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บทท่ี 1 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 

ปรัชญาหลักสูตร 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กําหนดปรัชญาของหลักสูตรเพ่ือผลิตครูชั้นวิชาชีพท่ีมีปรีชาสามารถ (Capability) 

ดําเนินชีวิตดวยปญญา สามารถบูรณาการความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพไปสูการจัดการศึกษา และ

พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีสติปญญาความสามารถและอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนและ

สามารถเผชิญปญหาหรือวิกฤตไดดวยสติปญญา 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรเพ่ือมุงผลิตครูในมิติใหมท่ีเนนผลลัพธการเรียนรู

ใหบัณฑิตครูมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู เปนครูชั้นวิชาชีพท่ีมีความสามารถในการ

จัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีและเกง โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

 1. เรียนรูจากสถานการณจริง โดยการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขาดวยกัน สรางองคความรูโดย

การเรียนรูผานกิจกรรม การทํางาน การแกปญหาและการเรียนรูจากกลุม 

 2. เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีทักษะและความรูเฉพาะทาง สามารถนําไปประยุกตใช

ในวิชาชีพไดเปนอยางดี มุงปลูกฝงจิตสํานึกของความเปนครูดวยกระบวนการจัดการเรียนรูและการไดรับแบบอยางท่ีดี

จากผูสอนและผูท่ีเก่ียวของในการพัฒนาผูเรียน 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 บัณฑิตครุศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดังนี้ 

 1. เปนคนดี มีจุดมุงหมายของชีวิต มีหลักการในการดําเนินชีวิต เขาถึงความจริง ความงามและความดีของ

ชีวิต มีพลังและความมุงม่ันในการพัฒนาตน และพัฒนาความกาวหนาของสวนรวม รักชุมชนและทองถ่ิน สามารถ

ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

 2. เปนคนเกง มีความสามารถและทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ อยางนอยสองภาษา มี

ความรักในการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการคิดและ

แกปญหาสามารถเผชิญสถานการณและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
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 3. เปนครูดี เขาใจธรรมชาติของผูเรียน มีคุณสมบัติของความเปนกัลยาณมิตรกับผูเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

รวมมือกับชุมชนเพ่ือพัฒนาผูเรียนและสถานศึกษา เปนผูมีจริยธรรมแหงวิชาชีพ และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 4. เปนครูเกง มีปรีชาสามารถในการจัดการศึกษา และจัดการเรียนรู รอบรูและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีตน

ถนัด มีความคิดรางสรรคและสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาและแกปญหาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  

โครงสรางหลักสูตร 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชา จํานวน 3 หมวดวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรท้ังสิ้น ประกอบดวย 

 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

กลุมรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 - วิชาชีพครู 

 - วิชาเอก 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไมนอยกวา 30 

 

ไมนอยกวา 50 

ไมนอยกวา 79 

ไมนอยกวา  6 

รวม ไมนอยกวา 165 

 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

กลุมรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 - วิชาชีพครู 

 - วิชาเอก 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไมนอยกวา 30 

 

ไมนอยกวา 50 

ไมนอยกวา 79 

ไมนอยกวา  6 

รวม ไมนอยกวา 165 
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3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

กลุมรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 - วิชาชีพครู 

 - วิชาเอก 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไมนอยกวา 30 

 

ไมนอยกวา 50 

ไมนอยกวา 79 

ไมนอยกวา  6 

รวม ไมนอยกวา 165 

 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

กลุมรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 - วิชาชีพครู 

 - วิชาเอก 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไมนอยกวา 30 

 

ไมนอยกวา 50 

ไมนอยกวา 79 

ไมนอยกวา  6 

รวม ไมนอยกวา 165 

 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

กลุมรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 - วิชาชีพครู 

 - วิชาเอก 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไมนอยกวา 30 

 

ไมนอยกวา 50 

ไมนอยกวา 79 

ไมนอยกวา  6 

รวม ไมนอยกวา 165 
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6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

กลุมรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 - วิชาชีพครู 

 - วิชาเอก 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไมนอยกวา 30 

 

ไมนอยกวา 50 

ไมนอยกวา 79 

ไมนอยกวา  6 

รวม ไมนอยกวา 165 

 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2561) 

 

กลุมรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 - วิชาชีพครู 

 - วิชาเอก 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไมนอยกวา 30 

 

ไมนอยกวา 50 

ไมนอยกวา 78 

ไมนอยกวา  6 

รวม ไมนอยกวา 164 

 

ในชุดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ (Professinonal Training) ประกอบดวยชุดวิชา 4 ชุด จํานวน 14 

หนวยกิต ดังนี้ 

 

ช่ือรายวิชา  หนวยกิต 

การฝกปฏิบัตงิานวิชาชีพครรูะหวางเรียน 1 (Practicum 1) 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครรูะหวางเรียน 2 (Practicum 2) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  (Internship 1) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  (Internship 2) 

 

 1 (ไมนอยกวา 60 ชม.) 

1 (ไมนอยกวา 60 ชม.) 

6 (ไมนอยกวา 360 ชม.) 

6 (ไมนอยกวา 360 ชม.) 
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คําอธิบายรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

 ช่ือวิชา น (บ-ป-อ) 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครรูะหวางเรียน 1    1 (0-60-0) 

Practicum 1 

      สังเกตสภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรม

และคุณลักษณะของครู นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา สื่อ แหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู สังเกต

ธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู ฝก      การเตรียมการสรางและการใช

สื่อการเรียนรู การบริหารและจัดการชั้นเรียน ทดลองฝกปฏิบัติการสอนผูเรียน ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเตรียมพรอมสูการเปนครูมืออาชีพ 

 

 ช่ือวิชา น (บ-ป-อ) 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหวางเรียน 2    1 (0-60-0) 

Practicum 2 

      สังเกตพัฒนาการและธรรมชาติของผูเรียน การบริหารงานวิชาการ หลักสูตร และความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชน ฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ฝกเขียนแผนการจัดการเรียนรูและออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู และการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูในแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก และ

ฝกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยในชั้นเรียน สังเกตการสอนของ

เพ่ือน รวบรวมขอมูล วิเคราะห และจัดทํารายงานท่ีแสดงการคิด การพัฒนางานและการประเมินการเรียนรูของ

ตนเอง 

 

 

 ช่ือวิชา น (บ-ป-อ) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6 (0-360-0) 

Internship 1 

     การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหนาท่ีครูทุกดานเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกความเปนครู การ

บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูอยางครูมืออาชีพ การนําเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทํารายงานการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 
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 ช่ือวิชา น (บ-ป-อ) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6 (0-360-0) 

 Internship 2 

     การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหนาท่ีครูทุกดานเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกความเปนครู การ

บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูอยางครูมืออาชีพ การนําเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทํารายงานการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 
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บทท่ี 2 

บทบาทหนาท่ีของผูท่ีเก่ียวของ 

ในการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

การฝกประสบการณวิชาชีพ (Professional Training) 

การฝกประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การท่ีนักศึกษาออกไปฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในโรงเรียนรวมพัฒนา

วิชาชีพโดยใชเวลาตอเนื่องกันเปนระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือเรียนรูฝกฝน และทําความเขาใจในงานครูจนเกิดทัศนคติท่ีด ี

ตอวิชาชีพครู มีความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพครูตอไปในอนาคตอยางมี

ประสิทธิภาพ 

การฝกประสบการณวิชาชีพเนนการฝกในสถานการณจริงโดยจัดท้ังในกิจกรรม การเรียนรูตามรายวิชาตางๆ

และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ดังนี้ 

1. การฝกในมหาวิทยาลัย โดยความรวมมือของเครือขายท้ังสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน องคกร

เอกชน วัดและหนวยงานอ่ืนๆ โดยเนนผลลัพธดังนี้ 

 1.1 ความรูและปญญาในการเปนครูชั้นวิชาชีพ 

 1.2 การเสริมสรางบุคลิกภาพ 

 1.3 ความตื่นตัวในการเรียนรูและการแกปญหา 

 1.4 การทํางานเปนกลุม 

 1.5 ความเปนผูนํา 

 1.6 คุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

 1.7 การดําเนินชีวิตดวยปญญา 

2. การฝกในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนการฝกโดยใชสถานศึกษาเปนแหลงฝกการปฏิบัติงานจริงโดยมี

จุดเนน 4 ประการ คือ 

 2.1 การเรียนรูการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 

 2.2 การเรียนรูพัฒนาการและธรรมชาติของผูเรียน การบริหารงานวิชาการ 

 2.3 การเรียนรูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาและการพัฒนาผูเรียน 

 2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลา 1 ป โดยเนนการปฏิบัติการสอนในกลุมสาระท่ีเลือก   

     1-2 กลุมสาระการทําหนาท่ีสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตการดูแลของครูพ่ีเลี้ยงท่ีมี  

     ประสบการณและมีความเปนครูท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป 
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 การดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครูจําเปนตองฝกในสถานศึกษาท่ีมีความพรอมท่ีจะรวมพัฒนา

วิชาชีพครูใหกับนักศึกษา 

 

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา 

 คณะกรรมการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาจัดตั้งข้ึนโดยคณะครุศาสตร มีจุดประสงค เพ่ือ

บริหารงานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาใหตอบสนองตอการฝกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนักศึกษา 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีหนาท่ี 

ดังนี้ 

 1. กําหนดนโยบายและแผนงานของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

คณะครุศาสตร 

 2. พิจารณาระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับภายในศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาตามท่ีคณะ 

ครุศาสตรมอบหมายและเสนอตอกรรมการประจําคณะทราบ เพ่ือใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ตองไมขัดแยงตอระเบียบ

และประกาศของคณะครุศาสตรหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 3. พิจารณา ตัดสิน แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน 

 4. เสนอเพ่ิม-ถอดถอนโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู ตอท่ีประชุมคณะกรรมการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางการศึกษา กอนนําเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือขอความเห็นชอบ 

 5. พิจารณางบประมาณประจําปของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา 

 6. ออกแบบการประเมินและเครื่องประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพใหสอดคลองกับจํานวนนักศึกษา 

 7. จัดนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ และจัดคณาจารยนิเทศกกับนักศึกษาใหสอดคลองกับจํานวน

นักศึกษา 

 8. จัดกิจกรรมโครงการท่ีเก่ียวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาและจัดกิจกรรมโครงการ 

เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู 

 9. จัด เก็บ รวบรวม คะแนนจากการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา เพ่ือจัดสงคะแนนเขาระบบ 

 10. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และจัดทํารายงานประจําปตามตัวชี้วัด เพ่ือการประกันคุณภาพ 

 11. ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตอคณะครุศาสตรใหผานเกณฑคุณภาพ และปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ี

เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

 

บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

 ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการจัดฝกประสบการณ

วิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษามีหนาท่ี ดังนี้ 
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 1. พิจารณารับนักศึกษาในจํานวนท่ีสามารถรับได ใหนักศึกษามีโอกาสไดฝกประสบการณในโรงเรียนรวม

พัฒนาวิชาชีพครูตามสาขาวิชาท่ีคณะครุศาสตรกําหนด 

 2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพพรอมครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดถูกตอง 

 3. จัดครูท่ี มี คุณสมบัติตามมาตรฐานของคุรุสภาในโรงเรียน เพ่ือทําหนาท่ีเปนครูพ่ี เลี้ยง กลาวคือ 

จบการศึกษาอยางต่ําปริญญาตรีตรงสาขา หรือมีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 3 ป 

 4. ดําเนินการจัดวิชา ชั้น จํานวนชั่วโมงท่ีสอน และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพใหกับ

นักศึกษา 

 5. ดูแลและใหคําแนะนํานักศึกษาใหปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา 

 6. สอดสอง ดูแล กระตุนครูพ่ีเลี้ยงใหเอาใจใสรวมมือทํางานกับนักศึกษา ไมทอดท้ิงนักศึกษาหรือผลักภาระ

ใหนักศึกษาเกินความจําเปน 

 7. ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม และขอเสนอแนะเก่ียวกับการฝกประสบการณวิชาชีพและการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแกคณะครุศาสตร 

 

บทบาทหนาท่ีของครูพ่ีเล้ียง 

 ครูพ่ีเลี้ยง เปนบุคลากรประจําโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครูท่ีผูบริหารสถานศึกษามอบหมายดูแล ชวยเหลือ

และใหคําแนะนําแกนักศึกษา โดยมีบทบาทและหนาท่ี ดังนี้ 

 1. แนะนํา ชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจเก่ียวกับนโยบายของโรงเรียน ขอบเขตหนาท่ีครู ระเบียบขอบังคับของ

สถานศึกษา การปฏิบัติตน และปฏิบัติงานในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพคร ู

 2. สําหรับรายวิชา การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหวางเรียน 1 (Practicum 1) จัดใหนักศึกษาไดศึกษา 

สังเกต พัฒนาการและธรรมชาติของผูเรียน การบริหารงานวิชาการ หลักสูตรและความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ

ชุมชน รวบรวมขอมูล วิเคราะห และจัดทํารายงานท่ีแสดงการคิด การพัฒนางานและการประเมินการเรียนรูของ

ตนเอง 

 3. สําหรับรายวิชา การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหวางเรียน 1 (Practicum 1) จัดใหนักศึกษาไดศึกษา 

สังเกตการวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา การนําแผนจัดการเรียนรูไปทดลองปฏิบัติการสอน

ภายใตการกํากับดูแลของครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศก การรายงานผลการจัดการเรียนรู วิเคราะหผลการเรียนรูของ

ผูเรียน และวิเคราะหตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู 

 4. สําหรับรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 (Internship1-2) จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติการสอน

และปฏิบัติงานในหนาท่ีครูทุกดาน เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกความเปนครู การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดทําโครงการ

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 9
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สงเสริมและพัฒนาผูเรียน การวัดและการประเมินผล การเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางครูมือ

อาชีพ การนําเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทํารายงานการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 5. ชวยแนะนํา สงเสริม เพ่ือพัฒนาเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 6. ประเมินผลและรวมตัดสินผลการฝกประสบการณวิชาชีพในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครูในความดูแล

ตามแบบประเมินผลของมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 7. รวมมือกับอาจารยนิเทศกในการแกไขปญหาในเรื่องการสอน การประเมินผล และเรื่องอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนเปน

กรณีพิเศษ 

 

บทบาทหนาท่ีของอาจารยนิเทศกประจําโรงเรียน 

 อาจารยนิเทศกประจําโรงเรียน คือ คณาจารยคณะครุศาสตรท่ีคณะครุศาสตรแตงต้ังข้ึนทําหนาท่ีดูแล และ

แนะนําการปฏิบัติงานของนักศึกษา บทบาทหนาท่ีของอาจารยนิเทศกประจําโรงเรียน มีดังนี้ 

 1. เขารวมการปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปจฉิมนิเทศระหวางและหลังสิ้นสุดการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 2. นํานักศึกษาไปสงมอบใหโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพ และรับกลับในปลายภาคการศึกษา 

 3. พบผูบริหารของโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 

 4. จัดเวลาในการเยี่ยมเยียนนักศึกษาเปนระยะ 

 5. พบนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม เพ่ือรับทราบปญหาและแกไขปญหาใหนักศึกษาตามความ

เหมาะสม 

 6. นิเทศ และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 7. ใหคําปรึกษา แนะนํา ดูแลเรื่องการทําโครงการวิชาการ 

 8. สรางความสัมพันธอันดีกับบุคลากรในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู 

 9. ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนระยะตามท่ีกําหนดไวในปฏิทินปฏิบัติงาน 

 10. ใหคําแนะนําแกนักศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมในการลากิจหรือลาปวยหรืออ่ืนๆตอผูบริหาร 

ครูพ่ีเลี้ยงและบุคลากรในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู 

 11. ใหขอมูลและขอเสนอแนะแกคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู ในกรณีนักศึกษามีปญหาในการ

ฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงรายวิชาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

บทบาทหนาท่ีของอาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชา 

 อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชา คือ คณาจารยคณะครุศาสตรท่ีคณะครุศาสตรแตงตั้งข้ึนทําหนาท่ีดูแล และ

แนะนําการปฏิบัติงานของนักศึกษา บทบาทหนาท่ีของอาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชา มีดังนี้ 
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 1. เขารวมการปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปจฉิมนิเทศระหวางและหลังสิ้นสุดการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 2. ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และติดตามการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 

 3. ตรวจ และใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ 

 4. นิเทศ และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 5. ใหคําปรึกษา แนะนํา และดูแลเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน 

 6. ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนระยะตามท่ีกําหนดไวในปฏิทินปฏิบัติงาน 

 7. ใหขอมูลและขอเสนอแนะแกคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู ในกรณีนักศึกษามีปญหาในการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงรายวิชาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

บทบาทหนาท่ีของหัวหนานักศึกษา 

 สถานศึกษาท่ีนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพตองมีหัวหนานักศึกษา จํานวน 1 คน โดยมีหนาท่ี ดังนี้ 

 1. เปนตัวแทนของนักศึกษาประจําโรงเรียน 

 2. ติดตอประสานงานกับอาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยง และคณะครุศาสตรอยางใกลชิด 

 3. สรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาผูรวมงานดวยกัน และบุคลากรอ่ืนๆในโรงเรียน เม่ือเห็นวามีปฏิบัติตน

เสื่อมเสียหรือปฏิบัติตนไมถูกตอง ใหมีการแนะนํา ตักเตือนกัน และแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาใหอาจารยนิเทศก

ทราบ เพ่ือขอรับคําแนะนําและความชวยเหลือทันที 

 4. ดูแลใหเพ่ือนนักศึกษาลงเวลาปฏิบัติงานท้ังไป-กลับใหถูกตอง 

 5. ดูแลทุกขสุขของเพ่ือนนักศึกษาท้ังปญหาการสอน ปญหาสุขภาพ และปญหาอ่ืนๆ 

 6. รวมมือปฏิบัติงานใหลุลวงไปดวยดี ควรมีการจัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันทุกเดือน 

 

บทบาทหนาท่ีของนักศึกษา 

 นักศึกษาท่ีเรียนวิชา การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหวางเรียน 1-2 และวิชาการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 1-2 เปรียบเสมือนบุคลากรคนหนึ่งของโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครูตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติการสอนอยู

ในโรงเรียน ดังนั้นนักศึกษาควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. เขารวมการปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปจฉิมนิเทศระหวางและสิ้นสุดการฝกประสบการณวิชาชีพครูและ

กิจกรรมอ่ืนๆตามท่ีกําหนด 

 2. เคารพและปฏิบัติตนตามนโยบายของโรงเรียน เชน การลงเวลามา-กลับ การลากิจ การลาปวย เปนตน 

 3. แตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 

 4. ปฏิบัติตนตามกฎของโรงเรียนอยางเครงครัด 
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 5. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอนิสิต หรือนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ (ในกรณีท่ีไป

ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีรับนิสิตหรือนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย) 

 6. เคารพและปฏิบัติตออาจารยทุกทานในโรงเรียนเทาเทียมอาจารยนิเทศกของตน 

 7. หลีกเลี่ยงการนินทาวารายนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน เม่ือเกิดปญหาใดๆควรปรึกษาและขอ

ความชวยเหลือจากครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศก 

 8. ปฏิบัติตนเปนผูมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละ เปนแบบอยางท่ีดีกับนักเรียน 

 9. มีจิตสํานึกในการวางตัวเหมาะสมกับบทบาทของการเปนนักศึกษาครู 

 10. เก็บรวบรวมขอมูลระดับชั้นท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความประพฤติ 

พัฒนาการและปญหา สภาพสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การบริหารจัดการชั้นเรียนและ

สถานศึกษา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

การบริหารงานวิชาการ และบันทึกลงในสมุดประจําตัว 

 11. การปฏิบัติงานในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู นักศึกษาตองฝกปฏิบัติงานโดยสมํ่าเสมอ และลงเวลา

ปฏิบัติงานตามแบบฟอรมคณะครุศาสตรกําหนด 

 12. การลาปวย ลาไดไมเกิน 3 ครั้งตอภาคเรียน หากลาปวยตั้งแต 3 วันข้ึนไปตองมีใบรับรองแพทย

ประกอบดวย 

 13. การลากิจ ลาไดไมเกิน 2 ครั้งตอภาคเรียน และตองปฏิบัติการชดเชยเทากับจํานวนวันท่ีลา การไป

ทํางานสายไมควรกระทําโดยเด็ดขาด 

 14. การออกนอกบริเวณโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครูตองปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนนั้นๆ และขอ

อนุญาตครูพ่ีเลี้ยงรวมท้ังผูบริหารสถานศึกษา และจะไปไดตอเม่ือไดรับอนุญาตแลวเทานั้น 

 15. การกลับคณะครุศาสตรจะทําไดเม่ือโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครูไดรับแจงเปนทางการจากคณะ 

ครุศาสตรเทานั้น 

 16. ศึกษาคนควาในรายวิชาท่ีสอน เตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิธีการจัดประสบการณในรูปแบบ

ตางๆใหสอดคลองกับตัวชี้วัดของบทเรียน 

 17.สงตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหอาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาในสัปดาหท่ี 3 ของการปฏิบัติการ

สอน เพ่ือใหอาจารยนิเทศกจัดตารางการนิเทศไดอยางเหมาะสม 

 18. สงแผนการจัดการเรียนรูใหอาจารยนิเทศก และครูพ่ีเลี้ยงกอนสอนทุกครั้งกอน 1 สัปดาหและปฏิบัติตาม

คําแนะนําของครูพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศก 

 19. รายงานพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเปนปญหาใหครูพ่ีเลี้ยงทราบทันที และนําปญหาการเรียนใน 4 สัปดาห

แรกมาวางแผนและดําเนินการแกไขอยางเปนระบบในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน 

 20. ตรงตอเวลาในการสอนการปฏิบัติงานและรักษาเวลานัดหมายกับอาจารยนิเทศกอยางเครงครัด 
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 21. ปฏิบัติงานครูและพัฒนาคุณภาพการสอนโดยใชเวลาปฏิบัติการสอนไมเกิน 8 คาบ/สัปดาห และใชเวลา

เพ่ือเตรียมการจัดการเรียนรูอยางนอย 2 เทาของเวลาปฏิบัติการสอน ในกรณีท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย จะตองใชเวลาปฏิบัติการตามท่ีปฏิบัติจริง 

 

บทบาทหนาท่ีของนักศึกษาตอชุดวิชาท่ีศึกษา 

 

รายวิชา การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครรูะหวางเรียน 1 (Practicum 1) 

 นักศึกษาจะปฏิบัติตนในบทบาทของผูสังเกตการปฏิบัติงานในหนาท่ีครู สังเกตการสอนของครูพ่ีเลี้ยง สังเกต

การปฏิบัติงานของครูพ่ีเลี้ยง 

 ศึกษาสถานศึกษา ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน พัฒนาการและธรรมชาติของผูเรียน การ

บริหารงานวิชาการ หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีวิธีการศึกษา วางแผน สังเกต สัมภาษณบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 

ในประเด็นตอไปนี้ 

 สถานศึกษา 

  - พัฒนาธรรมชาติของผูเรียน 

  - ธรรมนูญสถานศึกษา / แผนพัฒนา / แผนกลยุทธ 

  - การบริหารงานวิชาการ 

  - สิ่งอํานวยความสะดวก 

  - หลักสูตรสถานศึกษา 

  - การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 ชุมชน 

  - สภาพแวดลอมในชุมชน 

  - บริบทของชุมชนท่ีมีผลตอการจัดทําหลักสูตร 

 บุคลากร 

  - สัมภาษณบทบาทบุคลากร 

  - แนวคิดในการปฏิบัติตน 

  - การวางตัวและมนุษยสัมพันธ 
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รายวิชา การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครรูะหวางเรียน 2 (Practicum 2) 

 นักศึกษาจะปฏิบัติตนในบทบาทของผูสังเกตการปฏิบัติงานในหนาท่ีครู สังเกตการสอนของครูพ่ีเลี้ยง สังเกต

การปฏิบัติงานของครูพ่ีเลี้ยง 

 ศึกษา สังเกต สัมภาษณ รวมวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู ระบบการจัดการเรียนการสอน สือ่และ

แหลงการเรียนรู และการประเมินผลของสถานศึกษา 

 ฝกเขียนแผนการจัดการเรียนรูและทดลองนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชจัดการเรียนรูจริง 3 แผน 

 

รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) 

 นักศึกษาจะปฏิบัติตนในบทบาทของครูฝกสอน โดยเขียนแผนการจัดการเรียนรูสัปดาหละประมาณ 8 คาบ/

ชั่วโมง สงแผนการจัดการเรียนรูใหครูพ่ีเลี้ยงลวงหนากอนสอน 1 สัปดาห จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนท่ีจัดทําไว

ลวงหนา 

 นักศึกษาสังเกต รวบรวมขอมูล จัดทําสังมิติ เพ่ือศึกษาสภาพทางสังคมของผูเรียน 

 นักศึกษารวมกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาจัดทําโครงการพัฒนาการเรียนรู 1 โครงการ บันทึก วิเคราะห 

สังเคราะห ผลการเรียนรูของผูเรียน และปญหาของผูเรียนเพ่ือวางแผนทําวิจัยในชั้นเรียน 

 บันทึกผลการปฏิบัติงานแสดงถึงการแกไขปญหา การพัฒนางานการประเมินผลการเรียนรูของตนเองอยาง

สมํ่าเสมอ 

 วิเคราะหจุดออน จุดแข็งของตนเอง กําหนดประเด็นท่ีตองการพัฒนาอยางนอย 1 เรื่อง 

 นําเสนอประสบการณเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2) 

 นักศึกษาจะปฏิบัติตนในบทบาทของครูฝกสอน โดยเขียนแผนการจัดการเรียนรูสัปดาหละประมาณ 8 คาบ/

ชั่วโมง สงแผนการจัดการเรียนรูใหครูพ่ีเลี้ยงลวงหนากอนสอน 1 สัปดาห จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนท่ีจัดทําไว

ลวงหนา 

 นักศึกษา ศึกษาและดําเนินการวัดและประเมินผล 

 สังเกต วิเคราะห รวบรวมขอมูลจัดทําวิจัยในชั้นเรียน ท้ังนี้ ขอใหนักศึกษาจัดทําเลมงานวิจัยในชั้นเรียนสง

ใหกับโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครูท่ีนักศึกษาไปฝกประสบการณดวย 

 นําเสนอประสบการณเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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บทท่ี 3 

กระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

 

หลักการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการสรางสรรคในการใหคําแนะนําและการชี้ชองทางในลักษณะท่ีเปนกันเอง

แกผูสอนในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร และเพ่ือให

ผูสอนมีความรูความเขาใจในหลักสูตรเปนอยางดีและสามารถใชหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาตองจัด

ใหมีระบบการนิเทศท้ังภายในและภายนอก เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนด

ท้ังนี้ใหถือวาการนิเทศภายในเปนสิ่งท่ีสถานศึกษาทุกแหงควรจัดใหมีข้ึนอยางเปนระบบ โดยมีการจัดหนวยงานภายใน

สถานศึกษา กําหนดเปาหมาย วิธีการนิเทศ และกิจกรรมการนิเทศไวอยางชัดเจน 

 การนิเทศการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูนั้น จะเนนการพัฒนากระบวนการทํางานรวมกันอยางเปน

ระบบ ท้ังการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และการจัดกิจกรรมชุมชน

สมัพันธระหวางผูนิเทศกและผูรับการนิเทศ โดยกําหนดจุดมุงหมายสําคัญ คือ การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการเรียนการ

สอน ปรับวิธีการในการรับรูขอมูลขาวสาร และเกิดการยอมรับวา องคความรูตางๆ มาจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย

และเกิดการปฏิบัติอยางตอเนื่องจนสามารถมองเห็นและเชื่อมโยงสัมพันธกันของสิ่งตางๆ ท่ีไดรับรูจากแหลงความรูท่ี

หลากหลาย จนสามารถอธิบายเชิงเหตุผลไดและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีปฏิบัติใหมีความเขาใจเปนอยางดี 

เก่ียวกับการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ จนสามารถกําหนดรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการพัฒนางานนั้นๆได 

 

วิธีการนิเทศการศึกษา 

 วิธีการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศกและผูรับการนิเทศ เพ่ือท่ีจะปรับปรุง

พัฒนาและแกปญหาตางๆ ภายในสถานศึกษาใหเกิดคุณภาพและไดมาตรฐานสอดคลองกับการดําเนินการของ

สถานศึกษา ซ่ึงควรมีการดําเนินการดังนี้ คือ 

 กําหนดกรอบแนวคิดการนิเทศ เพ่ือใชเปนแนวทางใหผูนิเทศกกับผูรับการนิเทศ สื่อสารการดําเนินงานให

เกิดความเขาใจท่ีตรงกันและสงผลตอการรวมมือ กรอบแนวคิดในการนิเทศนั้น ผูนิเทศกควรกําหนดกรอบแนวคิดการ

นิเทศไวดังนี้ 

 1. ยึดความสําเร็จเปนเปาหมายในการนิเทศ 

 2. นิเทศเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานในแตละดานตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 3. เนนการมีสวนรวม 

 4. ตรวจสอบสภาพแลวนิเทศเพ่ือพัฒนา 

 5. นิเทศเปนกระบวนการและตอเนื่อง 
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 วิธีการนิเทศ การมีสวนรวมของผูนิเทศกไมวาจะเปนผูบริหาร ครูพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศกสาขาวิชา อาจารย

นิเทศกโรงเรียน จะตองรูเทคนิคการนิเทศการศึกษา โดยรูจักและเลือกใชกิจกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณ 

เวลา ขนาดของกลุมผูรับการนิเทศ เพ่ือสรางแนวทางท่ีเหมาะสม นําไปใชกับผูรับการนิเทศเพ่ือใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในการจัดการเรียนรู เทคนิคการนิเทศท่ีควรรู เชน 

 ก. การนิเทศเปนกลุม ไดแก 

 เนนกระบวนการกลุม ระดมความคิดในกลุมเดียวกัน สาขาเดียวกัน มีครูพ่ีเลี้ยงหรืออาจารยนิเทศกเขารวม

พบปะ เพ่ือรวมคิด รวมแกปญหาตามโอกาส 

 ข. การนิเทศรายบุคคล ไดแก 

1. การสังเกตการสอนในช้ันเรียน ตามความเหมาะสมและขอตกลงของผูนิเทศกกับผูรับการนิเทศ 

จัดเปนเทคนิคท่ีใชกันมานานและปจจุบันยังคงใชกันอยู การสังเกตการสอนไมใชการประเมินผลการสอนของผูสอน 

แตเปนการปรับปรุงและใหขอเสนอแนะ ซ่ึงผูนิเทศกจะตองมีความเขาใจ ความมุงหมายของการมีสวนรวมวาเปนการ

นิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนไมใชนิเทศเพ่ือการจับผิด 

2. การวางแผนเย่ียมเยียนและใหคําปรึกษา ตองมีการวางแผนลวงหนาระหวางผูนิเทศกกับผูรับการ

นิเทศ ความสําเรจ็ของการพัฒนาการเรียนการสอนอยูท่ีความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูนิเทศก โดยท่ีผูนิเทศกควรมี

การกําหนดวัน เวลาท่ีสะดวกเหมาะสม เพ่ือปรึกษาหารือกับผูสอนในการชวยกันดําเนินการแกปญหา โดยท่ี

บรรยากาศควรเปนกันเอง อบอุน มีลักษณะเปนมิตร และควรเปดโอกาสใหผูสอนไดใชความสามารถในการแกปญหา 

3. การประเมินตนเอง เปนวิธีการท่ีดีอีกวิธีหนึ่งโดยเนนใหผูสอนเขียนบรรยายถึงพฤติกรรมการสอนจริง

ในชั้นเรียน มีความสอดคลองกับกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู เทคนิคการสอนและสมรรถนะ 

 กระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ เนนแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการของผูมีสวนรวมนิเทศ ผูนิเทศก

ตองมีทัศนคติ ความเชื่อม่ันในศักยภาพของตน เคารพและเห็นคุณคาของความเปนคน ตลอดจนเชื่อม่ันในผูรับการ

นิเทศทุกๆ คนอยางจริงใจและพรอมท่ีจะเปดใจรับฟงความคิดเห็นของทุกๆคน ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้ จัดเปนพ้ืนฐาน

สําคัญท่ีจะสรางความเชื่อใจ ความไววางใจ พรอมท่ีจะเปดใจรับซ่ึงกันและกัน การนิเทศโดยการมีสวนรวมอาจใชหลัก

สําคัญเก่ียวกับ “ลักษณะการเรียนรูของแตละบุคคล” ท่ีเนนการเรียนรูจากประสบการณของตนเอง ดังนี้ 

 1. การเรียนรูจากประสบการณ เริ่มจากการสรางใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณ ทัศนคติ ความเชื่อ 

ความรูพ้ืนฐานเดิมของผูรับการนิเทศดวยกันเองกอน ซ่ึงควรมีการสรางความคุนเคย กระตุนใหผูรับการนิเทศ เห็น

ความสําคัญของการรับฟง ยอมรับ และเคารพตอประสบการณ ความคิดเห็นของกันและกัน ตลอดจนเกิดความรูสึก

วางใจท่ีจะแสดงออกถึงความรู ประสบการณ และแลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องราวท่ีจะนําไปสูประเด็นสําคัญของเนื้อหาท่ี

จะนิเทศ 

 2. การคิดวิเคราะห เปนการเพ่ิมเติมแนวความคิด ประสบการณ ความรูใหมท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนรู 

หลังจากการรับรูประสบการณท่ีแตกตางกันแลว ผูนิเทศกควรนําเขาสูชวงการคิดวิเคราะหสิ่งท่ีไดรับรูและพยายาม
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สรางโอกาสใหเกิดการแสวงหาขอมูลท่ีสําคัญเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจเพ่ิมเติมจากผูนิเทศก จากวิทยากร จากผูรับการนิเทศ 

ฯลฯ ก็ได เพ่ือใหเกิดการเปรียบเทียบและการคิดวิเคราะหถึงแนวทางการปฏิบัติตางๆ 

 3. การหาขอสรุป เปนชวงท่ีผูนิเทศกและผูรับการนิเทศรวมกันหาขอสรุป หลักการท่ีสําคัญ โดยสรุปสิ่งท่ีเคย

มี และประสบการณเดิมกับประสบการณใหมวาจะนําไปใชอยางไรตอไป 

 4. การนําไปใช จากขอสรุปในขอ 3 ผูนิเทศกและผูรับการนิเทศควรไดวางแผนรวมกันในการนําสิ่งท่ีไดหา

ขอสรุปไปวางแผนปรับใชตอไป 

 นอกจากนี้ในการนิเทศ ผูนิเทศกควรกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานไวโดยละเอียดพอสมควร ซ่ึงการกําหนด

ข้ันตอนดังกลาวจะชวยในการเตรียมตัว เตรียมเนื้อหา วิธีการนิเทศไดชัดเจน รวมท้ังยังเปนแนวทางในการกําหนด

บทบาทรวมกับผูรับการนิเทศและชวยในการเชื่อมโยงสูกิจกรรมตอๆไปไดอยางราบรื่น 

 

กระบวนการนเิทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงกระบวนการข้ันตอนการบริหารจัดการนิเทศ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรางความเขาใจ 

รวมกัน 

วางแผนการนิเทศ 

ดําเนนิการนเิทศ 

ประเมินผลงาน 

การนําเสนอผลงาน 

เพ่ือความภูมิใจ 

ศึกษาสมรรถนะสําคัญคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

บัณฑิต เปาหมายการนิเทศ วัตถุประสงค 

ประชุมวางแผนโดยเนนการมีสวนรวมของ 

ผูนิเทศกกับผูรับการนิเทศ อาจารยนิเทศก 

นิเทศพัฒนาคุณภาพตามขอกําหนด เก็บรวบรวม ให

คําปรึกษา 

สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู เขียนรายงาน 

สรุปผลการนิเทศ 

จัดแสดงผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการฝกประสบการณ 
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 ตารางท่ี 1 กระบวนการข้ันตอนการบริหารจัดการนิเทศ 

 

ข้ันตอน วิธีการ รายละเอียด 

1. สรางความเขาใจรวมกัน ศึกษาสมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะ

อันพึงประสงคของบัณฑิต เปาหมาย

การนิเทศ วัตถุประสงค  

1. ศึกษาประกาศ เอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจเก่ียวกับสมรรถนะสําคัญ 

คุณ ลั กษ ณ ะ อัน พึ งป ระส งค ขอ งบั ณ ฑิ ต 

เปาหมายการนิเทศ วัตถุประสงค 

2. ประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับสมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอัน

พึงประสงคของบัณฑิต เปาหมายการนิเทศ 

วัตถุประสงค 

2. วางแผนการนิเทศ ประชุมวางแผนโดยเนนการมีสวน

รวมของครูพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก 

รวมกันวิเคราะหวางแผนปฏิ ทินการนิ เทศ

การศึกษา 

3. ดําเนินการนิเทศ นิเทศพัฒนาคุณภาพตามขอกําหนด 

เก็บรวบรวมผล ใหคําปรึกษา 

ดําเนินการนิเทศพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

พรอมท้ังมีการบันทึกเก็บขอมูลเปนระยะ 

4. ประเมินผลงาน สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู และเขียน

รายงานสรุปผลการนิเทศ 

จัดให มีการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกัน เพ่ือประเมินวา นักศึกษามีพัฒนาการ

ดําเนินงานไปอยางไร มีจุดเดน จุดดอย ในการ

ดําเนินงานประเด็นใดบาง ปญหาและอุปสรรค

อะไร และสรุปเขียนรายงานตลอดจนเก็บ

รองรอย หลักฐานการนิเทศ 

5. นําเสนอผลงานเพ่ือความ

ภูมิใจ 

จัดแสดงผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการฝก

ประสบการณ 

นักศึกษาจัดแสดงผลงานท่ีทุกคนไดมีสวนรวม 

เพ่ือแสดงถึงความกาวหนาของการพัฒนาการ

เรียนการสอน 
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ปฏิทินการนิเทศเพ่ือการพัฒนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 การดําเนินการนิเทศเพ่ือการพัฒนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จําเปนตองมีการวางแผนรวมกัน

ระหวางนักศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศกโรงเรียน อาจารยนิเทศกสาขาวิชา เพ่ือกําหนดระยะเวลาการนิเทศท่ี

เหมาะสม ท้ังนี้ ปฏิทินการนิเทศท่ีกําหนดมุงจัดทําข้ึน เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ / การจัดการเรียนการสอน

อยางเปนข้ันตอน กอนจะไปสูการประเมินผลการสอนในปลายภาคเรียน 

 

ปฏิทินการนิเทศการศึกษาของ............................ 

