้ยงโปรดแจงใหครูนิเทศกท่ัวไป หรืออาจารยนิเทศก
ประจํามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือแกไขปญหาทันที 
   8. ทําหนาท่ีประเมินตามแบบพฤติกรรมนิสิต (ป2.พ1.) 
   9. ทําหนาท่ีประเมินเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู (ป2.พ2.) 
  10. สงแบบประเมินทุกแบบพรอมผลสรุปแจงใหผูบริหารโรงเรียนทราบ และนําสงมหาวิทยาลัยตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
 4.3) บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
     เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองขอความรวมมือจากสถานศึกษา เพ่ือเปนแหลงปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาของนิสิต ดังนั้น โรงเรียนจึงมีบทบาทหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

1. พิจารณารับนิสิตในจํานวนท่ีสามารถรับไดใหนิสิตมีโอกาสไดฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ตามโปรแกรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. ปฐมนิเทศนิสิตเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีจะปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดถูกตอง 
3. ดําเนินการจัดครูพ่ี เลี้ยง ท่ีทําหนาท่ีครูประจําชั้น และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูใหกับนิสิต 
4. ดูแลและใหคําแนะนํานิสิตใหปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน  
5. ใหขอเสนอแนะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา แกนิสิตและมหาวิทยาลัย 
6. ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาของมหาวิทยาลัย 
7. สอดสองดูแลกระตุนครูพ่ีเลี้ยงใหเอาใจใสรวมทํางานกับนิสิตไมควรทอดท้ิง  
8. สงเสริมสัมพันธภาพอันดีระหวางนิสิตกับบุคลากรในสถานฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและ

ชุมชน 

11



  9. สงแบบประเมินนิสิตท้ังหมดจากครูพ่ีเลี้ยงมายังงานฝกปฏิบัติวิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
   10. ประเมินตามแบบพฤติกรรมนิสิต (ป2.ผ1.) 
   11. ประเมินเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู (ป2.ผ2.) 
 
5. ระเบียบและขอปฏิบัติในระหวางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
     ในระหวางท่ีนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิสิตตองเรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับระเบียบและ
ขอปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือใหนิสิตสามารถปฏิบัติการสอนไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ คูมือฉบับนี้จึงไดกําหนด
แนวทางท่ีนิสิตตองปฏิบัติ ท้ังในดานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน สวนระเบียบและขอปฏิบัติอ่ืนท่ีไมไดกลาวไว
ในคูมือเลมนี้ ใหนิสิตปฏิบัติตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
     5.1 ระเบียบการลา 
   การลากิจ ลาปวย ในกรณีท่ีนิสิตมีความจําเปนตองหยุดปฏิบัติการสอนใหนิสิตลากิจ หรือลาปวย
แลวแตกรณีโดย โดยใหปฏิบัติดังนี้ 
   1) การลากิจ นิสิตตองสงใบลาลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ และตองไดรับอนุญาตกอน           
จึงสามารถหยุดปฏิบัติการสอนได 
   2) การลาปวย  นิสิตตองแจงสถานศึกษาใหทราบในวันแรกของการลาปวย และตองสงใบลา
ยอนหลังในวันแรกท่ีกลับมาปฏิบัติงานหลังปวย กรณีลาปวยตั้งแต 3 วันทําการข้ึนไป ตองมีใบรับรองแพทยแนบมา
ดวย 
   3) การสงใบลา นิสิตตองสงใบลาท่ีสถานศึกษา โดยยื่นผานครูพ่ีเลี้ยงข้ึนไปตามลําดับ เม่ือไดรับ
อนุญาตแลวใหถายสําเนาแจงอาจารยนิเทศกประจํามหาวิทยาลัย   
   4)  ในกรณีท่ีมีการลา นิสิตตองแจงอาจารยนิเทศกประจํามหาวิทยาลัย  ลวงหนาอยางนอย 1 วัน
ทําการในกรณีการลากิจ และในกรณีของการลาปวยใหนิสิตแจงอาจารยนิเทศกประจํามหาวิทยาลัย ในวันแรกท่ีลา
ปวย  
 หมายเหตุ   1. กรณีท่ีนิสิตหายไปโดยไมทราบสาเหตุ และมิไดแจงใหทางโรงเรียนทราบ จะถือวาขาด                  
การปฏิบัติการสอนโดยไมทราบสาเหตุซ่ึงจะมีผลตอการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู  
        2. ในกรณีท่ีนิสิตลากิจหรือลาปวย ตองฝกปฏิบัติการสอนชดเชยใหครบ 360 ชั่วโมง/ภาค
เรียน ตามเกณฑท่ีกําหนด  
        3. การลากิจ อนุญาตใหลาไดไมเกิน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน หากลาเกินกวาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
จะมีผลตอการประเมินผลการเรียน 
        4. การลาปวย อนุญาตใหลาไดกรณีท่ีมีใบรับรองแพทยเทานั้น   
  5.2 การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา  
        1) ในการออกนอกสถานศึกษาท่ีนอกเหนือจาก การลากิจ ลาปวย และลากลับคณะ/วิทยาลัย        
ในระหวางเวลาปฏิบัติงาน นิสิตตองปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษานั้น 
        2) ในการขอกลับวิทยาลัยการศึกษา นิสิตท่ีไดรับการแจงอยางเปนทางการจากวิทยาลัยการศึกษา เพ่ือ
รวมกิจกรรมท่ีกําหนด ใหประธานนิสิตของแตละโรงเรียน แสดงหนังสือจากทางคณะ/วิทยาลัย และแจงให
สถานศึกษาทราบทุกครั้ง 
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   5.3 การพานักเรียนออกไปนอกสถานศึกษา 
    นิสิตจะพานักเรียนออกไปนอกสถานศึกษา หรือไปทัศนศึกษาตามลําพังไมได จะตองมีครู
ประจําการเปนผูนําไป นิสิตเปนเพียงผูชวยเทานั้น 
   5.4 การสอนพิเศษนอกเวลา 
         การจัดกิจกรรม หรือการสอนซอมเสริมนอกเวลาราชการนั้น นิสิตจะตองไดรับอนุญาตจาก
ผูบริหารสถานศึกษา และจะตองปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา 
 

6. ขอปฏิบัติในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   1. รายงานตัว ณ สถานศึกษา ตาม วัน เวลาท่ีกําหนด 

2. ศึกษาและรับทราบระเบียบปฏิบัติ หนาท่ี ภารกิจท่ีตองรับผิดชอบในสถานศึกษาใหเขาใจชัดเจน 
และนําไปปฏิบัติ 
   3. ปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษาในระดับชั้น ท่ีไดรับมอบหมายอยางตั้ งใจ เต็มกําลังความรู 
ความสามารถ 
   4. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนนอกเหนือจากการสอนตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 
   5. เขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
   6. แตงกายตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย สะอาด และสุภาพเรียบรอย 
                7. สรางมนุษยสัมพันธอันดีกับผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ คณะครู นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา 
ตลอดจนผูปกครองนักเรียนและชุมชน 
       8. ไปถึงสถานศึกษากอนเวลาและไมกลับกอนเวลาสถานศึกษาเลิก 
 
7. บทลงโทษ 
            นิสิตท่ีฝาฝน ไมปฏิบัติตนตามระเบียบนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา และไมปฏิบัติตามขอ 5 และขอ 6 
ขางตน หรือกระทําการใดๆ อันจะนําความเสื่อมเสียมาสูมหาวิทยาลัย หรืองานฝกประสบการณวิชาชีพทาง
การศึกษา จะไดรับการพิจารณาโทษจากคณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาดังนี้ 
              - วากลาวตักเตือน 
 - ภาคทัณฑ  
 - เรียกตัวกลับจากการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และถือวาไมผานการฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 
8. กระบวนการวัดและประเมินผลรายวิชา 161241 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   

   รายวิชา 161241 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 กําหนดใหมีกระบวนการวัดและปาระเมินผล  
และไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและแบบประเมินนิสิตฝกปฏิบัติการสอน มีดังนี้ 

 

รายละเอียด คะแนน ผูใหคะแนน 

1. ประวัตินิสิต/แบบบันทึกการนัดหมายกับอาจารยนิเทศกและครูพ่ี
เลี้ยง/แบบบนัทึกกิจกรรมท่ีโรงเรียนมอบหมายใหระหวางฝกปฎิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 

5% อาจารยนิเทศก 

2.  หลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรรายวิชา 5% อาจารยนิเทศก 

3.  แผนการจัดการเรียนรู (ฉบับภาษาไทย) จํานวน 1 ชั่วโมง 5% อาจารยนิเทศก 
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รายละเอียด คะแนน ผูใหคะแนน 

