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บทน ำ 

กำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยพะเยำ 

------------------ 

ปรัชญำ  การศึกษาเป็นฐานรากของมนุษย์ 

วิสัยทัศน์ ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่เป็นสากล 

พันธกิจ  1. เป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
  2. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพสู่สากล 
  3. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
  4. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศึกษา  
  5. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
เพ่ือสร้างปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชน  
  6. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  7. เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมวิชาชีพครูและบ่มเพาะจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู 
ตรำสัญลักษณ์และสี 

 

 
เปลวเทียน                 
รปูดอกบัว 

 
 
หมายถึง     การศึกษาดุจแสงแห่งเปลวเทียน เมื่อความสว่างของ  
                เปลวเทียนรวมกัน คือ ความสว่างของชีวิต 
 

 
 

สีทอง 
สีชมพู 

หมายถึง      ความรุ่งเรืองแห่งปัญญา 
หมายถึง      ความมีพลังและความคิดสร้างสรรค์ 

 

เอกลักษณ์ ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for community Empowerment) 

อัตลักษณ์ มีสุนทรียภาพ   มีสุขภาพดี   มีบุคลิกภาพดี 
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หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

   เป็นศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพด้านการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นผู้น าทางปัญญา 

2. ควำมส ำคัญ 
    การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสอน เพ่ือสามารถประกอบ

อาชีพครู หรือตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพด้านการศึกษา   
    3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประเทศและชี้น าสังคมตามความเหมาะสมได้ 
           3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถผลิตงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน 

4. จ ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 182 หน่วยกิต 
    โครงสร้ำงหลักสูตร ประกอบด้วยวิชาเอก 7 แขนงวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา           

พลศึกษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้   

ที ่ รำยกำร 
เกณฑ์ มำตรฐำนของ 

สกอ. 
เกณฑ์วิชำชีพ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557 

1 หมวดวิชำศึกษำทั่วไป   ไม่น้อยกว่ำ 30 30 30 
2 หมวดวิชำเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 124 124 146 
 2.1 หมวดวิชำชีพครู ไม่น้อยกว่ำ 46 46 47 
 2.2  วิชำเอก  ไม่น้อยกว่ำ 78 78 99 
        2.2.1 วิชาแกน  -  
        2.2.2 วิชาเอกบังคับ    -  
        2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก 6  6 
        2.2.4 วิชาเอกเลือก  4 - 4 
3 หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 6 6 

 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่ำ 160 160 182 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

5. หลักเกณฑ์กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพในสถำนศึกษำ 
   นิสิตที่จะออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านกลุ่มวิชาชีพ

ครูทุกรายวิชาและจะต้องฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา ตามประกาศ
คณะกรรมการ คุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพ ด้านมาตรฐานบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังนี้ 

   5.1 มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนดเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

   5.2 มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ประสบการณว์ิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด ได้แก่  
                   1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
                   2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
                   3) สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
                   4) สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
          การนับเวลาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิสิตต้องปฏิบัติการสอนในรายวิชาที่ตรงกับสาขา
วิชาเอก โดยมีชั่วโมงปฏิบัติการสอน สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 5 วัน/
สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้รวมการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ และกิจกรรมชุมนุม และปฏิบัติงานอ่ืนใน
สถานศึกษา ตามที่สถานศึกษาก าหนดรวมแล้วไม่เกิน 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
และไม่เกิน 20 สัปดาห์   

6. ระยะเวลำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
    ภาคการศึกษาต้น ระหว่าง พฤษภาคม  – ตุลาคม  
    ภาคการศึกษาปลาย ระหว่าง พฤศจิกายน  -  เมษายน  

7. ผู้รับผิดชอบกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  
    คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยการศึกษา 

8. ผู้ประสำนงำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู   
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ส ำนักงำน โทรสำร โทรศัพท์มือถือ 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 054–466666 ต่อ 1386 

054 – 466691 

084-8088714 
ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ ผู้ช่วยคณบดี 054–466666 ต่อ 1379 085-707-6767 
นางสาววราภรณ์ สังวาลย ์ นักวิชาการศึกษา 054–466666 ต่อ 1370 091-843-8684 
นายธนพล เชื้อเมืองพาน นักวิชาการศึกษา 054–466666 ต่อ 1370 099-968-0267 
นางสาวปวันรัตน์ วังมา นักวิชาการศึกษา 054-466666 ต่อ 1374 082-649-9242 
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ปฏิทินกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
รำยวิชำ กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ (161511, 161512)  

ภำคกำรศึกษำต้น / ปลำย  
กิจกรรม ภำคกำรศึกษำต้น ภำคกำรศึกษำปลำย 

ประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์นิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ประจ าภาคการศึกษา 

มีนาคม  ตุลาคม 

ประชุมผู้บริหารและครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  

เมษายน - 

ปฐมนิเทศนิสิต อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  

เมษายน ตุลาคม 

นิสิตรายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา พฤษภาคม  
(ตามสถานศึกษาก าหนด) 

ตุลาคม 
(ตามสถานศึกษาก าหนด) 

นิสิตปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา พฤษภาคม  
ถึง ตุลาคม  

พฤศจิกายน  
ถึง เมษายน 

วันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา  ตุลาคม  มีนาคม 
ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจ าภาค
การศึกษา 

ตุลาคม มีนาคม 

ส่งผลงานการปฏิบัติการวิชาชีพให้ครูพี่เลี้ยงประเมินผล 
 1) บันทึกประจ าวัน  
 2) แผนการจัดการเรียนรู้ทุกวิชาที่สอนตลอดภาคการศึกษา  
 3) งานวิจัยในชั้นเรียน  
 4) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตุลาคม  มีนาคม 

ส่งผลงานการปฏิบัติการวิชาชีพทั้งหมดให้อาจารย์นิเทศก์
ประเมินผล (ผลงานทั้งหมดต้องผ่านการรับรองโดยครูพี่เลี้ยง
และผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว) 

ตุลาคม กุมภาพันธ์ 

ประชุมตัดสินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา                           
โดย คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

ตุลาคม มีนาคม 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ทิศทำงและกระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
ควำมส ำคัญของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการผลิตครู เพราะเป็นกระบวนการ
ภาคปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างนิสิตครูให้เป็นผู้มีความรัก ความศรัทธาต่ออาชีพครู และมีความรู้ความสามารถ 
ที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจแก่หน่วยงานผู้ใช้ครู กระบวนการภาคปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่จะช่วยให้การผลิตครูมีคุณภาพที่พึงประสงค์ได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ และความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานผู้ใช้ครูอย่างจริงจัง เพราะหน่วยงานผู้ใช้ครู คือ สถานที่ฝึกปฏิบัติ เป็นแหล่งต้นแบบที่
จะให้นิสิตครูได้เรียนรู้จักสถานการณ์จริง ควบคู่กับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ขั้นตอน         
การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูจึงเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการผลิตครู ดังกล่าวมาแล้ว 
 