โรงเรียน.......................................... 

ชัน้........... วชิา.................................หอง.............. 

 

ครั้งท่ี กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

 1 การควบคุมชั้นเรียน 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

  

 2 การควบคุมชั้นเรียน 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  

 3 การควบคุมชั้นเรียน 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

การวัดและประเมินผล 

  

๔ การควบคุมชั้นเรียน 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

การวัดและประเมินผล 

  

 

 

บันทึกการนิเทศเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 ในการนิเทศเพ่ือการพัฒนานักศึกษาจําเปนตองมีแบบบันทึกผลท่ีแสดงถึงพัฒนาการของนักศึกษาดานการ

เรียนการสอน โดยจําแนกแบบบันทึกการนิเทศเพ่ือพัฒนานักศึกษาระหวางระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ึน

พ้ืนฐานออกจากกัน 
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บันทึกการนิเทศเพ่ือพัฒนานักศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

แบบบันทึกการนิเทศนักศกึษา ช่ือ............................................................................ครัง้ท่ี........................ 

สถานศึกษา................................................................................................................................................ 

เขต/อําเภอ....................................................................จงัหวัด.................................................................. 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช้ัน..............วันท่ี........................................เวลา...................... 

ผูนิเทศก............................................................................... 

รายการท่ีนิเทศ 
ผลการนิเทศ บันทึก

เพ่ิมเติม ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

1. การเขียนแผนการจัดประสบการณ 

    1.1 คุณลักษณะตามวัย 

    1.2 สาระการเรยีนรู 

    1.3 จุดประสงคการเรียนรู 

    1.4 กิจกรรมการเรยีนรู 

    1.5 สื่อและแหลงการเรียนรู 

    1.6 การวัดและประเมินผล 

    1.7 บันทึกหลังสอน 

     

2. การจัดประสบการณการเรียนรู 

    2.1 สาระ/เนื้อหาและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจ 

          ความถนัดของนักเรียน 

    2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูคํานึงถึงความแตกตางระหวาง 

          บุคคล 

    2.3 กระบวนการจัดการเรียนรูมีความหลากหลาย มีการ 

         ฝกทักษะและเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา 

    2.4 ใชคํา ใชคําถามไดเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและ 

         อธิบายความไดชัดเจน ถูกตอง 

    2.5 ใชระดับเสียงและน้ําเสียงในการพูด อธิบาย ชัดเจน 

         นาสนใจ 

    2.6 จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนรูและ 

         อํานวยความสะดวกเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

    2.7 มีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และ 

         คุณลักษณะอันพึงประสงคในการจัดการเรียนรู 

   2.8  มีการบันทึกหลังการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือนํามา 

         เปนพ้ืนฐานการทําวิจัยในชั้นเรียน 
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รายการท่ีนิเทศ 
ผลการนิเทศ บันทึก

เพ่ิมเติม ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

3. การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

    3.1 มีการผลิตสื่อท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงค 

    3.2 มีการประยุกตใชสื่อท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและ 

         จุดประสงค 

    3.3 สื่อการเรียนการสอนประหยัดและคุมคา 

    3.4 สื่อการเรียนการสอนทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนดีข้ึน 

 

     

4. การวัดและประเมินผล 

    4.1 มีการวัดและประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

    4.2 มีการวัดและประเมินผลไดสอดคลองกับจุดประสงค 

    4.3 มีเกณฑการประเมินท่ีวัดได 

 

     

5. การควบคุมช้ันเรียน 

    5.1 เอาใจใสนักเรียนอยางท่ัวถึงควบคุมชั้นเรียนไดดี 

    5.2 บริหารเวลาในการจดักระบวนการเรียนรูไดอยาง 

          เหมาะสม 

   5.3 มีวุฒิภาวะทางอารมณใชจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู 

        ไดอยางเหมาะสม 

 

     

 

ขอคิดเห็น / เสนอแนะเพ่ิมเตมิ………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
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บันทึกการนิเทศเพ่ือพัฒนานักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา ชื่อ............................................................................คร้ังที่........................ 

สถานศึกษา................................................................................................................................................ 

เขต/อําเภอ....................................................................จังหวัด.................................................................. 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น..............วันที่........................................เวลา...................... 

ผูนิเทศก............................................................................... 

รายการที่นิเทศ 
ผลการนิเทศ บันทึก

เพ่ิมเติม ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

    1.1 มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดครบถวน 

    1.2 สาระสําคัญ 

    1.3 สมรรถนะสาํคัญ 

    1.4 คุณลักษณะอันพงึประสงค 

    1.5 สาระการเรียนรู 

    1.6 จุดประสงคการเรียนรู 

    1.7 กิจกรรมการเรียนรู 

    1.8 สื่อและแหลงการเรียนรู 

    1.9 การวัดและประเมินผล 

    1.10 บันทึกหลังสอน 

     

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

    2.1 สาระ/เนื้อหาและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจ 

          ความถนัดของนักเรียน 

    2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูคํานึงถึงความแตกตางระหวาง 

          บุคคล 

    2.3 กระบวนการจัดการเรียนรูมีความหลากหลาย มีการ 

          ฝกทักษะและเหมาะสมกับธรรมชาติวชิา 

    2.4 ใชคํา ใชคําถามไดเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและ 

          อธิบายความไดชดัเจน ถูกตอง 

    2.5 ใชระดับเสียงและน้ําเสียงในการพูด อธิบาย ชัดเจน 

          นาสนใจ 

    2.6 จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนรูและ 

          อํานวยความสะดวกเพือ่ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

    2.7 มีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดงีาม และ 

         คุณลักษณะอันพึงประสงคในการจัดการเรียนรู 

    2.8 มีการฝกสมรรถนะสาํคัญ 

    2.9 มีการบันทึกหลังการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อนํามา 

         เปนพื้นฐานการทําวิจัยในชั้นเรียน 
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รายการท่ีนิเทศ 
ผลการนิเทศ บันทึก

เพ่ิมเติม ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

3. การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

    3.1 มีการผลิตสื่อท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและตัวชี้วัด 

    3.2 มีการประยุกตใชสื่อท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและตัวชี้วัด 

    3.3 สื่อการเรียนการสอนประหยัดและคุมคา 

    3.4 สื่อการเรียนการสอนทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนดีข้ึน 

     

4. การวัดและประเมินผล 

    4.1 มีการวัดและประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

    4.2 มีการวัดและประเมินผลไดสอดคลองกับจุดประสงค 

         และตัวชี้วัด 

   4.3 มีเกณฑการประเมินท่ีวัดได 

     

5. การควบคุมช้ันเรียน 

    5.1 เอาใจใสนักเรียนอยางท่ัวถึงควบคุมชั้นเรียนไดดี 

    5.2 บริหารเวลาในการจดักระบวนการเรียนรูไดอยาง 

          เหมาะสม 

   5.3 มีวุฒิภาวะทางอารมณใชจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู 

        ไดอยางเหมาะสม 

     

 

ขอคิดเห็น / เสนอแนะเพ่ิมเตมิ………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
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การประเมินตนเอง ทําใหนักศึกษาไดมีการวิเคราะหขอเดน ขอบกพรองของตนเองจากการปฏิบัติ งานจริง 

ขอดีจากการประเมินตนเองนี้จะทําใหนักศึกษามีขอมูลเริ่มตนสําหรับแนวคิดการแสวงหาปญหา การทําวิจัยในชั้น

เรียน โดยนําขอเสนอแนะมาเปนแนวคิดในการจัดทํานวัตกรรมการทําวิจัยในชั้นเรียน 

 

บันทึกการประเมินตนเอง 

ผูบันทึกช่ือ..................................................................................สอบช้ัน....................................... 

จํานวนเวลาท่ีสอน..........................................................จํานวนผูเรยีน.....................................คน 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด พฤติกรรมการเรียนการสอน 

ท่ีปรากกฎจริงในช้ันเรียน 

 พฤติกรรมการสอน 

 

 

 

 

 พฤติกรรมของผูเรียน 

 

 

 

 

 สื่อประกอบการสอน 

 

 

 

 

ปญหา / อุปสรรค………………………………………………………………………………....................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………............................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
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บทที่ ๔ 

การจัดกิจกรรมประกอบรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  

การทําสังคมมิติ 

สําหรับรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) 

 

คําช้ีแจง 

1.  นักศึกษาจะตองทําสังคมมิติของนักเรียนท่ีสอน จํานวน 1 หองเรียนในสัปดาหท่ี 2 

2.  การทําสังคมมิติ มีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 

      2.1  การรวบรวมขอมูล เปนการกําหนดคําถามใหนักเรียนแตละคนเขียนตอบ กรณีอยูในชั้นปฐมวยั นักศึกษา  

            อาจใชการสัมภาษณแทนการเขียนตอบเก่ียวกับการเลือกเพ่ือนเพียง 1 คําถาม ซ่ึงอาจใชแนวทางการตั้ง                           

            คําถาม ดังนี้ 

                             “เพ่ือนท่ีนักเรียนรักมากท่ีสุด” 

                             “เพ่ือนท่ีนักเรียนชอบทํางานรวมดวยมากท่ีสุด” 

                             “เพ่ือนท่ีนักเรียนชอบพูดคุยมากท่ีสุด” 

                                              ฯลฯ 

     2.2  การนําเสนอขอมูล เปนการนําขอมูลของนักเรียนแตละคนมาจัดทําเปนตารางแสดงการเลือกเพ่ือนของ  

           นักเรียน และแผนผังแสดงความสัมพันธของการเลือกเพ่ือนในหองเรียน 

     2.3  การแปลขอมูล เปนการศึกษาขอมูลวาใครเปนผูท่ีเพ่ือนเลือกมากท่ีสุด ใครเปนผูท่ีถูกเพ่ือนทอดท้ิงและ 

 ใครเปนผูท่ีแยกตัวออกจาเพ่ือน 

     2.4  การสรุปขอมูล เปนการสรุปวา นักเรียนคนใดสมควรท่ีจะไดรับการชวยเหลือเพราะเหตุใด 

     2.5  การพัฒนาและการปรับปรุงแกไข เปนการพิจารณาสาเหตุของพฤติกรรมนักเรียนท่ีสมควรไดรับการ  

 ชวยเหลือ และหากแนวทางในการพัฒนา และการปรบัปรุง แกไข พฤติกรรมของนักเรียนใหดียิ่งข้ึน 

 

          การทําสังคมมิติของนักเรียนชั้น..................................................   จาํนวน.................................คน 

นักเรียนชาย........................คน และนักเรียนหญิง.......................คน 

 

จุดประสงค 

          1.  เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธระหวางกลุมเพ่ือนในหองเรียน 

          2.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของนักเรียนท่ีสมควรไดรับความชวยเหลือ 
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ข้ันตอนของการทําสังคมมิติ 

          ข้ันท่ี 1 กําหนดสถานการณหรือคําถาม เพ่ือใหนักเรียนตอบ มีข้ันตอนดังนี้ 

- ครูแจกบัตรเลือกใหนักเรียนแตละคนเพ่ือเขียนคําตอบ 

- ครูบอกสถานการณหรือคําถามท่ีตองการใหนักเรียนเลือกเพ่ือน 

- ใหนักเรียนเขียนชื่อเพ่ือนลงในแผนกระดาษท่ีแจกใหโดยเรียงลําดับ 

- ใหนักเรียนสงแผนกระดาษท่ีเขียนชื่อเพ่ือนเรียบรอยแลว คืนกลับมาใหครู 

 

                            ตัวอยางบัตรเลือกสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ตัวอยางบัตรเลือกสําหรับนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                   ตัวอยางสถานการณหรือคําถาม 

สถานการณท่ี 1 :  ถาครูใหงานนักเรียนทําในหองนี้ นักเรียนจะเลือกทํางานรวมกับเพ่ือนคนไหมาก จงบอกมา 

                       3 คน โดยเรียงลําดับความสําคัญ 

สถานการณท่ี 2 :  ถาบานของนักเรียนมีงานเลี้ยง นักเรียนจะเชิญใครในหองนี้บาง 

สถานการณท่ี 3 :  ครตูองการจัดท่ีนั่งใหม ใหนักเรียนบอกชื่อเพ่ือนท่ีตองการนั่งดวยมา 3 คน 

ช่ือผู้ เลอืก.........................................../สญัลกัษณ์ประจําตวั........................... 

 ช่ือผู้ได้รับเลอืก 

ช่ือผู้ เลอืก..................................................เลขท่ี ......................................... 

 ช่ือผู้ได้รับเลอืกเรียงตามลาํดบั 

อนัดบั 1 

อนัดบั 2 

อนัดบั 3 
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ข้ันตอนของการทําสังคมมิติ 

          ข้ันท่ี 1 กําหนดสถานการณหรือคําถาม เพ่ือใหนักเรียนตอบ มีข้ันตอนดังนี้ 

- ครูแจกบัตรเลือกใหนักเรียนแตละคนเพ่ือเขียนคําตอบ 

- ครูบอกสถานการณหรือคําถามท่ีตองการใหนักเรียนเลือกเพ่ือน 

- ใหนักเรียนเขียนชื่อเพ่ือนลงในแผนกระดาษท่ีแจกใหโดยเรียงลําดับ 

- ใหนักเรียนสงแผนกระดาษท่ีเขียนชื่อเพ่ือนเรียบรอยแลว คืนกลับมาใหครู 

 

                            ตัวอยางบัตรเลือกสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ตัวอยางบัตรเลือกสําหรับนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                   ตัวอยางสถานการณหรือคําถาม 

สถานการณท่ี 1 :  ถาครูใหงานนักเรียนทําในหองนี้ นักเรียนจะเลือกทํางานรวมกับเพ่ือนคนไหมาก จงบอกมา 

                       3 คน โดยเรียงลําดับความสําคัญ 

สถานการณท่ี 2 :  ถาบานของนักเรียนมีงานเลี้ยง นักเรียนจะเชิญใครในหองนี้บาง 

สถานการณท่ี 3 :  ครตูองการจัดท่ีนั่งใหม ใหนักเรียนบอกชื่อเพ่ือนท่ีตองการนั่งดวยมา 3 คน 

ช่ือผู้ เลอืก.........................................../สญัลกัษณ์ประจําตวั........................... 

 ช่ือผู้ได้รับเลอืก 

ช่ือผู้ เลอืก..................................................เลขท่ี ......................................... 

