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ค ู่มือการฝึกประสบการณวิ์ชาชีพระหว่างเรยีน 

ระดบับณัฑิตศึกษา 

 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 

 และ  

หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 

 

วิทยาลยัการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
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ค ำน ำ 
 
 คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน วิทยาลัยการศึกษา ส าหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ซึ่งประกอบด้วย
ก าหนดการ รายละเอียดข้อมูลที่จ าเป็น และแบบฟอร์มที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
 วิทยาลัยการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จักเกิดประโยชน์ต่อนิสิต ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศ  รวมทั้งบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจักท าให้นิสิตสามารถพัฒนาตนเอง
ให้มีความพร้อมในการเตรียมการ และการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อไป  
        

  

       งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 
                                                                          วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
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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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บทที่ 1 
บทน ำ 

  
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการศึกษาและเปิดการสอนตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

กับการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพครู ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยก าหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ ความส าคัญ และโครงสร้างหลักสูตร 
ดังนี้ 

 
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 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในศตวรรษที่ 21 และทิศทางการ
พัฒนาประเทศโดยรวม 
 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 
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  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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หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีความเชื่อว่า นักพัฒนาหลักสูตร
และการสอนต้องมีความรอบรู้เชิงวิชาการในระดับสูง สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ ด้าน
หลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมในศตวรรษที่ 21 เชี่ยวชาญในการศึกษาค้นคว้าและ
วิจัยพัฒนานวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้ น 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  มีความสามารถในการวิจัยขั้นสูงและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทา ง
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  

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

พ.ศ. 2563 
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 
1.2 หมวดวิชาวิชาแกน - - - 3 9 
1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน - -  9 27 
   1.2.1วิชาเอก - - - 3 9 
   1.2.2 วิชาชพีครู 
           1.2.2.1 รายวชิา 
           1.2.2.2 การปฏบิติัการสอน 

- - - - 
- 
- 

18 
12 
6 

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

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกวำ่ 48 48 48(3) 48(3) 72(3) 
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รำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงเรียน และกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
 

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) 

 
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 
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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 
 

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  
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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 
 
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  
ทิศทำงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงเรียน และกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

 
ควำมส ำคัญของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงเรียน และกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

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

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

ควำมมุ่งหมำยของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงเรียน และกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
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) 
 5. มีสถาบันวิชาชีพ (Professional Institution) หรือองค์กรวิชาชีพ (Professional 
Organization) เป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์จรรโลงวิชาชีพ 
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 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  

ลักษณะงำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงเรียน และกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
 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) 
จึงต้องร่วมมือกับหน่วยงานผลิตครูอย่างใกล้ชิด และถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู เพ่ือให้ได้ครูใหม่ที่มีคุณภาพไปท างานในหน่วยงานผู้ใช้ครูต่อไป 
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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     

ขอบข่ำยกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงเรียน และกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
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  
  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  
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  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  

บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนและบุคลำกรเกี่ยวกบักำรจัดฝึกประสบกำรณ์วิชำชพีระหว่ำงเรียน 
และกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

 
1. บทบำทหน้ำที่ของงำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงกำรศึกษำ มีดังนี้ 
 1.1 จัดหาและติดต่อโรงเรียนที่ใช้เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 1.2 ท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยให้เข้าใจตรงกันถึงหลักการจุดมุ่งหมายและวิธีการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจน
วิธีการประเมินผล 
 1.3 จัดนิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามโรงเรียนที่ก าหนด จัดปฐมนิเทศก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 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                   
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป/ฝึกงาน 
  2.6 ร่วมปรึกษากับครพ่ีูเลี้ยง เพ่ือการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/ฝึกงาน 
  2.7 ตรวจสื่อการสอนของนิสิตก่อนที่นิสิตจะน าส่งโรงเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินผล
สมรรถภาพการสอน 
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  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 าในเรื่องทั่ว ๆ ไป เช่น ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การปฏิบัติตนและการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียน การแต่งกาย ฯลฯ 
3.4 สังเกตการสอนของนิสิตในชั้นเรียนอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งบันทึก

ข้อเสนอแนะในสมุดบันทึกการนิเทศและการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
3.5  ประเมินผลและร่วมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตในความดูแลตามแบบ

ประเมินผลตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.6  ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในการจัดกิจกรรมพิเศษ 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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4. บทบำทหน้ำที่ของโรงเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงเรียน และกำรปฏิบัติกำรสอนใน
สถำนศึกษำ 

     เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องขอความร่วมมือโรงเรียน เพ่ือเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต ดังนั้น โรงเรียนจึงมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
      4.1  พิจารณารับนิสิตในจ านวนที่สามารถรับได้ให้นิสิตมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      4.2  ปฐมนิเทศนิสิตเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในโรงเรียนได้
ถูกต้อง 
      4.3  ด าเนินการจัดครูพี่เลี้ยง 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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บทที่ 4 
รำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงเรียน  1 หน่วยกติ 
ใช้เวลำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 60 ชั่วโมง (10 วัน) 

 

1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและรวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา การบริหารและการจัด

การศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไป บริบทของชุมชน วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การสังเกตบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครูในฐานะครูประจ าชั้น ครูผู้สอน 
ครูแนะแนวและให้ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เสนอ
แนวทางการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู มีความซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่ครู  

 
2. ขอบข่ำยกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงเรียน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน มีขอบข่ายของค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์  และ
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติการสอน ดังนี้  

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ วัตถุประสงค์ 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลใน

กำรปฏิบัติกำรสอน 
1. ศึกษาและรวบรวมเก่ียวกับ
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1. นิสิตสามารถรวบรวมและน าเสนอ
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

แบบส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา (ป1.น1.) 

2. การบริหารและการจัด
การศึกษาด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคคล 
ด้านบริหารทั่วไป 

2. นิสิตสามารถอธิบายการบริหารและ
การจัดการศึกษาด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้าน
บริหารทั่วไป 

3. บริบทของชุมชน วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. นิสิตสามารถรวมรวมและวิเคราะห์
บริบทของชุมชน วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้ 

แบบบันทึกการส ารวจบริบทชุมชน 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

4. นิสิตสามารถรวบรวมและน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

แบบสรุปการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา  

5. ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. นิสิตสามารถออกแบบโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แบบฟอร์มโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ วัตถุประสงค์ 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลใน

กำรปฏิบัติกำรสอน 
6. สังเกต และสัมภาษณ์บทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ครูในฐานะครูประจ าชั้น 

6. นิสิตสามารถอธิบายบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของครูในฐานะครู
ประจ าชั้น 

-แบบสัมภาษณ์บุคลากรใน
สถานศึกษา (ป1.น2.) 
-แบบสังเกตการสอนบุคลากรใน
สถานศึกษา (ป1.น3.)  7. สังเกต และสัมภาษณ์บทบาท 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ครูแนะแนวและให้ค าปรึกษา 

7. นิสิตสามารถอธิบายบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของครูแนะแนว
และให้ค าปรึกษา 

8. สังเกต และสัมภาษณ์บทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ครูผู้สอน 

8. นิสิตสามารถอธิบายบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของครูผู้สอน 

9. ฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น 
ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพ้ืนฐาน 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให้
ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เสนอ
แนวทางการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

9. นิสิตสามารถปฏิบัติหน้าที่ครูประจ า
ชั้นได ้
10. นิสิตสามารถประยุกต์ใช้หลัก
จิตวิทยาสาขาต่าง ๆ มาวิเคราะห์และ
พัฒนา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ
พัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 

แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติหน้าที่ครู
ประจ าชั้น (ป1.น4.) 

10. มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับ
ความเป็นครู มีความซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อ
หน้าที่ครู 

11. นิสิตมีบุคลิกภาพที่ดี มีความซื่อสัตย์ 
มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยต่อ
หน้าที่ครู 

-แบบประเมินคุณลักษณะความ
เป็นครู ส าหรับครูพ่ีเลี้ยง (ป1.พ.)  
-แบบประเมินคุณลักษณะความ
เป็นครู ส าหรับผู้บริหาสถานศึกษา 
(ป1.ผ.) 
-แบบประเมินคุณลักษณะความ
เป็นครูส าหรับอาจารย์นิเทศก์ (ป1.
อ.) 
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3. กระบวนกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงเรียน  

 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ก าหนดให้มีกระบวนการวัดและประเมินผล
และได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
มีดังนี้ 

