
  

ค ู่มือการฝึกประสบการณวิ์ชาชีพคร ู

ระดบับณัฑิตศึกษา 

 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 

 และ  
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วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คำนำ 
 
 คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยการศึกษา สำหรับการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกำหนดการ รายละเอียดข้อมูลที่จำเป็น และแบบฟอร์มที่ใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  
 วิทยาลัยการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าเอกสารฉบับนี ้จ ักเกิดประโยชน์ต่อนิสิต ผู ้บริหาร
สถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศ  รวมทั้งบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจักทำให้นิสิตสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการเตรียมการ และการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อไป  
         

       วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
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สารบัญ 
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คำนำ  
สารบัญ  
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ตอนที่ 1 แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 2 
 บทที่ 1 บทนำ 2 
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2 
  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 4 
  รายวิชาที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 5 
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  หลักการของการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู 9 
  ความมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 9 
  ลักษณะงานประสบการณ์วิชาชีพครู 10 
  หลักการเบื้องต้น 11 
  การนับเวลาในการปฏิบัติการสอน 11 
  ขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 12 
 บทที่ 3 บทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 
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ส่วนน ำ 
วิทยำลัยกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ปรัชญำ  การศึกษาเป็นรากฐานของมนุษย์ 
วิสัยทัศน์ ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่เป็นสากล 
พันธกิจ  1. เป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
  2. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพสู่สากล 
  3. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
  4. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศึกษา 
  5. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
เพ่ือสร้างปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชน 
  6. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  7. เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมวิชาชีพครูและบ่มเพาะจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู 
 
ตรำสัญลักษณ์และสี 
 เปลวเทียนรูปดอกบัว หมายถึง การศึกษาดุจแสงแห่งเปลวเทียน เมื่อ 
     ความสว่างของเปลวเทียนรวมกัน คือ   
     ความสว่างของชีวิต 
  สีทอง หมายถึง  ความรุ่งเรืองแห่งปัญญา 
  สีชมพู  หมายถึง  ความมีพลังและความคิดสร้างสรรค์ 
 
เอกลักษณ์ ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for community 
 Empowerment) 
อัตลักษณ์  มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 
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ตอนที่ 1 แนวทำงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษำ  
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

  
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการศึกษาและเปิดการสอนตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

กับการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพครู ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยก าหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ ความส าคัญ และโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ 
หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 

1. ปรัชญำของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อยู่บนพ้ืนฐานความ
เชื่อในคุณค่าความเป็นมนุษย์ว่าสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพในทุกด้าน ด้วยจิตใจใฝ่เรียนรู้ ให้
เป็นนักการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ รวมทั้งออกแบบ สร้าง ใช้ และวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้าน
หลักสูตรและการสอนตามบริบทของสังคม ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการและเป็น
ระบบอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในวิชาชีพ                                                                                                                                                                                                                 

2. ควำมส ำคัญ 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตรผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษามืออาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ
การเรียนรู้ เป็นผู้น าทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน ในสถาบันการศึกษาและองค์กรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน เพ่ือการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อในระดับสูง ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านหลักสูตรและ
การสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในศตวรรษที่ 21 และทิศทางการ
พัฒนาประเทศโดยรวม 
 
 
  



 

 
  

3 
 

คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ 
ดังต่อไปนี้  
 3.1 เป็นครูและนักการศึกษามืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน      
 3.3 เป็นผู้ที่สามารถพัฒนา และประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านหลักสูตรและการ
สอน รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.4 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและผู้อ่ืน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ แสดงออกด้านความเป็นผู้น าในด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนได้เหมาะสมตามโอกาส 
  3.5 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการน าเสนอรายงาน ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และ/หรือ 
วิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. หลักสูตร 
  4.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 49(4) หน่วยกิต 
  4.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 
  

 
 

ล ำดับ 

 
รำยกำร 

เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
แผน ก 
แบบ ก1 

แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก       
แบบ ก2 

แผน ข (1) แผน ข (2) 

1 งำนรำยวชิำ (Coursework) ไม่น้อยกว่ำ    24 30 42 
1.1 หมวดวิชาวิชาแกน - - - 9 9 9 
1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    15 21 33 
   1.2.1 วิชาเอก - - - 12 12 12 
   1.2.2 วิชาชพีครู 
           1.2.2.1 รายวชิา 
           1.2.2.2 การปฏิบัติการสอน 

- - -   18 
12 
6 

   1.2.3 วิชาเลือก    3 9 3 
2 วิทยำนิพนธ์  ไม่น้อยกว่ำ 36 12 - 12 - - 
3 กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง  - - 3-6 - 6 6 
4 วิชำบงัคับไม่นับหน่วยกิต - - - (5) (5) (5) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกวำ่ 36 36 36 36(5) 36(5) 48(5) 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรกำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีความเชื่อว่า นักพัฒนาหลักสูตร
และการสอนต้องมีความรอบรู้เชิงวิชาการในระดับสูง สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ ด้าน
หลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมในศตวรรษที่ 21 เชี่ยวชาญในการศึกษาค้นคว้าและ
วิจัยพัฒนานวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าในศาสตร์หลักสูตรและการ
สอนทั้งระดับชาติและนานาชาติ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ 
 

2. ควำมส ำคัญ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเป็นหลักสูตรที่มีความพร้อมและ
สามารถผลิตนักการศึกษายุคใหม่ที่เป็นก าลังส าคัญด้านการจัดการศึกษาของประเทศ เป็นผู้น าทางวิชาการ
ด้านหลักสูตรและการสอนที่มีความเชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้ที่ลุ่มลึกในด้านหลักสูตรและการสอน 
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงด้านหลักสูตรและการสอน และเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านหลักสูตรและการสอนให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรทุก
ระดับ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
 3.1  มีความรู้ความสามารถระดับสูงในศาสตร์หลักสูตรและการสอน การผลิตและพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ด้านหลักสูตรและการสอน การประยุกต์ใช้ความรู้แบบองค์รวมในการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน    
       3.2  มีความสามารถในการวิจัยขั้นสูงและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
หลักสูตรและการสอน ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศได้อย่างสร้างสรรค์  
 3.3  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และภาวะผู้น าทางวิชาการ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการ
ประกอบวิชาชีพด้านหลักสูตรและการสอนด้วยความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
  4. หลักสูตร 
     4.1 จ านวนหน่วยกิต  

หลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอก 
ไม่มีงานรายวิชา (Course work) จะต้องท าวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 48(3) หน่วยกิต 

หลักสูตรแบบ  2.1 (1) ส าหรับผู้ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอก 
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และงานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48(3)  หน่วยกิต  
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 
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หลักสูตรแบบ  2.1 (2) ส าหรับผู้ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอก 
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และงานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72(3)  หน่วยกิต  
 4.2 โครงสร้างหลักสูตร  
ล ำดับ รำยกำร เกณฑ์ สกอ. มคอ.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 
แบบ 
1.1 

แบบ 2.1 
แบบ 
1.1 

แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.1 
(1) 

แบบ 2.1 
(2) 

1 งำนรำยวชิำ (Coursework) ไม่น้อยกว่ำ - 12 - 12 36 - 12 36 
1.2 หมวดวิชาวิชาแกน - - - - 9 - 3 9 
1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - - 27  9 27 
   1.2.1วิชาเอก - - - - 9 - 3 9 
   1.2.2 วิชาชพีครู 
           1.2.2.1 รายวชิา 
           1.2.2.2 การปฏบิติัการสอน 

- - - - 
- 
- 

18 
12 
6 

- - 
- 
- 

18 
12 
6 

    1.2.3 วิชาเลือก    - -  6 - 
2 วิทยำนิพนธ์  ไม่น้อยกว่ำ 48 36 48 36 36 48 36 36 
3 วิชำบงัคับไม่นับหน่วยกิต - - - - - (3) (3) (3) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกวำ่ 48 48 48 48 72 48(3) 48(3) 72(3) 
 

รำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
1. หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 

1) จ ำนวนหน่วยกิต  7  หน่วยกิต   ดังนี้ 
177718 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 หน่วยกิต 

 Professional experience Practicum during study (60 ชั่วโมง) 

177762 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
Teaching Practice in School 1 

3 หน่วยกิต 
(240 ชั่วโมง) 

177763 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
Teaching Practice in School 2 

3 หน่วยกิต 
(240 ชั่วโมง) 

 
  



 

 
  

6 
 

คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 
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2) ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
177718 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงเรียน                                 1 หน่วยกิต (60 ชั่วโมง) 
          Professional experience Practicum during study 

ศึกษาและรวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไป บริบทของชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การสังเกตบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครูในฐานะครูประจ าชั้น ครูผู้สอน ครูแนะ
แนวและให้ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เสนอ
แนวทางการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู มีความซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่ครู  

177762 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1                                       3 หน่วยกิต (240 ชั่วโมง)      
          Teaching Practice in School 1 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรระดับรายวิชา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียนที่ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความถนัดและความ
สนใจ ให้มีปัญญารู้คิดและความเป็นนวัตกร และมีความสุขในการเรียน พัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสาร สร้างเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน สร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวัดและประเมินผลและการวิจัย 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
177763 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2          3 หน่วยกิต (240 ช่ัวโมง) 
           Teaching Practice in School 2 
 ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ที่บูรณาการความรู้ เนื้อหา
วิชาเอก หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
ความถนัดและความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิดและความเป็นนวัตกร และมีความสุขในการเรียน ใช้ความรู้การวัด 
ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคมและสามารถน า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม และมี
จิตวิญญาณความเป็นครู 
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2 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน    

1) จ ำนวนหน่วยกิต        7 หน่วยกิต 
177881 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน         1 หน่วยกิต  

 Professional experience Practicum during study (60 ชั่วโมง) 

177882 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      3 หน่วยกิต  

 Teaching Practice in School 1 (240 ชั่วโมง) 

177883 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      3 หน่วยกิต  

 Teaching Practice in School 2 (240 ชั่วโมง) 

 
2) ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

177881 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงเรียน                              1 หน่วยกิต (60 ชั่วโมง) 
 Professional experience Practicum during study  

ศึกษาและรวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไป บริบทของชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การสังเกตบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครูในฐานะครูประจ าชั้น ครูผู้สอน ครูแนะ
แนวและให้ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เสนอ
แนวทางการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู มีความซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่ครู  
177882 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1                                3 หน่วยกิต (240 ช่ัวโมง)  
 Teaching Practice in School 1 
 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรระดับรายวิชา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียนที่ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความถนัด
และความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิดและความเป็นนวัตกร และมีความสุขในการเรียน พัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้และการ
สื่อสาร สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
วัดและประเมินผลและการวิจัย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู 
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177883 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2                                 3 หน่วยกิต (240 ชั่วโมง)  
 Teaching Practice in School 2 
 ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ที่บูรณาการความรู้ เนื้อหา
วิชาเอก หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
ความถนัดและความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิดและความเป็นนวัตกร และมีความสุขในการเรียน  ใช้ความรู้การ
วัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคมและสามารถน า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม และ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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บทที่ 2  
ทิศทำงกำรฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพครู 