 ช่ือผู้ได้รับเลอืกเรียงตามลาํดบั 

อนัดบั 1 

อนัดบั 2 

อนัดบั 3 

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู26



  คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู 

   

27 

 

          ข้ันท่ี 2  การทําตารางแสดงผลท่ีไดหรือการนําเสนอขอมูล  คือ การท่ีครูหรือผูแนะแนวนําผลการ เลือก

เพ่ือนของนักเรียนแตละคนมาลงตาราง เพ่ือศึกษาดูวา นักเรียนแตละคนเลือกใครเปนเพ่ือนบาง และ ไดรับเลือกมาก

นอยเพียงใด มีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

- เขียนชื่อนักเรียนทุกคนลงในตารางท่ีครูไดจัดเตรียมไว 

- ใสอันกับการเลือกเพ่ือนของนักเรียนของแตละคนลงไป 

- เม่ือกรอกผลการเลือกเพ่ือนของนักเรียนหมดแลว ก็ทําการรวมคะแคน 

 

ตัวอยางตารางบันทึกขอมูลทางสังคมมิติของนักเรียน 

 

ผูเลือก 

ผูไดรับเลือก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ไชยรัตน มงคล วาริช สุนทร นเรศ กร นิธินาถ บุญตา น้ําริน รามาวด ี

๑. ด.ช.ไชยรัตน  1 2    3    

๒. ด.ช.มงคล 3   2   1    

๓. ด.ช.วาริช     1 2  3   

๔. ด.ช.สุนทร  3   2  1    

๕. ด.ช.นเรศ   1     3  2 

๖. ด.ช.กร   1        2   3   

๗. ด.ญ.นธิินาถ 3 2  1       

๘. ด.ญ.บุญตา     1 3    2 

๙. ด.ญ.น้ําริน    2 3  1    

๑๐. ด.ญ.รามาวด ี     1  3 2   

 เลือกอันดับท่ี ๑ 0 1 2 1 3 0 3 0 0 0 

 เลือกอันดับท่ี ๒ 0 1 1 2 2 1 0 1 0 2 

 เลือกอันดับท่ี ๓ 2* 1 0 0 1 1 2 3 0 0 

 รวมคะแนน 2 6 8 7 14 3 11 5 0 4 

 

หมายเหตุ  ตัวเลข 1, 2, 3 ท่ีปรากฏในตาราง หมายถึง อันดับการเลือก 

              2* หมายความวา ด.ช.ไชยรัตน ไดรับเลือกเปนอันดับ 3 จากเพ่ือนในหองจํานวน 2 คน 

               การนับคะแนน กําหนดให  อันดับ 2  เทากับ 3 คะแนน 

                                                อันดับ 2  เทากับ 2 คะแนน 

                                                อันดับ 3  เทากับ 1 คะแนน 
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ตัวอยางการวิเคราะหขอมูล 

 

                        3 

                         

                                         1              3                              2        3                             2                              

 

 

                        2                                                                  1 

 

 

                        2                           1           2         1 

 

             ๑      

                                        

                                                            3                              2 

 

 

 

                                                                                            2 

                                                                                            1 

                                                                                                   2 

                                                                                              

 

 

                           1             1                                3 

                            

                                            1           2                                 1   3 

             3 

                        3                                                                                           3   

                   

 

 

 

 

 

8 

ด.ญ.บุญตา 

10 

ด.ญ.รามาวด ี

9 

ด.ญ.น้ํารนิ 

7 

ด.ญ.นิธนิาถ 

6 

ด.ช.กร 
3 

ด.ช.วารชิ 

5 

ด.ช.นเรศ 

4 

ด.ช.สนุทร 

2 

ด.ช.มงคล 

1 

ด.ช.ไชยรตัน์ 

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู28



  คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู 

   

29 

 

ตารางรายช่ือนักเรียน 

 

โรงเรียน........................................................................................................ช้ัน.............................. 

 

เลขที่ ช่ือ - นามสกุล เลขที่ ช่ือ - นามสกุล 

1  26  

2  27  

3  28  

4  29  

5  30  

6  31  

7  32  

8  33  

9  34  

10  35  

11  36  

12  37  

13  38  

14  39  

15  40  

16  41  

17  42  

18  43  

19  44  

20  45  

21  46  

22  47  

23  48  

24  49  

25  50  
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ตารางบันทึกขอมูลทางสังคมมิติของนักเรียน 

โรงเรียน........................................................................................................ช้ัน.............................. 

ผูเลือก 

ผูไดรับเลือก 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 

ช่ือ ช่ือ ช่ือ ช่ือ ช่ือ ช่ือ ช่ือ ช่ือ ช่ือ ช่ือ 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

ตารางใสขอมูลตามจํานวนนักเรียนของแตละหองเรียน 

หมายเหตุ  การนับคะแนน กําหนดให  อันดับ 1  เทากับ 3 คะแนน 

                                               อันดับ 2  เทากับ 2 คะแนน 

                                               อันดับ 3  เทากับ 1 คะแนน 
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แผนผังแสดงความสัมพันธของการเลือกเพ่ือนในหองเรียน 

 

สญัลักษณ :                     นักเรียนชาย                            นักเรียนหญิง 

                                        เพ่ือนถูกเลือก                          เลือกซ่ึงกันและกัน 

 

          ข้ันท่ี 3  การแปลขอมูล ใหนักศึกษาเขียนผลของการแปลความหมายแผนผังแสดงความสัมพันธของ การ

เลือกเพ่ือนในหองเรียนในชองวางท่ีกําหนดให 

          3.1  นักเรียนท่ีเพ่ือนเลือกมากท่ีสุด คือ เลขท่ี............................................... 

          3.2  นักเรียนท่ีถูกทอดท้ิง คือ เลขท่ี............................................... 

          3.3  นักเรียนท่ีแยกตัวออกจากเพ่ือน (โดดเดี่ยว) คือ เลขท่ี............................................... 

 

          ข้ันท่ี 4  การสรุปขอมูล  ใหนักศึกษาเขียนสรุปผลจาการแปลขอมูลในชองวางท่ีกําหนดให 

             หลังจากพิจารณาแลวพบวา นักเรียนท่ีควรไดรับการชวยเหลือ คือ เลขท่ี........................................... 

เพราะ (เหตุผล พฤติกรรมท่ีแสดงถึงปญหา พฤติกรรมท่ีอาจจะเปนปญหาในโอกาสตอไป) 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

 

          ข้ันท่ี 5  การพัฒนาและการปรับปรุงแกไข ใหนักศึกษาเขียนวิธีการและผลของการพัฒนาและการ ปรับปรุง

แกไขพฤติกรรมของนักเรียน (ในกรณีนักศึกษาไมพบปญหาความสัมพันธกับเพ่ือน อาจใชประเด็น อ่ืน ๆ ในเชิง

พฤติกรรมพัฒนานักเรียนได) 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
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การปฏิบัติงานตามโครงการ 

สําหรับรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) 

 

คําช้ีแจง 

1. นักศึกษาจะตองเขียนโครงการเก่ียวกับงานพัฒนาสถานศึกษา หรืองานในหนาท่ีครูอ่ืน ๆ 1 โครงการ  

แลวสงอาจารยพ่ีเลี้ยงตรวจและพิจารณาตามความเหมาะสม ภายใน 4 สัปดาหของการฝก 

ประสบการณวิชาชีพครู หลังจากนั้น จึงสงใหผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 

2. นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานตามโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสถานศึกษาแลวใหเสร็จสิ้น   

กอนวันสุดทายของการฝกประสบการณวิชาชีพครู อยางนอย 1 สัปดาห  

3. นักศึกษาจะรวมปฏิบัติงานตามโครงการ โดยแยกเปนสาขาวิชา หรือรวมกันทุกสาขาวิชาก็ได 
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ช่ือโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………....................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………....................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

หลักการและเหตุผล 

……………………………………………………………………………………………………………...................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

วัตถุประสงค 

………………………………………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ…………………………………………………………………………………………......................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

 เชิงคุณภาพ…………………………………………………………………………………………........................................ 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

วิธีดําเนินการ 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
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ระยะเวลาและสถานท่ี 

………………………………………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

ผูรับผิดชอบ 

………………………………………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

ท่ีปรึกษาโครงการ 

………………………………………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

งบประมาณ 

………………………………………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

………………………………………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

 

        (…………………...........………………….) 

              ผูรับผิดชอบโครงการ 

ความคิดเห็นของอาจารยพ่ีเล้ียง 

         เห็นชอบ         ควรปรับปรงุ เนื่องจาก................................................................................................... 

 

(……………………….........…………….) 

                อาจารยพ่ีเล้ียง 

ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

         เห็นชอบ          ควรปรับปรุง เนื่องจาก.................................................................................................. 

 

(…………….......……………………….) 

             ผูบริหารสถานศึกษา 
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ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

ช่ือโครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………......................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

………………………………………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

หลักการและเหตุผล 

………………………………………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

วัตถุประสงค 

………………………………………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ…………………………………………………………………………………………......................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

 เชิงคุณภาพ…………………………………………………………………………………………........................................ 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

ผลการดําเนินงานตามข้ันตอนกิจกรรมของโครงการ 

………………………………………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

 ในกรณีท่ีแบบสอบถามหรือแบบประเมินกิจกรรมตามโครงการเปนระดับคุณภาพ (Rating Scale)..... 

 ควรนําเสนอในรูปแบบตารางและมีการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานเปนคาเฉลี่ย (Mean) และ................. 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation).................................................................................            

งบประมาณท่ีใชจาย 

………………………………………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

ภาคผนวก  

- โครงการ 

- คําสั่ง 

- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

- ภาพประกอบ 
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รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน        

 

   เรื่อง     

 

 

(ชื่อเรื่อง) (ภาษาไทย)………………………………………………………              
 

 

โดย     

         .......................ชือ่- ชื่อสกุล...........................   

                                                 (ไมตองมีคํานําหนาชื่อ) 

 

 

 

 

 

รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา (สาขาวิชา ...........................................) (อักษรขนาด 16) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปการศึกษา................ 
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  รายงานการวิจัย    

เร่ือง    

 

 

 

 

 

 

(ชื่อเรื่อง) (ภาษาไทย) ……………………………………………  

  (ชื่อเร่ือง) (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

โดย    

.......................ช่ือ- ช่ือสกุล...........................  

                                                (ไมตองมีคํานําหนาชื่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา (สาขาวิชา ......................................)/ (อักษรขนาด 16) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปการศึกษา................ 
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 คณะกรรมการการสอบปองกันการวิจัยในชั้นเรียน  ไดพิจารณาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของ

................................แลวเห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาการศึกษา (สาขาวิชา...................) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได 

 

คณะกรรมการสอบ 

 

............................................................ประธานกรรมการสอบ 

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

   ..............................................................กรรมการผูเชี่ยวชาญ 

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

           .............................................................กรรมการจากสาขาวิชา 

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

            .............................................................กรรมการและเลขานุการ 

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

 

 คณะครุศาสตรอนุมัติใหรับการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (สาขาวิชา..............) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

...............................................................คณบดีคณะครุศาสตร 

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

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

 

ช่ือรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน   :  ............................................................................................. 

ชื่อผูทําวิจัยในชั้นเรียน :  ................................................................................................................................ 

ปท่ีทําการวิจัย : ……………………………………………………………………………………………………………………………....... 

คําสําคัญ :  ...(ไมเกิน 3 คํา)................................................................................................................................. 

 

รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ............................................................ 

2) ................................................... กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย คือ......................คัดเลือกเปนกลุมเปาหมายการวิจัย

โดย (ระบุวิธีคัดเลือก) ........................เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก.. (ระบุชื่อ นวัตกรรม และเครื่องมือวัด

ประเมินผลตัวแปรตาม) .......................................... การตรวจสอบคุณภาพดานความตรง โดยวิธ.ี...............................

การวิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูล.. (ระบุวิธีวิเคราะห และวิธีนําเสนอผลตามวัตถุประสงคการวิจัยอยาง

ยอ)................................................................. 

 

 ผลการวิจัยพบวา (รายงานผลตามลําดับของวัตถุประสงคการวิจัย)  

 1. ............................................................................................................................... 

 2. ................................................................................................................................ 

  

 สะทอนผลการวิจัย (วิเคราะหขอดี และขอควรปรับปรุงนวัตกรรมท่ีใชในการวิจัย)  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ABSTRACT 

 

 

Research Title                     :  ................................................................................................. 

Username research in class  :  .................................................................................................. 

Years of Research               :  .................................................................................................. 

Keywords                   :  .................................................................................................. 

 

 

Research Workshop in class…...(The study identifies)...... the purpose is to 1) .................. 2) 

...............................The target group for this study ............................ Research tools include............ The 

content validity ......................................... Data analysis and data present.................................... 

 

 

 

 The results showed that 

 1. ........................................................................................................................... 

 2. ........................................................................................................................... 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของ      (เชน   อ.  ท่ีปรึกษา  

ผอ.โรงเรียน และ อ.พ่ีเลี้ยง เปนตน) .................................ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา ความรู ขอเสนอแนะ และอํานวยความ

สะดวกในการทํางานวิจัยนี้ ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียด เพ่ือใหรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ในชั้นเรียนนี้มีความสมบูรณมากข้ึน ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ (ระบุชือ่...........) ผูเชี่ยวชาญท่ีไดกรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยพรอมให

คําแนะนําอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการสรางเครื่องมือและสนับสนุนให งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยด ี

 ขอขอบคุณผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียน.............................................และผูมีสวนเก่ียวของ ท่ีใหความ

รวมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูลจนทําใหงานวิจัยดําเนินไปไดดวยดี 

 คุณคาและประโยชนของรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนฉบับนี้ ขอมอบแดบิดา มารดา และครู

อาจารยทุกทานท่ีไดอบรมสั่งสอนใหความรูแกผูวิจัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

 

  ……………..ชื่อ – สกุล............ 
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สารบัญ 

 

 หนา 

บทคัดยอ           (1) 

กิตติกรรมประกาศ          (2) 

สารบัญ            (3) 

สารบัญตาราง           (4) 

สารบัญภาพ          (5) 

บทท่ี 1   บทนํา          1 

            ความเปนมาและความสําคัญของปญหา          2 

            คําถามวิจัย             3 

            วัตถุประสงคของการวิจัย         ….. 

            ขอบเขตของการวิจัย          ….. 

            นิยามศัพทเฉพาะ          ….. 

            ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ         ….. 

บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ         …… 

           แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของกับ (ตัวแปรตาม)       …… 

           แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ..(ตัวแปรอิสระ)       …… 

           งานวิจัยท่ีเก่ียวของ          …… 

           กรอบแนวคิดในการวิจัย         …… 

บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย           …… 

            กลุมเปาหมายการวิจัย         

            เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย         

            การเก็บรวบรวมขอมูล          

            การวิเคราะห และนําเสนอขอมูล          

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล         

           ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเปาหมายการวิจัย       

           ตอนท่ี 2 ผลการวิจัย         

           ตอนท่ี 3 สะทอนผลการวิจัย         

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ        

         สรุปผลการวิจัย         

         อภิปรายผล          

         ขอเสนอแนะ         

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช      
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป     

บรรณานุกรม           

ภาคผนวก           

ประวัติผูวิจัย           
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สารบัญตาราง 

 

ตารางที ่  หนา 

1 จํานวนและรอยละของกลุมเปาหมาย จําแนกตามเพศและเกรดเฉลี่ย    

2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   

3 (เขียนเปนคํานาม ไมตองมีคําวา “แสดง......” นําหนา )  
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สารบัญภาพ 

 

ภาพที ่  หนา 

1 กรอบความคิดในการวจิัย ........................................................................................  

2 (เขียนเปนคํานาม ไมตองมีคําวา “แสดง......” นําหนา )  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 (ยอหนา ท่ี 1 ) คุณภาพของนักเรียนตามความคาดหวังท่ีเก่ียวของกับสภาพปญหาวิจัย ตามท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตรแกนกลาง หรือหลักสูตรสถานศึกษา หรือโครงการ/กิจกรรมพัฒนาของโรงเรียน 

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

 (ยอหนาท่ี 2 ) สภาพความเปนจริงของนักเรียนกลุมเปาหมาย ท่ีผูวิจัยคนพบดวยตนเอง และหรือมีขอมูล

ทุติยภูมิสนับสนุน เชน ผลการประเมินของฝายวิชาการของโรงเรียน หรือครูทานอ่ืนรวบรวมไว 

.............................................................(ขอมูลฝายวิชาการ ร.ร.)....................................................................... 

(ยอหนาท่ี 3 ) วิธีจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนั้นๆ ของนักเรียน และวิธีแกปญหาพรอมกับขอสังเกตผลการ

ปฏิบัติท่ีผานมา 

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

 (ยอหนาท่ี 4) นวัตกรรม ท่ีตองการนํามาใชแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ 

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

 (ยอหนาท่ี 5) ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษา 

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

   

คําถามวิจัย 

 (คําถามท่ีตองการคนหาคําตอบดวยกระบวนการวิจัยครั้งนี้) 

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

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. เพ่ือ..................................................................................................................... 

2. เพ่ือ.............................................................................................................................. 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 

 

1........................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................... 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานกลุมเปาหมายการวิจัย  

กลุมเปาหมายการวิจัยครั้งนี้ คือ............................................................................ ท่ีกําลังศึกษาใน 

ภาคเรียนท่ี...... ปการศึกษา......................จํานวน........คน ไดรับคัดเลือกอยางเจาะจงโดยพิจารณาจาก.............. 

(ระบุวิธีสังเกตลักษณะสําคัญท่ีบงชี้วากลุมเปาหมายตองการรับการพัฒนาดวยการวิจัยครั้งนี้ เชน ผลสัมฤทธิ์ท่ีผานมา 

บันทึกการสังเกตพฤติกรรมบงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตน)  

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

  การวิจัยครั้งนี้กําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการวิจัย คือ (กรณีเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื้อหา 

คือ สาระการเรียนรู กรณีเปนคุณลักษณะอันพึงประสงค ขอบเขตเนื้อหา คือ บริบทท่ีนํานวัตกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงคไปใช เชน บูรณาการในแผนจัดการเรียนรูเรื่อง (อะไร) หรือบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน 

ชุมนุม หรือจัดเปนกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียนเวลาใด และนานเทาใด)  

ขอบเขตดานตัวแปร 

  ตัวแปรอิสระ คือ....................................................... 

  ตัวแปรตาม คือ.......................................................... 

 ขอบเขตดานระยะเวลา 

ภาคเรียนท่ี...........ปการศึกษา................... 

นิยามศัพทเฉพาะ 

(เขียนเปนเชิงปฏิบัติการใหครอบคลุมตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามท่ีศึกษา) 

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

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

(เขียนในเชิงผลลัพธท่ีเกิดจากการวิจัยครั้งนี้) 

................................................................................................................................................................. 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหไดกรอบความคิดในการวิจัยเรื่อง ................(ชื่องานวิจัย)................................................................. ผูวิจัยได

ศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยนําเสนอผลการศึกษาตามลําดับดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ.......(ตัวแปรตาม).................. 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ.......(ตัวแปรอิสระ)................ 

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

(หมายเหตุ หัวขอหลัก และหัวขอรองสวนนี้ตองสอดคลองกับหัวขอในเรื่อง) 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ …. (ตัวแปรตาม) ..........(อยางนอย 2 เร่ือง).......... 

ความหมายของ ......... (เร่ือง) ...........(ถามี)......................... 

...................(ชื่อ –สกุล)................... (ป พ.ศ.: หนา) ไดสรุปทฤษฎี........................................... ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้…........................................................................................................................................... 