รำยละเอียด คะแนน ผู้ให้คะแนน 
แบบส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา (ป1.น1.) 10% อาจารย์นิเทศก์ 
แบบบันทึกการส ารวจบริบทชุมชน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 10% อาจารย์นิเทศก์ 
แบบสรุปการศึกษาเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 10% อาจารย์นิเทศก์ 
แบบฟอร์มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10% อาจารย์นิเทศก์ 
แบบสัมภาษณ์บุคลากรในสถานศึกษา (ป1.น2.) 
         -สัมภาษณ์ครูประจ าชั้นหรือครูแนะแนว (5%) 
         -สัมภาษณ์ครูผู้สอน (5%) 

10% อาจารย์นิเทศก์ 

แบบสังเกตการสอนบุคลากรในสถานศึกษา (ป1.น3.) 
- สังเกตครูประจ าชั้นหรือครูแนะแนว (5%) 
- สังเกตครูผู้สอน (5%) 

10% อาจารย์นิเทศก์ 

แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น (ป1.น4.) 10% ครูพ่ีเลี้ยง 
แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู ส าหรับครูพ่ีเลี้ยง (ป1.พ.) 10% ครูพ่ีเลี้ยง 
แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู ส าหรับผู้บรหิารสถานศกึษา (ป1.ผ.) 5 % ผู้บริหารสถานศึกษา 

แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครูส าหรับอาจารย์นิเทศก์ (ป1.อ.) 10% อาจารย์นิเทศก์ 
- การเข้าร่วมการสัมมนาในวิทยาลัยการศึกษา 
- แบบสรุปการปฏิบัติงานประจ าวัน 
- บัญชีลงเวลาการปฏิบัติการสอน  

5 % งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการศึกษา 

รวม   100% 
 
สรุปสัดส่วนในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 1. สถานศึกษา (ครูพ่ีเลี้ยง  20% + ผู้บริหารสถานศึกษา  5%) 25% 
 2. อาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย     70% 
 3. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา      5% 
                  รวม    100% 

 

หมำยเหตุ  การคิดค่าระดับคะแนนใช้วิธีแบบอิงเกณฑ์ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน ผลการตัดสิน 
70-100 
0-69 

S 
U 
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ภำคผนวก 
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กำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำน รำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงเรียน 

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

 การจัดท ารูปเล่มรายงาน รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน  

 1. ประวัตินิสิต 
 1. แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา (ป1.น1.) 
 2. แบบบันทึกการส ารวจบริบทชุมชน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. แบบสรุปการศึกษาเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 4. แบบฟอร์มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. แบบสัมภาษณ์บุคลากรในสถานศึกษา (ป1.น2.) 
 6. แบบสังเกตการสอนบุคลากรในสถานศึกษา (ป1.น3.) 
 7. แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น (ป1.น4.)  
 ภำคผนวก 
 - แบบลงเวลาปฏิบัติงาน 
  - ภาพกิจกรรมที่นิสิตมีส่วนร่วม 
 
หมำยเหตุ 
 1) ป1.พ. และ ป1.ผ. ให้สถานศึกษาไม่เปิดเผยต่อนิสิต และขอความกรุณาน าส่ง งานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยตรงภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
 2) ป2.อ1 ให้อาจารย์นิเทศก์ประเมิน แล้วส่งหลักฐานที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
การศึกษา 
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ประวัตินิสิต 

วิทยำลัยกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

            
 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว)                             
รหัสประจ าตัวนิสิต    สาขา                      
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยการศึกษา   1.                   
  คณะ            2.                   
อาจารย์นิเทศก์ วิทยาลัยการศึกษา   1.                   
  คณะ            2.        
ครูพ่ีเลี้ยง    1.            
     2.                            
ชื่อ-ที่อยู่ โรงเรียนฝึกสอน                              
                                       
โทรศัพท ์   โทรสาร                       เว็บไซด์                    
ที่อยู่ ขณะฝึกสอน                              
                                       
โทรศัพท ์   โทรสาร                       email:                    
ที่อยู่ ภูมิล าเนาเดิม          
             
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน     ความสัมพันธ์กับนิสิตคือ   
ที่อยู่                               
                                         
โทรศัพท ์   โทรสาร                       email:                     
 
ให้นิสิตเขียนข้อความแนะน าตัวเองในช่องว่างที่ก าหนดให้ เพื่อให้คนอ่านรู้จักว่าเราคือใคร 
              
              
              
              
              
                           
 
 

  

 

รูปถ่าย 
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แบบส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ (ป1.น1.) 

