
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห 

รับนักศึกษา/หนังสือสงตัวนักศึกษา 

ฝกประสบการณวิชาชพีคร ู

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ..2.. /พ.ศ.5265.....) 

ประกาศใช้ ณ วันที ่.....................................

       

   



คำนำ 

 

คูมือปฏิบัติงาน กระบวนการงานการจัดการความรู (KM) นี้ จัดทำข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปน

แนวทางในการดำเนินงาน ข้ันตอนการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษา/หนังสือสงตัวนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ใหสามารถนำกระบวนการการฝกประสบการณวิชาชีพไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) คำจำกัด

ความ 4) หนาท่ีความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ี

เก่ียวของ 6) ขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกำหนดของคูมือฉบับ

นี้ เพ่ือนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการงานฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

 

 

 

             คณะผูจัดทำ 

      กันยายน 2565 
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1.  วัตถปุระสงค 

     1. เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหรับ

นักศึกษา/หนังสือสงตัวนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 2. เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษา/หนังสือสงตัว

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

2.  ขอบเขต 

 คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห

รับนักศึกษา/หนังสือสงตัวนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบท่ีมีสวน

เก่ียวของ 

 

3.  คำจำกัดความ  

 

 อนุเคราะห หมายถึง  เอ้ือเฟอ, ชวยเหลือ 

 หนังสือ หมายถึง เครื่องหมายใชขีดเขียนแทนเสียงหรือคําพูด เชน อานหนังสือ เขียนหนังสือ, ลาย

ลักษณอักษร เชน ขอใหเขียนเปนหนังสือไวดวย, จดหมายท่ีมีไปมา เชน หนังสือราชการ, เอกสาร, บท

ประพันธ; ขอความท่ีพิมพหรือเขียนเปนตนแลวรวมเปนเลม; (กฎ) เอกสาร ท่ีเขียนหรือพิมพข้ึน.  

รับ หมายถึง ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของท่ีผูอ่ืนสงให เชน รับของ รับเงิน ถือเอาสิ่งของท่ีผูอ่ืนสงมาใหเชน 

รับจดหมาย รับพัสดุภัณฑ ไปพบ ณ ท่ีท่ีกำหนดเพ่ืออำนวยความสะดวกหรือพาไปสูท่ีพัก ตอนรับ เชน ฉันไป

รับเพ่ือนท่ีดอนเมือง ประชาชนไปรับนายกรัฐมนตรีกลับจากตางประเทศ โดยปริยายใชแกนามธรรมก็ได เชน 

รับศีล รับพร 

สงตัว หมายถึง นําตัวนักศึกษาไปสงใหแกโรงเรียนรวมพัฒนาตามกำหนดเวลา  

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการเพ่ิมทักษะและประสบการณท่ีเปน

ประโยชนแกการประกอบอาชีพ  ชวยใหนักศึกษามีความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติงานจริง  เพ่ือใหเกิด

ทักษะและความสามารถในการทำงานท่ีดี  สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  ท้ังในสถาน

ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ  นักศึกษามีโอกาสไดใชเครื่องมือใหมๆ  ในสถานประกอบการ

ตลอดจนทราบถึงข้ันตอนปฏิบัติงานและเทคนิคการทำงาน  สามารถเห็นวิธีการสรางสรรคผลผลิตท่ีมี 

 

http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
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ประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังสรางความเชื่อม่ันและทัศนคติท่ีดีตออาชีพ  และใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธท่ีดีใน

การปฏิบัติงาน  ท่ีสำคัญเปนการเสริมสมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตตอไป 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู หมายถึง การท่ีนักศึกษาออกไปฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในโรงเรียน

รวมพัฒนาวิชาชีพ โดยใชเวลาตอเนื่องกันเปนระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือเรียนรูฝกฝน และทำความเขาใจในงานครูจน

เกิดทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพครู มีความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพครู 

ตอไปในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4.  บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

1. ผูบริหารระดับหนวยงาน  

    (คณบดี/รองคณบด/ีหัวหนาสำนักงาน) 