 
ควำมส ำคัญของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการผลิตครู เพราะเป็นกระบวนการ
ภาคปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างนิสิตครู ให้เป็นผู้มีความรัก ความศรัทธาต่ออาชีพครู และมีความรู้
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ พึงพอใจแก่หน่วยงานผู้ใช้ครู  
กระบวนการภาคปฏิบัติต่างๆ ที่จะช่วยให้การผลิตครูมีคุณภาพที่พึงประสงค์ได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากหน่วยงานผู้ใช้ครูอย่างจริงจัง เพราะหน่วยงานผู้ใช้คร ูคือ สถานที่
ฝึกปฏิบัติ เป็นแหล่งต้นแบบที่จะให้นิสิตครูได้เรียนรู้จักสถานการณ์จริง ควบคู่กับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจาก
มหาวิทยาลัยในทุกๆ ขั้นตอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจึงเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการผลิตครู 
ดังกล่าวมาแล้ว 

หลักกำรของกำรจัดประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
       1. มุ่งประสานการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้ควบคู่กันอยู่ตลอดเวลา 
       2. มุ่งการปฏิบัติและการหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริงให้มากท่ีสุด 
        3. มุ่งสร้างความคุ้นเคยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะ และมีขั้นตอนอย่างต่อเนื่องกันตลอด
หลักสูตร 
       4. มุ่งจัดประสบการณ์วิชาชีพครูในลักษณะอันจะเป็นการพัฒนาสมรรถภาพนิสิตครูให้สมบูรณ์มาก
ที่สุด 
       5. มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผลิตครู และให้ครูผลิตครูใหม่ที่มีคุณภาพ 

ควำมมุ่งหมำยของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาเป็นรายวิชาที่ส าคัญในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ใน

กระบวนการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือให้ได้ครูคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู นิสิตครูจ าเป็นต้อง
ฝึกปฏิบัติการสอน การสร้างและใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ จนเกิดทักษะในการสอนวิชา
เฉพาะ ตลอดจนเรียนรู้การท างานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน อันจะน าไปสู่การเกิดความรักและความ
ศรัทธาในวิชาชีพครู พร้อมก้าวสู่การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
อันมีลักษณะส าคัญดังที่ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548) ได้พิจารณา คือ  

1. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพด้วยวิธีการแห่งปัญญา (Intellectual Method) 
 2. ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างเพียงพอ (Long Period of Training)  
 3. ผู้ประกอบวิชาชีพมีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Autonomy) 
 4. ผู้ประกอบวิชาชีพมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics) 
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 5. มีสถาบันวิชาชีพ (Professional Institution) หรือองค์กรวิชาชีพ (Professional 
Organization) เป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์จรรโลงวิชาชีพ 
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษามุ่งหมายให้นิสิตท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเกิด
ประสบการณ์ตรงในวิชาชีพครู คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จึงได้ก าหนดความมุ่งหมาย 
ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้นิสิตน าทฤษฎีวิชาชีพที่ได้เรียนมาไปทดลองฝึกปฏิบัติการสอนและท าการวิจัยในชั้นเรียน 
ตลอดจนปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียน และปัญหาที่เกิดขึ้น 

2. เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาและเรียนรู้งานการบริหาร และการจัดการโรงเรียน ตลอดจนปัญหาและ
วิธีการแก้ไข  

3. เพ่ือให้นิสิตปรับตัวเข้ากับสังคมในฐานะที่เป็นครู และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน ครู  
อาจารย์ และบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงเรียน ตลอดจนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถาบันเดียวกัน และ
ต่างสถาบัน 

4. เพ่ือให้นิสิตรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
5. เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกการเป็นครูที่ดี รู้จักการปฏิบัติตนตามระเบียบและกฎของโรงเรียนที่นิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 
6. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับวิทยาลัย

การศึกษา   
7. เพ่ือให้นิสิตมีเจตคติที่ดี และตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงและธ ารงไว้

ซึ่งสถาบันวิชาชีพครู  

ลักษณะงำนประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
 การจัดประสบการณ์วิชาชีพครู คือ การจัดให้นิสิตได้ออกฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ที่โรงเรียน โดยใช้เวลาฝึกต่อเนื่องกันเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
และ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 

1. ขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่จัดให้นิสิต
ได้ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมงานในหน้าที่ครูตามสภาพที่เป็นจริง และฝึกงานในหน้าที่ครูร่วมกับครูพี่เลี้ยง
และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยฝึกและวิทยากรอ่ืนๆ  
 2. ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นการฝึก
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตเป็นขั้นตอน
สุดท้ายก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคปฏิบัติจึงเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการผลิตครู ที่จะท าให้
ได้ครูที่มีคุณภาพ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคปฏิบัติจะเกิดผลดีก็ต่อเมื่อได้มีโอกาสไปฝึกใน
สถานการณ์จริงให้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หน่วยงานผู้ใช้ครู) 
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จึงต้องร่วมมือกับหน่วยงานผลิตครูอย่างใกล้ชิด และถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู เพ่ือให้ได้ครูใหม่ที่มีคุณภาพไปท างานในหน่วยงานผู้ใช้ครูต่อไป 

หลักกำรเบื้องต้น 
   ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แผน ข(2) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 

(2) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ถือเป็นรายวิชาที่มีความส าคัญยิ่ง โดยมีหลักการดังนี้ 

1. นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตทุกคนจะต้องผ่านการประเมินผลในรายวิชา 177718 การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 177762 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 177762 การ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  

2. นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทุกคนจะต้องผ่านการประเมินผลในรายวิชา 177881  การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 177882 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 177883 การ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  

ทั้งนี้ ไดก้ าหนดผลการเรียน S คือ ผ่าน และ U คือ ไม่ผ่าน   
กำรนับเวลำในกำรปฏิบัติกำรสอน  

    การฝึกสอนเต็มเวลา หมายถึง นิสิตที่ปฏิบัติการสอน 5 วัน/สัปดาห์ และปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ให้รวมการสอนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อีก 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมแล้วไม่เกิน 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ และปฏิบัติงานอ่ืนในสถานศึกษาตามที่
สถานศึกษาก าหนด รวมระยะทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และไม่เกิน 20 สัปดาห์     

ขอบข่ำยกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มุ่งสร้างประสบการณ์และฝึกทักษะต่างๆ ให้แก่นิสิต เพ่ือให้มี

ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อออกไปเป็นครู ซ่ึงวิทยาลัยการศึกษา 
ได้จ าแนกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไว้ดังนี้ 

1. งำนด้ำนกำรสอน 
   ข้อก าหนดของคุรุสภาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ก าหนดสาระการฝึกทักษะ

และสมรรถนะส าหรับการปฏิบัติงานสอนในสาขาวิชาเฉพาะไว้ดังนี้   
(ก) สาระการฝึกทักษะ 
     1) การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  2) การวางแผนการสอน ท าก าหนดการสอนทุกรายวิชาที่สอนและการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาที่รับผิดชอบและส่งให้อาจารย์พ่ีเลี้ยงตรวจก่อนสอนทุกครั้งและ
เตรียมสิ่งต่างๆ ให้พร้อมที่จะสอน  
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  3) การสังเกตการสอน ต้องสังเกตการสอนของอาจารย์พ่ีเลี้ยง หรือเพ่ือนนิสิต เพ่ือศึกษา
วิธีการ และก าหนดแบบแผนในการสอนของตนเอง 
  4) การสอน นิสิตต้องเข้าสอนในชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมาย
จากสถานศึกษา โดยมีชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
  5) การเลือกใช้ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
  6) การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้  
  7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  8) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา  
  9) การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  10) การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
  11) การสัมมนาทางการศึกษา 
 (ข) สมรรถนะ  
  1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
  2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
  3) สามารถท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
  4) สามารถท ารายงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 2. กำรปฏิบัติงำนอ่ืนในสถำนศึกษำ 
   การปฏิบัติงานอ่ืนในสถานศึกษา ได้แก่ งานกิจการนักเรียน งานพัฒนาผู้เรียน งานโครงการทาง

วิชาการ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ก าหนดให้นิสิตปฏิบัติงาน 2 งาน 
โดยมีเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

3. กำรสัมมนำและสะท้อนผลระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
   ในระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา งานฝึกประสบการณ์วิชาชีครู ก าหนดให้นิสิตทุก

คนต้องเข้าร่วมสัมมนาและสะท้อนผลปฏิบัติการสอน ตามปฏิทินที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
สัมมนาและสะท้อนผลดังนี้ 

   1. เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสสะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 
   2. เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   3. เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 
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บทที่ 3 

บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนและบุคลำกรเกี่ยวกับกำรจัดฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