 
ช่ือสถานศึกษา..................................................................................... สังกัด............................................................. 
ขื่อผู้เก็บข้อมูล..................................................................................... รหัสนิสิต......................................................... 
ช้ันปีท่ี..............................................สาขา........................................... คณะ............................................................... 
วันท่ีส ารวจข้อมูล................................................................................ เวลา................................................................ 
แหล่งข้อมูล.................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………......………………….....
.............. 
ค ำชี้แจง ให้นิสิตส ารวจข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ประวัติความเป็นมา  
             
             
             
2. ที่ตั้ง/สภาพภูมิศาสตร์ 
             
             
             
3. สภาพโรงเรียน 
             
             
             
4. วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
             
             
             
5. เป้าหมาย 
             
             
             
6. จ านวนบุคลากร 
             
             
             
. 
7. จ านวนนักเรียน  
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8. แผนผังโรงเรียน 
             
             
             
9. สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น วัสดุ, ครุภณัฑ์, ห้องปฏิบตัิการ, อาคารสถานท่ี และแหล่งเรียนรู้ 
             
             
             
10. โครงสร้างการบริหาร 
             
             
             
             
             
             
 
 
 
 
 

ลงช่ือ...................................................  ลงช่ือ................................................... 
(..........................................................)  (..........................................................) 
นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา  ผู้บริหารสถานศึกษา 
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              แบบบันทกึกำรส ำรวจบริบทชุมชน วัฒนธรรม และภูมิปญัญำท้องถิ่น 

 
ช่ือนิสิต ............................................................................................ รหัสนสิิต .....................................................................  
หลักสตูร ................................................................................................. แขนงวิชา .............................................................  
พื้นที่ส ารวจ...............................................................................อ าเภอ.........................................จังหวดั............................... 
 
 
1. ข้อมูลเบื้องต้น  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
2. สภาพชุมชน, ลักษณะชุมชน 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 
3. การประกอบอาชีพ 

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

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

............................................................................................................................................................................................ 
 
4. การนับถือศาสนา 

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

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

........................................................................................................................................................................................... 
 
5. วัฒนธรรม 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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6. รูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ...................................................  ลงช่ือ................................................... 
(..........................................................)  (..........................................................) 
นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา  ผู้บริหารสถานศึกษา 
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แบบสรุปกำรศึกษำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

 
ช่ือนิสิต ................................................................................................... รหัสนสิิต ...........................................................  
หลักสตูร ............................................................................................. แขนงวิชา .............................................................  
 
 

1. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน 

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

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

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

2. ค่าเป้าหมาย/ประเด็นพิจารณามาตรฐานการศึกษา 

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

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

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

3. เกณฑ์การผ่านมาตรฐานการศกึษา 

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

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

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

4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

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

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

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

5. สรุปการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ...................................................  ลงช่ือ................................................... 
(..........................................................)  (..........................................................) 
นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา  ผู้บริหารสถานศึกษา 
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แบบเสนอโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 

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. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
............................................................................................................................. ...........................................
....................................................................... .................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
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ช่ือผู้เก็บข้อมูล       รหัสนสิิต     

ช้ันปีท่ี   สาขา    คณะ      

วันท่ีสัมภาษณ ์      เวลา      

สถานะของบุคลากรที่นิสิตสัมภาษณ ์

 ครูผูส้อน ช้ัน......................... 
 ครูประจ าช้ัน หรือ ครูแนะแนว ช้ัน.................... 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ ์            

ช่ือสถานศึกษา      สังกัด      
 

ค ำชี้แจง ให้นิสิตสัมภาษณด์้วยค าถามดังนี้ 

1. บทบาทหน้าที่ของท่านในฐานะ (ครูผู้สอน/ครูประจ าชั้นหรือครูแนะแนว) 
             

             
             

2. ท่านได้รับภาระงานพิเศษอะไรบ้าง / งานที่นอกเหนือจากงานสอนของท่านมีอะไรบ้าง 

             

             
             