4.  แผนการจัดการเรียนรู (ฉบับภาษาอังกฤษ) จํานวน 1 ชั่วโมง 5% อาจารยนิเทศก 

5.  สื่อการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน 1 ชิ้น 5% อาจารยนิเทศก 

6.  คลิปวีดีโอการจัดการชั้นเรียน และการสื่อสาร ภาษาไทย จํานวน 1 คลิป 10% อาจารยนิเทศก 

7. คลิปวีดีโอการจัดการชั้นเรียน และการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  
จํานวน 1 คลิป 

10% อาจารยนิเทศก 

8.  แบบลงเวลาปฏิบัติงานสําหรับนิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  10% อาจารยนิเทศก 

9.  แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต สําหรับครูพ่ีเลี้ยง (ป2.พ1.) 5% ครูพ่ีเลี้ยง 

10.  แบบประเมินพฤติกรรมนสิิต สําหรับผูบริหารสถานศึกษา (ป2.ผ1.) 5% ผูบริหารสถานศึกษา 

11. แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต สําหรับอาจารยนิเทศก (ป2.อ1.) 5% อาจารยนิเทศก 

12. แบบประเมินเจตคติตอวิชาชีพครูของนิสิต สําหรับครูพ่ีเลี้ยง (ป2.พ2.) 5% ครูพ่ีเลี้ยง 

13. แบบประเมินเจตคติตอวิชาชีพครูของนิสิต สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา (ป2.ผ2.) 

5% ผูบริหารสถานศึกษา 

14. แบบประเมินเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู สําหรับอาจารยนิเทศก (ป2.อ2.) 5% อาจารยนิเทศก 

15. แบบสรุปการปฏิบัตงิานประจําวัน 5% อาจารยนิเทศก 

16. การเขารวมการสัมมนาในวิทยาลัยการศึกษา 10% งานฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 

รวม   100% 

หมายเหตุ    
1) ป2.พ1. และ ป2.ผ1. และ ป2.พ2. และ ป2.ผ2. ใหสถานศึกษาไมเปดเผยตอนิสิต และขอความกรุณา

นําสงงานฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยตรง 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

2) ป2.อ1. และ ป2.อ2. ใหอาจารยนิเทศกประเมิน แลวสงหลักฐานท่ีงานฝกประสบการณวิชาชีพทาง
การศึกษา 

สรุปสัดสวนในการประเมินผลการเรียนรู 
 1. สถานศึกษา (ครูพ่ีเลี้ยง 10 % + ผูบริหารสถานศึกษา 10 %)  20 % 
 2. อาจารยนิเทศกประจํามหาวิทยาลัย      70 % 
 3. งานฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา     10 % 
                  รวม     100 % 

 
หมายเหตุ  การคิดคาระดับคะแนนใชวิธีแบบอิงเกณฑ 
 

 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ผลการตัดสิน 
70-100 
0-69 

S 
U 
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ภาคผนวก 
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การจัดทํารูปเลมรายงาน รายวิชา 161241 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

****************************************************** 

 การจัดทํารูปเลมรายงาน รายวิชา 161241 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ใหดําเนินการ 
เขียนตามรูปแบบ “คูมือสารนิพนธ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 ในแตละบทมีเนื้อหาสาระดังนี้ 
       บทท่ี 1 บทนํา 
  - ประวัตินิสิต      
  - แบบบันทึกการนัดหมายกับอาจารยนิเทศกและครูพ่ีเลี้ยง  
  - แบบบันทึกกิจกรรมท่ีโรงเรียนมอบหมายใหระหวางฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   
 บทท่ี 2 หลักสูตรสถานศึกษา 
  แบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตรสถานศึกษา 
 บทท่ี 3 หลักสูตรรายวิชา 
  แบบฟอรมรายละเอียดรายวิชา 
 บทท่ี 4  แผนการจัดการเรียนรู   
  - แผนการจัดการเรียนรู (ฉบับภาษาไทย) 
  - แผนการจัดการเรยีนรู (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
  บทท่ี 5 บทสรุป 
  - แบบสรุปการปฏิบัตงิานประจําวัน จํานวน 15 วัน   
 ภาคผนวก 
  - แบบลงเวลาปฏิบัติงานสําหรับนิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (161241) 
  - ภาพกิจกรรมท่ีนิสิตมีสวนรวม 
  - แบบสรุปความคิดเห็นเก่ียวกับการเขารวมสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
 