 
1. บทบำทหน้ำที่ของงำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู มีดังนี้ 
 1.1 จัดหาและติดต่อโรงเรียนที่ใช้เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 1.2 ท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยให้เข้าใจตรงกันถึงหลักการจุดมุ่งหมายและวิธีการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจน
วิธีการประเมินผล 
 1.3 จัดนิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามโรงเรียนที่ก าหนด จัดปฐมนิเทศก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เต็มรูป เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจวิธีการ และงานในหน้าที่ครูที่นิสิตต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบอธิบายให้นิสิตเข้าใจถึงการปฏิบัติตนของนิสิตโดยเฉพาะ การสร้างคุณลักษณะครูที่ดี เช่น การ
สร้างบุคลิกภาพทั้งการแต่งกาย กิริยามารยาท ตลอดจนการสร้างวินัยในตนเอง ชี้แจงเอกสารรูปแบบต่างๆ 
ที่ต้องใช้ ตลอดจนแบบและวิธีการประเมินผล เกณฑ์การตัดสิน และแบบบันทึกต่างๆ ฯลฯ 
 1.4 จัดให้มีการสัมมนาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือให้ทราบปัญหาต่างๆ และ
ช่วยกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้น การจัดสัมมนาปัญหาการฝึกประสบการณ์ ด าเนินการ
โดยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งนิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมสัมมนาตามปฏิทินที่ก าหนด 
  1.5 ท าหน้าที่รวบรวมผลการประเมินทุกแบบของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละคน
จากทั้งสองหน่วยงาน (โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและมหาวิทยาลัยพะเยา) 
  1.6 ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์นิเทศประจ ามหาวิทยาลัย ในการตัดสินชี้ขาดผลการประเมินครั้ง
สุดท้ายของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละคน 
2. บทบำทหน้ำที่ของอำจำรย์นิเทศประจ ำมหำวิทยำลัย อาจารย์นิเทศก์หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท าหน้าที่นิเทศการสอนของนิสิต ให้ค าแนะน าในการ
เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีสอน สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผล มีบทบาทและ
หน้าที่ดังนี้ 
  2.1 เสริมเข้มการสอนวิชาเอก เพ่ือเตรียมนิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/ฝึกงาน 
 2.2 ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน   
  2.3 ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และติดตามการพัฒนาการท าแผนการจัดการเรียนรู้ของนิสิต 
  2.4 นิเทศการสอนอย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต 
  2.5 การนิเทศการสอน/ฝึกงานทุกครั้ง ควรบันทึกผลการนิเทศลงในสมุดบันทึก การนิเทศและ                   
การประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป/ฝึกงาน 
  2.6 ร่วมปรึกษากับครพ่ีูเลี้ยง เพ่ือการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/ฝึกงาน 
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  2.7 ตรวจสื่อการสอนของนิสิตก่อนที่นิสิตจะน าส่งโรงเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินผล
สมรรถภาพการสอน 
  2.8 ท าหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินต่อไปนี้ของนิสิต คือ 
    1)  ด้านคุณลักษณะและการปฏิบัติตน 
    2)  ด้านงานในหน้าที่ครู 
    3)  ด้านสมรรถภาพการสอน 
    4)  งานวิจัยในชั้นเรียน 
  2.9 ร่วมปรึกษากับครูพ่ีเลี้ยงและหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยการศึกษา เพ่ือการ
ตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 

3. บทบำทหน้ำที่ของครูพี่เลี้ยง ครูพ่ีเลี้ยง หมายถึง ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่นิสิตไปปฏิบัติการสอน ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน านิสิตในทุกๆ ด้านเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการสอนของนิสิต ทั้งด้านความรู้ เทคนิควิธี และคุณลักษณะของครู มีบทบาทดังนี้ 

3.1 ชี้แนะให้นิสิตทราบ และเข้าใจถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ครู 
3.2 มอบหมายงานในหน้าที่ครู แผนการจัดการเรียนรู้ในช่วงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูพร้อมตรวจและให้ค าแนะน าในการท าบันทึกการสอนก่อนนิสิตจะใช้สอนในชั้นเรียน 
3.3 ให้ค าแนะน าในเรื่องทั่วๆ ไป เช่น ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การปฏิบัติตนและการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียน การแต่งกาย ฯลฯ 
3.4 สังเกตการสอนของนิสิตในชั้นเรียนอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งบันทึก

ข้อเสนอแนะในสมุดบันทึกการนิเทศและการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
3.5  ประเมินผลและร่วมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตในความดูแลตามแบบ

ประเมินผลตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.6  ให้ค าปรึกษาแกน่ิสิตในการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดป้ายนิเทศจัดนิทรรศการ หรือ

โครงการพิเศษต่างๆ ฯลฯ 
3.7  ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับนิสิต ครูพ่ีเลี้ยงโปรดแจ้งให้ครูนิเทศทั่วไป หรืออาจารย์นิเทศ

ประจ ามหาวิทยาลัยทราบเพื่อแก้ไขปัญหาทันที 
3.8  ท าหน้าที่ประเมินแบบประเมินต่อไปนี้ของนิสิต คือ 

  1) คุณลักษณะและการปฏิบัติตน 
  2) งานในหน้าที่ครู 
   3) สมรรถภาพการสอน 
 3.9 ส่งแบบประเมินทุกแบบพร้อมผลสรุปแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ และน าส่งมหาวิทยาลัย
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 
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4. บทบำทหน้ำที่ของโรงเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  
     เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องขอความร่วมมือโรงเรียน เพ่ือเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต ดังนั้น โรงเรียนจึงมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
      4.1  พิจารณารับนิสิตในจ านวนที่สามารถรับได้ให้นิสิตมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      4.2  ปฐมนิเทศนิสิตเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในโรงเรียนได้
ถูกต้อง 
      4.3  ด าเนินการจัดครูพ่ีเลี้ยง วิชา ชั้น จ านวนชั่วโมงท่ีสอน และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนิสิต 
      4.4  ดูแลและให้ค าแนะน านิสิตให้ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  

     4.5  ให้ข้อเสนอแนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แก่นิสิตและมหาวิทยาลัย 
     4.6  ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์

วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย 
      4.7  สอดส่องดูแลกระตุ้นครูพี่เลี้ยงให้เอาใจใส่ร่วมท างานกับนิสิตไม่ควรทอดทิ้ง  
  4.8  ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิตกับบุคลากรในสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและ
ชุมชน 
      4.9  ส่งแบบประเมินนิสิตทั้งหมดจากครูพ่ีเลี้ยงมายังหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

บทที่ 4 
แผนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 

กับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
 

  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดแผนการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรฝ่าย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ระยะเวลำ รำยละเอียด 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูพ่ีเลี้ยง นิสิต อำจำรย์นิเทศ 

ก่อนเปิด
ภาคเรยีน 

1. เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูของมหาวิทยาลยั
พะเยา 

 

1. เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

1.เข้ารับการปฐมนิเทศนิสติ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. รายงานตัวต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 
3. พบครูพี่เลี้ยง และรับ
มอบงานวิชาชีพครู 
4. จัดท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ เสนอครูพี่เลี้ยง 

1. เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สัปดาห์ที่ 1 1. รับนิสิตและ
ปฐมนิเทศ 

2. ส่งนิสิตให้ครูพี่เลีย้ง 

1. รับนิสิต มอบหมายงาน
และช้ีแนะท าความเข้าใจ
เรื่องงาน 
2. แนะน าการปฏิบตัิ ตน 
และการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ 
3. ดูแลและให้ค าปรึกษา
ในการเตรยีมการจัดการ
เรียนรู ้
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และให้นิสติสังเกตการ
จัดการ เรียนรู้ พร้อมทั้ง
พูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

1. จัดเตรยีมกิจกรรมการ 
เรียนรู้และส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่จะน าไปใช้ 
แก่ครูพี่เลีย้ง 
2. สังเกตการจดัการเรียนรู้
ของครูพี่เลี้ยง  

ติดตามและรับฟังปัญหา
ระหว่างฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนิสิต (ถ้ามี) 

สัปดาห์ที่ 
2-3 

ให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ
ครูรวมทั้งด้าน
คุณธรรมจริยธรรมครู 
(เมื่อมีโอกาส) 

1. สังเกตการจดัการ 
เรียนรู้ของนิสติทุกครั้ง 
และให้ค าช้ีแนะ และ
ร่วมกันสะท้อนผลการ
สอนของนิสิต 
2. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
งานวิจัยในช้ันเรียนของ
นิสิต 

1. จัดการเรียนรูต้าม
แผนการจดัการเรียนรู ้
2.วางแผนการด าเนินงาน
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาการ เรียนรู ้
3. ฝึกปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ี 
ได้รับมอบหมาย 

ติดตามและรับฟังปัญหา
ระหว่างฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนิสิต (ถ้ามี) 
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ระยะเวลำ รำยละเอียด 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูพ่ีเลี้ยง นิสิต อำจำรย์นิเทศ 

3. ตรวจบันทึกประจ าวัน
ของนิสิต 

สัปดาห์ที่ 
4-5 
(นิเทศครั้ง
ที่ 1) 
 

ก ากับ ติดตาม การ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนิสิต 
ให้เป็นไปตามปฏิทิน 

1. สังเกตการสอนในช้ัน
เรียน 
ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ้
2. ประเมินและสะท้อนผล
การสอน พร้อมให้ค า
ช้ีแนะ  
3. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
งานวิจัยในช้ันเรียนของ
นิสิต 
5. ตรวจบันทึกประจ าวัน
ของนิสิต 

1.จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู,้ จัดการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน, บันทึกผลการ 
ปฏิบัติงาน 
2. เสนอปัญหาในการวจิัยใน
ช้ันเรียนต่อครูพีเ่ลี้ยงและ 
อาจารย์นิเทศ 

1. ร่วมกับครูพี่เลี้ยง 
ติดตามและประเมิน
แผนการจดัการเรียนรู้ 
พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
2. ร่วมกับครูพี่เลี้ยง ให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย
ในช้ันเรียนของนิสิต 

สัปดาห์ที่ 
6-7 

ให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ
ครูรวมทั้งด้าน
คุณธรรมจริยธรรมครู 
(เมื่อมีโอกาส) 

สังเกตการจัดการเรยีนรู้
ของนิสิตทุกครั้งและให้
ค าแนะน าการวิจยัในช้ัน
เรียนและโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้  

1.พัฒนา และปรับปรุง
แก้ไขการ จัดท าแผนการ
จัดการ เรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ ในช้ันเรยีนตาม 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ
ครั้งท่ี 1   
2. ปรับปรุง
กระบวนการวิจยัในช้ันเรียน
ตามข้อเสนอแนะของครูพี่
เลี้ยงและ อาจารย์นเิทศ 
และด าเนินการวิจยัในช้ัน
เรียน 
3. เสนอโครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ต่อครูพี่เลี้ยงและ 
อาจารย์นิเทศ 

ร่วมกับครูพี่เลี้ยงในการให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการวิจัย
ในช้ันเรียนและโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ 
8-9 
(นิเทศครั้ง
ที่ 2) 
 

ก ากับ ติดตาม การ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนิสิต 
ให้เป็นไปตามปฏิทิน 

1. ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์
นิเทศร่วมสังเกตการสอน
ในช้ันเรียน 
2. ประเมินและสะท้อนผล
การสอน พร้อมให้ค า
ช้ีแนะ  
3. ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์
นิเทศร่วมวางแผนการ
พัฒนาการสอนของนิสิต
ในตามข้อค้นพบท่ีได ้

1.พัฒนา และปรับปรุงแก้ไข
การ จัดท าแผนการจดัการ 
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ใน
ช้ันเรียนตาม ข้อเสนอแนะ
จากการนิเทศครั้งท่ี 2   
2.ด าเนินการวิจยัในช้ันเรียน
3.ด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

1. ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์
นิเทศร่วมสังเกตการสอน
ในช้ันเรียน 
2. ประเมินและสะท้อนผล
การสอน พร้อมให้ค าช้ีแนะ  
3. ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์
นิเทศร่วมวางแผนการ
พัฒนาการสอนของนิสิตใน
ตามข้อค้นพบท่ีได ้
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ระยะเวลำ รำยละเอียด 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูพ่ีเลี้ยง นิสิต อำจำรย์นิเทศ 