 
หลักกำรของกำรจัดประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
       1. มุ่งประสานการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้ควบคู่กันอยู่ตลอดเวลา 
       2. มุ่งการปฏิบัติและการหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริงให้มากท่ีสุด 
        3. มุ่งสร้างความคุ้นเคยและฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูเป็นระยะ และมีข้ันตอนอย่างต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร 
       4. มุ่งจัดประสบการณ์วิชาชีพครูในลักษณะอันจะเป็นการพัฒนาสมรรถนะนิสิตครูให้สมบูรณ์มากท่ีสุด 
       5. มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผลิตครู และให้ครูผลิตครูใหม่ที่มีคุณภาพ 

ควำมมุ่งหมำยของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาเป็นรายวิชาที่ส าคัญในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ในกระบวน         

การผลิตและพัฒนาครูเพ่ือให้ได้ครูคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู นิสิตครูจ าเป็นต้องฝึกปฏิบัติการ
สอน การสร้างและใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิควิธีการสอนใหม่  ๆ จนเกิดทักษะในการสอนวิชาเฉพาะ ตลอดจน
เรียนรู้การท างานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน อันจะน าไปสู่การเกิดความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู 
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 
 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษามุ่งหมายให้นิสิตท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเกิด
ประสบการณ์ตรงในวิชาชีพครู คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จึงได้ก าหนดความมุ่งหมาย 
ดังต่อไปนี้ 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
1. เพ่ือให้นิสิตน าทฤษฎีวิชาชีพที่ได้เรียนมาไปทดลองฝึกปฏิบัติการสอนและท าการวิจัยในชั้นเรียน 

ตลอดจนปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียน และปัญหาที่เกิดขึ้น 
2. เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาและเรียนรู้งานการบริหาร และการจัดการโรงเรียน ตลอดจนปัญหาและวิธีการ

แก้ไข  
3. เพ่ือให้นิสิตปรับตัวเข้ากับสังคมในฐานะที่เป็นครู และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน ครู  

อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียน ตลอดจนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถาบันเดียวกัน และต่าง
สถาบัน 

4. เพ่ือให้นิสิตรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
5. เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกการเป็นครูที่ดี รู้จักการปฏิบัติตนตามระเบียบและกฎของโรงเรียนที่ นิสิตฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 
6. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับวิทยาลัยการศึกษา   
7. เพ่ือให้นิสิตมีเจตคติที่ดี และตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงและธ ารงไว้ซึ่ง

สถาบันวิชาชีพครู  
 
 
 

ลักษณะงำนประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
 การจัดประสบการณ์วิชาชีพครู คือ การจัดให้นิสิตได้ออกฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง          
ที่โรงเรียน โดยใช้เวลาฝึกต่อเนื่องกันเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2 ขั้นปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และ 2 

1. ขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2 เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่จัดให้นิสิตได้
ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมงานในหน้าที่ครูตามสภาพที่เป็นจริง และฝึกงานในหน้าที่ครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงและ
ผู้เกีย่วข้องจากหน่วยฝึกและวิทยากรอ่ืน ๆ  
 2. ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และ 2 เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นการ
ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคปฏิบัติจึงเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการผลิตครู ที่จะท าให้ได้ครู
ที่มีคุณภาพ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคปฏิบัติจะเกิดผลดีก็ต่อเมื่อได้มีโอกาสไปฝึกในสถานการณ์จริง
ให้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หน่วยงานผู้ใช้ครู) จึงต้องร่วมมือกับ
หน่วยงานผลิตครูอย่างใกล้ชิด และถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือให้ได้ครูใหม่ที่
มีคุณภาพไปท างานในหน่วยงานผู้ใช้ครูต่อไป 
 

หลักกำรเบื้องต้น 
ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ได้ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝึก

ปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา ถือเป็นรายวิชาที่มีความส าคัญยิ่ง นิสิตทุกคนจะต้องผ่านการประเมินผล          
ในรายวิชานี้ โดยก าหนดผลการเรียน S คือ ผ่าน และ U คือ ไม่ผ่าน และนิสิตจะต้องฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 
อย่างน้อย 360 ชั่วโมง/ภาคเรียน หรือ 720 ชั่วโมง/ปีการศึกษา   
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

กำรนับเวลำในกำรปฏิบัติกำรสอน  
การฝึกสอนเต็มเวลา หมายถึง นิสิตที่ปฏิบัติการสอน 5 วัน/สัปดาห์ และปฏิบัติการสอนในรายวิชา        

ที่ตรงกับสาขาวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ให้รวมการสอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน อีก 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมแล้วไม่เกิน 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่นในสถานศึกษาตามที่
สถานศึกษาก าหนด รวมระยะทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และไม่เกิน 20 สัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา    

  

ขอบข่ำยกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มุ่งสร้างประสบการณ์และฝึกทักษะต่าง ๆ ให้แก่นิสิต เพ่ือให้มี

ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อออกไปเป็นครู ซ่ึงวิทยาลัยการศึกษา ได้
จ าแนกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไว้ดังนี้ 

1. งำนด้ำนกำรสอน 
   ข้อก าหนดของคุรุสภาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ก าหนดสาระการฝึกทักษะและ 

สมรรถนะส าหรับการปฏิบัติงานสอนในสาขาวิชาเฉพาะไว้ดังนี้   
(ก) สาระการฝึกทักษะ 
     1) การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

  2) การวางแผนการสอน ท าก าหนดการสอนทุกรายวิชาที่สอนและการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาที่รับผิดชอบและส่งให้ครูพ่ีเลี้ยงตรวจก่อนสอนทุกครั้งและเตรียมสิ่ง
ต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะสอน  
  3) การสังเกตการสอน ต้องสังเกตการสอนของครูพ่ีเลี้ยง หรือเพ่ือนนิสิต เพ่ือศึกษาวิธีการ และ
ก าหนดแบบแผนในการสอนของตนเอง 
  4) การสอน นิสิตต้องเข้าสอนในชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สถานศึกษา โดยมีชั่วโมงสอนตามวิชาเอก 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 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 2. กำรปฏิบัติงำนอ่ืนในสถำนศึกษำ 
   การปฏิบัติงานอ่ืนในสถานศึกษา ได้แก่ งานกิจการนักเรียน งานพัฒนาผู้เรียน งานโครงการทางวิชาการ 

และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ก าหนดให้นิสิตปฏิบัติงาน 2 งาน ต่อภาคการศึกษา 
โดยมีเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

3. กำรสัมมนำและสะท้อนผลระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
   ในระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา งานฝึกประสบการณ์วิชาชีครู ก าหนดให้นิสิตทุกคน

เข้าร่วมสัมมนาและสะท้อนผลปฏิบัติการสอน ตามปฏิทินที่ก าหนด  
    วัตถุประสงค์ของการสัมมนาและสะท้อนผล 

   1. เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสสะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 
   2. เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   3. เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 

 4. บทบำทและหน้ำที่ของหน่วยงำนและบุคลำกรเกี่ยวกับกำรจัดฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
     4.1 งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู มีหน้ำที่ดังนี้ 
     1) จัดหาและติดต่อโรงเรียนที่ใช้เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
     2) ท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย        
ให้เข้าใจตรงกันถึงหลักการจุดมุ่งหมายและวิธีการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจนวิธีการประเมินผล  
 