หมายเหตุ    

1) ป2.พ1. และ ป2.ผ1. และ ป2.พ2. และ ป2.ผ2. ใหสถานศึกษาไมเปดเผยตอนิสิต และขอความกรุณา
นําสงงานฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยตรง 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

2) ป2.อ1. และ ป2.อ2. ใหอาจารยนิเทศกประเมิน แลวสงหลักฐานท่ีงานฝกประสบการณวิชาชีพทาง
การศึกษา 
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ประวัตินิสิต 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

            
 
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว)                              
รหัสประจําตัวนิสิต    สาขา                       
อาจารยท่ีปรึกษา วิทยาลัยการศึกษา   1.                    
  คณะ            2.                    
อาจารยนิเทศก วิทยาลัยการศึกษา   1.                    
  คณะ            2.         
ครูพ่ีเลี้ยง    1.             
     2.                             
ชื่อ-ท่ีอยู โรงเรียนฝกสอน                               
                                        
โทรศัพท    โทรสาร                       เว็บไซต                     
ท่ีอยู ขณะฝกสอน                               
                                         
โทรศัพท    โทรสาร                       email:                     
ท่ีอยู ภูมิลําเนาเดิม           
              
บุคคลท่ีติดตอไดในกรณีเรงดวน     ความสัมพันธกับนิสิตคือ    
ท่ีอยู                                
                                          
โทรศัพท    โทรสาร                       email:                       
 
ใหนิสิตเขียนขอความแนะนําตัวเองในชองวางท่ีกําหนดให เพ่ือใหคนอานรูจักวาเราคือใคร 
               
               
               
               
               
                            

 
รูปถาย 
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แบบบันทึกการนัดหมายกับอาจารยนิเทศกและครูพ่ีเลี้ยง 
 

วันท่ี/เวลา เรื่อง 
ลงนามอาจารยนิเทศก/

ครูพ่ีเล้ียง 
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     แบบบันทกึกิจกรรมทีโ่รงเรียนมอบหมายใหระหวางฝกปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 2 
 

วันท่ี/เวลา ลักษณะกิจกรรม/ขอคิด และประโยชนท่ีไดรับจากการทํากิจกรรม 
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  แบบบันทึกกิจกรรมทีโ่รงเรียนมอบหมายใหระหวางฝกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 2 (ตอ) 
 

วันท่ี/เวลา ลักษณะกิจกรรม/ขอคิด และประโยชนท่ีไดรับจากการทํากิจกรรม 
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แบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ชือ่สถานศึกษา..................................................................................... สังกัด............................................................. 
ข่ือผูเก็บขอมูล..................................................................................... รหัสนิสิต......................................................... 
ชัน้ปท่ี..............................................สาขา........................................... คณะ............................................................... 
วันท่ีสํารวจขอมูล................................................................................ เวลา................................................................ 
แหลงขอมูล.................................................................................................................................................................... 

****************************************** 
1. ความนํา  
             
             
             
 
2. วิสัยทัศน/พันธกิจ 
             
             
             
 
3. เปาหมาย/จุดมุงหมาย 
             
             
             
 
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
             
             
             
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
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6. โครงสรางการบริหาร 

             
             
             
             
 
7. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
             
             
             
 
8. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
             
             
             
 
9. สื่อ/แหลงเรียนรู 
             
             
             
 
10. การวัดและการประเมินผล 
             
             
             
 
 
 

ลงชื่อ...................................................  ลงชื่อ................................................... 
(..........................................................)  (..........................................................) 
นิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา 
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แบบฟอรมรายละเอียดรายวิชา 

 
รายวิชา ............................................................................. รหัสวิชา ...........................................................  
กลุมสาระการเรียนรู ......................................................... หนวยท่ี .............................................................  
ระดับชั้น ........................................................... 
 
 
1. คําอธิบายรายวิชา 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
2. มาตรฐานและตัวชี้วัด 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
3. ผลการเรียนรู  (ดานความรู/คุณลักษณะอันพึงประสงค/ทักษะกระบวนการ/สมรรถนะท่ีสําคัญ) 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
4. สาระการเรียนรู 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
5. สาระสําคัญ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
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6. กิจกรรมการเรียนรู 

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

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

........................................................................................................................................................................ 
 
7. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
8. การวัดและประเมินผล 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................  ลงชื่อ................................................... 
(..........................................................)  (..........................................................) 
นิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา 
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รายวิชา ............................................................................. รหัสวิชา ...........................................................  
กลุมสาระการเรียนรู ......................................................... หนวยท่ี .............................................................  
เรื่อง .................................................................................. ระดับชั้น ........................................................... 
สอนเม่ือวันท่ี ............. เดือน ..................... ป .................. จํานวน .............................................................. 
 
1. มาตรฐานและตัวชี้วัด 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
2. ผลการเรียนรู (ดานความรู/คุณลักษณะอันพึงประสงค/ทักษะกระบวนการ/สมรรถนะท่ีสําคัญ) 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
3. สาระการเรียนรู 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
4. สาระสําคัญ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
5. กิจกรรมการเรียนรู 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
6. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
7. การวัดและประเมินผล 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

แผนการจัดการเรียนรู (ฉบับภาษาไทย) 
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8. บันทึกผลการเรียนรู 
 8.1 สรุปผลการเรียนรูผูเรียน  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 8.2 ปญหา/อุปสรรค 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 8.3 ขอเสนอแนะ/วิธีการแกปญหา 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
9. ความคิดเห็น 
 9.1 ความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยง 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

                                                                   ลงชื่อ................................................ครูพ่ีเลี้ยง 
                                                               (..................................................................) 

 
 9.2 ความคิดเห็นของหัวหสนากลุมสาระ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

                                                                   ลงชื่อ................................................หวัหนากลุมสาระ 
                                                               (..................................................................) 

 
 9.3 ความคิดเห็นของรองผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

                                                 ลงชื่อ................................................รองผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการ 
                (..................................................................) 

 
 9.4 ความคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

                                                 ลงชื่อ................................................ผูอํานวยการสถานศึกษา 
                                 (..................................................................) 

 
หมายเหตุ แบบฟอรมนี้ปรับเปลี่ยนไดตามรูปแบบของแตละสถานศึกษา 
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Course ............................................................................. Code ...........................................................  
Department .................................................................... Unit .............................................................  
Topic ................................................................................. Grade........................................................... 
Date ............. Month .......................... year .................. Duration ..................................................... . 
 
1. Standard and indicator 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
2. Learning Objective 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
3. Content 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
4. Concept/ Core Learning Contents 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
5. Learning Activities 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
6. Materials or Sources 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
7. Measurement and Evaluation 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

แผนการจัดการเรียนรู (ฉบับภาษาอังกฤษ)  Lesson Plan 
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8. After teaching comment 
 8.1 Learning outcomes  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
 8.2 Problem and obstacles 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 8.3 suggestion and solution 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
9. School directors comment and suggestion 
 9.1 Coaching Teacher 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

                                                         Signature ................................................ Coaching Teacher 
                                                               (..................................................................) 

 
 9.2 Head of department 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

                                                      Signature ................................................ Head of department 
                                                               (..................................................................) 

 9.3 Academic school administrator  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

                                      Signature................................................ Academic school administrator 
                (..................................................................) 

 
 9.4 School administrator 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

                                                 Signature................................................ School administrator 
                                 (..................................................................) 

 
หมายเหตุ แบบฟอรมนี้ปรับเปลี่ยนไดตามรูปแบบของแตละสถานศึกษา 
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แบบสรุปการปฏิบัติงานประจําวัน 

 
      วันท่ี............เดือน............................ พ.ศ. .............. 

 
1. ส่ิงท่ีไดเรียนรูในวันนี้ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

2. ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ท่ีพบในวันนี้ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

3. แนวทางการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนตามขอ 2   
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

4.  ส่ิงท่ีประทับใจ หรือนาสนใจในวันนี้  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ.....................................................    ลงชื่อ...........................................................
(.............................................................)    (..................................................................) 
                  นิสิต         ครูพ่ีเลี้ยง 
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ช่ือสถานศึกษา ................................................................................................................................ 
ที่ตั้ง ................................................................................................................................................. 
 

วัน/เดือน/ป ช่ือ-นามสกุล เวลามา ลงช่ือ เวลากลับ ลงช่ือ 
ลายเซ็น 
ครูพ่ีเล้ียง 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ................................................ 