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

 สรุปไดวา ทฤษฎขีอง........................................................................................................................ 

 (หมายเหตุ ควรมีการสรุปเชิงสังเคราะหประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับตัวแปรตาม และเครื่องมือวิจัย) 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ.............(ตัวแปรอิสระ)............(อยางนอย 2 เร่ือง).......... 

แนวคิดและทฤษฎีของ…….(ตัวแปรอิสระ)......มีดังนี้......................................................................... 

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

 (หมายเหตุ ควรมีการสรุปเชิงสังเคราะหประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับตัวแปรอิสระ และเครื่องมือวิจัย) 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 (งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม อยางนอย 5 เรื่อง โดย

อาจเปนงานวิจัยไทยและตางประเทศ โดยมีความเปนปจจุบันมีการศึกษายอนหลังไมควรเกิน 5 ป

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

(หมายเหตุ ควรมีการสรุปเชิงสังเคราะหประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับตัวแปรอิสระและตาม และเครื่องมือวิจัย) 
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4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบความคิดของการวิจัยดังภาพ  

  

 

                                      ภาพท่ี  กรอบความคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัวแปรอิสระ ชื่อตัวแปรตาม 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ............................ วิธีดําเนินงานวิจัยท่ีสําคัญมีดัง

รายการตอไปนี้  

 1. กลุมเปาหมายการวิจัย 

 2. เครื่องมือท่ีใชการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
 

กลุมเปาหมายการวิจัย 

กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ..................................................................................... ท่ีกําลังศึกษา

ในภาคเรียนท่ี.............. ปการศึกษา.............................จํานวน.............คน การคัดเลือกใชวิธีเจาะจงโดยพิจารณาจาก 

(ระบุวิธีการคัดเลือกนักเรียนเปนกลุมเปาหมาย เชน จากผลการทดสอบความรู หรือการปฏิบัติภาระงานไมผานเกณฑ 

หรือการสังเกต/ประเมินพฤติกรรมสําคัญบงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงคไมผาน)  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย นวัตกรรมท่ีใชในการแกปญหาวิจัย และเครื่องมือรวบรวม

ขอมูลวิจัย แตละชนิดมีกระบวนการสราง และพัฒนา ดังนี้ 

1. เครื่องมือท่ีใชในการแกปญหา/พัฒนาในการวิจัย ไดแก (ระบุชื่อนวัตกรรม และลักษณะสําคัญ เชน 

กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด ท่ีประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 5 ข้ัน ไดแก .......) นวัตกรรมดังกลาวมี กระบวนการ

สรางและพัฒนา ดังนี้ 

   1.1 วิเคราะหสาเหตุสําคัญของปญหา กําหนดวิธีการแกไข และหรือสื่อการจัดการเรียนรูท่ีเก่ียวของได

ขอสรุปดังตาราง (ผังแสดงเหตุ-ผลสําคัญของปญหาในภาคผนวก ข)  

 

ตารางท่ี นวัตกรรมท่ีใชในการวิจัยและสาเหตุท่ีเก่ียวของ 

สาเหตสุําคัญของปญหาวิจัย นวัตกรรมท่ีใชในการวิจัย 

1. 1. 

2. 2. 

   

    1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสราง และพัฒนา ………………………………… 

    1.3 …….(เขียนข้ันตอนการสรางและพัฒนาจนถึงข้ันตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 

ทาน  และใหสอดคลองกับหลักการท่ีไดจากการคนควาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับขอ 1.2 )  
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2.  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลวิจัย ประกอบดวย .....(ระบุชื่อ และลักษณะสําคัญของเครื่องมือวัด

และประเมินผลตัวแปรตาม ท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคการวิจัย) การสรางและพัฒนาเครื่องมือดังกลาวมีข้ันตอนดังนี้ 

  2.1 ศึกษาแนวคิด และหลักการสําคัญของการสรางและพัฒนาเครื่องวัดและประเมินผลท่ีเก่ียวของ

กับ ....(แบบทดสอบ, แบบสังเกต..เปนตน)  

  2.2 เปนตนไป….(เขียนข้ันตอนการสราง และพัฒนาตามหลักการท่ีไดจากการคนควาแนวคิดทฤษฎี

ท่ีเก่ียวของจากขอ 2.1 จนถึงข้ันตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พรอมแสดงสูตรการคํานวณ

คาความตรงดวยดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็น (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC )… 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เพ่ือใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 

           (แสดงแบบแผนการเก็บขอมูล และหรือชื่อของวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล)  

 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย แสดงดังตาราง  

ตารางท่ี แผนการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 

ระยะเวลาท่ีเก็บ 

(ระบุวัน/สัปดาห) 

กิจกรรม/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือวิจัย 

15 กรกฎาคม  ทดสอบกอนเรียน (สังเกตพฤติกรรมสําคัญกอนเรียนครั้งท่ี 1) แบบทดสอบกอนเรียน 

(แบบบันทึกพฤติกรรม) 

............ (แสดงแผนการใชแผนการเรียนรูแตละแผน)   

23 กันยายน  ทดสอบหลังเรียน (สังเกตพฤติกรรมสําคัญหลังเรียนครั้งท่ี 1)  แบบทดสอบหลังเรียน 

(แบบบันทึกพฤติกรรม) 
 

การวิเคราะห และนําเสนอขอมูล  

การวิเคราะหและนําเสนอผลตามวัตถุประสงคการวิจัย มีดังนี้ 

 1.  คะแนนเฉลี่ย (X) ของผลการทดสอบกอน และหลังเรียน และนําเสนอดวยตารางประกอบคํา

บรรยายทายตาราง  

       2.  (เขียนชื่อของสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล โดยไมตองแสดงสูตรการคํานวณ)  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลตามวตัถุประสงคการวิจัย.....ขอ ไดแก...............แบงการนําเสนอเปนตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเปาหมายการวิจัย 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 3 สะทอนผลการวิจัย 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเปาหมายการวิจัย 

(ขอมูลพ้ืนฐาน เชน เพศ อายุ พ้ืนฐานภูมิหลังทางครอบครัว ผลการทดสอบ หรือบันทึกการสังเกตภาระงาน 

หรือพฤติกรรมสําคัญท่ีผานๆ มาของกลุมเปาหมาย)  

(วิธีนําเสนออาจใชตารางประกอบคําบรรยาย หรือเปนความเรียง ตามความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ี

ศึกษา) 

 

ตอนท่ี 2 ผลการวิจัย 

 (นําเสนอผลการวิเคราะหเรียงลําดับตามวัตถุประสงคการวิจัย วิธีนําเสนอในรูปตาราง กราฟ หรือแผนภาพ  

โดยมีคําบรรยายทายตาราง/กราฟ/แผนภาพ) 

 

ตอนท่ี 3 สะทอนผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ทําใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติเก่ียวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู........(ระบุชื่อนวัตกรรม 

หรือลักษณะเฉพาะของนวัตกรรม....) และวิธีดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนครั้งนี้  

1. การเรียนรูเก่ียวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู.... (ชื่อ หรือลักษณะเฉพาะของนวัตกรรม) ..... 

มีสาระสําคัญดังตาราง 

ตารางท่ี  การเรียนรูเก่ียวกับนวัตกรรมท่ีใชในการวิจัย 

นวัตกรรมท่ีใชในการวิจัย ขอดีของการปฏิบัติ ขอควรปรับปรุง 

(ระบุข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือลักษณะ

สําคัญของนวัตกรรมตามท่ีอธิบายไวในบท

ท่ี 3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย)  

  

2. การเรียนรูเก่ียวกับการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนครั้งนี้ แสดงดังตาราง 

ตารางท่ี  การเรียนรูเก่ียวกับการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนครั้งนี้ 

วิธีดําเนินการวิจัย ขอดีของการปฏิบัติ ขอควรปรับปรุง 

(ระบุข้ันตอนการเก็บรวบรวม

ขอมูลและเครื่องมือท่ีใช)  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเรื่อง ...................................................... มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ........

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก ....................... การเก็บรวบรวมขอมูลยึดตามแบบแผนการดําเนินการวิจัยแบบ

.............. ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจยั.................. 

 ไดขอสรุปผลการวจิัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังตอไปนี้ 

  

สรุปผลการวิจัย 

         ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
 

(เขียนผลการวิจัย ในเชิงคําตอบสําหรับคําถามวิจัยแตละขอท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย) 

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

 

อภิปรายผล  

ผลการวิจัยแตละขอตามวัตถุประสงคการวิจัย สามารถอธิบายตามแนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(ผลการวิจัยท่ีพบวา...... (แสดงผลตามวัตถุประสงค) ………………………………………………………………… 

............................... อาจเนื่องมาจาก...................(ใหเหตุผลสนับสนุนผลการวิจัยวาทําไมเปนเชนนั้น)........... 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยของ ชื่อผูทําวิจัย (ป พ.ศ.,หนา ) พบวา............................................

สอดคลอง/ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ชื่อผูทําวิจัย (ป พ.ศ., หนา) พบวา......................................................) 

(แสดงคําอธิบายผลการวิจัยจนครบถวนทุกขอตามวัตถุประสงค)  

 

ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยไดใหขอคนพบสําคัญ ท่ีพึงเสนอแนะเพ่ือการใชประโยชน และการปฏิบัติท่ีเก่ียวของดังนี้ 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  
...........(ขอเสนอแนะสําหรับครูผูสอนกลุมเดียวกับผูวิจัย)........................................................... 

.........(ขอเสนอแนะสําหรับครูผูสอนตางกลุมกับผูวิจัยเชน ตางกลุมสาระวิชา/ระดับชั้น ฯลฯ)..... 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 

........(ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยกับกลุมเปาหมายการวิจัยเดียวกันท่ียังไมบรรลุผล)................ 

........(ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยกับกลุมเปาหมายการวิจัยเดียวกันท่ีบรรลุผลแลว)................ 

.........(ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยเพ่ือตอยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีใชครั้งนี้ เชนใชกับกลุมเปาหมาย

อ่ืน และหรือปรับข้ันตอนบางข้ัน)................ 
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บรรณานุกรม 
 

(อาจศึกษาเพ่ิมเติมจากเว็ปไซดท่ีเก่ียวของกับการเขียนอางอิง และใชใหสอดคลองกันท้ังเลม)  
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก รายนามผูทรงคุณวุฒิ (แสดงชื่อ และคุณสมบัติท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือวิจัย)  

ภาคผนวก ข ผังเหตุ-ผลสําคัญของปญหาวิจัย 

ภาคผนวก ค ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 (ก) นวัตกรรมท่ีใชในการวิจัย  

 (ข) เครื่องมือรวบรวมขอมูลวิจัย 

ภาคผนวก ง คะแนนผลการประเมินรายบุคคลของกลุมเปาหมายการวิจัย และตัวอยางผลงาน  
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ประวัติผูวิจัย 

 

 
ชื่อ – สกุล  :...........................................................     รหัสนักศึกษา ............................... 

 

ประวัติการศึกษา 

1.  ระดับมัธยมศึกษา : ........................................................................................................ 

2.  ปจจุบันศึกษาระดับปริญญาตรี : สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชา.....................)/สาขาวชิาสงัคมศึกษา 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะท่ีสําคัญ (ถามี) ผลงานดานวิชาการ (ถามี) เชน บทความ นวัตกรรม โครงการ

ฯลฯ (ระบุชื่อ และปการศึกษาท่ีไดรับ)  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปนกัศกึษา 
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บทที่ ๕ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ขอกําหนดการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

แนวการปฏิบัติดังนี้ 

1. กอนนักศึกษาจะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    นักศึกษาจะตองมีผลการเรียนท่ีแสดงวา “ ผาน ”  

ใน  2  ชุดวิชาแรกของการฝกประสบการณวิชาชีพครูข้ันการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหวางเรียน 1-2  กอน กรณีท่ี

ผูเรียนมีผลการประเมิน “ ไมผาน ” ในชุดวิชาใดใน 2 ชุดวิชาแรก จะตองซอมเสริมใหผานกอน จึงจะไปฝกข้ันการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ได รวมท้ังจะตองไมมีผลการเรียน I หรือ F ในวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตร การ

ประเมินผลของทุกชุดวิชาของวิชาชีพครูในแตละข้ันตอน  จะตองประเมินจากการมีสวนรวม การเขารวมกิจกรรมตาง 

ๆ  และการปฏิบัติงานของผูเรียน  ตามท่ีศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา กําหนดไวทุกกิจกรรม 

2. ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เก่ียวกับการประเมินผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา  

และปริญญาตรี  รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ถาไดระดับคะแนนต่ํากวา "C"  ถือวาสอบตก  นักศึกษาจะตอง

ลงทะเบียนและเรียนใหมถาไดรับการประเมินรายวิชาดังกลาวต่ําวา "C" เปนครั้งท่ี  2  ใหนักศึกษาผูนั้นพนสภาพการ

เปนนักศึกษา  

 

คําแนะนําการใชแบบประเมิน 

 คูมือการฝกประสบการณวิชาชีพครู มีแบบประเมินท้ังหมด 4  ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหวางเรียน 1 (Practicum 1 ) ผูมีสวนรวมประเมินท้ังหมด 2 ทาน คือ ครู 

พ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศก โดยครูพ่ีเลี้ยงประเมิน 1 ครั้ง (ใบประเมินท่ี 1) และอาจารยนิเทศกประเมิน 2 ครั้ง (ใบ

ประเมินท่ี 2 และ 3) 

2. การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 (Practicum 2 ) ผูมีสวนรวมประเมินท้ังหมด 2 ทาน คือ ครู 

พ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศก โดยครูพ่ีเลี้ยงประเมิน 2 ครั้ง (ใบประเมินท่ี 1 และ 2) และอาจารยนิเทศกประเมิน 2 ครั้ง 

(ใบประเมินท่ี 3 และ 4) โดยแบบประเมินท่ี 2 และ 3 เปนการประเมินผลสมรรถภาพการสอน ซ่ึงนักศึกษาอาจสอน

มากกวา 1 ครั้งแตใหประเมินภาพรวมเพียงครั้งเดียว 

3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) ผูมีสวนรวมประเมินท้ังหมด 3 ทานและ 1 ชุด 

กรรมการ (ตามคําสั่งของคณะครุศาสตร) คือ ครูพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน อาจารยนิเทศกประจําสาขา 

และกรรมการสอบเคาโครงวิจัยในชัน้เรียน โดยครูพ่ีเลี้ยงประเมิน 2 ครั้ง (ใบประเมินท่ี 1 และ 2) อาจารยนเิทศก

ประจําโรงเรียนประเมิน 1 ครัง้ (ใบประเมินท่ี 3) อาจารยนิเทศประจําสาขาประเมิน 1 ครั้ง (ใบประเมินท่ี 4) 

กรรมการสอบเคาโครงวิจัยในชั้นเรยีนจะประเมินวันท่ีสอบเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน (ใบประเมินท่ี 5) โดยแบบ

ประเมินท่ี 2 และ 4 เปนการประเมินผลสมรรถภาพการสอน ครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศประจําสาขาใหประเมิน

ภาพรวมเพียงครั้งเดียว 
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4. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2) ผูมีสวนรวมประเมินท้ังหมด 3 ทานและ 1 ชุด 

กรรมการ (ตามคําสั่งของคณะครุศาสตร) คือ ครูพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน อาจารยนิเทศกประจําสาขา 

และกรรมการสอบเคาโครงวิจัยในชัน้เรียน โดยครูพ่ีเลี้ยงประเมิน 2 ครั้ง (ใบประเมินท่ี 1 และ 2) อาจารยนิเทศก

ประจําโรงเรียนประเมิน 1 ครั้ง (ใบประเมินท่ี 3) อาจารยนิเทศประจําสาขาประเมิน 1 ครั้ง (ใบประเมินท่ี 4) 

กรรมการสอบวิจัยในชั้นเรียนจะประเมินวนัท่ีนําเสนอผลการวิจัยในชั้นเรยีน (ใบประเมินท่ี 5) โดยแบบประเมินท่ี 2 

และ 4 เปนการประเมินผลสมรรถภาพการสอน ครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศประจําสาขาใหประเมินภาพรวมเพียงครั้ง

เดียว 

 เม่ือผูมีสวนรวมในการประเมินเสร็จทุกครั้งใหปดผนึกแลวมอบใหกับอาจารยนิเทศกประจําโรงเรียนภายใน

วันท่ีทางศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษากําหนด เพ่ือใหอาจารยนิเทศกประจําโรงเรียนรวบรวมและสรปุ

เปนผลการฝกประสบการณวิชาชีพตอไป 

 โดยมีเกณฑการใหคะแนนตามสภาพความเปนจริงดังนี้ 

  ดีมาก  ใหคะแนนเทากับ 5 

ดี  ใหคะแนนเทากับ 4 

ปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 3 

พอใช  ใหคะแนนเทากับ 2 

ควรปรับปรุง ใหคะแนนเทากับ 1 
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แบบประเมินผลสําหรับครูพ่ีเล้ียง (Practicum 1) 

 

แบบประเมินท่ี 1 แบบประเมินดานคุณลักษณะการปฏิบัติตน 

ช่ือนักศึกษา...............................................................................สาขาวิชา.......................................................... 

ช่ือครูพ่ีเล้ียงผูประเมิน……………………………………….………………………………………………………………………………... 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. แตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และมีบุคลิกภาพดี      

2. มีกิริยามารยาทเหมาะสมกับการเปนครู      

3. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย      

4. มาปฏิบัติงานครบ และตรงตอเวลา      

5. รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค      

6. มีการสังเกตและเก็บขอมูลอยางเปนระบบ      

7. มีการบันทึกความประพฤติและพัฒนาการของผูเรียน      

8. บันทึกขอมูลการบริการงานวิชาการของสถานศึกษาอยางครอบคลุม      

9. บันทึกขอมูลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      

10. บันทึกขอมูลการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน      

รวมคะแนน      

คะแนนรวมท้ังหมด  

ลงช่ือผูประเมิน 

 

วันท่ีประเมิน 

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

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

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

    ประทับตราสถาบัน 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

 

 

 

 

 

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 59



  คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู 

   

60 

 

แบบประเมินผลสําหรับอาจารยนิเทศก (Practicum 1)  

 

แบบประเมินท่ี 2 แบบประเมินสมุดบันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 

ช่ือนักศึกษา..........................................................................สาขาวิชา............................................................... 