1. ความถูกตองครบถวนของขอมูลการกรอกในแบบฟอรมขอฝก

ประสบการณฯ 

2.  ความถูกตองของหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขาฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

3.  ความถูกตองครบถวนของขอมูลในการกรอกแบบฟอรมขอ

หนังสือสงตัว  

4.  ความถูกตองของหนังสือสงตัวฝกประสบการณวิชาชีพ 

5. วางระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการฝกประสบ 

การณวิชาชีพ 

2. ผูบริหารระดับหนวยงาน 

    (รองคณบดีฝายวิชาการ) 

1.  ความถูกตองของหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขาฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

2.  ความถูกตองครบถวนของขอมูลในการกรอกแบบฟอรมขอ

หนังสือสงตัว  

3.  ความถูกตองของหนังสือสงตัวฝกประสบการณวิชาชีพ 

4. วางระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการฝกประสบ 

การณวิชาชีพ 
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ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

3. โรงเรียนรวมพัฒนา 1. พิจารณารับนักศึกษาเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ  

2. จัดครูท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของคุรุสภาในโรงเรียน เพ่ือทำ

หนาท่ีเปนครูพ่ีเลี้ยง 

3. กำกับดูแลการจัดวิชา ชั้น จำนวนชั่วโมงสอน และงานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพใหแกนักศึกษา 

4. กำกับดูแลและใหคำแนะนำแกนักศึกษาใหปฏิบัติตนตามระเบียบ

ขอบังคับของสถานศึกษา 

5. สอดสอง ดูแล ครูพ่ีเลี้ยงใหเอาใจใสรวมมือทำงานกับนักศึกษา ไม

ทอดท้ิงนักศึกษา หรือผลักภาระใหนักศึกษาเกินความจำเปน 

6. ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการประเมินผลและขอเสนอ 

 แนะเก่ียวกับการฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 

 5.1  ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

       1. ผูบริหารระดับหนวยงานวางระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการฝกประสบ 

การณวิชาชีพครู        

      2. โรงเรียนรวมพัฒนาจัดครูท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของคุรุสภาในโรงเรียน เพ่ือทำหนาท่ีเปน

ครูพ่ีเลี้ยง  

  

 5.2  กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 

       1. จัดใหเปนไปตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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6.  ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 

 

ขอกำหนดท่ีสำคัญ 

ท่ีมาของขอกำหนด 

ตรงกับความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย 

สอดคลองกับขอกำหนด

ดานกฎหมาย ระเบียบ/

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

คำนึงถึงประสิทธิภาพของ

กระบวนการ ความคุมคา 

และการลดตนทุน 

ความพึงพอใจและไมพึง

พอใจของผูรับบริการและผู

มีสวนไดสวนเสีย 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction : QWI ) 

 

 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 

การจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษา/หนังสือสงตัวนักศึกษา 

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 

คำจำกัดความ 

            คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำหนังสือขอความ

อนุเคราะหรับนักศึกษา/หนังสือสงตัวนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  ตลอดจนหนวยงานและ

ผูรับผิดชอบท่ีมีสวนเก่ียวของ 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา

ดำเนนิการ 
ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. เจาหนาที่ศูนยฝกประสบการณราง

เอกสารขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขา

ฝกประสบการณฯ และแบบตอบรับ

นักศึกษา 

5 นาที ศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

แบบฟอรมแบบสำรวจ

ขอฝกประสบการณ

วิชาชีพครู (EDU 01) 

2.  นำสงรองคณบดฝีายวชิาการตรวจสอบ

ความถูกตอง 

5 นาที ศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

 

3. พิมพหนังสือขอความอนุเคราะหรับ

นักศึกษาเขาฝกประสบการณฯ พรอมแบบ

ตอบรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

15 นาที ศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

แบบฟอรมแบบสำรวจ

ขอฝกประสบการณ

วิชาชีพครู (EDU 01) 