4. ตรวจบันทึกประจ าวัน
ของนิสิต 

4. ให้ข้อเสนอแนะการวิจัย
ในช้ันเรียนและโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้แก่นิสิต 

สัปดาห์ที่ 
10-11 

ให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ
ครูรวมทั้งด้าน
คุณธรรมจริยธรรมครู 
(เมื่อมีโอกาส) 

1. สังเกตการสอนในช้ัน
เรียน 
2.ให้ข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงานวิจัยในช้ันเรียน
และโครงการพัฒนาการ
เรียนรู้แก่นสิิต 
3.ตรวจบันทึกประจ าวัน
ของนิสิต 

1. พัฒนา และปรับปรุง
แก้ไขการ จัดท าแผนการ
จัดการ เรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ ในช้ันเรยีนตาม 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ
ครั้งท่ี 2  
2. ด าเนินการวิจัยในช้ัน
เรียน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ
การวิจัยในช้ันเรียนและ
โครงการพัฒนาการเรียนรู้
แก่นิสิต (ถ้ามี) 

สัปดาห์ที่ 
12-13 
(นิเทศครั้ง
ที่ 3) 
 

ให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ
ครูรวมทั้งด้าน
คุณธรรมจริยธรรมครู 
(เมื่อมีโอกาส) 

1. สังเกตการสอนในช้ัน
เรียน 

2. ประเมินและสะท้อนผล
การสอน พร้อมให้ค า
ช้ีแนะ  

3. ตรวจบันทึกประจ าวัน
ของนิสิต 

1. จัดท าแผนการจดัการ 
เรียนรู้ และการจัดการ
เรียนรู้ ในช้ันเรยีน   
2. เสนอความก้าวหน้า
งานวิจัยในช้ันเรียนและ
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ต่อ
ครูพี่เลีย้งและอาจารย์นิเทศ 

ครูพี่เลีย้งและอาจารย์
นิเทศร่วมกันพิจารณา
ความก้าวหน้าของนิสิต
ด้านการจดัการเรียนรู้ การ
วิจัยในช้ัน และโครงการ
พัฒนาการเรียนรู ้

สัปดาห์ที่ 
14-16 

ให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ
ครูรวมทั้งด้าน
คุณธรรมจริยธรรมครู 
(เมื่อมีโอกาส) 

ติดตามและประเมินการ
จัดท าเอกสารรายงานของ
นิสิต พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ 

จัดท าเอกสารรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 4 รายการได้แก่   
1) บันทึกประจ าวัน  
2) แผนการจัดการเรียนรู้ทุก
วิชาที่สอนตลอดภาค
การศึกษา  
3) งานวิจัยในช้ันเรียน  
4) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ 

ติดตามและประเมินการ
จัดท าเอกสารรายงานของ
นิสิต พร้อมท้ังให้
ข้อเสนอแนะ 

สัปดาห์ที่ 
17-18 
(นิเทศครั้ง
ที่ 4) 
 

ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ของนิสิต และส่งผล
การประเมินมายัง
วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

ประเมินแผนการจัดการ 
เรียนรู,้ การจัดการเรียนรู้
ในช้ันเรียน, บันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน, โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้ และ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อ 
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู (มัชฌิมนิเทศ) 

1. ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นิสิต ด้านคณุลักษณะและ
การปฏิบัตติน, ด้านงานใน
หน้าท่ีครู, ด้านสมรรถภาพ
การสอน , งานวิจัยในช้ัน
เรียน 
2. ส่งผลการประเมินต่อ
หน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
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หมำยเหตุ ในสัปดาห์ที่ 17-18 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ภาคเรียนหลังของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู นิสิตจะต้องร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
(ปัจฉิมนิเทศ)  
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บทที่ 5 
กระบวนกำรฝึกปฏิบัตงิำนวิชำชีพในสถำนศึกษำ 

 
1. หลักเกณฑ์กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพในสถำนศึกษำ 

   นิสิตที่จะออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านกลุ่ม
วิชาชีพครูทุกรายวิชาและจะต้องฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา ตาม
ประกาศคณะกรรมการ คุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือ
การประกอบวิชาชีพ ด้านมาตรฐานบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังนี้ 

   1.1 มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนดเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

   1.2 มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ประสบการณว์ิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด ได้แก่  
                   1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
                   2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้เรียน 
                   3) สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
                   4) สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
          การนับเวลาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิสิตต้องปฏิบัติการสอนในรายวิชาที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่ตนเองถนัด โดยมีชั่วโมงปฏิบัติการสอน สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 12 ชั่วโมง/
สัปดาห์ จ านวน 5 วัน/สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้รวมการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมลูกเสือ 1 ชั่วโมง/
สัปดาห์ และกิจกรรมชุมนุม และปฏิบัติงานอ่ืนในสถานศึกษา ตามที่สถานศึกษาก าหนด รวมทั้งสิ้นไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ และไม่เกิน 20 สัปดาห์   

2. ระยะเวลำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม-เมษายน 
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนหลัง ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  

3. ผู้รับผิดชอบกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  
    คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

4. ระเบียบและข้อปฏิบัติในระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
     ในระหว่างที่นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิสิตต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ เพ่ือให้นิสิตสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ คู่มือ
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ฉบับนี้จึงได้ก าหนดแนวทางท่ีนิสิตต้องปฏิบัติ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ส่วนระเบียบและ
ข้อปฏิบัติอื่นท่ีไม่ได้กล่าวไว้ในคู่มือเล่มนี้ ให้นิสิตปฏิบัติตามที่สถานศึกษาก าหนด 
     4.1 ระเบียบกำรลำ 
   การลากิจ ลาป่วย ในกรณีที่นิสิตมีความจ าเป็นต้องหยุดปฏิบัติการสอนให้นิสิตลากิจ หรือ
ลาป่วยแล้วแต่กรณีโดย โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1) การลากิจ นิสิตต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ และต้องได้รับอนุญาตก่อน
จึงสามารถหยุดปฏิบัติการสอนได้ 
   2) การลาป่วย  นิสิตต้องแจ้งสถานศึกษาให้ทราบในวันแรกของการลาป่วย และต้องส่ง
ใบลาย้อนหลังในวันแรกที่กลับมาปฏิบัติงานหลังป่วย กรณีลาป่วยตั้งแต่ 3 วันท าการขึ้นไป ต้องมีใบรับรอง
แพทย์แนบมาด้วย 
   3) การส่งใบลา นิสิตต้องส่งใบลาที่สถานศึกษา โดยยื่นผ่านครูพ่ีเลี้ยงขึ้นไปตามล าดับ เมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วให้ถ่ายส าเนาแจ้งอาจารย์นิเทศประจ ามหาวิทยาลัย   
   4)  ในกรณีที่มีการลา นิสิตต้องแจ้งอาจารย์นิเทศประจ ามหาวิทยาลัย  ล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 วันท าการในกรณีการลากิจ และในกรณีของการลาป่วยให้นิสิตแจ้งอาจารย์นิเทศประจ ามหาวิทยาลัย        
ในวันแรกที่ลาป่วย  
 หมำยเหตุ   1. กรณีที่นิสิตหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ และมิได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ จะถือว่า
ขาดการปฏิบัติการสอนโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งจะมีผลต่อการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
        2. ในกรณีที่นิสิตลากิจหรือลาป่วย ต้องฝึกปฏิบัติการสอนชดเชยให้ครบ 360 ชั่วโมง/
ภาคเรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
        3. การลากิจ อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน หากลาเกินกว่าที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะมีผลต่อการประเมินผลการเรียน 
        4. การลาป่วย อนุญาตให้ลาได้กรณีที่มีใบรับรองแพทย์เท่านั้น   
  4.2 กำรขออนุญำตออกนอกสถำนศึกษำ  
        1) ในการออกนอกสถานศึกษาที่นอกเหนือจาก การลากิจ ลาป่วย และลากลับคณะ/
วิทยาลัยในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน นิสิตต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษานั้น 
        2) ในการขอกลับวิทยาลัยการศึกษา นิสิตที่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากวิทยาลัย
การศึกษา เพ่ือร่วมกิจกรรมที่ก าหนด ให้ประธานนิสิตของแต่ละโรงเรียน แสดงหนังสือจากทางคณะ/
วิทยาลัย และแจ้งให้สถานศึกษาทราบทุกครั้ง 
   4.3 กำรพำนักเรียนออกไปนอกสถำนศึกษำ 
    นิสิตจะพานักเรียนออกไปนอกสถานศึกษา หรือไปทัศนศึกษาตามล าพังไม่ได้ จะต้องมีครู
ประจ าการเป็นผู้น าไป นิสิตเป็นเพียงผู้ช่วยเท่านั้น 
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   4.4 กำรสอนพิเศษนอกเวลำ 
         การจัดกิจกรรม หรือการสอนซ่อมเสริมนอกเวลาราชการนั้น นิสิตจะต้องได้รับอนุญาต
จากผู้บริหารสถานศึกษา และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา 

5. ข้อปฏิบัติในสถำนศึกษำ 
   1. รายงานตัว ณ สถานศึกษา ตาม วัน เวลาที่ก าหนด 

2. ศึกษาและรับทราบระเบียบปฏิบัติ หน้าที่ ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในสถานศึกษาให้เข้า ใจ
ชัดเจน และน าไปปฏิบัติ 
   3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ เต็มก าลังความรู้ 
ความสามารถ 
   4. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนนอกเหนือจากการสอนตามที่สถานศึกษามอบหมาย 
   5. เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
   6. แต่งกายตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย สะอาด และสุภาพเรียบร้อย 
                7. สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ คณะครู นักเรียน บุคลากรใน
สถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
      8. ไปถึงสถานศึกษาก่อนเวลาและไม่กลับก่อนเวลาสถานศึกษาเลิก 
6. บทลงโทษ 
                นิสิตที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา และไม่ปฏิบัติตามข้อ 5 
และข้อ 6 ข้างต้น หรือกระท าการใดๆ อันจะน าความเสื ่อมเสียมาสู ่มหาวิทยาลัย หรือหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จะได้รับการพิจารณาโทษจากคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดังนี้ 
              - ว่ากล่าวตักเตือน 
 - ภาคทัณฑ์  
 - เรียกตัวกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและถือว่าไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

 7. กำรประเมินกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ  
   การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก าหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติการสอนของ

นิสิต โดยให้งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงานกับอาจารย์นิเทศ และสถานศึกษาให้มีคณะผู้
ประเมินเพื่อท าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติการสอน และให้คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก าหนด
แบบประเมิน เงื่อนไขการตัดสินผลการประเมิน ระยะเวลาในการประเมิน ระยะเวลาส่งผลการประเมินให้
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมทั้งหลักฐานการผ่านการประเมิน โดยการประเมินจะต้องพิจาณาตาม
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