 
 
 

      3) จัดนิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามโรงเรียนที่ก าหนด จัดปฐมนิเทศก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจวิธีการ และงานในหน้าที่ครูที่นิสิตต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
อธิบายให้นิสิตเข้าใจถึงการปฏิบัติตนของนิสิตโดยเฉพาะ การสร้างคุณลักษณะครูที่ดี เช่น การสร้างบุคลิกภาพ
ทั้งการแต่งกาย กิริยามารยาท ตลอดจนการสร้างวินัยในตนเอง ชี้แจงเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ ตลอดจน
แบบและวิธีการประเมินผล เกณฑ์การตัดสิน และแบบบันทึกต่าง ๆ ฯลฯ 
      4) จัดให้มีการสัมมนาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือให้ทราบปัญหาต่าง ๆ และ
ช่วยกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้น การจัดสัมมนาปัญหาการฝึกประสบการณ์ ด าเนินการโดย
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งนิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมสัมมนาตามปฏิทินที่ก าหนด 
   5) ท าหน้าที่รวบรวมผลการประเมินทุกแบบของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละคน 
จากทั้งสองหน่วยงาน (โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและมหาวิทยาลัยพะเยา) 
   6) ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย ในการตัดสินชี้ขาดผลการประเมิน         
ครั้งสุดท้ายของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละคน 
 4.2 ผู้นิเทศก์   

      หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย ครูพ่ีเลี้ยง ส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ก าหนดหน้าที่ไว้ดังนี้ 
        1) อำจำรย์นิเทศก์ประจ ำมหำวิทยำลัย ท าหน้าที่นิเทศการสอนของนิสิต ให้ค าแนะน าในการ
เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีสอน สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผล 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
  บทบำทและหน้ำที่ของอำจำรย์นิเทศก์ประจ ำมหำวิทยำลัย 
   1. เสริมเข้มการสอนวิชาเอก เพ่ือเตรียมนิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/ฝึกงาน 
  2. ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน   
   3. ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และติดตามการพัฒนาการท าแผนการจัดการเรียนรู้ของนิสิต 
   4. นิเทศการสอนอย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต 
   5. การนิเทศการสอน/ฝึกงานทุกครั้ง ควรบันทึกผลการนิเทศลงในสมุดบันทึก การนิเทศและ                   
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป/ฝึกงาน 
   6. ร่วมปรึกษากับครพ่ีูเลี้ยง เพ่ือการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/ฝึกงาน 
   7. ตรวจสื่อการสอนของนิสิตก่อนที่นิสิตจะน าส่งโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินผลสมรรถนะ
การสอน 
   8. ท าหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินต่อไปนี้ของนิสิต คือ 
       8.1 ด้านคุณลักษณะและการปฏิบัติตน 
       8.2 ด้านงานในหน้าที่ครู 
       8.3 ด้านสมรรถนะการสอน 
       8.4 งานวิจัยในชั้นเรียน 
   9. ร่วมปรึกษากับครูพ่ีเลี้ยงและหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยการศึกษา เพ่ือการ
ตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 

   2) ครูพี่เลี้ยง ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน านิสิตในทุก ๆ ด้านเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนของ
นิสิต ทั้งด้านความรู้ เทคนิควิธี และคุณลักษณะของครู 
     บทบำทหน้ำที่ของครูพี่เลี้ยง 

1. ชี้แนะให้นิสิตทราบ และเข้าใจถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ครู 
2. มอบหมายงานในหน้าที่ครู แผนการจัดการเรียนรู้ในช่วงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูพร้อมตรวจและให้ค าแนะน าในการท าบันทึกการสอนก่อนนิสิตจะใช้สอนในชั้นเรียน 
3. ให้ค าแนะน าในเรื่องท่ัว ๆ ไป เช่น ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การปฏิบัติตนและการ 

ปฏิบัติงานในโรงเรียน การแต่งกาย ฯลฯ 
4. สังเกตการสอนของนิสิตในชั้นเรียนอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งบันทึกข้อเสนอแนะ

ในสมุดบันทึกการนิเทศและการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
5. ประเมินผลและร่วมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตในความดูแลตามแบบ 

ประเมินผลตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   6. ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดป้ายนิเทศจัดนิทรรศการ หรือ
โครงการพิเศษต่างๆ ฯลฯ 
      7. ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับนิสิต ครูพ่ีเลี้ยงโปรดแจ้งให้ครูนิเทศก์ทั่วไป หรืออาจารย์
นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัยทราบเพื่อแก้ไขปัญหาทันที 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

  8. ท าหน้าที่ประเมินแบบประเมินต่อไปนี้ของนิสิต คือ 
     8.1 คุณลักษณะและการปฏิบัติตน 
     8.2 งานในหน้าที่ครู 
     8.3 สมรรถนะการสอน 
  9. ส่งแบบประเมินทุกแบบพร้อมผลสรุปแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ และน าส่งมหาวิทยาลัย
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 4.3 บทบำทหน้ำที่ของโรงเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  
     เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องขอความร่วมมือโรงเรียน เพ่ือเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนิสิต ดังนั้น โรงเรียนจึงมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
      1. พิจารณารับนิสิตในจ านวนที่สามารถรับได้ให้นิสิตมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ตามโปรแกรม
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      2. ปฐมนิเทศนิสิตเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในโรงเรียนได้ถูกต้อง 
      3. ด าเนินการจัดครูพ่ีเลี้ยง วิชา ชั้น จ านวนชั่วโมงที่สอน และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนิสิต 
      4. ดูแลและให้ค าแนะน านิสิตให้ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  

     5. ให้ข้อเสนอแนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แก่นิสิตและมหาวิทยาลัย 
     6. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู

ของมหาวิทยาลัย 
      7. สอดส่องดูแลกระตุ้นครูพี่เลี้ยงให้เอาใจใส่ร่วมท างานกับนิสิตไม่ควรทอดทิ้ง  
  8. ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิตกับบุคลากรในสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและชุมชน 
      9. ส่งแบบประเมินนิสิตทั้งหมดจากครูพี่เลี้ยงมายังหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 5. ระเบียบและข้อปฏิบัติในระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
     ในระหว่างทีน่ิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิสิตต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
และข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือให้นิสิตสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ คู่มือฉบับนี้จึงได้
ก าหนดแนวทางที่นิสิตต้องปฏิบัติ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ส่วนระเบียบและข้อปฏิบัติอ่ืน 
ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในคู่มือเล่มนี้ ให้นิสิตปฏิบัติตามที่สถานศึกษาก าหนด 
     5.1 ระเบียบกำรลำ 
   การลากิจ ลาป่วย ในกรณีที่นิสิตมีความจ าเป็นต้องหยุดปฏิบัติการสอนให้นิสิตลากิจ หรือลา
ป่วยแล้วแต่กรณีโดย โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1) การลากิจ นิสิตต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ และต้องได้รับอนุญาตก่อน           
จึงสามารถหยุดปฏิบัติการสอนได้ 
   2) การลาป่วย  นิสิตต้องแจ้งสถานศึกษาให้ทราบในวันแรกของการลาป่วย และต้องส่งใบลา
ย้อนหลังในวันแรกที่กลับมาปฏิบัติงานหลังป่วย กรณีลาป่วยตั้งแต่ 3 วันท าการขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
แนบมาด้วย 
   3) การส่งใบลา นิสิตต้องส่งใบลาที่สถานศึกษา โดยยื่นผ่านครูพ่ีเลี้ยงขึ้นไปตามล าดับ เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วให้ถ่ายส าเนาแจ้งอาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย   
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