(..........................................................) 
นิสิต 

 (..................................................................) 
ผูบริหารสถานศึกษา 

 

แบบลงเวลาปฏิบัตงิานสําหรับนิสิตปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 (161241) 
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 แบบสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขารวมสัมมนาระหวางฝกปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 
 

วันท่ี/เวลา ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ประโยชนท่ีไดรับ 
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 แบบสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขารวมสัมมนาระหวางฝกปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษา 2 

 (ตอ)  
 

วันท่ี/เวลา ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ประโยชนท่ีไดรับ 
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แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต สําหรับอาจารยนิเทศก 
ประจําภาคการศึกษา.............. ปการศึกษา 25.......... 

หมายเหต ุสงแบบประเมินผลท่ีงานฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษากําหนด 

ป2.อ1. 

โทรศัพท 

อําเภอ 

ชื่อ - สกุลนิสิต (นาย / นางสาว)  

รหัสนิสิต                             หมูเรียน

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา 

โรงเรียนท่ีเขาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

เลขท่ี  หม ู  ตําบล  

จังหวัด  

โทรศพัท โทรสาร 

ระหวางวันท่ี ถึงวันท่ี 
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แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต สําหรับอาจารยนิเทศก 

ช่ือ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
รหัสนิสิต......................................... สาขา......................................................................................................... 

คําชี้แจง  
โปรดขีดเคร่ืองหมาย      ลงในชองของประเมินตามความคิดเห็นของทาน โดย 

5  หมายถึง ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สุด 
4  หมายถึง ดี/ เหมาะสมมาก 
3  หมายถึง ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง พอใช/ เหมาะสมนอย 
1  หมายถึง ปรับปรุง/ เหมาะสมนอยที่สุด 

ที่ รายการ ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ดานการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี 
1 นิสิตแตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2 นิสิตแตงกายสะอาด 
3 นิสิตพูดจาสุภาพ เรียบรอย 
4 นิสิตมีความออนนอมถอมตน 
5 นิสิตมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

เห็นคุณคาและความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 
6 นิสิตมีสวนรวมในการพัฒนาแผนจัดการเรียนรู 
7 นิสิตศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาอยางสม่าํเสมอ 
8 นิสิตมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล 
9 นิสิตเห็นคุณคาของแผนการจัดการเรียนรู 
10 นิสิตเห็นคุณคาของการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย (รวมคะแนนทั้งหมดแลวหารดวย 10) เทากับ ........................... คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... .................... 

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

อาจารยนิเทศก
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แบบประเมินเจตคติท่ีดตีอวิชาชีพครู สําหรับอาจารยนิเทศก 
ประจําภาคการศึกษา.............. ปการศึกษา 25.......... 

หมายเหต ุสงแบบประเมินผลท่ีงานฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษากําหนด 

ป2.อ2. 

โทรศัพท 

อําเภอ 

ชื่อ - สกุลนิสิต (นาย / นางสาว)  

รหัสนิสิต                               หมูเรียน

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา 

โรงเรียนท่ีเขาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

เลขท่ี  หม ู  ตําบล  

จังหวัด  

โทรศพัท โทรสาร 

ระหวางวันท่ี ถึงวันท่ี 
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แบบประเมินเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู สําหรับอาจารยนิเทศก 

ช่ือ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
รหัสนิสิต......................................... สาขา......................................................................................................... 

คําชี้แจง  
โปรดขีดเคร่ืองหมาย      ลงในชองของประเมินตามความคิดเห็นของทาน โดย 

5  หมายถึง ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สุด 
4  หมายถึง ดี/ เหมาะสมมาก 
3  หมายถึง ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง พอใช/ เหมาะสมนอย 
1  หมายถึง ปรับปรุง/ เหมาะสมนอยที่สุด 

ที่ รายการ ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

1 นิสิตมีบุคลิกภาพที่ดี นาเล่ือมใส 
2 นิสิตมีความเมตตากรุณาตอลูกศิษย 
3 นิสิตมีความขยันหมั่นเพยีร 
4 นิสิตมีความออนนอมถอมตน 
5 นิสิตมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
6 นิสิตไมโกหก หลอกลวงผูอื่น 
7 นิสิตมีความภาคภูมิใจในการประกอบวชิาชีพครู 
8 นิสิตมีความยุติธรรม ไมลําเอยีง 
9 นิสิตไมแสวงหาผลประโยชนจากสถานศึกษาและนกัเรียน 
10 นิสิตเสียสละเวลา และอุทิศตนตอประโยชนสวนรวม 

คะแนนเฉลี่ย (รวมคะแนนทั้งหมดแลวหารดวย 10) เทากับ ........................... คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. ..............................................
...............................................................................................................................................................................................................  

