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ค าน า 

 คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูในสถานศึกษา ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการ

พัฒนาครูคุณภาพให้แก่วิชาชีพครู 
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จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 

ประกาศข้อบังคับคุรุสภา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย 5 หมวด 9 ข้อ (ราชกิจจานุเบกษา 2556) 

 

หมวด 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข้อ 1 ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ        

และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
 

หมวด 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ข้อ 2 ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิก

ที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ 
 

หมวด 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
ข้อ 3 ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ศิษย์   

และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
ข้อ 4 ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่

ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข้อ 5 ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา      

และจิตใจ 
ข้อ 6 ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา 

จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ 
ข้อ 7 ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ

ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
 

หมวด 4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
ข้อ 8 ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นใน

ระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

หมวด 5 จรรยาบรรณต่อสังคม 
ข้อ 9 ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

…………………………… 

 การผลิตครูดีให้มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีที่ได้จากการเรียน

ในรายวิชาต่าง ๆ ที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้กับนักศึกษา จ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติ

จนเกิดทักษะในการสอนวิชาเฉพาะเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมถึงการฝึกปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

ครู อันจะน าไปสู่การเกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู  

ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการผลิตครู เพราะเป็นกระบวนการฝึกภาคปฏิบัติ

ที่จะช่วยเสริมสร้างนักศึกษาครูให้เป็นผู้มีความรัก ความศรัทธาต่อวิชาชีพครู และมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติ

หน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจแก่หน่วยงานผู้ใช้ครู กระบวนการภาคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การผลิตครูที่มี

คุณภาพที่พึงประสงค์ได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากหน่วยงานผู้ใช้ครูอย่าง

จริงจัง เพราะหน่วยงานผู้ใช้ครู คือ สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปลูกฝังอุปนิสัยส่งเสริม คุณลักษณะที่ดี       

เป็นแหล่งต้นแบบที่จะให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ควบคู่กับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยใน

ทุก ๆ ขั้นตอน  

แนวคิดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีนโยบายในการเสริมสร้างคุณภาพของการผลิตครูด้วย

กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือให้นักศึกษาครูที่ส าเร็จการศึกษามีประสาบการณ์ทั้งด้านความรู้ ทักษะ

วิชาการ วิชาชีพ มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นครู ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญ เปรียบเสมือนการน าแนวคิด ทฤษฎี ไปสู่การ

ปฏิบัติ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะทางวิชาชีพผ่านการฝึกประสบการณ์อันจะน าไปสู่

จุดหมายปลายทาง ได้แก่ การที่ผู้เรียนได้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในบริบทจริง   
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จุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

 1. เพ่ือให้นักศึกษาครูได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

ก าหนด 

 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ทั้งด้านความรู้ ทักษะ วิชาชีพ ที่เป็นภาระงานของครูในโรงเรียนที่เป็น

หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  

 3. เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาส่งเสริมบุคลิกภาพ ความเป็นครู การประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 4. เพ่ือให้นักศึกษาเห็นคุณค่า เกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู เป็นแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้

ส่งเสริมการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ 

 5. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักรู้ตนเอง และเข้าใจบทบาทหน้าที่การส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนด้วย

วิธีการที่หลากหลาย เป็นครูต้นแบบในวงการวิชาชีพครู 

การด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการก าหนด

แนวทางการจัดการศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีแนวทางดังนี้ 

 1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 รหัสวิชา 101501 (Internship 

I) 6(360) และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รหัสวิชา 101502 (Internship II) 6(360)  

 2. รหัสวิชา 101501 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

    ค าอธิบายรายวิชา  

     การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกและสามารถประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน

อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา 

 3. รหัสวิชา 101502 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  

    ค าอธิบายรายวิชา 

     การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกและสามารถประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน

อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา 
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หลักการเบื้องต้น 

 ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้ก าหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  1 (รหัส 101201),    

รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 (รหัส 101202), รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 

(รหัส 101303), รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 4 (รหัส 101304), รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

ระหว่างเรียน 5 (รหัส 101405) และรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 6 (รหัส 101406) ตามแผนการ

เรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนดในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่  2 ของชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ตามล าดับ          

เพ่ือลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อไป   จึง ถือเป็นรายวิชาที่มีความส าคัญยิ่ง          

ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการประเมินผลในรายวิชานี้ โดยก าหนดระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C และนักศึกษาจะต้อง

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อย่างน้อย 360 ชั่วโมงต่อ 1 ภาคเรียน หรือ 720 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

โครงสร้างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดหลักสูตร 

1. ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

 นักศึกษาเรียนในรายวิชาเอก เตรียมตัวพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ ส่งเสริมความเป็นครูผ่านการท ากิจกรรม

ตลอด 2 ภาคเรียน  

2. ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 และ 2 (101201, 101202) 

แยกตามภาคการศึกษาทั้งสิ้น 2 ภาคการศึกษา โดยจัดให้นักศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษา

ลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน และการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3. ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 และ 4 (101303, 101304) 

แยกตามภาคการศึกษาทั้งสิ้น 2 ภาคการศึกษา โดยจัดให้นักศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษา

ลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การทดลอง

สอนในสถานการณ์จ าลอง 
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4. ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 4 และ 5 (101405, 101406) 

แยกตามภาคการศึกษาทั้งสิ้น 2 ภาคการศึกษา โดยจัดให้นักศึกษาสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษา

ลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาแลละวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย 

การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือ

วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัย

แก้ปัญหาผู้เรียน การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

5. ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 (101501, 101502) 

แยกตามภาคการศึกษาทั้งสิ้น 2 ภาคการศึกษา โดยจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครอบคลุมการ

ปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สามารถ

จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกและสามารถประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับ

มอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา 

การนับเวลาในการปฏิบัติการสอน    

 การฝึกสอนเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่ปฏิบัติการสอน 5 วัน/สัปดาห์  และปฏิบัติการสอนในรายวิชาที่ตรง

กับสาขาวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 8 คาบต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ให้รวมการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ 1 

ชั่วโมง/สัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่นในสถานศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนด รวมทัง้สิ้นไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

ลักษณะของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นการฝึกการปฏิบัติงานในหน้าที่เสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่ง ซึ่งงานที่

นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ได้แก่ งานสอน และการปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น งานธุรการชั้นเรียน งานแนะแนว งานกิจการนักเรียน 

งานพัฒนาชุมชน และงานพัฒนาตนเอง เป็นต้น เป็นการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านเทคนิควิธี            

และด้านคุณลักษณะ นักศึกษาจะมีโอกาสบูรณาการประสบการณ์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้รับมาก่อนแล้ว       

ตามความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
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ขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มุ่งสร้างประสบการณ์และฝึกทักษะต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้มี

ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อออกไปเป็นครู ซึ่งคณะครุศาสตร์ ได้จ าแนกการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูไว้ดังนี้ 

  ด้านการปฏิบัติการสอน 

ข้อก าหนดของคุรุสภาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ก าหนดสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะ
ส าหรับการปฏิบัติงานสอนในสาขาวิชาเฉพาะไว้ดังนี้   

ก) สาระฝึกทักษะ  
1) การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

  2) การวางแผนการสอน ท าก าหนดการสอนทุกรายวิชาที่สอนและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาที่รับผิดชอบและส่งให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจก่อนสอนทุกครั้งและเตรียมสิ่งต่างๆ ให้พร้อม
ที่จะสอน  
  3) การสังเกตการสอน ต้องสังเกตการสอนของอาจารย์พ่ีเลี้ยงหรือเพ่ือนนักศึกษา เพื่อศึกษา วิธีการ 
และก าหนดแบบแผนในการสอนของตนเอง 
  4) การสอน นักศึกษาต้องเข้าสอนในชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สถานศึกษา โดยมีชั่วโมงสอนตามวิชาเอกไม่น้อยกว่า 8 คาบ และไม่เกิน 12 คาบ/สัปดาห์ 
  5) การเลือกใช้ ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
   6) การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้  
   7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  8) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา  
  9) การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  10) การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
  11) การสัมมนาทางการศึกษา 

  ข) สมรรถนะ  
     1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
     2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
     3) สามารถท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้ 

4) สามารถท ารายงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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  ด้านการปฏิบัติงานอ่ืนในสถานศึกษา 

 การปฏิบัติงานอ่ืนในสถานศึกษา ได้แก่ งานกิจการนักเรียน งานพัฒนาผู้เรียน งานโครงการทางวิชาการ    

และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงาน 2 งาน โดยมีเวลา

ปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

  ด้านการสัมมนาและสะท้อนผลระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  ในระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วม

สัมมนาและสะท้อนผลปฏิบัติการสอน ตามปฏิทินที่ก าหนด  

  วัตถุประสงค์ของการสัมมนาและสะท้อนผล 

1) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสสะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 
2) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 
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บทบาทและหน้าที่ 

ของหน่วยงานและบุคลากรเกี่ยวกับ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
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บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

  ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1) จัดหาและติดต่อโรงเรียนที่ใช้เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
2) ท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยให้เข้าใจ

ตรงกันถึงหลักการจุดมุ่งหมายและวิธีการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ตลอดจนวิธีการประเมินผล 
3) จัดนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามโรงเรียนที่ก าหนด  จัดปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูเต็มรูป  เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการ  และงานในหน้าที่ครูที่นักศึกษาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอธิบายให้
นักศึกษาเข้าใจถึงการปฏิบัติตนของนักศึกษาโดยเฉพาะ  การสร้างคุณลักษณะครูที่ดี   เช่น  การสร้างบุคลิกภาพทั้งการ
แต่งกาย  กิริยามารยาท  ตลอดจนการสร้างวินัยในตนเอง  ชี้แจงเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ ตลอดจนวิธีการ
ประเมินผล เกณฑ์การตัดสิน และแบบบันทึกต่าง ๆ  ฯลฯ 

4) จัดให้มีการสัมมนาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือให้ทราบปัญหาต่าง ๆ  และช่วยกันเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้น การจัดสัมมนาปัญหาการฝึกประสบการณ์ ด าเนินการโดยฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมสัมมนาตามปฏิทินที่ก าหนด 

5) ท าหน้าที่รวบรวมผลการประเมินทุกแบบของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละคนจากทั้งสอง
หน่วยงาน (โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

6) ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย ในการตัดสินชี้ขาดผลการประเมินครั้งสุด 

ท้ายของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละคน 

  ผู้นิเทศก์   

  ผู้นิเทศส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ อาจารย์นิเทศประจ ามหาวิทยาลัย ครูพ่ีเลี้ยง            

และครูนิเทศก์ทั่วไป  มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 

   1. อาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่นิเทศการสอนของนักศึกษา ให้ค าแนะน าในการเตรียม
แผนการสอน เทคนิควิธีสอน สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผล  โดยบทบาทและหน้าที่รายละเอียดมีดังนี้ 
   1) เสริมเข้มการสอนวิชาเอก เพ่ือเตรียมนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
   2) ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน   
   3) ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และติดตามการพัฒนาการท าแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
   4) นิเทศการสอนอย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 
   5) การนิ เทศการสอน / ฝึกงานทุกครั้ ง ควรบันทึกผลการนิ เทศลงในสมุดบันทึกการนิ เทศและ             
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป / ฝึกงาน 
   6) ร่วมปรึกษากับอาจารย์พ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศประจ าโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู
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   7) ตรวจสื่อการสอนของนักศึกษาก่อนจะน าส่งโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินผลสมรรถภาพการสอน 
   8) ท าหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินต่อไปนี้ของนักศึกษา คือ 
     (1) ด้านคุณลักษณะและการปฏิบัติตน 