   4)  ในกรณีที่มีการลา นิสิตต้องแจ้งอาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย  ล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 วันท าการในกรณีการลากิจ และในกรณีของการลาป่วยให้นิสิตแจ้งอาจารย์นิเทศประจ ามหาวิทยาลัย        
ในวันแรกที่ลาป่วย  
 หมำยเหตุ   1. กรณีท่ีนิสิตหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ และมิได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ จะถือว่าขาด                  
การปฏิบัติการสอนโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งจะมีผลต่อการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
        2. ในกรณีที่นิสิตลากิจหรือลาป่วย ต้องฝึกปฏิบัติการสอนชดเชยให้ครบ 360 ชั่วโมง/
ภาคเรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
        3. การลากิจ อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน หากลาเกินกว่าที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะมีผลต่อการประเมินผลการเรียน 
        4. การลาป่วย อนุญาตให้ลาได้กรณีที่มีใบรับรองแพทย์เท่านั้น   
  5.2 กำรขออนุญำตออกนอกสถำนศึกษำ  
        1) ในการออกนอกสถานศึกษาที่นอกเหนือจาก การลากิจ ลาป่วย และลากลับคณะ/วิทยาลัย        
ในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน นิสิตต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษานั้น 
        2) ในการขอกลับวิทยาลัยการศึกษา นิสิตที่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากวิทยาลัยการศึกษา 
เพ่ือร่วมกิจกรรมที่ก าหนด ให้ประธานนิสิตของแต่ละโรงเรียน แสดงหนังสือจากทางคณะ/วิทยาลัย และแจ้งให้
สถานศึกษาทราบทุกครั้ง 
   5.3 กำรพำนักเรียนออกไปนอกสถำนศึกษำ 
    นิสิตจะพานักเรียนออกไปนอกสถานศึกษา หรือไปทัศนศึกษาตามล าพังไม่ได้ จะต้องมีครู
ประจ าการเป็นผู้น าไป นิสิตเป็นเพียงผู้ช่วยเท่านั้น 
   5.4 กำรสอนพิเศษนอกเวลำ 
         การจัดกิจกรรม หรือการสอนซ่อมเสริมนอกเวลาราชการนั้น นิสิตจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา. 

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

2. ศึกษาและรับทราบระเบียบปฏิบัติ หน้าที่ ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในสถานศึกษาให้เข้าใจ
ชัดเจน และน าไปปฏิบัติ 
   3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ เต็มก าลังความรู้ 
ความสามารถ 
 

   4. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนนอกเหนือจากการสอนตามที่สถานศึกษามอบหมาย 
   5. เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   6. แต่งกายตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย สะอาด และสุภาพเรียบร้อย 
                7. สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ คณะครู นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา 
ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
       8. ไปถึงสถานศึกษาก่อนเวลาและไม่กลับก่อนเวลาสถานศึกษาเลิก 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 7. บทลงโทษ 
                นิสิตที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา และไม่ปฏิบัติตามข้อ 5 และ
ข้อ 6 ข้างต้น หรือกระท าการใด ๆ อันจะน าความเสื่อมเสียมาสู่มหาวิทยาลัย หรือหน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู จะได้รับการพิจารณาโทษจากคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดังนี้ 
              - ว่ากล่าวตักเตือน 
 - ภาคทัณฑ์  
 - เรียกตัวกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและถือว่าไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  8. กำรประเมินกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ  

   การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก าหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติการสอนของนิสิต 
โดยให้งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์ และสถานศึกษาให้มีคณะผู้ประเมิน         
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติการสอน และให้คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก าหนดแบบ
ประเมิน เงื่อนไขการตัดสินผลการประเมิน ระยะเวลาในการประเมิน ระยะเวลาส่งผลการประเมินให้งานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู รวมทั้งหลักฐานการผ่านการประเมิน โดยการประเมินจะต้องพิจารณาตามเกณฑ์          
การประเมิน ดังนี้ 

1. สามารถจัดการเรียนรู้ได้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
2. สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน 
3. สามารถจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้สร้างแบบประเมินส าหรับใช้
ประเมินการปฏิบัติการสอนให้สถานศึกษาของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดังต่อไปนี้  

     8.1 แบบประเมินกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
          8.1.1 พล.1-6 ส าหรับครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ประเมิน 
          8.1.2 ผบ. ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน 
     8.2 แบบบันทึกส ำหรับนิสิต 
          8.2.1 แบบบันทึกปฏิบัติงานประจ าวัน 
 8.2.2 บัญชีลงเวลา 
     8.3 เอกสำรกำรสอนอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

9. กระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
    9.1 แบบประเมินกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ โดยสถำนศึกษำ 

 9.1.1 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 แบบประเมินการปฏิบัติงานกิจกรรมอ่ืน ๆ         

  9.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษา (5%) 
                             1) ผบ.  แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
   9.2 แบบประเมินกำรปฏิบัติกำรสอน ส ำหรับมหำวิทยำลัย 
           9.2.2 อาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย  (50%) 
                            1) อน.1  แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอน 

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

       4) อน.4  แบบประเมินงานการวิจัยในชั้นเรียน   
          9.2.3 จากหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยการศึกษา (10%) 
                           1) จากการเข้าร่วมการสัมมนาในวิทยาลัยการศึกษา (5%) 
 2) จากบัญชีลงเวลาการปฏิบัติการสอน (5%) 
    (ลาป่วย ลากิจ หรือขาดโดยไม่ทราบสาเหตุ หัก วันละ 1 คะแนน) 
 

 

สรุปสัดส่วนในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 1. สถานศึกษา (ครูพ่ีเลี้ยง 35 % + ผู้บริหารสถานศึกษา 5 %)  40 % 
 2. อาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย       50 % 
 3. หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      10 % 
     (บัญชีลงเวลา สมุดบันทึก และการเข้าร่วมการสัมมนา)          รวม 100 % 

หมายเหตุ : การคิดค่าระดับคะแนนใช้วิธีแบบอิงเกณฑ์ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน ผลการตัดสิน 
70-100 
0-69 

S 
U 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..ภำคผนวก 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

แบบเสนอโครงกำร 
 

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

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

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

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

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

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

7. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ ..............................................................................   
 