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

อาจารยนิเทศก
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แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต สําหรับครูพ่ีเลี้ยง 
ประจําภาคการศึกษา.............. ปการศึกษา 25.......... 

หมายเหต ุสงแบบประเมินผลท่ีงานฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษากําหนด 

ป2.พ1. 

โทรศัพท 

อําเภอ 

ชื่อ - สกุลนิสิต (นาย / นางสาว)  

รหัสนิสิต                               หมูเรียน

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา 

โรงเรียนท่ีเขาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

เลขท่ี  หม ู  ตําบล  

จังหวัด  

โทรศพัท โทรสาร 

ระหวางวันท่ี ถึงวันท่ี 
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แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต สําหรับครูพ่ีเล้ียง 

ช่ือ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
รหัสนิสิต......................................... สาขา......................................................................................................... 

คําชี้แจง  
โปรดขดีเคร่ืองหมาย      ลงในชองของประเมินตามความคิดเห็นของทาน โดย 

5  หมายถึง ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สุด 
4  หมายถึง ดี/ เหมาะสมมาก 
3  หมายถึง ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง พอใช/ เหมาะสมนอย 
1  หมายถึง ปรับปรุง/ เหมาะสมนอยที่สุด 

ที ่ รายการ ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ดานการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี 
1 นิสิตแตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2 นิสิตแตงกายสะอาด 
3 นิสิตพูดจาสุภาพ เรียบรอย 
4 นิสิตมีความออนนอมถอมตน 
5 นิสิตมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

เห็นคุณคาและความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 
6 นิสิตมีสวนรวมในการพัฒนาแผนจัดการเรียนรู 
7 นิสิตศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาอยางสม่าํเสมอ 
8 นิสิตมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล 
9 นิสิตเห็นคุณคาของแผนการจัดการเรียนรู 
10 นิสิตเห็นคุณคาของการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย (รวมคะแนนทั้งหมดแลวหารดวย 10) เทากับ ........................... คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................  

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

  ครูพี่เล้ียง
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แบบประเมินเจตคติท่ีดตีอวิชาชีพครู สําหรับครูพ่ีเลี้ยง 
ประจําภาคการศึกษา.............. ปการศึกษา 25.......... 

หมายเหต ุสงแบบประเมินผลท่ีงานฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษากําหนด 

ป2.พ2. 

โทรศัพท 

อําเภอ 

ชื่อ - สกุลนิสิต (นาย / นางสาว)  

รหัสนิสิต                                 หมูเรียน

ระดับปรญิญาตร ีสาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา 

โรงเรียนท่ีเขาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

เลขท่ี  หม ู  ตําบล  

จังหวัด  

โทรศพัท โทรสาร 

ระหวางวันท่ี ถึงวันท่ี 
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แบบประเมินเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู สําหรับครูพ่ีเล้ียง 

ช่ือ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
รหัสนิสิต......................................... สาขา......................................................................................................... 

คําชี้แจง  
โปรดขีดเคร่ืองหมาย      ลงในชองของประเมินตามความคิดเห็นของทาน โดย 

5  หมายถึง ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สุด 
4  หมายถึง ดี/ เหมาะสมมาก 
3  หมายถึง ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง พอใช/ เหมาะสมนอย 
1  หมายถึง ปรับปรุง/ เหมาะสมนอยที่สุด 

ที่ รายการ ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

1 นิสิตมีบุคลิกภาพที่ดี นาเล่ือมใส 
2 นิสิตมีความเมตตากรุณาตอลูกศิษย 
3 นิสิตมีความขยันหมั่นเพยีร 
4 นิสิตมีความออนนอมถอมตน 
5 นิสิตมีมนุษยสัมพนัธที่ดี 
6 นิสิตไมโกหก หลอกลวงผูอื่น 
7 นิสิตมีความภาคภูมิใจในการประกอบวชิาชีพครู 
8 นิสิตมีความยุติธรรม ไมลําเอยีง 
9 นิสิตไมแสวงหาผลประโยชนจากสถานศึกษาและนกัเรียน 
10 นิสิตเสียสละเวลา และอุทิศตนตอประโยชนสวนรวม 

คะแนนเฉลี่ย (รวมคะแนนทั้งหมดแลวหารดวย 10) เทากับ ........................... คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................  