3. วิธีการสอนที่ท่านเลือกใช้สอนนักเรียนอยู่เสมอมิวิธีการใดบ้าง 

             

             
             

4. ท่านมีวิธีการปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรมผู้เรียนที่มีปัญหาอย่างไร 

             

             
             
 
 

ลงช่ือ...............................................นิสิต  ลงช่ือ................................................ผู้ให้สมัภาษณ ์

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

 

  

แบบสัมภำษณ์บุคลำกรในสถำนศึกษำ (ป1.น2.) 
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ช่ือผู้เก็บข้อมูล      รหัสนสิิต     

ช้ันปีท่ี   สาขา    คณะ      

วันท่ีสัมภาษณ ์      เวลา      

สถานะของบุคลากรที่นิสิตสัมภาษณ ์

 ครูผูส้อน ช้ัน......................... 
 ครูประจ าช้ัน หรือ ครูแนะแนว ช้ัน.................... 
ช่ือผู้ถูกสังเกต            
สถานศึกษา     สังกัด       

ค ำชี้แจง ให้นิสิตสังเกตการสอนในประเด็นดังนี ้

1. เรื่อง/หัวข้อที่สอน 

             

             
             

2. วิธีการสอน / เทคนิคการสอน / กิจกรรมการเรียนรู้ 
             

             
             

3. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
             

             
             

4. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวักและประเมินผล 

             

             
             

5. จุดเด่นการสอน 

             
             

 
 
ลงช่ือ...............................................นิสิต  ลงช่ือ................................................ผู้ให้สังเกต 

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

 

แบบสังเกตกำรสอนของบุคลำกรในสถำนศกึษำ (ป1.น3.) 



31 
 

 
 

 
 

 
 
ค ำชี้แจง ให้นิสิตฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น  
วันที่บันทึก........................................................................โรงเรียน................................................................  
สังกัด.............................................................................ชั้น............................................................................  
ชื่อผู้บันทึก.......................................................................ชั้นปีที่................................ .................................... 
รหัสนิสิต......................................................................สาขา.......................................... ............................... 
 

วันที่/
เวลำ 

จุดเด่น/ปัญหำ  
ลักษณะกิจกรรม วิธีกำรแก้ปัญหำ ทฤษฎีทำงจิตวิทยำที่

ประยุกต์ใช้ 
ผลที่เกิดขึ้น 

    (  ) Maturation  Theories 
(  ) Freud’s   
    Psychoanalytic  Theory 
(  ) Cognitive  
     Development Theory 
(  ) Moral Development  
    Theory  
(  ) อื่นๆ .................... 

 

    (  ) Maturation  Theories 
(  ) Freud’s   
    Psychoanalytic  Theory 
(  ) Cognitive  
     Development Theory 
(  ) Moral Development  
    Theory  
(  ) อื่นๆ .................... 

 

    (  ) Maturation  Theories 
(  ) Freud’s   
    Psychoanalytic  Theory 
(  ) Cognitive  
     Development Theory 
(  ) Moral Development  
    Theory  
(  ) อื่นๆ .................... 

 

หมำยเหตุ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ประยุกต์ใช้ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 
 
 
ลงช่ือ...............................................นิสิต  ลงช่ือ................................................ครูประจ าชั้น 
(..........................................................)  (..................................................................) 

 
 
 

 

แบบบันทึกกำรฝึกปฏิบัติหน้ำท่ีครูประจ ำชั้น (ป1.น4.) 
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แบบประเมินคุณลักษณะของควำมเป็นครู ส ำหรับครูพ่ีเลี้ยง 
ประจ ำภำคกำรศึกษำ.............. ปีกำรศึกษำ 25.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ ส่งแบบประเมินผลที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาก าหนด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

ป1.พ. 

ชื่อ - สกุลนสิิต (นำย / นำงสำว)        

รหัสนิสิต    หมู่เรียน   โทรศัพท์                

ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำหลกัสูตรและกำรสอน  วิชำเอก     

โรงเรียนที่เข้ำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ       

เลขที ่  หมู ่  ต ำบล   อ ำเภอ    

จังหวัด           

โทรศัพท์     โทรสำร      

ระหว่ำงวันที่    ถึงวันที ่      
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แบบประเมินคุณลักษณะของควำมเป็นครู ส ำหรับครูพ่ีเลี้ยง 
 

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
รหัสนิสิต......................................... สำขำ......................................................................................................... 
 