8.  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

9. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

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

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ................................................................................ 
12. ผู้เสนอโครงกำร 
 
 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง โครงการที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดท าขึ้น
ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนานักเรียนด้านในด้านหนึ่งหรือเป็นองค์รวมทั้งด้านความรู้ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งนี้โครงการที่จัดท าขึ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษา โดยมีลักษณะ
ดังนี้ 

1. กิจกรรมที่ปฏิบัติในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนโดยไม่ขัดต่อระเบียบของสถานศึกษา 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มจากนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โดยอาจเน้นโครงการใหม่ หรือปรับปรุง ขยาย สิ่งที่มีอยู่เดิมในสถานศึกษาให้สมบูรณ์ข้ึน 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากครูพ่ีเลี้ยง และได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารสถานศึกษา 
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 “กำรท ำวิจัยในชั้นเรียน” 

ขั้นตอนของกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัยชั้นเรียนมีวงจรการปฏิบัติการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นตอนนี้เริ่มจากการส ารวจ และวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนที่ครูต้องการแก้ไข  
ศึกษาแนวทางการแก้ไข เลือกวิธีการแก้ไขจากรูปแบบต่าง ๆ และวางแผนการท ากิจกรรม โดยค านึงถึงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ 
       2. ขั้นปฏิบัติ (Act) เมื่อได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนและได้เลือกวิธีการที่จะน ามาแก้ไข
แล้วนั้นตอนต่อไปเป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
        3. ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) ในขณะที่ท าการวิจัย หรือด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอน
นี้เป็นขั้นตอนที่จ าเป็นต้องมีการสังเกตและจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการปฏิบัติ
ผลของการปฏิบัติ อุปสรรค และปัญหาที่เกิดขึ้น 
       4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นของการประเมิน หรือตรวจสอบกระบวนการ              
ผลการปฏิบัติ ปัญหาข้อจ ากัด เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน หรือข้อมูลที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติ         
ขั้นต่อไป 

เครื่องมือในกำรวิจัยในชั้นเรียน 
การวิจัยในชั้นเรียน สามารถแยกเครื่องมือเป็น 2 ประเภท  คือ 

        1. นวัตกรรม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือใช้ทดลองเพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน 
อาทิ การใช้วิธีการสอนเทคนิคการสอน รูปแบบการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแบบฝึกหัด ซึ่งครู 
นักวิจัยจะใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ข้างต้นเพ่ือแก้ปัญหานั้น จะต้องมีการวางแผนการสอน เพ่ือแก้ปัญหาโดย
การเขียนแผนการสอน ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือทดลองนั่นเอง เช่น วิธีสอน แบบฝึกทักษะ 
ชุดกิจกรรม เป็นต้น 
         2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล เป็นสิ่งที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบปัญหาการวิจัย ผลการน า
นวัตกรรมไปทดลองแก้ไข และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภทมีวิธีการใช้ต่างกันขึ้นอยู่ กับ
ลักษณะของข้อมูล หรือตัวแปรที่ต้องการศึกษา เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบวัดเจตคติ แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 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 
        - นวัตกรรม 

                             - การสร้างและหาคุณภาพ 
                             - เครือ่งมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
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2.3.5 วิธีการด าเนินการ/การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                             - การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

     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 การเขียนความเป็นมา
ของปัญหาจะเริ่มต้นแบบกว้าง ๆ ก่อนแล้วค่อย ๆ แคบเข้า จนถึงตอนสุดท้ายจึงจะเป็นปัญหาที่จะท าวิจัยควร
มีการอ้างอิงแนวคิด หรือหลักการที่ส าคัญมาสนับสนุนเพื่อให้เหตุผลในการเลือกปัญหามีน้ าหนักมากข้ึน 
 2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
               ระบุให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการหาค าตอบอย่างชัดเจน บ่งบอกตัวแปร ลักษณะที่ศึกษาและประชากร
ต้องสอดคล้องกับปัญหาที่จะท าวิจัย โดยทั่วไปมักเขียนในรูปประโยคบอกเล่า หรือประโยคค าถาม 
 3. สมมติฐำนของกำรวิจัย (ถ้ำมี) 
               ระบุถึงการคาดคะเนค าตอบ หรือผลของการวิจัยในครั้งนี้ว่าน่าจะเป็นอย่างไร การเขียนจะต้องมี
ข้อมูลจากทฤษฎี ข้อเท็จจริง หลักการต่าง ๆ มาสนับสนุน และสมมุติที่เขียนขึ้นต้องสามารถวัด หรือตรวจสอบได้ 
 4. ประโยชน์ของกำรวิจัย 
             ระบุว่าการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อค้นพบใดบ้าง มีหลักในการเขียน คือ การเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ทั้งในแง่
ของความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น และการน าผลการวิจัยไปใช้ในแง่มุมใดบ้าง โดยระบุรวมถึงผู้เกี่ยวข้องและวิธีการที่จะ
สามารถน าไปใช้ 
 5. ขอบเขตและแนวทำงของกำรวิจัย 
              ระบุขอบเขตของเนื้อหา หรือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดรูปแบบและ
วิธีการที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาตัวแปร รวมทั้งขอบเขตของการก าหนดกลุ่มประชากรและแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
 6. กรอบแนวคิดของกำรวิจัย (ถ้ำมี) 
              ให้น าประเด็นเนื้อหาสาระ หรือตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้มาจัดผังความคิด เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของตัวแปรต่าง ๆ โดยมีความคิดพ้ืนฐานทางทฤษฎีที่น ามาสนับสนุนเป็นแนวทาง            
ในการจัดผังความคิดนี้ 

7. ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ำมี)  
              ระบุข้อตกลง หรือเงื่อนไขที่ต้องยอมรับเป็นพ้ืนฐานเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน ชี้ให้เห็นว่าผู้ วิจัย          
มีพ้ืนฐานความเชื่อในเรื่องใดมาก่อน ซึ่งอาจจะไม่เขียนข้อตกลงเบื้องต้นก็ได้หากความเชื่อเรื่องนั้น ๆ เป็นที่
ยอมรับ หรือรู้กันอย่างกว้างขวาง 
 8. ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย (ถ้ำมี) 
               ระบุถึงข้อจ ากัดของการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ที่เกิดจากปัจจัย หรือสถานการณ์บางอย่างที่ไม่
สามารถท าให้การวิจัยเสร็จสมบูรณ์ได้ 
 9. นิยำมศัพท์ 
               เป็นการเขียนข้อความที่อธิบายถึงความหมายของค าที่ใช้ในงานวิจัย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
ซึ่งจะเขียนตามความหมายจริงที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนั้น ๆ ไม่ได้เขียนตามความหมายของพจนานุกรม หรือ
ตามต าราที่เขียนไว้ควรเขียนในรูปแบบของค านิยามเชิงปฏิบัติ คือ บอกว่าโครงสร้างเป็นอย่างไร วัดและ
ตรวจสอบอย่างไร โดยใช้ภาษาท่ีอ่านแล้วเข้าใจง่าย โดยเฉพาะศัพท์ที่เป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งเป็นจ าเป็นต้องใช้ค า
ทับศัพท ์
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บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กล่าวถึงทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีความจ าเป็นและความส าคัญในการวิจัยโดยอาจ