1. สามารถจัดการเรียนรู้ได้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
2. สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน 
3. สามารถจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
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การฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ได้สร้างแบบประเมินส าหรับใช้ประเมินการปฏิบัติการสอนให้สถานศึกษาของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ดังต่อไปนี้  

     7.1 แบบประเมินกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
          7.1.1 พล.1-7 
          7.1.2 ผบ. 
     7.2 แบบบันทึกส ำหรับนิสิต 
          7.2.1 แบบบันทึกปฏิบัติงานประจ าวัน 
 7.2.2 บัญชีลงเวลา 
     7.3 เอกสำรกำรสอนอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

8. กระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
    8.1 แบบประเมินกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ โดยสถำนศึกษำ 

 8.1.1 ครูพ่ีเลี้ยง  (35 %) 
      1) พล.1 แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอน 
       2) พล.2 แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 

        3) พล.3 แบบประเมินคุณลักษณะของความเป็นครู  
        4) พล.4 แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน   
        5) พล.5 บันทึกการตรวจสมุดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการสอน 
       6) พล.6 แบบประเมินการปฏิบัติงานกิจกรรมอ่ืนๆ         

  8.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษา (5 %) 
                             1) ผบ.  แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  
     8.2 แบบประเมินกำรปฏิบัติกำรสอน ส ำหรับมหำวิทยำลัย 
           8.2.1 อาจารย์นิเทศประจ ามหาวิทยาลัย  (50 %) 
                            1) อน.1  แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอน 

       2) อน.2  แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
                            3) อน.3  แบบประเมินคุณลักษณะของความเป็นครู 

       4) อน.4  แบบประเมินงานการวิจัยในชั้นเรียน   
          8.2.2 จากหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยการศึกษา (10 %) 
                           1) จากการเข้าร่วมการสัมมนาในวิทยาลัยการศึกษา (5 %) 
 2) จากบัญชีลงเวลาการปฏิบัติการสอน (5 %) 
    (ลาป่วย ลากิจ หรือขาดโดยไม่ทราบสาเหตุ หัก วันละ 1 คะแนน) 
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สรุปสัดส่วนในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 1. สถานศึกษา (ครูพ่ีเลี้ยง 35 % + ผู้บริหารสถานศึกษา 5 %)  40 % 
 2. อาจารย์นิเทศประจ ามหาวิทยาลัย       50 % 
 3. หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      10 % 
     (บัญชีลงเวลา สมุดบันทึก และการเข้าร่วมการสัมมนา)          รวม 100 % 

หมายเหตุ : การคิดค่าระดับคะแนนใช้วิธีแบบอิงเกณฑ์ 
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9. ผู้ประสำนงำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู   
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ส ำนักงำน โทรสำร โทรศัพท์มือถือ 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง 
รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
054 – 466666 

ต่อ 1175 
054 – 466691 

084-8088714 

ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ ผู้ช่วยคณบดี 
054 – 466666  

ต่อ 1375 

095-1684615 
นางสาวปวันรัตน์  วังมา นักวิชาการศึกษา 093-1800546 
นางสรญา จรัสโสภาสิทธิ ์ นักวิชาการศึกษา 081-1800546 
นางสาวปรียานุช ใจสุข นักวิชาการศึกษา 053-152152 053-152151 082-9317585 
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10. ปฏิทินกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
 

กิจกรรม 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

ภำคเรียนแรก ภำคเรียนหลัง 
ประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ประจ าภาคการศึกษา 

ตุลาคม - 

ประชุมผู้บริหารและครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ตุลาคม - 
ปฐมนิเทศนิสิต อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  

ตุลาคม - 

นิสิตรายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา ตุลาคม 
(ตามสถานศึกษาก าหนด) 

- 

นิสิตปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา พฤศจิกายน 
ถึง มีนาคม 

พฤษภาคม 
ถึง ตุลาคม 

วันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา  มีนาคม ตุลาคม 
ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจ าภาคการศึกษา - ตุลาคม 
ส่งผลงานการปฏิบัติการวิชาชีพให้ครูพี่เลี้ยงประเมินผล 
 1) บันทึกประจ าวัน  
 2) แผนการจัดการเรียนรู้ทุกวิชาที่สอนตลอดภาคการศึกษา  
 3) งานวิจัยในชั้นเรียน  
 4) โครงการพัฒนาการเรียนรู้  

เมษายน ตุลาคม 

ส่งผลงานการปฏิบัติการวิชาชีพทั้งหมดให้อาจารย์นิเทศ
ประเมินผล (ผลงานทั้งหมดต้องผ่านการรับรองโดยครูพี่เลี้ยงและ
ผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว) 

เมษายน ตุลาคม 

ประชุมตัดสินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

เมษายน ตุลาคม 
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ตอนที่ 2 เอกสำรทีเ่กี่ยวข้องกับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 
1. แบบเสนอโครงการ  
2. การท าวิจัยในชั้นเรียน 
3. แบบฟอร์มประวัตินิสิต 
4. บันทึกนัดหมายกับอาจารย์นิเทศและครูพ่ีเลี้ยง 
5. สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมสัมมนาระหว่างฝึกสอน 
6. บันทึกกิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมายให้ระหว่างฝึกสอน 
7. บันทึกการปฏิบัติการสอน 
8. บันทึกความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบัติการสอน 
9. ดัชนีเอกสารส าหรับอาจารย์นิเทศ 
10. ดัชนีเอกสารส าหรับครูพ่ีเลี้ยง 
11. แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
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แบบเสนอโครงกำร 
 

 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
............................................................................................................................. ...........................................
................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ..........................................................................   

2. วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................  

3. เป้ำหมำย 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................ ............................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................  

4. สถำนที่กำรด ำเนินกำร 
............................................................................................................................. ...........................................
................................................................. .......................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................  

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
............................................................................................................................. ...........................................
.............................................................. ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 

7. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ..................................................  
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8.  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................ ................................
................................................................................................... ..................................................................... 
 
9. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
................................................................................ ........................................................................................  

10. กำรติดตำม/ประเมินผล 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................... .........................................................................................................  

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................................  
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วิจัยในชั้นเรียน 

ขั้นตอนของกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน  
 การวิจัยชั้นเรียนมีวงจรการปฏิบัติการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นตอนนี้เริ่มจากการส ารวจ และวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนที่ครูต้องการ
แก้ไข  ศึกษาแนวทางการแก้ไข เลือกวิธีการแก้ไขจากรูปแบบต่างๆ และวางแผนการท ากิจกรรม โดย
ค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ 
       2. ขั้นปฏิบัติ (Act) เมื่อได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนและได้เลือกวิธีการที่จะน ามา
แก้ไขแล้วนั้นตอนต่อไปเป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
        3. ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) ในขณะที่ท าการวิจัย หรือด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ใน
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จ าเป็นต้องมีการสังเกตและจดบันทึกสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการปฏิบัติผลของการปฏิบัติ อุปสรรค และปัญหาที่เกิดขึ้น 
       4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นของการประเมิน หรือตรวจสอบ
กระบวนการ  ผลการปฏิบัติ ปัญหาข้อจ ากัด เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน หรือข้อมูลที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและวาง
แผนการปฏิบัติขั้นต่อไป 

เครื่องมือในกำรวิจัยในชั้นเรียน 
การวิจัยในชั้นเรียน สามารถแยกเครื่องมือเป็น 2 ประเภท  คือ 

        1. นวัตกรรม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือใช้ทดลองเพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน 
อาทิ การใช้วิธีการสอนเทคนิคการสอน รูปแบบการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแบบฝึกหัด ซึ่ง
ครู นักวิจัยจะใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ข้างต้นเพ่ือแก้ปัญหานั้น จะต้องมีการวางแผนการสอน เพ่ือ
แก้ปัญหาโดยการเขียนแผนการสอน ดังนั้นแผนการสอน เป็นเครื่องมือทดลองนั่นเอง เช่น วิธีสอน แบบฝึก
ทักษะ ชุดกิจกรรม เป็นต้น 
         2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล เป็นสิ่งที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบปัญหาการวิจัย ผลการน า
นวัตกรรมไปทดลองแก้ไข และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภทมีวิธีการใช้ต่างกันขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของข้อมูล หรือตัวแปรที่ต้องการศึกษา เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบวัดเจตคติ แบบ
สังเกต แบบสัมภาษณ ์เป็นต้น   
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ส่วนประกอบกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
การเขียนรายงานการวิจัยประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
1. ส่วนน ำ ประกอบด้วย 
    1.1 ปกนอก 
    1.2 ปกใน 
    1.3 บทคัดย่อภาษาไทย 
    1.4 กิตติกรรมประกาศ 
    1.5 สารบัญ 
    1.6 สารบัญตาราง 
    1.7 สารบัญภาพ (ถ้ามี) 
2. ส่วนเนื้อหำ  ประกอบด้วย 
    2.1 บทที่ 1  บทน า 

2.1.1 ความเป็นมาและส าคัญของปัญหา 
2.1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1.3 สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
2.1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2.1.5 ขอบเขตการวิจัย 

                             - ขอบเขตด้านประชากร 
                             - ขอบเขตด้านตัวแปร 
                             - ขอบเขตด้านเนื้อหา 

2.1.6 กรอบแนวคิด 
2.1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

      2.2 บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1 แนวคิด/ทฤษฎี/เอกสารและต ารา 
2.2.2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    

     2.3 บทที่ 3  วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.3.1 รูปแบบการวิจัย 
2.3.2 ประชากร 
2.3.3 กลุ่มตัวอย่าง 
        - ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
        - การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

                             - การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2.3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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        - นวัตกรรม 
                             - การสร้างและหาคุณภาพ 
                             - เครือ่งมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.3.5 วิธีการด าเนินการ/การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                     2.3.6 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

     2.4 บทที่ 4 ผลการวิจัย 
      2.5 บทที่ 5  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

3. ส่วนอ้ำงอิง  ประกอบด้วย 
    3.1 บรรณานุกรม 

              3.2 ภาคผนวก 
                   3.2.1 ภาคผนวก  ก 
                           - หนังสือเชิญ/ หนังสือขอความร่วมมือ/รายชื่อ 
                           - ผู้เชี่ยวชาญ 
                   3.2.2 ภาคผนวก  ข 
                           - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ข้อเสนอแนะในกำรเขียนส่วนเนื้อหำ 