ค ำชี้แจง    
 โปรดขีดเครื่องหมาย   P   ลงในช่องของประเมินตามความคิดเห็นของท่าน โดย 
  5   หมายถึง  ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สุด 
  4   หมายถึง   ดี/ เหมาะสมมาก 
  3   หมายถึง  ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
  2   หมายถึง  พอใช้/ เหมาะสมนอ้ย 
  1   หมายถึง  ปรับปรุง/ เหมาะสมน้อยที่สุด 
 

ที ่ รายการ ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
1 นิสิตแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย      
2 นิสิตแต่งกายสะอาด      
3 นิสิตพูดจาสุภาพ เรียบร้อย      
4 นิสิตมีความอ่อนน้อมถอ่มตน      
5 นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี      

ความซ่ือสัตย ์
6 นิสิตไม่โกหก หลอกลวงผู้อื่น      
7 นิสิตไม่หยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต      
8 นิสิตมีความยุติธรรม ไม่ล าเอยีง      
9 นิสิตไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากสถานศึกษา      
10 นิสิตไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากนกัเรียน      

ความรับผิดชอบ 
11 นิสิตมาปฏิบัติงานตรงเวลา      
12 นิสิตปฏิบัติงานอยา่งเต็มความสามารถ      
13 นิสิตปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย      
14 นิสิตส่งงานทันเวลา      
15 นิสิตปฏิบัติงานได้ครบถ้วน และสมบูรณ์      

มีระเบียบวินยั 
16 นิสิตปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษา      
17 นิสิตปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม      
18 นิสิตปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู      
19 นิสิตมีความขยันอดทน      
20 นิสิตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี      

คะแนนเฉลี่ย (รวมคะแนนทั้งหมดแล้วหำรด้วย 10) เท่ำกบั ........................... คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 

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

ครูพี่เล้ียง 
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แบบประเมินคุณลักษณะของควำมเป็นครู ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ประจ ำภำคกำรศึกษำ.............. ปีกำรศึกษำ 25.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ ส่งแบบประเมินผลที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ป1.ผ. 

ชื่อ - สกุลนสิิต (นำย / นำงสำว)        

รหัสนิสิต    หมู่เรียน  โทรศัพท์     

ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำหลกัสูตรและกำรสอน  วิชำเอก     

โรงเรียนที่เข้ำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ       

เลขที ่  หมู ่  ต ำบล   อ ำเภอ    

จังหวัด           

โทรศัพท์     โทรสำร      

ระหว่ำงวันที่    ถึงวันที ่      
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แบบประเมินคุณลักษณะของควำมเป็นครู ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
รหัสนิสิต......................................... สำขำ......................................................................................................... 
 

ค ำชี้แจง    
 โปรดขีดเครื่องหมาย   P   ลงในช่องของประเมินตามความคิดเห็นของท่าน โดย 
  5   หมายถึง  ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สุด 
  4   หมายถึง   ดี/ เหมาะสมมาก 
  3   หมายถึง  ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
  2   หมายถึง  พอใช้/ เหมาะสมนอ้ย 
  1   หมายถึง  ปรับปรุง/ เหมาะสมน้อยที่สุด 
 

ที ่ รายการ ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
1 นิสิตแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย      
2 นิสิตแต่งกายสะอาด      
3 นิสิตพูดจาสุภาพ เรียบร้อย      
4 นิสิตมีความอ่อนน้อมถอ่มตน      
5 นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี      

ความซ่ือสัตย ์
6 นิสิตไม่โกหก หลอกลวงผู้อื่น      
7 นิสิตไม่หยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต      
8 นิสิตมีความยุติธรรม ไม่ล าเอยีง      
9 นิสิตไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากสถานศึกษา      
10 นิสิตไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากนกัเรียน      

ความรับผิดชอบ 
11 นิสิตมาปฏิบัติงานตรงเวลา      
12 นิสิตปฏิบัติงานอยา่งเต็มความสามารถ      
13 นิสิตปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย      
14 นิสิตส่งงานทันเวลา      
15 นิสิตปฏิบัติงานได้ครบถ้วน และสมบูรณ์      

มีระเบียบวินยั 
16 นิสิตปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษา      
17 นิสิตปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม      
18 นิสิตปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู      
19 นิสิตมีความขยันอดทน      
20 นิสิตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี      

คะแนนเฉลี่ย (รวมคะแนนทั้งหมดแล้วหำรด้วย 20) เท่ำกบั ........................... คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 

 
 

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

ผู้บริหารสถานศึกษา 
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แบบประเมินคุณลักษณะของควำมเป็นครู ส ำหรับอำจำรย์นิเทศก์ 
ประจ ำภำคกำรศึกษำ.............. ปีกำรศึกษำ 25.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ ส่งแบบประเมินผลที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ป1.อ. 