น าเสนอสาระเป็นส่วน ๆ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ทฤษฎีแนวคิด หรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 
 ส่วนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจแบ่งเป็นงานวิจัยภายในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศซึ่งเป็นการ
เขียนเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ผู้อ่ืน ๆ ได้ท าให้แง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้วิจัยได้ท าวิจัย โดยเขียนในรูปแบบ
เป็นการสรุปให้มีการเชื่อมโยง โดยเขียนเป็นภาษาของผู้วิจัยเอง ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตั้งสมมุติฐาน        
ในการท าวิจัยต่อไป 

บทที่  3  วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
1. รูปแบบกำรวิจัย 

     ระบุประเภทของงานวิจัยว่าเป็นงานวิจัยประเภทใด 
 2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
              ระบุลักษณะของประชากรว่าเป็นใคร อยู่พ้ืนฐานที่ไหน ปีใด จ านวนเท่าใด มีคุณสมบัติอย่างไร 
กลุ่มตัวอย่างมีกี่ประเภท จ านวนเท่าใด และได้มาโดยวิธีเลือก หรือการสุ่มตัวอย่างแบบใดให้ระบุขั้นตอนโดย
ละเอียด 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
              ระบุชื่อนวัตกรรม/เครื่องมือ จ านวนนวัตกรรม/เครื่องมือ ลักษณะของนวัตกรรม/เครื่องมือบอก
คุณภาพของนวัตกรรม/เครื่องมือ พร้อมทั้งตัวอย่าง พร้อมทั้งระบุรายละเอียดขั้นตอนในการสร้างและการ
ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม/เครื่องมืออย่างชัดเจน 
 4. วิธีด ำเนินกำร/กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
               ระบุให้เห็นถึงข้ันตอนในการติดต่อและประสานงานกับแหล่งข้อมูล ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นการใช้นวัตกรรม การทดลองเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
 5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
               การวิเคราะห์ข้อมูล ต้องระบุขั้นตอนของการจัดท ากับข้อมูลภายหลังที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว 
โดยอาจเขียนเป็นข้อ ๆ แยกตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย เพ่ือให้เห็นขั้นตอนและของการวิเคราะห์ ความระบุ
ชื่อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรแต่ละตัว หรือแต่ละเนื้อหากรณีที่วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปไม่ต้องระบุรายละเอียดของสูตรทางสถิติ 

บทที่ 4 ผลกำรวิจัย 
           ระบุรายละเอียดของการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาจแบ่งออกเป็นตอนตามวัตถุประสงค์
การน าเสนอสามารถเขียนในรูปการบรรยาย ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ หรืออ่ืน  ๆ ที่มีความชัดเจน ซึ่งการ
น าเสนอในรูปตาราง รูปภาพ แผนภูมิ ต้องมีการแปลความหมายของสิ่งที่น าเสนอด้วย การแปลความควรอยู่ใน
หน้าเดียวกับตาราง รูปภาพหรือแผนภูมิและในบทนี้จะไม่แสดงความคิดเห็นของวิจัยลงไป 

บทที่ 5 สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 ในบทนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เกริ่นน าโดยเขียนสรุปวิธีด าเนินการ หรือกระบวนการที่ใช้ในการวิจัยวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย วิธีด าเนินการวิจัยอย่างย่อ ๆ โดยเขียนในลักษณะของความเรียง 
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คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิจัย ให้สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏในบทที่ 4 โดยสรุปสาระ 
หรือประเด็นที่เป็นข้อค้นพบส าคัญ การเขียนอาจระบุสถิติท่ีจ าเป็นประกอบด้วยก็ได้ 
 ส่วนที่ 3 อภิปรายผล ชี้ให้เห็นว่าข้อค้นพบที่ส าคัญจากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง หรือเป็นไปตาม
สมมุติฐานมากน้อยเพียงใดหรือผลการวิจัยนั้น มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดซึ่งควรมีการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ืออธิบายให้เห็นถึงความเป็นเหตุและผลของข้อค้นพบนั้น การน าข้อค้นพบมาอภิปรายผลไม่จ าเป็นต้องน าข้อ
ค้นพบมาทั้งหมดให้พิจารณาตามสมมติฐาน หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ เขียนเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้อ่านทราบว่าผลการวิจัย
ที่ได้นั้นจะน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง มีเงื่อนไขข้อจ ากัดอย่างไรมีวิธีการใช้อย่างไรที่จะท าให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดนอกจากนี้ ควรเสนอแนะให้รายละเอียดเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
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ประวัตินิสิต 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

            
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                       เว็บไซต์                    
ที่อยู่ ขณะฝึกสอน                              
                                       
โทรศัพท ์   โทรสาร                       email:                    
ที่อยู่ ภูมิล าเนาเดิม          
             
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน     ความสัมพันธ์กับนิสิตคือ   
ที่อยู่                               
                                         
โทรศัพท ์   โทรสาร                       email:                     
 
ให้นิสิตเขียนข้อความแนะน าตัวเองในช่องว่างที่ก าหนดให้ เพื่อให้คนอ่านรู้จักว่าเราคือใคร 
              
              
              
              
              
                           
              
              
                           
              
              
                           
 

 
รูปถ่าย 
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1. บันทกึการนัดหมายกับอาจารย์นิเทศก์และครพูี่เลี้ยง 

วันที/่เวลา เรื่อง 
ลงนามอาจารย์นิเทศก์/

ครูพี่เลี้ยง 
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2. สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมสัมมนาระหว่างฝึกสอน 
วันที/่เวลา ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ประโยชน์ที่ได้รับ 
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สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมสัมมนาระหวา่งฝึกสอน (ต่อ) 
วันที/่เวลา ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ประโยชน์ที่ได้รับ 
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3. บันทกึกิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมายให้ระหว่างฝึกสอน  
วันที/่เวลา ลักษณะกิจกรรม/ข้อคิด และประโยชน์ที่ได้รับจากการท ากิจกรรม 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 



28 
 

บันทึกกิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมายให้ระหว่างฝึกสอน (ต่อ) 
วันที/่เวลา ลักษณะกิจกรรม/ข้อคิด และประโยชน์ที่ได้รับจากการท ากิจกรรม 
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 ความคิดเห็น หรือความรู้สึกของนิสิตที่มีต่อการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ และงานอื่น ๆ ในหน้าที ่
ของครูฝึกสอน 
ครั้งที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1) 
            
            
            
             
ครั้งที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2) 
            
            
            
             

 
ความรู้สึกในเชิงบวก หรือลบที่นิสิตได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมจากนักเรียน เพ่ือนร่วมงาน ครูพ่ีเลี้ยง 

อาจารย์นิเทศก์ และบุคคลอ่ืน ๆ ในโรงเรียนปฏิบัติการสอนในระหว่างช่วงสัปดาห์ก่อนการนิเทศแต่ละครั้ง 
ครั้งที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1) 
            
            
            
             
             
 
ครั้งที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2) 
            
            
            
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการปฏิบตัิการสอน 
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บันทึกความรู้สึกทีม่ีต่อการปฏิบัติการสอน (ภาคการศึกษาต้น/ปลาย) 
            