(2) ด้านงานในหน้าที่ครู 
(3) ด้านสมรรถภาพการสอน 

     (4) งานวิจัยในชั้นเรียน 
   9) ร่วมปรึกษากับอาจารย์พ่ีเลี้ยงและฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ เพ่ือการตัดสินผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 

  2. ครูพี่เลี้ยง ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน านักศึกษาในทุก ๆ ด้านเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการสอนของ
นักศึกษา ทั้งด้านความรู้ เทคนิควิธี และคุณลักษณะของครู โดยบทบาทและหน้าที่รายละเอียดมีดังนี้ 
      1) ชี้แนะให้นักศึกษาทราบ  และเข้าใจถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ครู 
    2) มอบหมายงานในหน้าที่ครู แผนการจัดการเรียนรู้ในช่วงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพร้อมตรวจ
และให้ค าแนะน าในการท าบันทึกการสอนก่อนนักศึกษาจะใช้สอนในชั้นเรียน       

   3) ให้ค าแนะน าในเรื่องทั่ว ๆ ไป  เช่น  ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานใน
โรงเรียน การแต่งกาย ฯลฯ 
    4) สังเกตการสอนของนักศึกษาในชั้นเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งบันทึกข้อเสนอแนะในสมุด
บันทึกการนิเทศและการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
    5) ประเมินผลและร่วมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาในความดูแลตามแบบประเมินผล
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    6) ร่วมปรึกษากับอาจารย์นิเทศก์ในเรื่องการสอน การประเมินผลและ เรื่องอ่ืนที่เกิดข้ึนเป็นกรณีพิเศษ 
    7) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดป้ายนิเทศ  จัดนิทรรศการ หรือโครงการ
พิเศษต่าง ๆ เป็นต้น 
    8) ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับนักศึกษา ครูพ่ีเลี้ยงโปรดแจ้งให้ครูนิเทศก์ทั่วไป หรืออาจารย์นิเทศก์ประจ า
มหาวิทยาลัยทราบเพื่อแก้ไขปัญหาทันที 
     9) ท าหน้าที่ประเมินนักศึกษา ดังนี้ 
  (1) คุณลักษณะและการปฏิบัติตน 

(2) งานในหน้าที่ครู 
(3) สมรรถภาพการสอน 

  10) ท าหน้าที่สรุปผลการประเมินนักศึกษา ที่ได้รับการประเมินจากครูนิเทศทั่วไป และครูพี่เลี้ยง 
   11) ส่งแบบประเมินทุกแบบพร้อมผลสรุปแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ  และน าส่งมหาวิทยาลัย           
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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 3. ครูนิเทศก์ทั่วไป หมายถึง ครูซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ดูแลและแนะน า 
การปฏิบัติงานของนักศึกษาทั่วๆ ไประหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีบทบาทและหน้าที่
ดังนี้ 
    1) พบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สร้างความคุ้นเคยและแนะน าเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 
และแนะน านักศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษา 
    2) แนะน าการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะของความเป็นครูให้แก่นักศึกษา 
    3) แก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่นักศึกษาก าลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง 
    4) ท าหน้าที่ประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
    5) เป็นผู้ส่งแบบประเมินจากสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ แบบประเมินทั้งหมดจากครูพ่ีเลี้ยงและของครูนิเทศก์
ทั่วไปมายังฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  4. ครูผู้ดูแลกิจกรรม  
   1) ท าหน้าที่แนะน าการเขียนแผนกิจกรรมหรือโครงการ ที่นักศึกษาเลือกปฏิบัติระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 2 กิจกรรม  
   2) แนะน าการปฏิบัติกิจกรรม ตามลักษณะของกิจกรรมที่นักศึกษาเลือก 
   3) ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงในการให้ค าปรึกษา แนะน า แนวทางการวางแผน ด าเนินกิจกรรม สรุปและประเมินผล
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4) ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา 
 

บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องขอความ
ร่วมมือโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ดังนั้น โรงเรียนจึงมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) พิจารณารับนักศึกษาในจ านวนที่สามารถรับได้ให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     
ตามโปรแกรมทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

2) ปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในโรงเรียนได้ถูกต้อง 
3) ด าเนินการจัดครูพ่ีเลี้ยงวิชา ชั้น จ านวนชั่วโมงที่สอน และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูให้กับนักศึกษา 
4) ดูแลและให้ค าแนะน านักศึกษาให้ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  
5) ให้ข้อเสนอแนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
6) ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูของ

มหาวิทยาลัย 
7) สอดส่องดูแลกระตุ้นครูพี่เลี้ยงให้เอาใจใส่ร่วมท างานกับนักศึกษาไม่ควรทอดทิ้ง  
8) ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษากับบุคลากรในสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและชุมชน 
9) ส่งแบบประเมินนักศึกษาทั้งหมดจากครูนิเทศก์ท่ัวไปและครูพ่ีเลี้ยงมายังฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนร่วม

พัฒนาวิชาชีพครู  

การคัดเลือกครูพี่เลี้ยง  

ครูนิเทศก์ทั่วไป  

และอาจารย์นิเทศก์มหาวทิยาลัย 
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เกณฑ์การคัดเลือก “โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู” 

1. มีมาตรฐานและคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภาก าหนด (ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา) 
2. มีนโยบายรับนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปฏิบัติการสอน) 
3. ผ่านการประเมิน และได้มาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
4. มีครูพี่เลี้ยงที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 

4.1 จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) 
4.2 มีประสบการณ์การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี (สอนในสาขาวิชาที่ตรง และ/หรือ สัมพันธ์

กับสาขาวิชาที่นักศึกษาไปปฏิบัติการสอน) 
4.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

4.4 มีคุณลักษณะของความเป็นครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรมและจริยธรรม ครองตนเป็น

แบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณครู  

4.5 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

4.6 มีทักษะและเทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

4.7 สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้          

และการวิจัยในชั้นเรียน 

5. สถานศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างแท้จริง 

6. สถานศึกษาอยู่ในตัวอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางที่อาจารย์นิเทศรวมถึงนักศึกษาสามารถ

เดินทางไป-กลับได้ ภายใน 1 วัน เพ่ือลดงบประมาณค่าใช้จ่าย ป้องกันการเกิดอันตรายในระหว่างการเดินทาง 

และสามารถติดต่อกับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

7. เส้นทางการคมนาคมระหว่างหอพัก/บ้านพัก/มหาวิทยาลัย ไปสถานศึกษามีความสะดวก ปลอดภัยต่อชีวิต 

และทรัพย์สิน 

8. คณะครุศาสตร์และสาขาวิชาร่วมผลิตบัณฑิตครู จะคัดเลือกสถานศึกษาให้กับนักศึกษา ทั้งนี้การคัดเลือก     

จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในสถานศึกษา 
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เกณฑ์การคัดเลือกครูพี่เลี้ยง และครูนิเทศก์ทั่วไป 

สถานศึกษาต้องจัดครูพ่ีเลี้ยงตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาที่ท าการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพ่ือเป็นที่
ปรึกษาในการปฏิบัติการสอน โดยแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง 1 คน ต่อนักศึกษา 1 คน (หรือครูพ่ีเลี้ยง 1 คน ต่อนักศึกษาไม่เกิน 
2 คน) โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. จบการศึกษาไมต่่ ากว่าปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) 
2. มีประสบการณ์การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี (สอนในสาขาวิชาที่ตรง และ/หรือ สัมพันธ์กับ

สาขาวิชาที่นักศึกษาไปปฏิบัติการสอน) 
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
4. มีคุณลักษณะของความเป็นครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรมและจริยธรรม ครองตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีตามจรรยาบรรณครู  
5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
6. มีทักษะและเทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
7. สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และการวิจัยใน

ชั้นเรียน 
หมายเหตุ กรณี นักศึกษาเอกคู่ (การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย, จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย) ที่ต้อง
สอนมากกว่า 1 วิชา ให้แต่งตั้งครูพ่ีเลี้ยง 2 คนต่อนักศึกษา 1 คน 
 
 สถานศึกษาต้องจัดครูนิเทศก์ทั่วไป โดยแต่งตั้งนิเทศทั่วไป 1 คน ต่อนักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติการสอน ณ 
สถานศึกษา โดยมีหน้าที่ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานในสถานศึกษาของนักศึกษาทั้งหมด 
 

เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย 

1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท (ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี) ในสาขาวิชาที่จะนิเทศ  

2. มีประสบการณ์ในการนิเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 10 ปี 

3. คณาจารย์นิเทศก์มีจ านวนที่เหมาะสม  ทั้งนี้ ไม่เกิน 1 : 10 

4. มีคุณลักษณะเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ระเบียบ ข้อปฏิบัต ิ 

และการวางตน 

ระหว่างการปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา 
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ระเบียบและข้อปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ในระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
และข้อปฏิบัติต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  คู่มือฉบับนี้จึงได้
ก าหนดแนวทางที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน  ส่วนระเบียบและข้อปฏิบัติอ่ืนที่
ไม่ได้กล่าวไว้ในคู่มือเล่มนี้ ให้นักศึกษาปฏิบัติตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ระเบียบการลา 

ในกรณีที่นักศึกษามีความจ าเป็นต้องหยุดปฏิบัติการสอนให้นักศึกษาลากิจ หรือลาป่วยแล้วแต่กรณี  ให้ปฏิบัติ
ดังนี้ 

1) การลากิจ  
นักศึกษาต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ และต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงสามารถหยุด
ปฏิบัติการสอนได้ โดยอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 

2) การลาป่วย  
นักศึกษาต้องแจ้งสถานศึกษาให้ทราบในวันแรกของการลาป่วย และต้องส่งใบลาย้อนหลังในวันแรกที่
กลับมาปฏิบัติงานหลังป่วย กรณีลาป่วยตั้งแต่ 3 วันท าการขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วย 

3) การส่งใบลา  
นักศึกษาต้องส่งใบลาที่สถานศึกษา โดยยื่นผ่านครูพ่ีเลี้ยงขึ้นไปตามล าดับ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ถ่าย
ส าเนาแจ้งอาจารย์นิเทศก์  และแนบกับบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานในวันที่ลา  

หมายเหตุ 1. กรณีที่นักศึกษาหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ และมิได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ จะถือว่าขาดการปฏิบัติการ
สอนซึ่งจะมีผลต่อการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