บทที่ 1 บทน ำ 
    1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
               ระบุถึงมูลเหตุของเรื่องความจ าเป็นที่ต้องการวิจัยท าไมจึงเลือกท าในหัวข้อนี้ การเขียนความ
เป็นมาของปัญหาจะเริ่มต้นแบบกว้างๆ ก่อนแล้วค่อยๆ แคบเข้า จนถึงตอนสุดท้ายจึงจะเป็นปัญหาที่จะท า
วิจัยควรมีการอ้างอิงแนวคิด หรือหลักการที่ส าคัญมาสนับสนุนเพ่ือให้เหตุผลในการเลือกปัญหามีน้ าหนัก
มากขึ้น 
 2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
               ระบุให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการหาค าตอบอย่างชัดเจน บ่งบอกตัวแปร ลักษณะที่ศึกษาและ
ประชากรต้องสอดคล้องกับปัญหาที่จะท าวิจัย โดยทั่วไปมักเขียนในรูปประโยคบอกเล่า หรือประโยค
ค าถาม 
 3. สมมติฐำนของกำรวิจัย (ถ้ำมี) 
               ระบุถึงการคาดคะเนค าตอบ หรือผลของการวิจัยในครั้งนี้ว่าน่าจะเป็นอย่างไร การเขียนจะต้อง
มีข้อมูลจากทฤษฎี ข้อเท็จจริง หลักการต่างๆ มาสนับสนุน และสมมุติที่เขียนขึ้นต้องสามารถวัด หรือ
ตรวจสอบได ้
 4. ประโยชน์ของกำรวิจัย 
             ระบุว่าการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อค้นพบใดบ้าง มีหลักในการเขียน คือ การเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
ทั้งในแง่ของความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น และการน าผลการวิจัยไปใช้ในแง่มุมใดบ้าง โดยระบุรวมถึงผู้เกี่ยวข้องและ
วิธีการที่จะสามารถน าไปใช้ 
 5. ขอบเขตและแนวทำงของกำรวิจัย 
              ระบุขอบเขตของเนื้อหา หรือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดรูปแบบและ
วิธีการที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาตัวแปร รวมทั้งขอบเขตของการก าหนดกลุ่มประชากรและแหล่งข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง 
 6. กรอบแนวคิดของกำรวิจัย (ถ้ำมี) 
              ให้น าประเด็นเนื้อหาสาระ หรือตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้มาจัดผังความคิด เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของตัวแปรต่างๆ โดยมีความคิดพ้ืนฐานทางทฤษฎีที่น ามาสนับสนุนเป็น
แนวทางในการจัดผังความคิดนี้ 

7. ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ำมี)  
              ระบุข้อตกลง หรือเงื่อนไขท่ีต้องยอมรับเป็นพ้ืนฐานเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน ชี้ให้เห็นว่าผู้วิจัยมี
พ้ืนฐานความเชื่อในเรื่องใดมาก่อน ซึ่งอาจจะไม่เขียนข้อตกลงเบื้องต้นก็ได้หากความเชื่อเรื่องนั้นๆ เป็นที่
ยอมรับ หรือรู้กันอย่างกว้างขวาง 
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8. ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย (ถ้ำมี) 
               ระบุถึงข้อจ ากัดของการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ที่เกิดจากปัจจัย หรือสถานการณ์บางอย่างที่ไม่
สามารถท าให้การวิจัยเสร็จสมบูรณ์ได้ 
 9. นิยำมศัพท์ 
               เป็นการเขียนข้อความที่อธิบายถึงความหมายของค าที่ใช้ในงานวิจัย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน ซึ่งจะเขียนตามความหมายจริงที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนั้นๆ ไม่ได้เขียนตามความหมายของ
พจนานุกรม หรือตามต าราที่เขียนไว้ควรเขียนในรูปแบบของค านิยามเชิงปฏิบัติ คือ บอกว่าโครงสร้างเป็น
อย่างไร วัดและตรวจสอบอย่างไร โดยใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย โดยเฉพาะศัพท์ที่เป็นภาษาท้องถิ่นซึ่ง
เป็นจ าเป็นต้องใช้ค าทับศัพท์ 

บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กล่าวถึงทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีความจ าเป็นและความส าคัญในการวิจัยโดย

อาจน าเสนอสาระเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ทฤษฎีแนวคิด หรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 
 ส่วนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจแบ่งเป็นงานวิจัยภายในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศซึ่งเป็น
การเขียนเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ผู้อ่ืนๆ ได้ท าให้แง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้วิจัยได้ท าวิจัย โดยเขียนใน
รูปแบบเป็นการสรุปให้มีการเชื่อมโยง โดยเขียนเป็นภาษาของผู้วิจัยเอง ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตั้ง
สมมุติฐานในการท าวิจัยต่อไป 

บทที่  3  วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
1. รูปแบบกำรวิจัย 

     ระบุประเภทของงานวิจัยว่าเป็นงานวิจัยประเภทใด 
 2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
              ระบุลักษณะของประชากรว่าเป็นใคร อยู่พ้ืนฐานที่ไหน ปีใด จ านวนเท่าใด มีคุณสมบัติอย่างไร 
กลุ่มตัวอย่างมีกี่ประเภท จ านวนเท่าใด และได้มาโดยวิธีเลือก หรือการสุ่มตัวอย่างแบบใดให้ระบุขั้นตอน
โดยละเอียด 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
              ระบุชื่อนวัตกรรม/เครื่องมือ จ านวนนวัตกรรม/เครื่องมือ ลักษณะของนวัตกรรม/เครื่องมื อ
บอกคุณภาพของนวัตกรรม/เครื่องมือ พร้อมทั้งตัวอย่าง พร้อมทั้งระบุรายละเอียดขั้นตอนในการสร้างและ
การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม/เครื่องมืออย่างชัดเจน 
 4. วิธีด ำเนินกำร/กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
               ระบุให้เห็นถึงข้ันตอนในการติดต่อและประสานงานกับแหล่งข้อมูล ช่วงเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นการใช้นวัตกรรม การทดลองเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
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 5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
               การวิเคราะห์ข้อมูล ต้องระบุขั้นตอนของการจัดท ากับข้อมูลภายหลังที่เก็บรวบรวมข้อมูล
มาแล้ว โดยอาจเขียนเป็นข้อๆ แยกตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย เพ่ือให้เห็นขั้นตอนและของการวิเคราะห์ 
ความระบุชื่อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรแต่ละตัว หรือแต่ละเนื้อหากรณีที่วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปไม่ต้องระบุรายละเอียดของสูตรทางสถิติ 

บทที่ 4 ผลกำรวิจัย 
           ระบุรายละเอียดของการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาจแบ่งออกเป็นตอนตาม
วัตถุประสงค์การน าเสนอสามารถเขียนในรูปการบรรยาย ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ หรืออ่ืนๆ ที่มีความ
ชัดเจน ซึ่งการน าเสนอในรูปตาราง รูปภาพ แผนภูมิ ต้องมีการแปลความหมายของสิ่งที่น าเสนอด้วย การ
แปลความควรอยู่ในหน้าเดียวกับตาราง รูปภาพหรือแผนภูมิและในบทนี้จะไม่แสดงความคิดเห็นของวิจัยลง
ไป 

บทที่ 5 สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 ในบทนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เกริ่นน าโดยเขียนสรุปวิธีด าเนินการ หรือกระบวนการที่ใช้ในการวิจัยวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัยอย่างย่อๆ โดยเขียนในลักษณะของความเรียง 
 ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิจัย ให้สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏในบทที่ 4 โดยสรุปสาระ 
หรือประเด็นที่เป็นข้อค้นพบส าคัญ การเขียนอาจระบุสถิติท่ีจ าเป็นประกอบด้วยก็ได้ 
 ส่วนที่ 3 อภิปรายผล ชี้ให้เห็นว่าข้อค้นพบที่ส าคัญจากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง หรือเป็นไปตาม
สมมุติฐานมากน้อยเพียงใดหรือผลการวิจัยนั้น มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดซึ่งควรมีการอ้างอิงข้อมูล
ต่างๆ เพ่ืออธิบายให้เห็นถึงความเป็นเหตุและผลของข้อค้นพบนั้น การน าข้อค้นพบมาอภิปรายผลไม่
จ าเป็นต้องน าข้อค้นพบมาทั้งหมดให้พิจารณาตามสมมติฐาน หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ เขียนเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้อ่านทราบว่า
ผลการวิจัยที่ได้นั้นจะน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง มีเงื่อนไขข้อจ ากัดอย่างไรมีวิธีการใช้อย่ างไรที่จะท าให้
มีประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากนี้ ควรเสนอแนะให้รายละเอียดเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประวัตินิสิต 
วิทยำลัยกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
             
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว)                             
รหัสประจ าตัวนิสิต    สาขา                      
อาจารย์นิเทศ วิทยาลัยการศึกษา                  ............. 
ครูพ่ีเลี้ยง                      
ชื่อ-ที่อยู่ โรงเรียนฝึกสอน                              
                                       
โทรศัพท ์   โทรสาร                       เว็บไซด์                    
ที่อยู่ ขณะฝึกสอน                              
                                       
โทรศัพท ์   โทรสาร                       อีเมล์                    
ที่อยู่ ภูมิล าเนาเดิม          
             
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน     ความสัมพนัธ์กับนิสิตคือ   
ที่อยู่                               
                                         
โทรศัพท ์   โทรสาร                       อีเมล์                    
 
ให้นิสิตเขียนข้อความแนะน าตัวเองในช่องว่างที่ก าหนดให้ เพื่อให้คนอ่านรู้จักว่าเราคือใคร 
              
              
              
              
              
                           
 
 
 
 
  

 

รูปถ่าย 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

บันทึกกำรนัดหมำยกับอำจำรย์นิเทศและครูพี่เลี้ยง 
 

วันที่/เวลำ เรื่อง 
ลงนำมอำจำรย์นิเทศ/

ครูพี่เลี้ยง 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมสัมมนำระหวำ่งฝึกสอน 
 

วันที่/เวลำ ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ประโยชน์ที่ได้รับ 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

บันทึกกิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมำยให้ระหว่ำงฝึกสอน  
 

วันที่/เวลำ ลักษณะกิจกรรม/ข้อคิด และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรท ำกิจกรรม 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

บันทึกกำรปฏิบตัิกำรสอน 
 

 ความคิดเห็น หรือความรู้สึกของนิสิตที่มีต่อการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ และงานอ่ืนๆ ใน
หน้าที่ของครูฝึกสอน 
ครั้งที่ 1 (ภำคกำรศึกษำที่ 1) 
            
            
            
             
ครั้งที่ 2 (ภำคกำรศึกษำที่ 2) 
            
            
            
             
 
ความรู้สึกในเชิงบวก หรือลบที่นิสิตได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมจากนักเรียน เพ่ือนร่วมงาน ครูพ่ีเลี้ยง 
อาจารย์นิเทศ และบุคคลอ่ืนๆ ในโรงเรียนปฏิบัติการสอนในระหว่างช่วงสัปดาห์ก่อนการนิเทศแต่ละครั้ง 
ครั้งที่ 1 (ภำคกำรศึกษำที่ 1) 
            