ช่ืออาจารยนิเทศกผูประเมิน……………………………………….………………………………………………………………………... 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. แตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และมีบุคลิกภาพดี      

2. บันทึกขอมูลสภาพท่ัวไปของสถานศึกษาไดละเอียดครบถวนตามประเด็นท่ี 

   กําหนด 

     

3. มีการบันทึกขอมูลครอบคลุมดานสังคม เศรษฐกิจ      

4. มีการบันทึกความประพฤติ พัฒนาการของผูเรียนการเขียนสรุปประสบการณ 

   การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

     

5. บันทึกขอมูลดานการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนครอบคลุม 

    ครบถวน 

     

6. บันทึกขอมูลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอยางครอบคลุม      

7. บันทึกรายละเอียดของขอมูลดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      

8. บันทึกการเขารวมกิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย      

9. บันทึกการปฏิบัติและการเขารวมกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนอยางตอเนื่องและ 

    ครบถวน 

     

10. การเขียนสรุปประสบการณการปฏิบัติงานวิชาชีพครู      

รวมคะแนน      

คะแนนรวมท้ังหมด  

ลงช่ือผูประเมิน 

 

วันท่ีประเมิน 

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

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

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

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลสําหรับอาจารยนิเทศก (Practicum 1) 

 

แบบประเมินท่ี  3 แบบประเมินการนําเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 

ช่ือโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู………………………………………………………………….……………………………………... 

ช่ืออาจารยนิเทศกผูประเมิน……………………………………………………………………………..…………………………………. 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. นําเสนอประเด็นสําคัญ จุดเดนของสถานศึกษาตามระดับชั้นท่ีรับผิดชอบ      

2. นําเสนอสิ่งท่ีเรียนรูอยางเปนองครวมครบทุกดาน (พัฒนาการและธรรมชาติของผูเรียน  

   การบริหารงานวิชาการ หลักสูตร และความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน) 

     

3. นําเสนอผลการศึกษา คนควา เปรียบเทียบกับทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับการ 

   บริหารงานวิชาการ 

     

4. นําเสนอผลการศึกษา การปฏิบัติงานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      

5. รูปแบบการนาํเสนอนาสนใจ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค      

6. ความตอเนื่องในการนําเสนอของทีม      

7. ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการใชวัสดุอุปกรณ      

8. สื่อประกอบการนําเสนอรายงานมีความคิดสรางสรรคและชัดเจน      

9. นําเสนอรายงานชัดเจน ตรงประเด็น      

10. ใชเวลาในการนําเสนอไดเหมาะสม ตรงเวลาท่ีกําหนด      

รวมคะแนน      

คะแนนรวมท้ังหมด  

ลงช่ือผูประเมิน 

 

วันท่ีประเมิน 

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

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

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

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตารางสรุปผลการประเมิน การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหวางเรียน 1 (Practicum 1)  

 

ช่ือนักศึกษา......................................................................................รหัสประจําตัว............................................ 

สาขาวิชา..........................................................................................................ช้ันป........................................... 

ช่ือโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู........................................................................................................................ 

ช่ือครูพ่ีเล้ียง......................................................................................................................................................... 

ช่ืออาจารยนิเทศก................................................................................................................................................ 
 

 

คําช้ีแจง  สรุปผลการประเมินสุดทาย ใหพิจารณาจากผลรวมคะแนนของครูพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศ 

 
 

ผลการประเมินครั้งสุดทาย 

ครูพ่ีเล้ียง อาจารยนิเทศก ศูนยฝกฯ สรุปผลการประเมินสุดทาย 

แบบประเมิน 1 

(คะแนน) 

แบบประเมิน 2 

(คะแนน) 

แบบประเมิน 3 

(คะแนน) 

เขารวมกิจกรรม 

(คะแนน) 

(คะแนนรวม) 

หารดวย 170 

เกรด 

 

 

 

 

   

 

 

50 50 50 20 
 

ลงช่ือผูประเมิน 

 1.  ครูพ่ีเลี้ยง     ..................................................................วันท่ี......./........./......... 
  

 2.  อาจารยนิเทศก      ..................................................................วนัท่ี......./........./......... 
  
 

ลงช่ือผูสรุปผลการประเมินสุดทาย 

 อาจารยนิเทศก     ..................................................................วันท่ี......./........./......... 

 

เกณฑการตัดเกรด 
 

ชวงคะแนน ผลการตดัสิน ชวงคะแนน ผลการตัดสิน 

86 – 100 A 62 – 65 C 

82 – 85 A- 58 – 61 C- 

78 – 81 B+ 54 – 57 D+ 

74 – 77 B 50 – 53 D 

70 – 73 B- 46 – 47 D- 

66 – 69 C+ 00 – 45 F 
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แบบประเมินผลสําหรับครูพ่ีเล้ียง (Practicum 2) 

 

แบบประเมินท่ี 1 แบบประเมินดานคุณลักษณะการปฏิบัติตน 

ช่ือนักศึกษา...............................................................................สาขาวิชา.......................................................... 

ช่ือครูพ่ีเล้ียงผูประเมิน……………………………………….………………………………………………………………………………... 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. แตงกายเรียบรอยถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และมีบุคลิกภาพดี      

2. มีกิริยามารยาทเหมาะสมกับกาลเทศะการเปนครู      

3. มีความม่ันคงทางอารมณ      

4. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย      

5. มาปฏิบัติงานครบ และตรงตอเวลา      

6. รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค      

7. มีการสังเกตและเก็บขอมูลอยางเปนระบบ      

8. มีการบันทึกขอมูลครอบคลุมดานการจัดการเรียนรู      

9. มีการบันทึกขอมูลครอบคลุมดานสื่อและแหลงการเรียนรู      

10. มีการเก็บรวบรวมขอมูล บันทึกและวิเคราะหผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเปน 

     ระบบ 

     

รวมคะแนน      

คะแนนรวมท้ังหมด  

ลงช่ือผูประเมิน 

 

วันท่ีประเมิน 

………………….…………..… 

(……………….………………) 

………………….………..…… 

  ประทับตราสถาบัน 
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แบบประเมินผลสําหรับครูพ่ีเล้ียง (Practicum 2) 

 

แบบประเมินท่ี 2  แบบประเมินผลสมรรถภาพการสอน 

ช่ือนักศึกษา...............................................................................สาขาวิชา.......................................................... 

ช่ือครูพ่ีเล้ียงผูประเมิน……………………………………….………………………………………………………………………………...... 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

การเตรียมการจัดการเรียนรู 

1. ความตรงตอเวลาในการสงแผนจัดการเรียนรู 

     

2. เขียนตัวชี้วัดครอบคลุมทุกดานอยางเหมาะสมและปฏิบัตไิด      

3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสาํคัญมีความตอเนื่องและเปนไปตามลําดบัข้ันการ 

   เรียนรู 

     

4. เลือกใชสื่อและแหลงการเรียนรูไดเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชา      

5. ออกแบบการวัดและประเมินผลสอดคลองกับตัวชี้วัดสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู      

การจัดกระบวนการเรียนรู 

1. ใชวิธีการนาํเขาสูบทเรียนที่เหมาะสม 

     

2. มีความแมนยาํในเนื้อหาวชิาและวิธีการสอนที่ใช      

3. ดําเนนิการสอนสอดคลองกับลําดับข้ันของกิจกรรมการเรียนรู      

4. ใชคําถามที่เขาใจงาย ชัดเจน และสงเสริมใหเกิดการคิด      

5. ใชระดับเสยีงและน้ําเสยีงในการพูด อธิบาย ชัดเจน นาสนใจ      

รวมคะแนน      

คะแนนรวมท้ังหมด  

ลงช่ือผูประเมิน 

 

วันท่ีประเมิน 

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

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

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

  ประทับตราสถาบัน 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลสําหรับอาจารยนิเทศก (Practicum 2) 

 

แบบประเมินท่ี  3 แบบประเมินผลสมรรถภาพการสอน 

ช่ือนักศึกษา..........................................................................สาขาวิชา............................................................... 

ช่ืออาจารยนิเทศกผูประเมิน……………………………………………………………………………..…………………………………. 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

การเตรียมการจัดการเรียนรู 

1. ความตรงตอเวลาในการสงแผนจัดการเรียนรู 

     

2. เขียนตัวชี้วัดครอบคลุมทุกดานอยางเหมาะสมและปฏิบัตไิด      

3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสาํคัญมีความตอเนื่องและเปนไปตามลําดบัข้ันการ 

   เรียนรู 

     

4. เลือกใชสื่อและแหลงการเรียนรูไดเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชา      

5. ออกแบบการวัดและประเมินผลสอดคลองกับตัวชี้วัดสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู      

การจัดกระบวนการเรียนรู 

1. ใชวิธีการนาํเขาสูบทเรียนที่เหมาะสม 

     

2. มีความแมนยาํในเนื้อหาวชิาและวิธีการสอนที่ใช      

3. ดําเนนิการสอนสอดคลองกับลําดับข้ันของกิจกรรมการเรียนรู      

4. ใชคําถามที่เขาใจงาย ชัดเจน และสงเสริมใหเกิดการคิด      

5. ใชระดับเสยีงและน้ําเสยีงในการพูด อธิบาย ชัดเจน นาสนใจ      

รวมคะแนน      

คะแนนรวมท้ังหมด  

ลงช่ือผูประเมิน 

 

วันท่ีประเมิน 

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

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

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

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลสําหรับอาจารยนิเทศก (Practicum 2) 

 

แบบประเมินท่ี  4 แบบประเมินดานการศึกษาสังเกต การบริหารงานวิชาการ และการจัดการเรียนรู 

ช่ือนักศึกษา..........................................................................สาขาวิชา............................................................... 

ช่ืออาจารยนิเทศกผูประเมิน……………………………………………………………………………..…………………………………. 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. บันทึกขอมูลสภาพท่ัวไปสถานศึกษารวมพัฒนาวิชาชีพครูไดละเอียดครบถวนตามหัวขอ   

   กําหนดในสมุดประจําตัวนักศึกษา 
     

2. ความครบถวนของงานการมีสวนรวมในสถานศึกษา      

3. บันทึกขอมูลดานบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอยางครอบคลุม      

4. บันทึกดานการจัดการเรียนรูอยางครอบคลุม      

5. บันทึกขอมูลดานสื่อและแหลงการเรียนรูอยางครอบคลุม      

6. บันทึกการประเมินผลผูเรียนของสถานศึกษาอยางครอบคลุม      

7. บันทึกหลังการจัดการเรียนรูอยางครอบคลุม      

8. บันทึกการเขารวมกิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยอยาง 

    ครอบคลุม 
     

9. การเขียนสรุปประสบการณการปฏิบัติงานวิชาชีพครู      

10. คุณภาพเลมรายงานโดยภาพรวม      

รวมคะแนน      

คะแนนรวมท้ังหมด  

ลงช่ือผูประเมิน 

 

วันท่ีประเมิน 

………….……….……..…… 

(…………..…………...……) 

……………………………… 
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ตารางสรุปผลการประเมิน การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 (Practicum 2)  

ช่ือนักศึกษา......................................................................................รหัสประจําตัว............................................ 

สาขาวิชา..........................................................................................................ช้ันป........................................... 

ช่ือโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู........................................................................................................................ 

ช่ือครูพ่ีเล้ียง......................................................................................................................................................... 

ช่ืออาจารยนิเทศก................................................................................................................................................. 
 

คําช้ีแจง  สรุปผลการประเมินสุดทาย ใหพิจารณาจากผลรวมคะแนนของครูพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศ 
 

ผลการประเมินครั้งสุดทาย 

ครูพ่ีเล้ียง อาจารยนิเทศก ศูนยฝกฯ สรุปผลการประเมิน

สุดทาย 

แบบประเมนิ 1 

(คะแนน) 

แบบประเมนิ 2 

(คะแนน) 

แบบประเมนิ 3 

(คะแนน) 

แบบประเมนิ 4 

  (คะแนน) 

เขารวมกิจกรรม 

(คะแนน) 
(คะแนนรวม) 

หารดวย 220 

เกรด 

 

 

      

50 50 50 50 20 

 

ลงช่ือผูประเมิน 

 1.  ครูพ่ีเลี้ยง     ..................................................................วันท่ี......./........./......... 
  

 2.  อาจารยนิเทศก      ..................................................................วันท่ี......./........./......... 
  
 

ลงช่ือผูสรุปผลการประเมินสุดทาย 

 

 อาจารยนิเทศก     ..................................................................วันท่ี......./........./......... 

 

เกณฑการตัดเกรด 
 

ชวงคะแนน ผลการตัดสิน ชวงคะแนน ผลการตัดสิน 

86 – 100 A 62 – 65 C 

82 – 85 A- 58 – 61 C- 

78 – 81 B+ 54 – 57 D+ 

74 – 77 B 50 – 53 D 

70 – 73 B- 46 – 47 D- 

66 – 69 C+ 00 – 45 F 

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 67



  คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู 

   

68 

 

แบบประเมินผลสําหรับครูพ่ีเล้ียง (Internship 1) 

แบบประเมินที่  1 แบบประเมินผลคุณลักษณะการปฏิบัติตน และผลงานในหนาที่ครู 

ชื่อนักศึกษา........................................................................................สาขาวิชา....................................................... 

ชื่อครูพ่ีเลี้ยงผูประเมิน…………………………………………………………………………………………………………….…….………….. 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทานและมอบใหนักศึกษา 

           หลังการประเมิน  

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

คุณลักษณะและการปฏิบัติตน 

1. แตงกายเรียบรอย 

     

2. มีกิริยามารยาทเหมาะสมกับกาลเทศะ      

3. มีมนุษยสัมพันธดี  และบุคลกิภาพดี      

4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ      

5. ปฏิบัตติามระเบียบวนิัย และเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน      

6. มีความรับผิดชอบตองาน      

7. มีจิตสาํนึกของความเปนครู      

8. มาปฏิบัติงานครบ และตรงตอเวลา      

9. เอาใจใสและใฝรูในงานครู      

10. ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางาน ไดเหมาะสมกับสถานการณ      

ผลงานในหนาที่ครู 

1. เอาใจใสดูแลนักเรียนสม่าํเสมอ 

     

2. จัดและปรับปรุงหองเรียนและบรรยากาศการเรียนไดเหมาะสม      

3. สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาตน      

4. ตรวจผลงานนักเรียนไดถูกตองและสม่ําเสมอ      

5. สงเสริมใหนักเรียนทํางานกลุมและทํางานรายบุคคลไดเหมาะสม      

6. จัดกิจกรรมการเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบตัิใหคิดเปน ทําเปน      

7. เปดโอกาสใหนักเรียนปฏิบตังิานและแสดงความคิดเห็น      

8. แบบเสนอโครงการมีความสมบูรณ และนาํเสนอตรงเวลา      

9. โครงการมีความเหมาะสม มปีระโยชนสามารถปฏิบัติได      

10. ผลงานของโครงการไดตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมาย      

รวมคะแนน      

คะแนนรวมทั้งหมด  

ลงชื่อผูประเมิน 

 

วันที่ประเมิน 

………………………………………… 

(………………………………....……) 

………………………………………… 

      ประทับตราสถาบนั 
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แบบประเมินผลสําหรับครูพ่ีเล้ียง (Internship 1) 

แบบประเมินท่ี  2 แบบประเมินผลสมรรถภาพการสอน 

ชื่อนักศึกษา.................................................................................สาขาวิชา.............................................................. 

ชื่อครูพ่ีเลี้ยงผูประเมิน……………………………………………………………………………………………………….………….………….. 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

การเตรียมการจัดการเรียนรู 

1. จัดทํากําหนดการสอนสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
     

2. เขียนแผนการจดัการเรียนรูตามรูปแบบท่ีสถานศึกษากําหนด      

3. เขียนสาระ/เน้ือหาไดถูกตองเหมาะสมกับเวลา      

4. เลือกตัวช้ีวัดไดสอดคลองกับสาระ/เน้ือหา      

5. เขียนจุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมทุกดานอยางเหมาะสมและปฏิบัตไิด      

6. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลองกับตัวช้ีวัด และการวัดประเมินผล      

7. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรยีนเปนสาํคัญมีความตอเน่ืองและเปนไปตามลําดับข้ัน 

   การเรียนรู 
     

8. เลือกสื่อและแหลงการเรยีนรูไดเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชา      

9. ออกแบบการวัดและประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม      

10. ใชภาษาไดชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชา      

การจัดกระบวนการเรียนรู 

1. สาระ/เน้ือหาและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของนักเรียน 
     

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล      

3. กระบวนการจัดการเรียนรูมีความหลากหลายมีการฝกทักษะและเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา      

4. ใชคําถามไดเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและอธิบายความไดชัดเจน ถูกตอง      

5. ใชระดับเสียงและนํ้าเสียงในการพูด อธิบาย ชัดเจน นาสนใจ      

6. จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสือ่การเรียนรูและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหนักเรียนเกิดการ 

    เรียนรู 

     

7. มีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคณุลักษณะอันพึงประสงคในการจดัการเรียนรู      

8. เอาใจใสนักเรียนอยางท่ัวถึงควบคุมช้ันเรียนไดดบีริหารเวลาในการจัดกระบวนการเรียนรูได 

   อยางเหมาะสม 

     

9. มีวุฒิภาวะทางอารมณ ใชจิตวิทยาในการจัดการเรยีนรูไดอยางเหมาะสม      

10. มีการบันทึกหลังการจดักระบวนการเรียนรู เพ่ือนํามาเปนพ้ืนฐานการทําวิจัยในช้ันเรียน 

     และนําผลมาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู 

     

รวมคะแนน      

คะแนนรวมท้ังหมด  

ลงชื่อผูประเมิน 

 

วันท่ีประเมิน 

………………….…………….. 

(…………………….…………) 

……………………..…………. 

    ประทับตราสถาบัน 

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 69



  คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู 

   

70 

 

แบบประเมินผลสําหรับอาจารยนิเทศกประจําโรงเรียน (Internship 1) 

 

แบบประเมินท่ี  3 แบบประเมินผลคุณลักษณะการปฏิบัตติน และผลงานในหนาท่ีคร ู

ชื่อนักศึกษา..................................................................................สาขาวิชา............................................................. 