  2. ในกรณีที่นักศึกษาลากิจหรือลาป่วย ต้องฝึกปฏิบัติการสอนชดเชยให้ครบ 360 ชั่วโมง/ภาคเรียน       
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา  
 1) ในการออกนอกสถานศึกษาที่นอกเหนือจาก การลากิจ ลาป่วย และลากลับมหาวิทยาลัยในระหว่างเวลา
ปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษานั้น 
 2) ในการขอกลับมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยเพ่ือมาร่วมกิจกรรมที่
ก าหนด ให้ประธานนักศึกษาของแต่ละโรงเรียน แสดงหนังสือจากทางมหาวิทยาลัย และแจ้งให้สถานศึกษาทราบทุก
ครั้ง 
 การพานักเรียนออกไปนอกสถานศึกษา 
 นักศึกษาจะพานักเรียนออกไปนอกสถานศึกษา หรือไปทัศนศึกษาตามล าพังไม่ได้ จะต้องมีครูประจ าการเป็นผู้
น าไป นักศึกษาเป็นเพียงผู้ช่วยเท่านั้น 
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ข้อปฏิบัติในสถานศึกษาส าหรับนักศึกษา 
1. รายงานตัว ณ สถานศึกษา ตาม วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. ศึกษาและรับทราบระเบียบปฏิบัติ หน้าที่ ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในสถานศึกษาให้เข้าใจชัดเจน และน าไป

ปฏิบัติ 
3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ เต็มก าลังความรู้ ความสามารถ 
4. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนนอกเหนือจากการสอนตามที่สถานศึกษามอบหมาย 
5. เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
6. แต่งกายตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย สะอาด และสุภาพเรียบร้อย 
7. สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ คณะครู นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจน

ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
8. ไปถึงสถานศึกษาก่อนเวลา และไม่กลับก่อนเวลาสถานศึกษาเลิก 

 
การวางตนและการปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. การวางตนต่อผู้บริหาร 
    –    ให้ความเคารพนับถือ 
    –    ให้ความร่วมมือ 
    –    ขอค าแนะน า 
    –    มีเจตคติที่ดี 
    –    รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
    –    เผยแพร่คุณงามความดี 
    –    รักษาความลับของข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากโรงเรียน 
2.  การวางตนต่อครูพ่ีเลี้ยง 
     –    ให้ความเคารพนับถือ 
     –    ขอค าติชม ข้อเสนอแนะหลังจากสอนแล้วเพ่ือปรับปรุง 
     –    ให้ความร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูพ่ีเลี้ยง 
     –    ติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลเพื่อให้รับรู้กิจกรรมโดยตลอด 
     –    แสดงความมีน้ าใจให้ความช่วยเหลือตามแต่เวลาและโอกาสอันควร 
3.  การวางตนต่อครูประจ าชั้น 
     –    ให้ความเคารพนับถือ 
     –    รายงานความเป็นไปของนักเรียนให้ทราบ เช่น พฤติกรรมทางบวกและทางลบตลอดจน    
          ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
     –    ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเป็นรายคน 
     –    ขอความร่วมมือในการแก้ปัญหานักเรียน 
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4.  การวางตนต่ออาจารย์อ่ืน ๆ 
     –    มีสัมมาคารวะต่ออาจารย์ทุกท่าน 
     –    แสดงความมีน้ าใจให้ความช่วยเหลือและความเป็นมิตรทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
     –    มีความจริงใจ เสมอต้นเสมอปลาย 
     –    ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
     –    มีความส ารวมทั้งกาย วาจา ใจ 
5.  การวางตนต่อนักเรียน 
     –    เอาใจใส่ในผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน 
     –    รักษาความดีงามของตนที่เป็นผลให้นักเรียนยอมรับด้วยความเคารพเลื่อมใส 
     –    เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนตลอดจนท าตนให้เป็นที่วางใจแก่นักเรียนที่มาขอค าปรึกษาใน 
          ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
     –    มีความสนใจและพร้อมที่จะช่วยปรับปรุงชั้นเรียน 
     –    มีความตระหนักว่า นักเรียนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันและต้องให้ความสนใจโดยใช้หลักจิตวิทยา
การเรียนรู้ 
     –    ให้ความยุติธรรมในการตัดสินการกระท าของนักเรียน 
     –    มีความเมตตากรุณาต่อนักเรียนโดยเสมอภาค 
     –    ให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่ปฏิบัติงานได้ดี 
     –    แสดงความมีใจกว้าง อดทน อดกลั้นต่อสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ 
     –    ไม่น าความลับส่วนตัวของนักเรียนมาเปิดเผย 
6.  การวางตนต่ออาจารย์นิเทศก์ 
     –    มีสัมมาคารวะต่ออาจารย์ทุกคนในทุกคนสาขาวิชา 
     –    เตรียมให้พร้อมอยู่เสมอเพ่ือรับการนิเทศ 
     –    ปฏิบัติตามค าชี้แนะด้วยเหตุผลอันควรแก่การปฏิบัติ 
     –    มีความขยัน อดทน อดกลั้น เอางานเอาการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติเต็มขีด 
          ก าลังความสามารถ 
     –    แสดงความเป็นมิตรด้วยการเข้าพบปะทักทาย หรือขอค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนให้การ 
          ต้อนรับเมื่ออาจารย์มาเยี่ยมหรือท าการนิเทศ 
     –    ให้ความเคารพนับถือ และเชื่อฟังในสิ่งที่ได้รับการชี้แนะ หรือตักเตือน 
     –    ขอค าปรึกษากรณีท่ีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
 
 



ห น้ า  | 23 

 