            
            
             
             
 
ครั้งที ่2 (ภำคกำรศึกษำที่ 2) 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

บันทึกควำมรู้สึกทีม่ีต่อกำรปฏิบัติกำรสอน  
 

 ขณะนี้การฝึกสอนได้สิ้นสุดลงแล้ว ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการสอน ดังนี้ 
• ปัญหาใดบ้างที่สามารถแก้ไขได้ และปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เลย 
             
            
            
            
             
 
• ประโยชน์ที่ได้รับต่อการท างานในอนาคต 
            
            
            
            
            
             
• แนวคิดท่ีจะยึดเป็นหลักในการท างานในอนาคต 
            
            
            
            
             
 
จากประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับ มีผลท าให้เจตคติต่อวิชาชีพครูเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
            
            
            
              
 
 
 

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

   / /  
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ดัชนีเอกสำร 
ส ำหรับอำจำรย์นิเทศ 

 
อน.1     แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของกำรปฏิบัติกำรสอน 
อน.2  แบบประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ในสำขำวิชำเฉพำะ 
อน.3 แบบประเมินคุณลักษณะของควำมเป็นครู 
อน.4  แบบประเมินงำนวิจัยในชั้นเรียน 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของกำรปฏิบัติกำรสอน 

ชื่อ – สกุลนิสติ (นาย/นางสาว) .................................................................รหัสนิสิต................................ 
สาขาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญา  โท  เอก  ปีการศึกษา .........................................     
สถานศึกษา ............................................................................................................................................. 
ประเมิน  วันที่........  เดือน .............................. พ.ศ.  .................  เวลา ...........................น.      
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ือง ✓ ในช่องระดับคะแนนเพื่อแสดงผลการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 
4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุงแก้ไข   0 = ไม่ผ่าน 

รำยกำรวัดและประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 0 
ก. สำระกำรฝึกทกัษะ 
1. การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา      
2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้      
4. การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจดัการเรียนรู้      
5. การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้      
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      
7. การท าวิจัยในชัน้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน      
8. การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
9. การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู ้      
 10. การสัมมนาทางการศึกษา      
สรุปผลด้ำนกำรฝึกทักษะ (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =  
ข. สมรรถนะ 
1. สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ      
2. สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน 

     

3. สามารถท าวิจัยในชัน้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน      
4. สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน      
สรุปผลด้ำนสมรรถนะ (ระดบัคะแนนเฉลี่ย) =  
สรุปผลด้ำนกำรฝึกทักษะและสมรรถนะ (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =  

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม           
             
                                                                         ลงชื่อ        อาจารย์นิเทศ 
 (    ) 
  

อน.1 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

แบบประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ในสำขำวิชำเฉพำะ 
ชื่อ – สกุลนิสติ (นาย/นางสาว)             รหัสนิสิต                      
สาขาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญา    โท     เอก     ปีการศึกษา.............. 
สถานศึกษา....................................................................................................................        
ประเมินวันที่........  เดือน ................................... พ.ศ.  ................  เวลา .................................น.          
วิชา ........................................................................................ชั้น ………………จ านวนนักเรียน …………………..คน 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ือง ✓ ในช่องระดับคะแนนเพื่อแสดงผลการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 
4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุงแก้ไข   0 = ไม่ผ่าน 

รายการวัดและประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
4 3 2 1 0 

1. กำรเตรียมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1. การก าหนดวัตถุประสงค ์       
2. การก าหนดกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน       
3. การก าหนดกจิกรรมการเรียนรู้เนื้อหาสาระและสื่อ       
4. การก าหนดการประเมินผล       
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 
2. กำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1. การน าเข้าสู่บทเรียน       
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
3. การสื่อสาร / อธิบายและบุคลิกภาพ       
4. การใช้สื่อการเรียนการสอน       
5. การคุมชั้นเรียนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้       
6. ความสอดคล้องกับแผนการจดัการเรียนรู้       
7. การสร้างแรงเสริมและก าลังใจ       
8. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน       
9. การสรุปบทเรียน       
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 
3. กำรวัดและประเมินผล 
1.การประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนสอน       
2. การประเมินความรู้ของนักเรียนระหว่างการเรียนการ
สอน 

      

3. การประเมินผลตรงตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนด       
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 
4. สรุปกำรจัดกำรเรียนรู้ในสำขำวิชำเฉพำะในภำพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 
 
  

อน.2 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
            
                                                                                     
       ลงชื่อ    อาจารย์นิเทศ 
                                                                       (    )  
                                             / /     
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

แบบประเมินคุณลักษณะของควำมเป็นครู 
ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)       รหัสนิสิต                           
สาขาหลักสูตรและการสอน  ปีการศึกษา ..............    สถานศึกษา.........................................................        
ประเมินวันที่........  เดือน ................................... พ.ศ.  .........  เวลา .................................น.        

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่อง ✓ ในช่องระดับคะแนนดังนี้ 
4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุงแก้ไข   0 = ไม่ผ่าน 

รำยกำรวัดและประเมิน 
ระดับคะแนน หมำยเหตุ/ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 0 
1. การแต่งกาย       
2. กิริยาท่าทางสุภาพเรียบร้อย       
3. การใช้ภาษาได้ถูกต้อง       
4. ความมั่นคงทางอารมณ ์       
5. การตรงต่อเวลา       
6. ความมีระเบียบวินยั       
7. การมมีนุษยสัมพันธ ์       
8. การยอมรับฟังค าแนะน าและยอมปฏิบัติตาม       
9. ความเป็นผู้น า       
10. ความสามารถในการท างานกับผู้อ่ืน       
11. ความรับผิดชอบในงานที่ไดร้ับมอบหมาย       
12. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน       
สรุปในภำพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
 
                                                   ลงชื่อ            อาจารย์นิเทศ 
                                    (............................................................)                                                                
                                                                          ............../.........../............ 

 
  

อน.3 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

แบบประเมินศักยภำพงำนวิจัยในชั้นเรียน 
 

โรงเรียน.................................................................... ....................ภาคเรียนที่ .......ปีการศึกษา 25............. 
ชื่อนิสิต........................................................................................รหัส........................ ................................... 
ชื่อเรื่องงานวิจัย........................................................................................................................................ ...... 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่อง ✓ ในช่องระดับคะแนนดังนี้ 
4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุงแก้ไข   0 = ไม่ผ่าน 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 0 
1. ปัญหามีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง      
2. ขอบเขตของปัญหาเหมาะสม      
3. นิยามศัพท์ในการศึกษาไดช้ัดเจน ครบถ้วน      
4. มีการใช้ทฤษฎีการวิจัยอื่นสนบัสนนุการศึกษา      
5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมีการระบุถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง 
    ปัญหากับสิง่ที่ศึกษามาแล้ว 

     

6. รูปแบบการวิจัยเหมาะสมกบัปัญหาที่ศึกษา      
7. ข้ันตอนของกระบวนการในการวิจัยชัดเจน      
8. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหมาะสม      
9. การเลือกใช้สถิติ/การวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้อง      
10. การสรุปผลอภิปรายผลเหมาะสมครอบคลุมวัตถปุระสงค์การวิจัย      
11. การอ้างอิงเอกสารถูกต้อง      

สรุปในภำพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =  
 

ลงนามอาจารย์นิเทศ....................................................................  
(...................................................................) 

                                                                  วันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ............... 
 
  

อน.4 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ดัชนีเอกสำร 
ส ำหรับครูพ่ีเลี้ยง 

 
พล.1    แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของกำรปฏิบัติกำรสอน 
พล.2  แบบประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ในสำขำวิชำเฉพำะ 
พล.3 แบบประเมินคุณลักษณะของควำมเป็นครู 
พล.4  แบบประเมินงำนวิจัยในชั้นเรียน 
พล.5  บันทึกกำรตรวจสมุดบันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติกำรสอน 
พล.6  แบบประเมินกำรปฏิบัติงำน กิจกรรมอ่ืนๆ  
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของกำรปฏิบัติกำรสอน 

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)       รหัสนิสิต                    ...........       
สาขาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญา    โท    เอก    ปีการศึกษา ...........................     
สถานศึกษา ............................................................................................................................        
ประเมิน  วันที่...............  เดือน .............................. พ.ศ.  .............  เวลา ...........................น.          
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่อง ✓ ในช่องระดับคะแนนเพ่ือแสดงผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุงแก้ไข   0 = ไม่ผ่าน 

รำยกำรวัดและประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 0 

ก. สำระกำรฝึกทกัษะ 
1. การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา      
2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้      
4. การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจดัการเรียนรู้      
5. การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้      
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      
7. การท าวิจัยในชัน้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน      
8. การท าผลการประเมินมาพฒันาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
9. การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้      
10. การสัมมนาทางการศึกษา      
สรุปผลด้ำนกำรฝึกทักษะ (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =  
ข. สมรรถนะ 
1. สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ      
2. สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน 

     

3. สามารถท าวิจัยในชัน้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน      
4. สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน      
สรุปผลด้ำนสมรรถนะ (ระดบัคะแนนเฉลี่ย) =  
สรุปผลด้ำนกำรฝึกทักษะและสมรรถนะ (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =  

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม           
              
                                                                          ลงชื่อ   ครูพ่ีเลี้ยง 
  

พล.1 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

แบบประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ในสำขำวิชำเฉพำะ 
ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)      ...............รหัสนสิิต                    ...........       
สาขาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญา    โท    เอก    ปีการศึกษา ....................  
สถานศึกษา .....................................................................................................................        
ประเมิน  วันที่.........  เดือน .............................. พ.ศ.  .........  เวลา ...........................น.        
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่อง ✓ ในช่องระดับคะแนนเพ่ือแสดงผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุงแก้ไข   0 = ไม่ผ่าน 

รำยกำรวัดและประเมิน 
ระดับคะแนน หมำยเหตุ/ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 0 
1. กำรเตรียมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1. การก าหนดวัตถุประสงค ์       
2. การก าหนดกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน       
3. การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา สาระและสื่อ       
4. การก าหนดการประเมินผล       
สรุปในภำพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 
2. กำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1. การน าเข้าสู่บทเรียน       
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
3. การสื่อสาร / อธิบายและบุคลิกภาพ       
4. การใช้สื่อการเรียนการสอน       
5. การคุมชั้นเรียนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้       
6. ความสอดคล้องกับแผนการจดัการเรียนรู้       
7. การสร้างแรงเสริมและก าลังใจ       
8. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน       
9. การสรุปบทเรียน       
สรุปในภำพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =       
3. กำรวัดและประเมินผล 
สรุปในภำพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 
1.การประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนสอน       
2. การประเมินความรู้ของนักเรียนระหว่างการเรียนการสอน       
3. การประเมินผลตรงตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนด       
สรุปในภำพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 
4. สรุปกำรจัดกำรเรียนรู้ในสำขำวิชำเฉพำะในภำพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 

 
  

พล.2 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
            
             
 
                                                                        ลงชื่อ    ครูพ่ีเลี้ยง 
                    (    ...........) 
           ............./............./..............   
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

แบบประเมินคุณลักษณะของควำมเป็นครู 
 

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)       รหัสนิสิต                           
สาขาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญา    โท   เอก    ปีการศึกษา ...................     
สถานศึกษา .............................................................................................................. .  
ประเมิน วันที่........  เดือน ................................... พ.ศ.  .........  เวลา ............ .....................น.          

