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คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการงานการจัดการความรู้ (KM) น้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้สามารถนํากระบวนการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามระเบียบในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับน้ีประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) คําจํากัดความ 4) หน้าที่
ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 6) ข้อกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคู่มือฉบับน้ี เพ่ือนําผลไป
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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1.  วัตถุประสงค์ 
        1.1  เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทําคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

      1.2  เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจดัทําคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

      1.3  เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูพีเ่ล้ียง อาจารย์นเิทศ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทางการศึกษา บทบาท

หน้าที่ที่แต่ละฝ่ายจําเป็นต้องรบัรู ้

 
2.  ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

3.  คําจํากัดความ  
 คู่มือ หมายถึง สมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่ต้องการรู้เพ่ือใช้ประกอบตํารา เพ่ืออํานวยความ
สะดวกเก่ียวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือเพ่ือแนะนําวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหน่ึง 

ฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู หมายถึง การออกไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้เวลา
ต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลาหน่ึง เพ่ือเรียนรู้ฝึกฝน และทาํความเข้าใจในงานครูจนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มคีวามรู้ ทักษะ 
และคุณลกัษณะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะประกอบอาชีพครู 
ต่อไปในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.  บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. ผู้บริหารระดับหน่วยงาน  
    (คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าสํานักงาน) 

1. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคูม่ือฝกึประสบการณ์ฯ 
2.  ความถูกต้องของเอกสารท่ีเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์ฯ 
3.  ความถูกต้องครบถ้วนของแบบฟอร์ม, แบบประเมินต่าง ๆ  
4.  วางระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพครู 
 

2. ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 1. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคูม่ือฝกึประสบการณ์ฯ 



    (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 2.  ความถูกต้องของเอกสารท่ีเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์ฯ 
3.  ความถูกต้องครบถ้วนของแบบฟอร์ม, แบบประเมินต่าง ๆ  
4.  วางระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพครู 
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

3. เจ้าหน้าที ่ 1. รวบรวมรายละเอียดและเน้ือหาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูและกระบวนการต่างๆ 
2. จัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ 
3. ติดต่อสํานักพิมพ์ เพ่ือจัดทํารูปเล่มหนังสอืตามจํานวนที่เหมาะสม 
 

 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
  

5.1  ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
       1. ผู้บริหารระดับหน่วยงานวางระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบ การณ์วิชาชีพครู        

      2. ความถูกต้องของคู่มือการฝีกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  
5.2  กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
1. จัดให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการ

สอน มาตรฐานคุณสมบัติของสถานศึกษาสาํหรับปฏิบัติการสอน 
 
6.  ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
 

ข้อกําหนดท่ีสําคัญ 
ท่ีมาของข้อกําหนด

ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

สอดคล้องกับข้อกําหนดด้าน
กฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับของ

คํานึงถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ความคุ้มค่า และ



เสีย มหาวิทยาลัย การลดต้นทุน

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
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7.2 วิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI ) 

 

 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคณุภาพ (QWI) 

การจัดทําคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คําจํากัดความ 

            คู่มือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจน

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

1. รวบรวมรายละเอียดและเน้ือหาของการฝึก
ประสบการณว์ชิาชีพครู และกระบวนการต่างๆ 

1 วัน ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 



2.  เช็คข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็น
ปัจจุบัน แก้ไขให้ถูกต้อง และจดัทําร่างต้นฉบบั 

2 วัน ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 

3. เสนอผู้บริหารตรวจสอบเน้ือหาคู่มือ 5 นาที ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

เล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 

4. จัดพิมพ์ต้นฉบับ 3 ช่ัวโมง ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 

5. ติดตอ่สํานักพิมพ์ เพื่อจัดทํารูปเล่มหนังสือตาม
จํานวนที่เหมาะสม 

1 ช่ัวโมง ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 

 

7.3 แบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏบิัติงาน 

รหัส ชื่อแบบฟอรม์ 
 คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

 

 

 

5  

7.4 เอกสารอ้างอิง 

  ระเบียบ และข้อบังคับครุุสภา มาตรฐานคุณสมบตัิของสถานศึกษาสําหรับปฏิบตัิการสอน 
 

8. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 

  ระดับความสําเร็จของงานศูนย์ฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู

9. ระบบตดิตามประเมินผล 



กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, กรกฎาคม
, กันยายน 

นักวิชาการศึกษา

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, กรกฎาคม
, กันยายน 

นักวิชาการศึกษา 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, กรกฎาคม
, กันยายน 

นักวิชาการศึกษา 

5. นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ ธันวาคม, มีนาคม, กรกฎาคม
, กันยายน 

นักวิชาการศึกษา

6. ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ตุลาคมของปีถัดไป นักวิชาการศึกษา
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