                                                                                                ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    
 

7.  การวางตนต่อเพ่ือนนักศึกษาร่วมสถาบันและต่างสถาบัน 
     –    แสดงความเป็นมิตรซึ่งกันและกัน 
     –    ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในทางวิชาการ กิจกรรมของหมู่คณะตลอดจน 
          ปัญหาส่วนตัวบางประการเกี่ยวกับความคิดเห็นและการตัดสินใจ 
     –    ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาท่ียังประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุง 
8.  การวางตนต่อเจ้าหน้าที่และนักการภารโรง 
     –    แสดงความเป็นมิตรด้วยการทักทาย พูดคุยตามโอกาสอันควร 
     –    ให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์เท่าที่จะท าได้ 
     –    แสดงน้ าใจดี สุภาพ อ่อนโยน 
9.  การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคลทุกฝ่าย 
     การมีมนุษยสัมพันธ์มีความส าคัญอย่างมาก ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา เพราะนักศึกษาไม่อาจ
ปฏิบัติงานได ้โดยปราศจากการช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เมื่อจะต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากหลายฝ่าย จึงจ าเป็นที่นักศึกษาจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายต่าง ๆ ไว้ 
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การประเมินการปฏิบัติการสอน 

และเกณฑ์การประเมินผล 

การปฏิบัติการสอน 

ของนักศึกษา 
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การประเมินการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในสถานศึกษา 

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก าหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา    
โดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ และสถานศึกษาให้มีคณะผู้ประเมิน
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติการสอน และให้คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาก าหนดแบบประเมิน  เงื่อนไขการ
ตัดสินผลการประเมิน  ระยะเวลาในการประเมิน ระยะเวลาส่งผลการประเมินให้ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมทั้ง
หลักฐานการผ่านการประเมิน โดยการประเมินจะต้องพิจาณาตามเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ สามารถจัดการเรียนรู้ได้ใน
สาขาวิชาเฉพาะ สามารถประเมิน  ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้ เหมาะกับศักยภาพของผู้ เรียน       
สามารถจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  ดังนั้นเพ่ือให้การฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครูสอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    
ได้ก าหนดแบบประเมินส าหรับใช้ประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้  
  แบบประเมินการปฏิบัติการสอน 
  1) แบบประเมินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
      2) แบบประเมินการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป็นครู 
     (ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน) 
      3) แบบประเมินการปฏิบัติงานและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการในสถานศึกษา  
      4) แบบประเมินนักศึกษาปฏิบัติการสอนโดยครูนิเทศก์ท่ัวไป 
      5) แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน 
      6) แบบประเมินผลบันทึกประจ าตัว 
      7) แบบประเมินผลการสังเกตการสอนของครูพ่ีเลี้ยง 
 แบบบันทึกส าหรับนักศึกษา  
  1) แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
  2) แบบบันทึกประจ าวัน 
      3) แบบบันทึกหลังรับการนิเทศ 
 เอกสารการสอนอ่ืน ๆ 

1) สมุดบันทึกประจ าตัว 
      2) บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน 
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กระบวนการวัดและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

กระบวนการวัดและประเมินผลในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ก าหนดไว้
ดังต่อไปนี้ 
  แบบประเมินการปฏิบัติการสอนส าหรับสถานศึกษา 

ครูพี่เลี้ยง ( 40 คะแนน) 
 แบบประเมินการจัดการเรียนรู้  
 แบบประเมินการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป็นครู  
 แบบประเมินการปฏิบัติงาน  
 แบบประเมินผลสมุดบันทึกประจ าตัว 

ครูนิเทศก์ทั่วไป (10 คะแนน) 
 แบบประเมินนักศึกษาปฏิบัติการสอนโดยครูนิเทศก์ทั่วไป  

  แบบประเมินการปฏิบัติการสอน ส าหรับมหาวิทยาลัย 
อาจารย์นิเทศก์ (40 คะแนน) 
 แบบประเมินการจัดการเรียนรู้  
 แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน  
 แบบประเมินผลสมุดบันทึกประจ าตัว  
 แบบประเมินผลการสังเกตการณ์สอนของครูพ่ีเลี้ยง  

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (10 คะแนน) 
 การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (5 คะแนน) 
 การลงเวลาปฏิบัติการสอนในบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน (5 คะแนน) 
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     สรุปสัดส่วนในการประเมินผลการเรียนรู้ 

          1. โดยสถานศึกษา  ร้อยละ 50 

          2. อาจารย์นิเทศก์   ร้อยละ 40 

          3. ฝ่ายฝึกประสบการณ์  ร้อยละ 10 

       รวม  ร้อยละ  100 

 

 

เกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการเรียนรู้ 

เกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ ก าหนดไว้ดังนี้ 

     A  =  89.5 ขึ้นไป 

      B +  =  84.50 – 89.49 

    B  =  79.50 – 84.49 

    C + =  74.50 – 79.49 

      C = 69.50 – 74.49 

      D +  =  64.50 – 69.49 

      D  =  59.50- 64.49 

      F  =  ต่ ากว่า 59.50 

 

หมายเหตุ  1) ผลการเรียนต่ ากว่า C ถือว่าไม่ผ่านในรายวิชาฝึกประสบการณ์ นักศึกษาต้อง 

           ลงทะเบียนเรียนใหม่ 

              2) ผลการเรียนไม่ผ่าน 2 ครั้งติดต่อกัน จะพ้นสภาพนักศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ปฏิทินการปฏิบัติการสอน  

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ 
สัปดาห์ ที่ 1 

 
- การสร้างความคุ้นเคยกับบุคลากรและสถานที่ในสถานศึกษา 
- วางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง 

สถานศึกษา 

สัปดาห์ที่ 2 สังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงในชั้นเรียนที่นักศึกษารับผิดชอบ สถานศึกษา 
สัปดาห์ที่ 3 เริ่มปฏิบัติการสอน สถานศึกษา 

สัปดาห์ที่ 4 

- ปฏิบัติการสอน 
- ก าหนดหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน 
- ก าหนดหัวข้อและวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาในชั้นเรียน 

สถานศึกษา 

สัปดาห์ที่ 5 ปฏิบัติการสอน สถานศึกษา 

สัปดาห์ที่ 6 
- ปฏิบัติการสอน 
- จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
- ก าหนด สร้าง และหาคุณภาพเครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สถานศึกษา 