 ขณะนี้การฝึกสอนได้สิ้นสุดลงแล้ว ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการสอน ดังนี้ 
 

• ปัญหาใดบ้างที่สามารถแก้ไขได้ และปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เลย 

             
            
            
            
             

 

• ประโยชน์ที่ได้รับต่อการท างานในอนาคต 

            
            
            
            
            
             

• แนวคิดท่ีจะยึดเป็นหลักในการท างานในอนาคต 

            
            
            
            
             
 

จากประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับ มีผลท าให้เจตคติต่อวิชาชีพครูเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 

            
            
            
            
              

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

                (นิสิตปฏิบัติการสอน) 
   / /  
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ดัชนีเอกสาร 
ส าหรับอาจารย์นิเทศก์ 

 
 

อน.1    แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอน 
อน.2  แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
อน.3 แบบประเมินคุณลักษณะของความเป็นครู 
อน.4  แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน 
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 แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอน 

 

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)             รหัสนิสิต                           
แขนงวิชา .............................................................ปีการศึกษา ........    สถานศึกษา ......................................................        
ประเมิน  วันท่ี........  เดือน .............................. พ.ศ.  .........  เวลา ...........................น.          

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่อง ✓ ในช่องระดับคะแนนเพื่อแสดงผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุงแก้ไข   0 = ไม่ผ่าน 

 
รายการวัดและประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 0 
ก. สาระการฝึกทักษะ 
1. การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      
2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั      
3. การจัดกระบวนการเรียนรู ้      
4. การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการจัดการเรียนรู้      
5. การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรยีนรู้      
6. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้      
7. การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรยีน      
8. การท าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรยีนรู้และพัฒนาคณุภาพผู้เรียน      
9. การบันทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู ้      
 10. การสัมมนาทางการศึกษา      
สรุปผลด้านการฝึกทักษะ (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =  
ข. สมรรถนะ 
1. สามารถจดัการเรียนรู้ในสาขาวชิาเฉพาะ      
2. สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ให้เหมาะสมกับศักภาพของ 
   ผู้เรียน 

     

3. สามารถท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน      
4. สามารถจดัท ารายงานผลการจดัการเรียนรู้และการพัฒนาผูเ้รียน      
สรุปผลด้านสมรรถนะ (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =  
สรุปผลด้านการฝึกทักษะและสมรรถนะ (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =  

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม          
             
   
                                                                           ลงช่ือ    อาจารย์นิเทศก์ 
 (    ) 
            / /     
 
 
 
 
 
 
 

อน.1 
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แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)      รหัสนิสิต            
แขนงวิชา .............................................................ปีการศึกษา ........    สถานศึกษา ......................................................  
ประเมิน  วันท่ี........  เดือน .............................. พ.ศ.  .........  เวลา ...........................น.  

      วิชา ..............................................................................................ช้ัน .......................จ านวนนักเรียน .........................คน 
ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่อง ✓ ในช่องระดับคะแนนเพื่อแสดงผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุงแก้ไข 0 = ไม่ผ่าน 

รายการวัดและประเมิน 
ระดับคะแนน หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 0 
1. การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
1. การส่งแผนการจัดการเรยีนรูล้ว่งหน้าก่อน
2. การเตรียมสื่อ วสัดุอุปกรณ์ และเอกสารประกอบการสอน
3. การทบทวนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน
4. การเตรยีมเครื่องมือและประเมนิผล
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 
2. การด าเนินการจัดการเรียนรู้
1. การน าเข้าสู่บทเรียน
2. เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
3. การสื่อสาร / อธิบายและบุคลกิภาพ
4. การใช้สื่อการเรยีนการสอน
5. การควบคุมชั้นเรียนและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า
6. การสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมแก่ผูเ้รียน
7. การสร้างแรงเสรมิและก าลังใจแก่ผู้เรยีน
8. การมีส่วนร่วมของผู้เรยีน
9. การสรุปบทเรียน
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 
3. การวัดและประเมินผล
1. การประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนสอน
2. การประเมนิความรู้ของนักเรยีนระหว่างการเรยีนการสอน
3. การประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 
4. สรุปการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ลงช่ือ อาจารยนิเทศก
( ) 

  ...../....................../........ 

อน.2 

sasithorn.th
Cross-Out
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แบบประเมินคุณลักษณะของความเป็นครู 
ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)      รหัสนิสิต            
แขนงวิชา .............................................................ปีการศึกษา ........    สถานศึกษา ......................................................  
ประเมิน        วันท่ี........  เดือน ................................... พ.ศ.  .........  เวลา .................................น. 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่อง ✓ ในช่องระดับคะแนนดังนี ้
4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุงแก้ไข 0 = ไม่ผ่าน 

รายการวัดและประเมิน 
ระดับคะแนน หมายเหตุ/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 างานกับผู้อื่น
11. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
12. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

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

 ...../....................../........ 

อน.3 
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แบบประเมินศักยภาพงานวิจัยในชั้นเรียน 
โรงเรียน........................................................................................ภาคเรียนที่ ....  ปีการศกึษา 25............. 
ชื่อนิสิต........................................................................................ รหัส........................................................ 
ชื่อเรื่องงานวิจัย............................................................................................................................. ............. 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่อง ✓ ในช่องระดับคะแนนดังนี ้
4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุงแก้ไข   0 = ไม่ผ่าน 

 

รายการประเมิน 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      

สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =  
 
         

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อน.4 
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ดัชนีเอกสาร 
ส าหรับครูพี่เลี้ยง 

 
 

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

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)             รหัสนิสิต                           
แขนงวิชา .............................................................ปีการศึกษา ........    สถานศึกษา ......................................................        
ประเมิน  วันท่ี........  เดือน .............................. พ.ศ.  .........  เวลา ...........................น.          

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่อง ✓ ในช่องระดับคะแนนเพื่อแสดงผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุงแก้ไข   0 = ไม่ผ่าน 

 
รายการวัดและประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 0 
ก. สาระการฝึกทักษะ 
1. การบูรณาการความร ู ้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      
2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั      
3. การจัดกระบวนการเรียนรู ้      
4. การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการจัดการเรียนรู้      
5. การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรยีนรู้      
6. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้      
7. การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรยีน      
8. การท าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรยีนรู้และพัฒนาคณุภาพผู้เรียน      
9. การบันทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู ้      
10. การสัมมนาทางการศึกษา      
สรุปผลด้านการฝึกทักษะ (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =  
ข. สมรรถนะ 
1. สามารถจดัการเรียนรู้ในสาขาวชิาเฉพาะ      
2. สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
   ของผู้เรียน 

     

3. สามารถท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน      
4. สามารถจดัท ารายงานผลการจดัการเรียนรู้และการพัฒนาผูเ้รียน      
สรุปผลด้านสมรรถนะ (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =  
สรุปผลด้านการฝึกทักษะและสมรรถนะ (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =  

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม          
              
 
                                                                           ลงช่ือ    ครูพี่เลีย้ง 
 (    ) 
          / /     
 
 
 
 
 
 
 

พล.1 
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แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)             รหัสนิสิต                           
แขนงวิชา .............................................................ปีการศึกษา ........    สถานศึกษา ......................................................        
ประเมิน  วันท่ี........  เดือน .............................. พ.ศ.  .........  เวลา ...........................น.          