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

   ครูพี่เล้ียง
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แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต สําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
ประจําภาคการศึกษา.............. ปการศึกษา 25.......... 

หมายเหต ุสงแบบประเมินผลท่ีงานฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษากําหนด 

ป2.ผ1. 

โทรศัพท 

อําเภอ 

ชื่อ - สกุลนิสิต (นาย / นางสาว)  

รหัสนิสิต                              หมูเรียน 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา 

โรงเรียนท่ีเขาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

เลขท่ี  หม ู  ตําบล  

จังหวัด  

โทรศพัท โทรสาร 

ระหวางวันท่ี ถึงวันท่ี 
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แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต สําหรับผูบรหิารสถานศึกษา 

ช่ือ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
รหัสนิสิต......................................... สาขา......................................................................................................... 

คําชี้แจง  
โปรดขีดเคร่ืองหมาย      ลงในชองของประเมินตามความคิดเห็นของทาน โดย 

5  หมายถึง ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สุด 
4  หมายถึง ดี/ เหมาะสมมาก 
3  หมายถึง ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง พอใช/ เหมาะสมนอย 
1  หมายถึง ปรับปรุง/ เหมาะสมนอยที่สุด 

ที ่ รายการ ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ดานการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี 
1 นิสิตแตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2 นิสิตแตงกายสะอาด 
3 นิสิตพูดจาสุภาพ เรียบรอย 
4 นิสิตมีความออนนอมถอมตน 
5 นิสิตมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

เห็นคุณคาและความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 
6 นิสิตมีสวนรวมในการพัฒนาแผนจัดการเรียนรู 
7 นิสิตศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาอยางสม่าํเสมอ 
8 นิสิตมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล 
9 นิสิตเห็นคุณคาของแผนการจัดการเรียนรู 
10 นิสิตเห็นคุณคาของการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย (รวมคะแนนทั้งหมดแลวหารดวย 10) เทากับ ........................... คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................  

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

ผูบริหารสถานศึกษา
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แบบประเมินเจตคติท่ีดตีอวิชาชีพครู สําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
ประจําภาคการศึกษา.............. ปการศึกษา 25.......... 

หมายเหต ุสงแบบประเมินผลท่ีงานฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษากําหนด 

ป2.ผ2. 

โทรศัพท 

อําเภอ 

ชื่อ - สกุลนิสิต (นาย / นางสาว)  

รหัสนิสิต                               หมูเรียน

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา 

โรงเรียนท่ีเขาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

เลขท่ี  หม ู  ตําบล  

จังหวัด  

โทรศพัท โทรสาร 

ระหวางวันท่ี ถึงวันท่ี 
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แบบประเมินเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู สําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

ช่ือ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
รหัสนิสิต......................................... สาขา......................................................................................................... 

คําชี้แจง  
โปรดขีดเคร่ืองหมาย      ลงในชองของประเมินตามความคิดเห็นของทาน โดย 

5  หมายถึง ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สุด 
4  หมายถึง ดี/ เหมาะสมมาก 
3  หมายถึง ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง พอใช/ เหมาะสมนอย 
1  หมายถึง ปรับปรุง/ เหมาะสมนอยที่สุด 

ที่ รายการ ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

1 นิสิตมีบุคลิกภาพที่ดี นาเล่ือมใส 
2 นิสิตมีความเมตตากรุณาตอลูกศิษย 
3 นิสิตมีความขยันหมั่นเพยีร 
4 นิสิตมีความออนนอมถอมตน 
5 นิสิตมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
6 นิสิตไมโกหก หลอกลวงผูอื่น 
7 นิสิตมีความภาคภูมิใจในการประกอบวชิาชีพครู 
8 นิสิตมีความยุติธรรม ไมลําเอยีง 
9 นิสิตไมแสวงหาผลประโยชนจากสถานศึกษาและนกัเรียน 
10 นิสิตเสียสละเวลา และอุทิศตนตอประโยชนสวนรวม 

คะแนนเฉลี่ย (รวมคะแนนทั้งหมดแลวหารดวย 10) เทากับ ........................... คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
.......................................................................................................................................................................................... ...................... 
................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 

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

ผูบริหารสถานศึกษา
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งานฝึกประสบการณวิ์ชาชีพทางการศึกษา 

วิทยาลยัการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 

 โทร. 093-132-7121, 

054-466-666 ต่อ 1370, 1376
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