สัปดาห์ที่ 7 ปฏิบัติการสอน และรับการนิเทศครั้งที่ 1 (ครูพ่ีเลี้ยง) สถานศึกษา 
สัปดาห์ที่ 8 ปฏิบัติการสอน และรับการนิเทศครั้งที่ 1 (อาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย) สถานศึกษา 
สัปดาห์ที่ 9 ปฏิบัติการสอน  สถานศึกษา 

สัปดาห์ที่ 10 
- ปฏิบัติการสอน 
- เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
- เก็บรวบรวมข้อมูลครอบคลุม ก าหนดสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

สถานศึกษา 

สัปดาห์ที่ 11 ปฏิบัติการสอน และรับการนิเทศครั้งที่ 1 (ครูนิเทศก์ทั่วไป) สถานศึกษา 

สัปดาห์ที่ 12 

- ปฏิบัติการสอน 
- สรุปผลและรายงานวิจัย 
- สรุป อภิปรายผล ให้ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

และน าเสนอรายงานที่มีรูปเล่ม ส่วนประกอบการอ้างอิงและบรรณานุกรม
ครบถ้วนถูกต้อง 

สถานศึกษา 

สัปดาห์ที่ 13 ปฏิบัติการสอน  สถานศึกษา 
สัปดาห์ที่ 14 ปฏิบัติการสอน และรับการนิเทศครั้งที่ 2 (อาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย) สถานศึกษา 
สัปดาห์ที่ 15 ปฏิบัติการสอน สถานศึกษา 
สัปดาห์ที่ 16 ปฏิบัติการสอน และรับการนิเทศครั้งที่ 2 (ครูพี่เลี้ยง)  สถานศึกษา 
สัปดาห์ที่ 17 ปฏิบัติการสอน และรับการนิเทศครั้งที่ 2 (ครูนิเทศก์ทั่วไป)  สถานศึกษา 
สัปดาห์ที่ 18 ปฏิบัติการสอน  สถานศึกษา 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ 
สัปดาห์ที่ 19 ปฏิบัติการสอนสัปดาห์สุดท้าย สถานศึกษา 

สัปดาห์ที่ 20 
 

- ส่งแบบประเมินผล และบัญชีลงเวลาที่ผ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- ส่งผลงานการปฏิบัติการสอน ให้อาจารย์นิเทศก์ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน สมุดบันทึกประจ าตัว  
- สถานศึกษาส่งตัวนักศึกษาทุกคนกลับ มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายฝึก
ประสบการณ์ฯ
และสาขาวิชา 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 
ชื่อโรงเรียน ........................................................................................................ สังกัด .................................................... 
ที่อยู่  เลขที่ ........................หมู่ ............... ต าบล ......... ................................ อ าเภอ ........................................................ 
จังหวัด ................................................. รหสัไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์ (ที่ท างาน) ........................................  
ชื่อผู้อ านวยการ / ผู้บริหารสถานศึกษา ……………………………………..………………..………………………………………………...…… 
(มือถือ) .............................................................. E-mail …………………………………………..………………………………………….. 
ข้อมูลพื้นฐาน 
1.  ระยะทาง    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ถึงโรงเรียน .............................................. กิโลเมตร 
              จากอ าเภอ .........................................  ถึงโรงเรียน .............................................. กิโลเมตร 
2.  การเดินทาง       

   〇   มีรถประจ าทาง    

   〇   ไม่มีรถประจ าทาง    

   〇   อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………….……... 
  (กรุณาแนบแผนที่การเดินทาง) 
3.  สวัสดิการส าหรับนักศึกษา  

   〇   มีที่พัก    

   〇   ไม่มีที่พัก    

   〇   อาหารกลางวัน  

   〇   อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................... ................. 
4.  จ านวนบุคลากร/นักเรียน 
 4.1  ข้าราชการครู   จ านวน ................... คน   แยกเป็น  ชาย ..................... คน   หญิง .................. คน 
 4.2  บุคลากรอ่ืน ๆ ..............................................................  จ านวน ............................... คน  
      ..............................................................  จ านวน ............................... คน  

 4.3  การจัดการศึกษา  ระดับ 〇   อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

     〇   อนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

     〇   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

     〇   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
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 4.4  การจัดชั้นเรียน     จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น  .................................................... คน 

                 จ านวนห้องเรียน 〇 ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2   จ านวน ..................................... ห้อง 

                〇 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จ านวน ..................................... ห้อง 

               〇 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     จ านวน ..................................... ห้อง 

                 〇 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6     จ านวน ..................................... ห้อง 

5. ผลการประเมินคุณภาพ  จาก สมศ.   〇 รอบ 3   หรือ  〇 รอบ ..............  (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน) 
    ข้อมูล ณ วันที่ ....................................................... 

   〇 ระดับการศึกษาปฐมวัย    อยู่ในระดับ ..................................................................................... 

   〇 ระดับการศึกษาประถมศึกษา   อยู่ในระดับ ..................................................................................... 