      วิชา ..............................................................................................ช้ัน .......................จ านวนนักเรียน .........................คน 
ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่อง ✓ ในช่องระดับคะแนนเพื่อแสดงผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุงแก้ไข   0 = ไม่ผ่าน 
 

รายการวัดและประเมิน 
ระดับคะแนน หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 0 
1. การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. การส่งแผนการจัดการเรยีนรูล้ว่งหน้าก่อน       
2. การเตรียมสื่อ วสัดุอุปกรณ์ และเอกสารประกอบ การสอน       
3. การทบทวนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน       
4. การเตรยีมเครื่องมือและประเมนิผล       
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 
2. การด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
1. การน าเข้าสู่บทเรียน       
2. เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้       
3. การสื่อสาร / อธิบายและบุคลกิภาพ       
4. การใช้สื่อการเรยีนการสอน       
5. การควบคุมชั้นเรียนและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า       
6. การสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมแก่ผูเ้รียน       
7. การสร้างแรงเสรมิและก าลังใจแก่ผู้เรยีน       
8. การมีส่วนร่วมของผู้เรยีน       
9. การสรุปบทเรียน       
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =       
3. การวัดและประเมินผล 
1. การประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนสอน       
2. การประเมนิความรู้ของนักเรยีนระหว่างการเรยีนการสอน       
3. การประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด       
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 
4. สรุปการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม          
             
 
                                                                           ลงช่ือ    ครูพี่เลีย้ง 
 (    ) 
          / /     
 
 
 
 
 

พล.2 
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แบบประเมินคุณลักษณะของความเป็นครู 
ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)             รหัสนิสิต                           
แขนงวิชา .............................................................ปีการศึกษา ........    สถานศึกษา ......................................................        
ประเมิน         วันท่ี........  เดือน ................................... พ.ศ.  .........  เวลา .................................น.          

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่อง ✓ ในช่องระดับคะแนนดังนี ้
4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุงแก้ไข   0 = ไม่ผ่าน 

 

รายการวัดและประเมิน 
ระดับคะแนน หมายเหตุ/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 างานกับผู้อื่น       
11. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย       
12. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน       
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = 

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
 
                                                                         ลงช่ือ                  ครูพี่เลี้ยง 
                                              (............................................................)  
                                       ...../......../....... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พล.3 
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แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน 

โรงเรียน........................................................................................ภาคเรียนที่ ....  ปีการศกึษา 25............. 
ชื่อนิสิต........................................................................................ รหัส........................................................ 
ชื่อเรื่องงานวิจัย............................................................................................................................. ............. 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่อง ✓ ในช่องระดับคะแนนดังนี ้
4= ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุงแก้ไข   0 = ไม่ผ่าน 

 

รายการประเมิน 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      

สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =   
 

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

                                                              ............../......................................../................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พล.4 
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บันทึกการตรวจสมุดบนัทึกข้อมูลการปฏิบัติการสอน 
ครั้งที่ 1              
             
             

 

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

      ผู้ตรวจ 
            ............./.................../...................... 

ครั้งที ่2              
             
             
  

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

      ผู้ตรวจ 
            ............./.................../...................... 

ครั้งที ่3              
             
             
 

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

      ผู้ตรวจ 
            ............./.................../...................... 

ครั้งที ่4              
             
             
 . 

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

      ผู้ตรวจ 
            ............./.................../.............. 

 

รวม.....................................คะแนน (4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

พล.5 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ค าชี้แจง 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 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ดีมาก ด ี พอใช้ น้อย น้อยที่สุด 

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 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ดีมาก ด ี พอใช้ น้อย น้อยที่สุด 

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)...................................................................................... ผู้ประเมินกิจกรรม อ่ืนๆ 

            (........................................................... ...........................) 
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แบบสรุปการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
(ส าหรับครูพี่เลี้ยง) 

 
รหัสแบบประเมิน รายการประเมิน 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 กิจกรรมอ่ืน ๆ 10  

รวมทั้งสิ้น 30  
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แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 (ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา) 

ประจ าภาคการศึกษา.............. ปีการศึกษา 25.......... 
 

 
 
 
 
ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)……………………..........……………………………………………………………………. 

 รหัสนิสิต............................................ เบอร์โทรศัพท์.......................................................... ................... 
 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา...................................................................... ............. 

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

 
 
      หมายเหตุ  ส่งแบบประเมินผลตามท่ีหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) วิทยาลัยการศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผบ. 
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แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  (ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน)   

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

ค าชี้แจง    
   โปรดขีดเคร่ืองหมาย      ลงในช่องของประเมินตามความคดิเห็นของท่าน โดย 
  4   หมายถึง       ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สุด 
  3   หมายถึง       ดี/ เหมาะสมมาก 
  2   หมายถึง       ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
  1   หมายถึง       พอใช้/ เหมาะสมน้อย 
  0   หมายถึง       ปรับปรุง/ เหมาะสมน้อยที่สุด 
 

ที ่ รายการ 
ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 0 
1. มาปฏิบัติงานตรงตามเวลา      
2. ปฏิบัติตนตามระเบยีบของโรงเรยีน      
3. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ      
4. มีกิริยามารยาทเหมาะสมกับกาลเทศะ      
5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเปน็คร ู      
6. เอาใจใส่และติดตามงานท่ีได้รับมอบหมาย      
7. ปฏิบัติงานเตม็ความสามารถ      
8. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัย ์      
9. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได ้      
10. รับฟังค าแนะน าและเคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน      
11. เสนอตนเข้าช่วยเหลืองานโรงเรียนเมื่อมีโอกาส      
12. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน      
13. มีการแสดงความคดิเห็นทางด้านวชิาการให้แก่เพ่ือนร่วมงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรยีน      
14. มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีกับครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรยีน  ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้อง      
15. ปฏิบัติงานร่วมกับครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องนอกเหนือจากเวลา

ปฏิบัติงานสอนของตน 
     

สรุปคะแนนเฉลี่ย (เต็ม 4 คะแนน)      
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) = สรุปคะแนนเฉลี่ย x 2.5 = 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ............................................................................................... .... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................ ..................................................................................................................... .... 
 
 
      
      ลงชื่อ...................................................................  ผู้ประเมิน 
                                                           (..........................................................................) 
               ต าแหน่ง.............................................................................. 
               วันที่..............เดือน.............................พ.ศ............... 
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      แบบบันทึกปฏิบตัิงานประจ าวัน 

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

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

2. ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีพบในวันนี้
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ........................................................................................ ..... 

3. แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อ 2
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... ............................................................... ..... 

4. สิ่งที่ประทับใจ หรือน่าสนใจในวันนี้  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................................. 

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

 นิสิตผู้บันทึก  ครูพ่ีเลี้ยง 

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

 ครูนิเทศก์ทั่วไป 

sasithorn.th
Typewriter
หมายเหตุ * ครูพี่เลี้ยงและครูนิเทศก์ทั่วไปลงนามสัปดาห์ละครั้ง