ชื่ออาจารยนิเทศกประจําโรงเรียนผูประเมิน………………………………………………………………………………..……………… 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

คุณลักษณะและการปฏิบัติตน 

1. แตงกายเรียบรอย  
     

2. มีกิริยามารยาทเหมาะสมกับกาลเทศะ      

3. มีมนุษยสัมพันธดี  และบุคลิกภาพดี      

4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ      

5. ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน      

6. มีความรับผิดชอบตองาน      

7. มีจิตสํานึกของความเปนคร ู      

8. มาปฏิบัติงานครบ และตรงตอเวลา      

9. เอาใจใสและใฝรูในงานคร ู      

10. ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางาน ไดเหมาะสมกับสถานการณ      

ผลงานในหนาท่ีครู 

1.  โครงการมีความเหมาะสม มีประโยชนสามารถปฏิบัตไิดตามแผน 
     

2. ผลงานท่ีไดตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมาย      

3. การบันทึกขอมูลในการดําเนินงานลงในสมุดบันทึกครบถวน      

4. มีหลักฐานแสดงความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในโครงการทุกฝาย      

5. เขียนสรุปประสบการณการปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา      

6. การนําเสนอ การแปลขอมลูเหมาะสม       

การทําสังคมมิต ิ

7. การใหเหตผุล และการสรุปขอมูลเหมาะสม 
     

8. การเลือกวิธีปรับปรุงแกไขพฤตกิรรมนักเรียนเหมาะสม      

การทํากิจกรรมพิเศษ 

9. บันทึกการปฏิบัติและการเขารวมกิจกรรมพิเศษของโรงเรยีนอยางตอเน่ืองและ  

   ครบถวน 

     

10. เขารวมและบันทึกกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัจัดใหครบถวน      

รวมคะแนน      

คะแนนรวมท้ังหมด  

ลงชื่อผูประเมิน 

 

วันท่ีประเมิน 

……………………….……..……… 

(……….………………..…….……) 

……………………………………… 
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แบบประเมินผลสําหรับอาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชา (Internship 1) 

แบบประเมินท่ี  4 แบบประเมินผลสมรรถภาพการสอน 

ชื่อนักศึกษา........................................................................................สาขาวิชา....................................................... 

ชื่ออาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาผูประเมิน…………………………………………………………………………………….………. 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

การเตรียมการจัดการเรียนรู 

1. จัดทํากําหนดการสอนสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

     

2. เขียนแผนการจดัการเรียนรูตามรูปแบบท่ีสถานศึกษากําหนด      

3. เขียนสาระ/เน้ือหาไดถูกตองเหมาะสมกับเวลา      

4. เลือกตัวช้ีวัดไดสอดคลองกับสาระ/เน้ือหา      

5. เขียนจุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมทุกดานอยางเหมาะสมและปฏิบัตไิด      

6. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลองกับตัวช้ีวัด และการวัดประเมินผล      

7. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรยีนเปนสาํคัญมีความตอเน่ืองและเปนไปตามลําดับข้ัน 

   การเรียนรู 

     

8. เลือกสื่อและแหลงการเรยีนรูไดเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชา      

9. ออกแบบการวัดและประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม      

10. ใชภาษาไดชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชา      

การจัดกระบวนการเรียนรู 

1. สาระ/เน้ือหาและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของนักเรียน 

     

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล      

3. กระบวนการจัดการเรียนรูมีความหลากหลายมีการฝกทักษะและเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา      

4. ใชคําถามไดเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและอธิบายความไดชัดเจน ถูกตอง      

5. ใชระดับเสียงและนํ้าเสียงในการพูด อธิบาย ชัดเจน นาสนใจ      

6. จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสือ่การเรียนรูและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหนักเรียนเกิดการ 

    เรียนรู 

     

7. มีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคณุลักษณะอันพึงประสงคในการจดัการเรียนรู      

8. เอาใจใสนักเรียนอยางท่ัวถึงควบคุมช้ันเรียนไดดบีริหารเวลาในการจัดกระบวนการเรียนรูได  

   อยางเหมาะสม 

     

9. มีวุฒิภาวะทางอารมณ ใชจิตวิทยาในการจัดการเรยีนรูไดอยางเหมาะสม      

10. มีการบันทึกหลังการจดักระบวนการเรียนรู เพ่ือนํามาเปนพ้ืนฐานการทําวิจัยในช้ันเรียน  

    และนําผลมาปรับปรุงการจดักระบวนการเรียนรู 

     

รวมคะแนน      

คะแนนรวมท้ังหมด  

ลงชื่อผูประเมิน 

 

วันท่ีประเมิน 

………………..……………. 

(…………..………………..) 

………….….…………….… 
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แบบประเมินผลสําหรับคณะกรรมการสอบเคาโครงวิจัยในช้ันเรียน (Internship 1) 

 

     แบบประเมินที่  5 แบบประเมินผลเคาโครงวิจัยในชั้นเรียน 

     ชื่อนักศึกษา.......................................................................สาขาวิชา................................................................. 

     คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. นําปญหาของผูเรียนมากําหนดเปนชื่อเร่ืองวิจัยไดอยางเหมาะสม      

2. วัตถุประสงคการวิจัยมีความชัดเจนและสอดคลองกับปญหาการวิจัย      

3. ขอบเขตการวิจัยมีความชัดเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย      

4.  ทบทวนวรรณกรรมไดครอบคลุมและทนัสมัย      

5.  วิธีดําเนนิการวิจัยเปนกระบวนการปฏิบตัิได          

6. มีการวางแผนการจัดทําเคร่ืองมือวิจัยที่เปนไปได      

7. มีการเลือกใชสถิติไดเหมาะสมกับขอมูล      

8. ความถูกตองของการอางอิง และบรรณานุกรม ตามรูปแบบ      

9. การนําเสนอเนื้อหาเปนลาํดบัข้ันตอนที่เหมาะสม      

10. เคาโครงการวิจัยถูกตองตามแบบฟอรมที่คณะกําหนด      

รวมคะแนน      

คะแนนรวมทั้งหมด  

ลงชื่อผูประเมิน 

 

วันที่ประเมิน 

…………………………………………… 

(……………………………...…….……) 

…………………………………………… 

ลงชื่อผูประเมิน 

 

วันที่ประเมิน 

…………………………………………… 

(……………………………...…….……) 

…………………………………………… 

ลงชื่อผูประเมิน 

 

วันที่ประเมิน 

…………………………………………… 

(……………………………...…….……) 

…………………………………………… 

ลงชื่อผูประเมิน 

 

วันที่ประเมิน 

…………………………………………… 

(……………………………...…….……) 

…………………………………………… 
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ตารางสรุปผลการประเมิน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1)  

 

ชื่อนักศึกษา......................................................................................รหัสประจําตัว............................................ 

สาขาวิชา..........................................................................................................ชั้นป........................................... 

ชื่อโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู........................................................................................................................ 

ชื่อครูพ่ีเลี้ยง......................................................................................................................................................... 

ชื่ออาจารยนิเทศกประจําโรงเรียน...................................................................................................................... 

ชื่ออาจารยนิเทศกประจําสาขา............................................................................................................................ 

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิจัยในชัน้เรียน................................................................................................................... 

 

คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินสุดทาย ใหพิจารณาจากผลรวมคะแนนของครูพ่ีเลี้ยง, อาจารยนิเทศกประจําโรงเรยีน, 

           อาจารยนิเทศกประจําสาขา, คะแนนกรรมการสอบวิจัยในช้ันเรียน และคะแนนเขารวมกิจกรรมกับศูนย 

           ฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

 

ผลการประเมินคร้ังสุดทาย 

ครูพ่ีเลี้ยง 
อาจารยนิเทศก 

ประจําโรงเรียน 

อาจารยนิเทศก 

ประจําสาขา 

กรรมการสอบ

วิจัยในชั้นเรียน 

ศูนยฝกฯ สรุปผลการประเมิน

สุดทาย 

แบบประเมิน 1 

(คะแนน) 

แบบประเมิน 2 

(คะแนน) 

แบบประเมิน 3 

(คะแนน) 

แบบประเมิน 4 

  (คะแนน) 

แบบประเมิน 5 

  (คะแนน) 

เขารวมกิจกรรม 

(คะแนน) 

(คะแนนรวม) 

หารดวย 470 

เกรด 

        

 

100 100 100 100 50 20   

 

ลงชื่อผูประเมิน 

 1.  ครูพ่ีเลี้ยง     ..................................................................วันท่ี......./........./......... 

 2.  อาจารยนิเทศกประจําโรงเรียน   .................................................................วันท่ี......./........./......... 

 3.  อาจารยนิเทศกประจําสาขา   .................................................................วันท่ี......./........./.........  
 

ลงชื่อผูสรุปผลการประเมินสุดทาย 

 อาจารยนิเทศก     ..................................................................วันท่ี......./........./......... 

 

เกณฑการตัดเกรด 

ชวงคะแนน ผลการตัดสิน ชวงคะแนน ผลการตัดสิน 

86 – 100 A 62 – 65 C 

82 – 85 A- 58 – 61 C- 

78 – 81 B+ 54 – 57 D+ 

74 – 77 B 50 – 53 D 

70 – 73 B- 46 – 47 D- 

66 – 69 C+ 00 – 45 F 
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แบบประเมินผลสําหรับครูพ่ีเล้ียง (Internship 2) 

 

แบบประเมินท่ี  1 แบบประเมินผลคุณลักษณะการปฏิบัตติน และผลงานในหนาท่ีคร ู

ชื่อนักศึกษา........................................................................................แขนงวิชา....................................................... 

ชื่อครูพ่ีเลี้ยงผูประเมิน…………………………………………………………………………………………………………….…….………….. 

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทานและมอบใหนักศึกษา 

           หลังการประเมิน  

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

คุณลักษณะและการปฏิบัติตน 

1. แตงกายเรียบรอย 

     

2. มีกิริยามารยาทเหมาะสมกับกาลเทศะ      

3. มีมนุษยสัมพันธดี  และบุคลิกภาพดี      

4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ      

5. ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน      

6. มีความรับผิดชอบตองาน      

7. มีจิตสํานึกของความเปนคร ู      

8. มาปฏิบัติงานครบ และตรงตอเวลา      

9. เอาใจใสและใฝรูในงานคร ู      

10. ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางาน ไดเหมาะสมกับสถานการณ      

ผลงานในหนาท่ีครู 

1. เอาใจใสดูแลนักเรียนสม่ําเสมอ 

     

2. จัดและปรับปรุงหองเรยีนและบรรยากาศการเรียนไดเหมาะสม      

3. สงเสรมิใหนักเรียนพัฒนาตน      

4. ตรวจผลงานนักเรียนไดถูกตองและสม่ําเสมอ      

5. สงเสรมิใหนักเรียนทํางานกลุมและทํางานรายบุคคลไดเหมาะสม      

6. จัดกิจกรรมการเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหคดิเปน ทําเปน      

7. เปดโอกาสใหนักเรียนปฏิบัติงานและแสดงความคดิเห็น      

8. แบบเสนอโครงการมีความสมบูรณ และนําเสนอตรงเวลา      

9. โครงการมีความเหมาะสม มีประโยชนสามารถปฏิบัตไิด      

10. ผลงานของโครงการไดตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมาย      

รวมคะแนน      

คะแนนรวมท้ังหมด  

ลงชื่อผูประเมิน 

 

วันท่ีประเมิน 

………………………………………… 

(………………………………....……) 

………………………………………… 

      ประทับตราสถาบัน 
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แบบประเมินผลสําหรับครูพ่ีเล้ียง (Internship 2) 

แบบประเมินท่ี  2 แบบประเมินผลสมรรถภาพการสอน 

ชื่อนักศึกษา.................................................................................แขนงวิชา.............................................................. 

ชื่อครูพ่ีเลี้ยงผูประเมิน……………………………………………………………………………………………………….………….………….. 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

การเตรียมการจัดการเรียนรู 

1. จัดทํากําหนดการสอนสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
     

2. เขียนแผนการจดัการเรียนรูตามรูปแบบท่ีสถานศึกษากําหนด      

3. เขียนสาระ/เน้ือหาไดถูกตองเหมาะสมกับเวลา      

4. เลือกตัวช้ีวัดไดสอดคลองกับสาระ/เน้ือหา      

5. เขียนจุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมทุกดานอยางเหมาะสมและปฏิบัตไิด      

6. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลองกับตัวช้ีวัด และการวัดประเมินผล      

7. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรยีนเปนสาํคัญมีความตอเน่ืองและเปนไปตามลําดับข้ัน 

    การเรียนรู 
     

8. เลือกสื่อและแหลงการเรยีนรูไดเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชา      

9. ออกแบบการวัดและประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม      

10. ใชภาษาไดชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชา      

การจัดกระบวนการเรียนรู 

1. สาระ/เน้ือหาและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของนักเรียน 
     

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล      

3. กระบวนการจัดการเรียนรูมีความหลากหลายมีการฝกทักษะและเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา      

4. ใชคําถามไดเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและอธิบายความไดชัดเจน ถูกตอง      

5. ใชระดับเสียงและนํ้าเสียงในการพูด อธิบาย ชัดเจน นาสนใจ      

6. จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสือ่การเรียนรูและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหนักเรียนเกิดการ 

    เรียนรู 

     

7. มีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคณุลักษณะอันพึงประสงคในการจดัการเรียนรู      

8. เอาใจใสนักเรียนอยางท่ัวถึงควบคุมช้ันเรียนไดดบีริหารเวลาในการจัดกระบวนการเรียนรูได 

   อยางเหมาะสม 

     

9. มีวุฒิภาวะทางอารมณ ใชจิตวิทยาในการจัดการเรยีนรูไดอยางเหมาะสม      

10. มีการบันทึกหลังการจดักระบวนการเรียนรู เพ่ือนํามาเปนพ้ืนฐานการทําวิจัยในช้ันเรียน 

     และนําผลมาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู 

     

รวมคะแนน      

คะแนนรวมท้ังหมด  

ลงชื่อผูประเมิน 

 

วันท่ีประเมิน 

………………….…………….. 

(…………………….…………) 

……………………..…………. 

   ประทับตราสถาบัน 

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 75



  คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู 

   

76 

 

แบบประเมินผลสําหรับอาจารยนิเทศกประจําโรงเรียน (Internship 2) 

 

แบบประเมินท่ี  3 แบบประเมินผลคุณลักษณะการปฏิบัติตน และผลงานในหนาท่ีครู 

ช่ือนักศึกษา..................................................................................สาขาวิชา............................................................. 

ช่ืออาจารยนิเทศกประจําโรงเรียนผูประเมิน………………………………………………………………………………..……………… 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

ผลงานในหนาท่ีคร ู

1. แตงกายถูกตองตามระเบียบ และมีบุคลิกภาพดี 
     

2. มาปฏิบัติงานครบตามเวลา และตรงตอเวลา      

3. โครงการมีความเหมาะสม มีประโยชนสามารถปฏิบัติไดตามแผน      

4. ผลงานท่ีไดตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมาย      

5. การบันทึกขอมูลในการดําเนินงานลงในสมุดครบถวน      

6. มีหลักฐานแสดงความพึงพอใจของผูมีสวนรว 

มในโครงการทุกฝาย 
     

7. บันทึกการปฏิบัติและการเขารวมกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนอยางตอเนื่องและ 

    ครบถวน 
     

8. เขารวมและบันทึกกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหครบถวน      

9. เขียนสรุปประสบการณการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา      

10. การรายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู      

รวมคะแนน      

คะแนนรวมท้ังหมด  

ลงช่ือผูประเมิน 

 

วันท่ีประเมิน 

……………………….……..……… 

(……….………………..…….……) 

……………………………………… 
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แบบประเมินผลสําหรับอาจารยนิเทศกประจําแขนงวิชา (Internship 2) 

 

แบบประเมินท่ี  4 แบบประเมินผลสมรรถภาพการสอน 

ชื่อนักศึกษา........................................................................................สาขาวิชา....................................................... 

ชื่ออาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาผูประเมิน…………………………………………………………………………………….………. 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

การเตรียมการจัดการเรียนรู 

1. จัดทํากําหนดการสอนสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

     

2. เขียนแผนการจดัการเรียนรูตามรูปแบบท่ีสถานศึกษากําหนด      

3. เขียนสาระ/เน้ือหาไดถูกตองเหมาะสมกับเวลา      

4. เลือกตัวช้ีวัดไดสอดคลองกับสาระ/เน้ือหา      

5. เขียนจุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมทุกดานอยางเหมาะสมและปฏิบัตไิด      

6. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลองกับตัวช้ีวัด และการวัดประเมินผล      

7. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรยีนเปนสาํคัญมีความตอเน่ืองและเปนไปตามลําดับข้ันการเรียนรู      

8. เลือกสื่อและแหลงการเรยีนรูไดเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชา      

9. ออกแบบการวัดและประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม      

10. ใชภาษาไดชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชา      

การจัดกระบวนการเรียนรู 

1.สาระ/เน้ือหาและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของนักเรียน 

     

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล      

3. กระบวนการจัดการเรียนรูมีความหลากหลายมีการฝกทักษะและเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา      

4. ใชคําถามไดเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและอธิบายความไดชัดเจน ถูกตอง      

5. ใชระดับเสียงและนํ้าเสียงในการพูด อธิบาย ชัดเจน นาสนใจ      

6. จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสือ่การเรียนรูและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู      

7. มีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคณุลักษณะอันพึงประสงคในการจดัการเรียนรู      

8. เอาใจใสนักเรียนอยางท่ัวถึงควบคุมช้ันเรียนไดดบีริหารเวลาในการจัดกระบวนการเรียนรูได 

   อยางเหมาะสม 

     

9. มีวุฒิภาวะทางอารมณ ใชจิตวิทยาในการจัดการเรยีนรูไดอยางเหมาะสม      

10. มีการบันทึกหลังการจดักระบวนการเรียนรู เพ่ือนํามาเปนพ้ืนฐานการทําวิจัยในช้ันเรียน 

     และนําผลมาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู 

     

รวมคะแนน      

คะแนนรวมท้ังหมด  

ลงชื่อผูประเมิน 

 

วันท่ีประเมิน 

………………..……………. 