ชื่อ - สกุลนสิิต (นำย / นำงสำว)        

รหัสนิสิต    หมู่เรียน   โทรศัพท์    

ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำ      

โรงเรียนที่เข้ำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ       

เลขที ่  หมู ่  ต ำบล   อ ำเภอ    

จังหวัด           

โทรศัพท์     โทรสำร      

ระหว่ำงวันที่    ถึงวันที ่      
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แบบประเมินคุณลักษณะของควำมเป็นครู ส ำหรับอำจำรย์นิเทศก์   
 

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
รหัสนิสิต......................................... สำขำ......................................................................................................... 
 

ค ำชี้แจง    
 โปรดขีดเครื่องหมาย   P   ลงในช่องของประเมินตามความคิดเห็นของท่าน โดย 
  5   หมายถึง  ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สุด 
  4   หมายถึง   ดี/ เหมาะสมมาก 
  3   หมายถึง  ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
  2   หมายถึง  พอใช้/ เหมาะสมนอ้ย 
  1   หมายถึง  ปรับปรุง/ เหมาะสมน้อยที่สุด 
 

ที ่ รายการ 
ระดับการประเมิน 

1 2 3 4 5 
ด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

1 นิสิตแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย      
2 นิสิตแต่งกายสะอาด      
3 นิสิตพูดจาสุภาพ เรียบร้อย      
4 นิสิตมีความอ่อนน้อมถอ่มตน      
5 นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี      

ความซ่ือสัตย ์
6 นิสิตไม่โกหก หลอกลวงผู้อื่น      
7 นิสิตไม่หยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต      
8 นิสิตมีความยุติธรรม ไม่ล าเอยีง      
9 นิสิตไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากสถานศึกษา      
10 นิสิตไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากนกัเรียน      

ความรับผิดชอบ 
11 นิสิตมาปฏิบัติงานตรงเวลา      
12 นิสิตปฏิบัติงานอยา่งเต็มความสามารถ      
13 นิสิตปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย      
14 นิสิตส่งงานทันเวลา      
15 นิสิตปฏิบัติงานได้ครบถ้วน และสมบูรณ์      

มีระเบียบวินยั 
16 นิสิตปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษา      
17 นิสิตปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม      
18 นิสิตปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู      
19 นิสิตมีความขยันอดทน      
20 นิสิตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี      

คะแนนเฉลี่ย (รวมคะแนนทั้งหมดแล้วหำรด้วย 20) เท่ำกบั ........................... คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 

 
 

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

อาจารย์นิเทศก์ 
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แบบสรุปกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 

 

      วันที.่...........เดือน............................ พ.ศ. .............. 
 

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

2. ปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ที่พบในวันนี ้
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

3. แนวทำงกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นตำมข้อ 2   
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

4.  สิ่งที่ประทับใจ หรือน่ำสนใจในวันนี้  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ.....................................................     ลงช่ือ...........................................................
(.............................................................)    (..................................................................) 
                  นิสิต         ครูพี่เลี้ยง 
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ชื่อสถำนศึกษำ ........................................................................................................................................ 
ที่ตั้ง ......................................................................................................................................................... 

 

วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-นำมสกุล เวลำมำ ลงชื่อ เวลำกลับ ลงชื่อ 
ลำยเซ็น 

ครูพ่ีเลี้ยง 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

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

ประธานนิสติ 
 (..................................................................) 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 
 

      แบบลงเวลำปฏบิัติงำนส ำหรับนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงเรียน                    
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งานฝึกประสบการณวิ์ชาชีพทางการศึกษา 

วิทยาลยัการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 

 โทร. 093-132-7121,  

054-466-666 ต่อ 1370, 1376 

 