   〇 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา   อยู่ในระดับ ...................................................................................... 
(กรุณาแนบส าเนาหนังสือรับรองจาก สมศ. มาพร้อมใบสมัครด้วย) 

 
หมายเหตุ 
 เนื่องจากคณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาที่สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา จ านวน 19 สาขาวิชา เพ่ือเปิดโอกาสให้กับสถานศึกษาทุกแห่งที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ
ครู จึงขอจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่สามารถออกฝึกปฏิบัติการสอนได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน ต่อสาขาวิชา โดยมี
ข้อก าหนด ดังนี้ 

1. โรงเรียนระดับ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก   
รวมทุกสาขาวิชาไม่เกิน 15 คนต่อหนึ่งโรงเรียน (สาขาวิชาละ 1 คน ยกเว้นฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อุตสาหกรรม) 

2. โรงเรียนระดับ ประถมศึกษา ขนาดกลาง-ใหญ-่ใหญ่พิเศษ  
รวมทุกสาขาวิชาไม่เกิน 30 คนต่อหนึ่งโรงเรียน (สาขาวิชาละ 2 คน ยกเว้นฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อุตสาหกรรม) 

3. โรงเรียนระดับ มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก   
รวมทุกสาขาวิชาไม่เกิน 19 คนต่อหนึ่งโรงเรียน (สาขาวิชาละ 1 คน) 

4. โรงเรียนระดับ มัธยมศึกษา ขนาดกลาง-ใหญ่-ใหญ่พิเศษ  
รวมทุกสาขาวิชาไม่เกิน 40 คนต่อหนึ่งโรงเรียน (สาขาวิชาละ 2-3 คน) 

 
 
 

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

       วันที่............../.............../...............
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6.  ตารางแสดงคุณสมบัติของครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียน......................................................................   

ที ่ ชื่อ – สกุล (ครูพี่เลี้ยง) 
คุณวุฒิครูพี่เลี้ยง 

รายวิชาที่สอน 
เป็นครูพี่เลี้ยงวิชา 
(ระบุเพียง 1 วิชาเท่านั้น) 

ระดับชั้น 
(ระบ:ุ ปฐมวัย/ประถม

ต้น/ประถมปลาย/มัธยม
ต้น/มัธยมปลาย) 

ประสบการณ์
การสอน 

(ก่ีปี) 

วันเดือนปีที่
เข้าปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
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กรุณา ระบุรายวิชา ตามสาขาวิชาเอก ดังนี้   
1. ปฐมวัย  
2. พลศึกษา  
3. การศึกษาพิเศษ  
4. เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 
5. คณิตศาสตร์  
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
7. ฟิสิกส์  
8. เคมี  
9. ชีววิทยา 
10. คอมพิวเตอร์  
11. ภาษาไทย  
12. ภาษาอังกฤษ  
13. ดนตรี  
14. นาฎศิลป์  
15. ศิลปศึกษา  
16. สังคมศึกษา  
17. พุทธศาสนา  
18. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อุตสาหรรม) 
19. จิตวิทยาการแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรุณาแนบเอกสารดังนี้   
1. ส าเนาใบรับรองจาก สมศ. (รอบปัจจุบนั)  
2. ภาพถ่ายโรงเรียน 
ส่งที่  ฝา่ยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 17 ชั้น 2 อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000  หรือ  E-mail : edukorat1117@nrru.ac.th  Fax. 0 – 4424 – 2634 
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แบบส ารวจข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ขอความร่วมมือให้โรงเรียนที่จะสมัครเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู  ส ารวจความต้องการการรับนักศึกษาในแต่
ละสาชาวิชาเอกตามความเหมาะสมของโรงเรียน แล้วจัดส่งให้ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 17 ชั้น 2 หรือที่อีเมล์ : edukorat1117@nrru.ac.th FAX : 044-242634 

 

    โรงเรียน.............................................................................................       ลงช่ือ ..........................................................................  
                                                                                                                 ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                                                                  (                                                   ) 
                           วันท่ี...................../.........................../......................... 

 
ที่ 

 
สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาระดับ

อนุบาล/
ประถมศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

จ านวน
นักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
หมายเหตุ 

 

1 การศึกษาปฐมวัย     
2 การศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย     
3 พลศึกษา     
4 เทคโนโลยนีวัตกรรมการศึกษา – คอมพิวเตอร์     
5 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษไทย     
6 ภาษาไทย     
7 ภาษาอังกฤษ     
8 สังคมศึกษา     
9 ศิลปศึกษา     
10 นาฏศิลป์ไทย     
11 ดนตรี     
12 พุทธศาสนา     
13 คณิตศาสตร ์     
14 เคมี     
15 วิทยาศาสตร์ทั่วไป     
16 ฟิสิกส ์     
17 ชีววิทยา     
18 คอมพิวเตอร์ศึกษา     
19 อุตสาหกรรมศึกษา     
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ตัวอย่าง 
แบบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน 

  
แบบลงเวลาปฏิบัติงาน ประจ าวัน..................ที่..........เดือน..............................พ.ศ........... 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 

1      

2      

3      

4      

5      

 
สรุปการปฏิบัติงาน  มีนักศึกษามาปฏิบัติงาน .....................คน 

นักศึกษาท้ังหมด ..........คน   มาสาย   ...........คน 
ลาป่วย  ..........คน   ลากิจ   ...........คน 
ไปราชการ ..........คน   ขาดไม่ทราบสาเหตุ ...........คน 

 
(ลงชื่อ)............................................ประธานนักศึกษา   ลงชื่อ .....................................................ผู้บริหาร/ผู้ตรวจสอบ 

       (....................................................)                        (.........................................................) 
 
มาสาย ได้แก ่
 1. ........................................................................... 2. ........................................................................ 
 3. ...........................................................................  4. ........................................................................ 
ลาป่วย (กรณีมีใบรับรองแพทย์ให้แนบกับวันที่ลา)   ได้แก่ 
 1. ........................................................................... 2. ........................................................................ 
 3. ...........................................................................  4. ........................................................................ 
ลากิจ ได้แก่ 
 1. ........................................................................... 2. ........................................................................ 
 3. ...........................................................................  4. ........................................................................ 
ขาดไม่ทราบสาเหตุ ได้แก ่
 1. .......................................................................... 2. ........................................................................ 

3. ...........................................................................  4. ........................................................................ 


	(ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
	ปฏิทินการปฏิบัติการสอน