(…………..………………..) 

………….….…………….… 
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แบบประเมินผลสําหรับคณะกรรมการสอบวิจัยในช้ันเรียน (Internship 2) 

 

แบบประเมินท่ี  5 แบบประเมินผลสอบวิจัยในชั้นเรียน 

 

     ช่ือนักศึกษา.......................................................................สาขาวิชา................................................................. 
 

     คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองผลการประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลมีความชัดเจนเปนระบบ      

2. กําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูล และดําเนินการวิเคราะหขอมูล      

3. แปลผลการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค      

4.  ความสมเหตุสมผลในการเขียนอภิปรายผลและขอเสนอแนะการนําผลการ  

    วิจัยไปใช 
     

5.  บทคัดยอครบถวน          

6. ความถูกตองของการอางอิง หรือบรรณานุกรม ตามรูปแบบท่ีกําหนด      

7. มีรองรอย หลักฐานประกอบการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน      

8. การนําเสนอเนื้อหาเปนลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม เขาใจงาย      

9. บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเชื่อม่ันของผูนําเสนอ      

10. ตอบคําถามชัดเจนและมีเหตุผลสนับสนุน      

รวมคะแนน      

คะแนนรวมท้ังหมด  

ลงช่ือผูประเมิน 

 

วันท่ีประเมิน 

…………………………………………… 

(……………………………...…….……) 

…………………………………………… 
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ตารางสรุปผลการประเมิน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2)  

 

ชื่อนักศึกษา......................................................................................รหัสประจําตัว............................................ 

สาขาวิชา..........................................................................................................ชั้นป........................................... 

ชื่อโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู........................................................................................................................ 

ชื่อครูพ่ีเลี้ยง......................................................................................................................................................... 

ชื่ออาจารยนิเทศกประจําโรงเรียน...................................................................................................................... 

ชื่ออาจารยนิเทศกประจําสาขา............................................................................................................................ 

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิจัยในชัน้เรียน................................................................................................................... 

 

คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินสุดทาย ใหพิจารณาจากผลรวมคะแนนของครูพ่ีเลี้ยง, อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน, 

           อาจารยนิเทศประจําสาขา, คะแนนกรรมการสอบวิจัยในช้ันเรียน และคะแนนเขารวมกิจกรรมกับศูนย 

           ฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

ผลการประเมินคร้ังสุดทาย 

ครูพ่ีเลี้ยง 
อาจารยนิเทศก 

ประจําโรงเรียน 

อาจารยนิเทศก 

ประจําสาขา 

กรรมการสอบ

วิจัยในชั้นเรียน 

ศูนยฝกฯ สรุปผลการประเมิน

สุดทาย 

แบบประเมิน 1 

(คะแนน) 

แบบประเมิน 2 

(คะแนน) 

แบบประเมิน 3 

(คะแนน) 

แบบประเมิน 4 

  (คะแนน) 

แบบประเมิน 5 

  (คะแนน) 

เขารวมกิจกรรม 

(คะแนน) 

(คะแนนรวม) 

หารดวย 420 

เกรด 

        

 

100 100 50 100 50 20   

 

ลงชื่อผูประเมิน 

 1.  ครูพ่ีเลี้ยง     ..................................................................วันท่ี......./........./......... 

 2.  อาจารยนิเทศกประจําโรงเรียน   .................................................................วันท่ี......./........./......... 

 3.  อาจารยนิเทศกประจําสาขา   .................................................................วันท่ี......./........./.........  
 

ลงชื่อผูสรุปผลการประเมินสุดทาย 

 อาจารยนิเทศก     ..................................................................วันท่ี......./........./......... 

 

เกณฑการตัดเกรด 

ชวงคะแนน ผลการตัดสิน ชวงคะแนน ผลการตัดสิน 

86 – 100 A 62 – 65 C 

82 – 85 A- 58 – 61 C- 

78 – 81 B+ 54 – 57 D+ 

74 – 77 B 50 – 53 D 

70 – 73 B- 46 – 47 D- 

66 – 69 C+ 00 – 45 F 
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ภาคผนวก 
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ขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

…………………………………………….. 
 

โดยท่ีเปนการสมควรยกเลิกขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ พ.ศ. 

๒๕๔๘  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๑๑) (จ) และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ สภาครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ วันท่ี 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออก

ขอบังคับคุรุสภา วาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคุรุสภา วาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖”  

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอบังคับคุรุสภาฉบับใดอางอิงขอบังคับคุรุสภาฉบับท่ียกเลิกแลวตามวรรคหนึ่ง รวมท้ังระเบียบ หรือประกาศ

ใดท่ีออกภายใตขอบังคับดังกลาว ใหถือวาอางอิงขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือขอบังคับ

คุรุสภา วาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวแตกรณี 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้  

“วิชาชีพ” หมายความวา วิชาชีพทางการศึกษาท่ีทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอน และการสงเสริม

การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ รวมท้ังการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาปฐมวัย ข้ัน

พ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน และการบริหาร การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาใหบริการ หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการ

สอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา ในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ  

“ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา คร ูผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน ซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๖  

“ครู” หมายความวา บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริม การเรียนรู

ของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ําากวาปริญญา ท้ังของรัฐและเอกชน 

“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ภายในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญา ท้ังของรัฐและ

เอกชน “ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษา ในระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา  

“บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความวา บุคคลซ่ึงทําหนาท่ีสนับสนุนการศึกษา ใหบริการ หรือปฏิบัติงาน

เก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา ในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ ซ่ึง

หนวยงานการศึกษากําหนดตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา  
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“จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความวา มาตรฐานการปฏิบัติตนท่ีกําหนดข้ึนเปนแบบแผน ในการ

ประพฤติตน ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะ

ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคม อันจะนํามา ซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรี

แหงวิชาชีพ  

ขอ ๕ ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง

เพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับนี้ รวมท้ังใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหา เก่ียวกับการปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวใน

ขอบังคับ  

ขอ ๖ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผน

พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชพี  
 

หมวด ๑ 

จรรยาบรรณตอตนเอง 

ขอ ๗ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ

วิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ  
 

หมวด ๒ 

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

ขอ ๘ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกท่ี

ดีขององคกรวิชาชีพ  

หมวด ๓ 

จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

ขอ ๙ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแกศิษย และ

ผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา 

ขอ ๑๐ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัย ท่ีถูกตองดีงามแก

ศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ  

ขอ ๑๑ ผูประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และ

จิตใจ  

ขอ ๑๒ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา 

จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย และผูรับบริการ  

ขอ ๑๓ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับ หรือ

ยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ  
 

หมวด ๔ 

จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 

ขอ ๑๔ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดม่ันใน

ระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ  
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หมวด ๕ 

จรรยาบรรณตอสงัคม 

ขอ ๑๕ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชน ของสวนรวม และยึดม่ันในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

     ศาสตราจารยไพฑูรย สินลารัตน  

ประธานกรรมการคุรุสภา 
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มาตรฐานคุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 

เรื่อง หลักเกณฑคุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน 

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

 

 เพ่ืออนุมัติใหเปนไปตามมาตรา ๔๔(ก)(๓) แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

๒๕๔๖ ท่ีกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุม ตองผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม

หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนดและประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร

ทางการศึกษา เพ่ือการประกอบวิชาชีพกําหนดใหสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการ

คุรุสภากําหนด ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๔๙ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ 

คณะกรรมการคุรุสภาจึงกําหนดคุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนไว ดังตอไปนี้ 

 ๑.  สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  

      (๑)  มีมาตรฐานคุณสมบัติตามท่ีกําหนดทายประกาศนี้ หรือ 

      (๒) เปนสถานศึกษาท่ีผานการประเมินและไดมาตรฐานคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 ๒.  ใหสถาบันซ่ึงจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป) จัดสงรายชื่อ 

สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนท่ีเปนเครือขายของสถาบันตอเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการคุรุสภา

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

       ท้ังนี้ ใหสถาบันจัดใหมีการใหความชวยเหลือและพัฒนาสถาบันท่ีเปนเครือขายอยางเปนระบบ 

 เพ่ือใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด และแจงใหคุรุสภาทราบทุก ๕ ป 

      ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน ใหสถาบันเสนอตอเลขาธิการคุรุ

สภาเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ิมเติม 

 ๓.  ในกรณีท่ีสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ ๑ ให 

สถาบันซ่ึงจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป) เสนอตอเลขาธิการคุรุสภาเพ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายกรณี 

 ๔.  ใหเลขาธิการคุรุสภาจัดทําประกาศรายชื่อสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนท่ีไดรับความเห็น 

 ชอบตามขอ ๒ และแจงใหสถาบันทราบ 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 

 

              เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ 

                                                            ประธานกรรมการคุรุสภา 
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มาตรฐานคุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน 

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

 ก.  มาตรฐานดวยกระบวนการ ประกอบดวยมาตรฐานและตัวบงชี้การพิจารณาดังตอไปนี้ 

 (๑)  สถานศึกษามีการจัดองคการ โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุ 

เปาหมายการศึกษา โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

      (๑.๑)  สถานศึกษามีการจัดองคการ โครงสรางการบริหาร และระบบการบริหารงานอยางเปน 

ระบบ 

      (๑.๒)  สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ 

      (๑.๓)  สถานศึกษามีการบริหารโดยหลักการมีสวนรวม 

      (๑.๔)  สถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุล 

 (๒)  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา โดย 

พิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

     (๒.๑)  สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธและรวมมือกับชุมชนในการ 

พัฒนาการศึกษา 

     (๒.๒)  สถานศึกษามีกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา 

การศึกษา 

 (๓)  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัย และความ 

ปลอดภัยของผูเรียน โดยพิจารณาจาตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

     (๓.๑)  สถานศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีสะอาด เปนระเบียบ และปลอดภัย 

     (๓.๒)  มีระบบปองกันใหสถานศึกษาปลอดสารพิษ สิ่งเสพติด อาชญากรรมและอบายมุข 

     (๓.๓)  สถานศึกษามีสาธารณูปโภคท่ีดี 

     (๓.๔)  สถานศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกใหครูและบุคลากรอยางเพียงพอและมีสภาพแวดลอม 

ใหเอ้ือตอการเรียนรู 

 (๔)  สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ครูตามความจําเปนและเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ โดย 

พิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

     (๔.๑)  สถานศึกษาจัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชา หรือความถนัด หรือความรูความสามารถ 

     (๔.๒)  ครูไดรับการพัฒนาเก่ียวกับเรื่องท่ีใชสอนหรือปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสอดคลองกับ 

สภาพการเปลี่ยนแปลง 

     (๔.๓)  สถานศึกษาสงเสริมการทํางานเปนทีม 

 (๕)  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร ตามความตองการของผูเรียนและ 

ทองถิ่น โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

     (๕.๑)  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ินโดย 

ใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

     (๕.๒)  สถานศึกษามีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรความตองการของ 
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ผูเรียน ทองถ่ิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมใหสามารถเชื่อมโยงแกปญหาทองถ่ินได และนําไปปฏิบัติได

จริง 

 (๖)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนกาสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยพิจารณาจาตัวบงชี้ 

 ดังตอไปนี้ 

     (๖.๑)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม 

หลักสูตรอยางหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

     (๖.๒)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบรหิาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม 

หลักสูตรท่ีกระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง 

     (๖.๓)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม 

หลักสูตรท่ีกระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหาและตัดสินใจ 

     (๖.๔)  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม 

หลักสูตรท่ีบูรณาการ เชื่อมโยงสาระความรู ทักษะดานตาง ๆ และแนวคิดของสิ่งท่ีเรียนรูในหองเรียนกับความจริงของ

ชีวิตรวมท้ัง ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีตองปฏิบัติในสังคมรวมกับผูอ่ืน 

     (๖.๕)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม 

หลักสูตรท่ีสงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอ่ืน และความรับผิดชอบตอสวนรวม 

     (๖.๖)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม 

หลักสูตรใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางครบถวน ท้ังดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา 

     (๖.๗)  สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายและตอเนื่อง 

     (๖.๘)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม 

หลักสูตรใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและรักสถานศึกษา 

 

 ข.  มาตรฐานดานปจจัย ประกอบดวยมาตรฐานและตัวบงชี้การพิจารณา ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และเปนแบบอยางท่ีดี โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

      (๑.๑)  ผูบริหารอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

      (๑.๒)  ผูบริหารมีความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม และซ่ือสัตย 

      (๑.๓)  ผูบริหารมีการครองตนท่ีดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเก่ียวของกับอบายมุขและสิ่งเสพติด 

 (๒)  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ 

 ดังตอไปนี้ 

      (๒.๑)  ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 

      (๒.๒)  ผูบริหารมีความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธ และเปนท่ียอมรับของผูเก่ียวของ 

      (๒.๓)  ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย 

      (๒.๔)  ผูบริหารมีความรูความสามารถดานวิชาการและหลักการบริหารจัดการ 

 (๓)  ครูมีจิตวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

      (๓.๑)  ครูมีความเอ้ืออาทร เขาใจ และเอาใจใสผูเรียนทุกคนอยางสมํ่าเสมอและเทาเทียมกัน 

      (๓.๒)  ครูมีมนุษยสัมพันธ ควบคุมอารมณได และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
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      (๓.๓)  ครูมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา และอุทิศตนใหกับการพัฒนาผูเรียน 

      (๓.๔)  ครูวางตนเหมาะสม เปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องความประพฤติ บุคลิกภาพ 

      (๓.๕)  ครูมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 

      (๓.๖)  ครูศึกษาหาความรู และพัฒนาการสอนอยูเสมอ 

 (๔)  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพแลเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย 

พิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

      (๔.๑)  ครูรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และเปาหมายหลักสูตร 

      (๔.๒)  ครูมีความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร และจัดทําแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน 

สําคัญ 

      (๔.๓)  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในชวงชั้นท่ี ๑ ถึงชวงชั้นท่ี ๔ 

      (๔.๔)  ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและอิงพัฒนาการของผูเรียน มีการ 

ประเมินเพ่ือวินิจฉัยจุดเดน จุดดอย การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการประเมินเพ่ือตัดสินผลการ

เรียน 

      (๔.๕)  ครนูําผลการประเมินการเรยีนการสอนมาปรับการเรยีนและเปลี่ยนการสอนเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพอยางตอเนื่อง 

 (๕)  ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และสรางองคความรูเพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอน โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

      (๕.๑)  ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขาวสารขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพอนํามาพัฒนาการ 

เรียนการสอน 

      (๕.๒)  ครูมีความสามารถในการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

      (๕.๓)  ครูมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกไขสถานการณได 

 (๖)  ครูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

      (๖.๑)  ครูท่ีจบระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

      (๖.๒)  ครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก โท 

      (๖.๓)  ครูไดสอนตรงกับความถนัด 

      (๖.๔)  ครูไดรับการพัฒนาในวิชาท่ีสอนปละไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง 

 (๗)  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการ 

เรียนรู โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

      (๗.๑)  สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับเปาหมาย 

การศึกษา และความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 

      (๗.๒)  สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 

 (๘)  สถานศึกษามีอาคาร สถานท่ี และส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ โดยพิจารณาจากตัวบงชี้  

ดังตอไปนี้ 

      (๘.๑)  สถานศึกษามีอาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 

      (๘.๒)  สถานศึกษามีหองเรียนและหองปฏิบัติการท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน 
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 (๙)  สถานศึกษามีการจัดองคการ โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบ เพ่ือใหมีความพรอม 

ในการเปนโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

      (๙.๑)  สถานศึกษามีการกําหนดแผนเก่ียวกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูในแผนพัฒนา 

      (๙.๒)  สถานศึกษามีการกําหนดผูรับผิดชอบ 

      (๙.๓)  สถานศึกษามีระบบการดูแล นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

      (๙.๔)  สถานศึกษาจัดและสงเสริมใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพจัดกิจกรรมการเรียนการ 

สอนท่ีกระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบ และสรางความรูดวยตนเอง 

      (๙.๕)  สถานศึกษากําหนดงานใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูอยางเหมาะสมและตรงตาม 

สาขาวิชาของนักศึกษาฝกประสบการณ 

      (๙.๖)  สถานศึกษามีการกําหนแผนกลยุทธจากการมีสวนรวมของบุคลากรท่ีเก่ียวของ เปนแผน 

แมบทการพัฒนาโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู 

      (๙.๗)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาฝกประสบการณ 

วิชาชีพครูกับบุคลากรท่ีเก่ียวของของโรงเรียน 

      (๙.๘)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมในทองถ่ินท่ีใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูไดเขารวมเพ่ือ 

รูจักบุคคลสําคัญและขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน 

      (๙.๙)  สถานศึกษามีการจัดสวัสดิการท่ีจําเปนแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

      (๙.๑๐)  สถานศึกษาสามารถจัดโอกาสใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเขารวมกิจกรรม 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู การพัฒนานักเรียน และ

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูอ่ืน ๆ 

 ๑๐.  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ 

 ดังตอไปนี้ 

       (๑๐.๑)  ผูบริหารมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายและกระบวนการฝกประสบการณ 

วิชาชีพครู 

       (๑๐.๒)  ผูบริหารมีการวางแผนบริหารจัดการเก่ียวกับการเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 

       (๑๐.๓)  ผูบริหารมีความสามารถในการประสานงานและรวมมือกับสถาบันผลิตครูและ 

ผูเก่ียวของในการพัฒนานักศึกษา และการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพครูใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 (๑๑)  ครูมีความสารถในการเปนครูพ่ีเล้ียงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยพิจารณาจากตัว 

บงชี้ ดังตอไปนี้ 

        (๑๑.๑)  ครูรูและเขาใจเก่ียวกับเปาหมายและการะบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

        (๑๑.๒)  ครูมีทักษะและเทคนิคในการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

        (๑๑.๓)  ครูครองตนเปนแบบอยางท่ีดตีรมจรรยาบรรณครู และการเปนครูมืออาชีพ 

        (๑๑.๔)  ครูมีความสารถในการประสานงานและรวมมือกับสถาบันผลิตครูและผูเก่ียวของในการ 

พัฒนานักศึกษา และการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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