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่อง ✓ ในช่องระดับคะแนนดังนี้ 
4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุงแก้ไข   0 = ไม่ผ่าน 

รำยกำรวัดและประเมิน 
ระดับคะแนน หมำยเหตุ/ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 0 
1. การแต่งกาย       
2. กิริยาท่าทางสุภาพเรียบร้อย       
3. การใช้ภาษาได้ถูกต้อง       
4. ความมั่นคงทางอารมณ์       
5. การตรงต่อเวลา       
6. ความมีระเบียบวินัย       
7. การมีมนุษยสัมพันธ์       
8. การยอมรับฟังค าแนะน าและยอมปฏิบัติตาม       
9. ความเป็นผู้น า       
10. ความสามารถในการท างานกับผู้อ่ืน       
11. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย       
12. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน       
สรุปในภำพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
                                                  
                                                  
                                                  
                                                               ลงชื่อ                  ครูพ่ีเลี้ยง 
                                              (............................................................) 
  …......./............/............ 

 
  

พล.3 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

แบบประเมินงำนวิจัยในชั้นเรียน 
 

โรงเรียน........................................................................................ภาคเรียนที่ .... ...  ปีการศึกษา 25............. 
ชื่อนิสิต........................................................................................รหัส...................................... ...................... 
ชื่อเรื่องงานวิจัย.......................................................................................... ..................................................... 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่อง ✓ ในช่องระดับคะแนนดังนี้ 
4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุงแก้ไข   0 = ไม่ผ่าน 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 0 
1. ปัญหามีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง      
2. ขอบเขตของปัญหาเหมาะสม      
3. นิยามศัพท์ในการศึกษาได้ชัดเจน ครบถ้วน      
4. มีการใช้ทฤษฎีการวิจัยอื่นสนับสนุนการศึกษา      
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 
    ปัญหากับสิ่งที่ศึกษามาแล้ว 

     

6. รูปแบบการวิจัยเหมาะสมกับปัญหาที่ศึกษา      
7. ขั้นตอนของกระบวนการในการวิจัยชัดเจน      
8. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหมาะสม      
9. การเลือกใช้สถิติ/การวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้อง      
10. การสรุปผลอภิปรายผลเหมาะสมครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย      
11. การอ้างอิงเอกสารถูกต้อง      

สรุปในภำพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =   
 

                                                         ลงชื่อ.................................................................... ครูพี่
เลี้ยง 

                                                   (...................................................................) 
                                                              ............../......................................../................ 

 
 
 

  

พล.4 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

บันทึกกำรตรวจสมุดบันทกึประจ ำวัน 
 

ครั้งที่ 1              
             
             
                          ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจ 
                                   (…………………………………….……………….)  
                   ............./.................../...................... 
 
ครั้งที่ 2              
             
             
                          ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจ 
                                   (…………………………………….……………….)  
                   ............./.................../...................... 
 

ครั้งที่ 3              
             
             
                          ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจ 
                                   (…………………………………….……………….)  
                   ............./.................../...................... 
 

ครั้งที่ 4              
             
             
รวม.....................................คะแนน (4 คะแนน) 
                          ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจ 
                                   (…………………………………….……………….)  
                   ............./.................../...................... 
  

พล.5 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมอื่นๆ 
 

ค ำชี้แจง โปรดประเมินโดยการท าเครื่องหมาย ลงในช่องกิจกรรมที่ประเมิน (10 คะแนน) 
 
ผู้ประเมิน (ครูผู้ท าหน้าที่ หรือรับผิดชอบกิจกรรม) 
 
 งานวิชาการ   ชื่อผู้ประเมิน...............................................วันเดือนปี ประเมิน......... ..../............../........... 
 งานบุคคล      ชื่อผู้ประเมิน................................................วันเดือนปี ประเมิน............/............./........... 
 งานแผนและงบประมาณ  ชื่อผู้ประเมิน......................................วันเดือนปี ประเมิน........../........../........ 
 งานบริหารทั่วไป    ชื่อผู้ประเมิน................................................วันเดือนปี ประเมิน........./........../.......... 
 

กิจกรรม 
ที่ประเมิน 

 
รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช้ น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1 บันทึกผลการด าเนินงานวิชาการ 

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

 ประเมินงานวิชาการ 
คะแนนที่ได้..............คะแนน (2.5 คะแนน) 

     

2 บันทึกผลการด าเนินงานบุคคล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ประเมินงานบุคคล 
คะแนนที่ได้..............คะแนน (2.5 คะแนน) 

     

 
  

พล.6 
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กิจกรรม 
ที่ประเมิน 

 
รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช้ น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
3 บันทึกผลการด าเนินงาน แผนและงบประมาณ 

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

 ประเมินงานแผนและงบประมาณ 
คะแนนที่ได้..............คะแนน (2.5 คะแนน) 

     

4 บันทึกผลการด าเนินงาน บริหารทั่วไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ประเมินงานบริหารทั่วไป 
คะแนนที่ได้..............คะแนน (2.5 คะแนน) 

     

 
 
สรุป รวมทั้งสิ้น..........................................คะแนน    (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

 (ลงชื่อ)...................................................................................... ผู้ประเมินกิจกรรมที่ 1  
            (......................................................................................)  

 

(ลงชื่อ)...................................................................................... ผู้ประเมินกิจกรรมที่ 2  
            (......................................................................................)  

 

(ลงชื่อ)...................................................................................... ผู้ประเมินกิจกรรมที่ 3 
            (......................................................................................)  

 

(ลงชื่อ).............................................................. ........................ ผู้ประเมินกิจกรรมที่ 4 
            (......................................................................................)  

 

(ลงชื่อ)...................................................................................... ผู้ประเมินกิจกรรมอ่ืนๆ 
            (......................................................................................)  
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แบบสรุปกำรประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
(ส ำหรับครูพี่เลี้ยง) 

 
รหัสแบบประเมิน รำยกำรประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

พล.1 แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอน 4  
พล.2 แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 4  
พล.3 แบบประเมินคุณลักษณะของความเป็นครู 4  
พล.4 แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน 4  
พล.5 บันทึกการตรวจสมุดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการสอน 4  
พล.6 แบบประเมินการปฏิบัติงาน กิจกรรมอ่ืนๆ 10  

รวมทั้งสิ้น 30  
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แบบประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพครู 
กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
 (ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ) 

ประจ ำภำคกำรศึกษำ................ ปีกำรศึกษำ 25.......... 
 

 
 

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)……………………..........……………………………………………………………… 
 รหัสนิสิต............................................ เบอร์โทรศัพท์.......................................................... .............. 
 ระดับปริญญาโท/เอก สาขาหลักสูตรและการสอน 
 

หน่วยงานที่ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู..................................................................................................  
ต าบล....................................อ าเภอ..............................................จังหวัด........................... .............. 
เบอร์โทรศัพท์.....................................................................เบอร์โทรสาร..........................................  
ระหว่างวันที่............................................................ถึงวันที่........................................... ................... 

 
      หมำยเหตุ  ส่งแบบประเมนิผลตามที่หน่วยฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู (ฝึกสอน) วิทยาลัยการศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
  

ผบ. 
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แบบประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพครู 
กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ  (ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้ประเมิน)   

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................  
รหัสนิสิต......................................................................รายวชิา....................................... ............................... 
ค ำชี้แจง  โปรดขีดเครื่องหมาย      ลงในช่องของประเมินตามความคิดเห็นของท่าน โดย 
  4   หมายถึง       ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สุด 
  3   หมายถึง       ดี/ เหมาะสมมาก 
  2   หมายถึง       ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
  1   หมายถึง       พอใช้/ เหมาะสมน้อย 
  0   หมายถึง       ปรับปรุง/ เหมาะสมน้อยที่สุด 

ที ่ รำยกำร 
ระดับกำรประเมิน 

4 3 2 1 0 
1. มาปฏิบัติงานตรงตามเวลา      
2. ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน      
3. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ      
4. มีกิริยามารยาทเหมาะสมกับกาลเทศะ      
5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู      
6. เอาใจใส่และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย      
7. ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ      
8. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์      
9. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้      
10. รับฟังค าแนะน าและเคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน      
11. เสนอตนเข้าช่วยเหลืองานโรงเรียนเมื่อมีโอกาส      
12. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน      
13. มีการแสดงความคิดเห็นทางด้านวิชาการให้แก่เพ่ือนร่วมงาน บุคลากรที่เก่ียวข้องทั้งในและ

นอกโรงเรียน 
     

14. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง      
15. ปฏิบัติงานร่วมกับครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงานสอนของตน 
     

สรุปคะแนนเฉลี่ย (เต็ม 4 คะแนน)      
สรุปในภำพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = สรุปคะแนนเฉลี่ย x 2.5 = 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 



 

 
  

60 
 

คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

............................................................................................................................. ........................................... 
      
     ลงชื่อ......................................................................... ผู้ประเมิน 
                                                (..........................................................................) 
             ต าแหน่ง.............................................................................. 
                   วันที่..............เดือน.............................พ.ศ............... 
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แบบบันทึกปฏิบัติงำนประจ ำวัน 

วันที่.................เดือน..................................... พ.ศ. .................... 
 

1. กิจกรรมที่นิสิตปฏิบัติในวันนี ้
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................. .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
 
2. ข้อค้นพบ/ปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ที่พบในวันนี้ 
............................................................................................................................. ........................................... 
..................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
.......................................................................................................................................................... .............. 
 
3. สะท้อนคิดข้อค้นพบ/แนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นตำมข้อ 2   
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
 
ลงชื่อ.....................................................    ลงชื่อ...........................................................
(.............................................................)    (..................................................................) 
                  นิสิตผู้บันทึก       ครูพ่ีเลี้ยง 
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งานฝึกประสบการณวิ์ชาชีพทางการศึกษา 

วิทยาลยัการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 

 โทร. 093-132-7121,  

054-466-666 ต่อ 1370, 1376 

 