4. นำสงคณบดีพิจารณาลงนามหนังสือ 5 นาที ศูนยฝกประสบการณ  

5. ศูนยฝกสงหนังสือไปโรงเรียนรวมพัฒนา

พรอมรอรับเอกสารจากโรงเรียนรวมพัฒนา

สงกลับมา 

5 นาที ศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

6.  เจาหนาที่ศูนยฝกฯรวบรวมรายชื่อโรงเรียน

รวมพัฒนา 

5 นาที ศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพ 
 

7.   อาจารยนิเทศกสาขารวบรวมรายชื่อ

นักศึกษาเขาฝกประสบการณฯ 

5 นาที   

8.  นักศึกษาเลือกโรงเรียนรวมพัฒนาเพ่ือฝก

ประสบการณฯ 

5 นาที 
  

9. ศูนนยฝกฯพิมพหนังสือขอความอนุเคราะห

สงตัวฝกประสบการณวิชาชีพพรอมรายชื่อ

นักศึกษาและปฏิทินวชิาการฝกประสบการณฯ 

15 นาที ศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

 

10.  นำสงคณบดพีิจารณาลงนามหนังสือ 5 นาที ศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

 

11. อาจารยนิเทศก/นักศึกษารับหนังสือสงตัว

พรอมแบบประเมินฝกประสบการณและเลม

คูมือฝกประสบการณวชิาชีพครู, แบบฟอรม

ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

5 นาที ศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

 

12. เจาหนาท่ีจัดเก็บลงแฟม เพ่ือรวบรวม

เอกสารไปในการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

5 นาที   

 

7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 

รหัส ช่ือแบบฟอรม 

EDU 01 แบบฟอรมแบบสำรวจขอฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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7.4 เอกสารอางอิง 

  แบบฟอรมแบบสำรวจขอฝกประสบการณวิชาชีพครู 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  ระดับความสำเร็จของงานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู 

9. ระบบติดตามประเมินผล 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. กำหนดผูรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝายวิชาการ 

2. ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ

กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 

กรกฎาคม, กันยายน 

นักวิชาการศึกษา 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 

กรกฎาคม, กันยายน 

นักวิชาการศึกษา 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ของกระบวนการตอผูบังคับบัญชาเพ่ือให

ขอเสนอแนะในการปรบัปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 

กรกฎาคม, กันยายน 

นักวิชาการศึกษา 

5. นำขอเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ ธันวาคม, มีนาคม, 

กรกฎาคม, กันยายน 

นักวิชาการศึกษา 

6. ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ตุลาคมของปถัดไป นักวิชาการศึกษา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบฟอรมแบบสำรวจขอฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

 



                                                                                                         

 

แบบสำรวจขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู ปการศึกษา ๒๕๖๖ (สำรวจครั้งเดียวใชตลอดท้ังป) 

โรงเรียน .......................................................................................................................  ระดับชั้นเรียนท่ีเปดสอน ........................................................ 

เลขท่ี  ................... ซอย ................................... ถนน .................................. แขวง/ตำบล ......................................... เขต/อำเภอ ................................................... 

จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ............................โทร................................... โทรสาร  ...............................  Website......................................................... 

มีความประสงครับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จำนวน...................คน (หากทานรับนักศึกษาฝกสอน โปรดรับนักศึกษา Practicum 1-3 ป ๑-๓ ดวย) 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวนนักศึกษาท่ีตองการ (คน) 

 

หมายเหตุ 

ชั้นปท่ี   ๔ ชั้นปท่ี ๓ ชั้นปท่ี ๒ ชั้นปท่ี ๑  

ลักษณะงาน 
ฝกสอน ๑ ป 

เริ่ม พค. ๖๖ 

ฝกงาน ๑๕ วัน 

พค. ๖๖ 

ฝกงาน ๑๕ วัน 

พย. ๖๖ 

ฝกงาน ๑๕ วัน 

พย. ๖๖ 

รูปแบบonline /on site 

ตามประกาศ ศคบ. 

๑ ภาษาไทย      

๒ ภาษาอังกฤษ      

๓ คณิตศาสตร      

๔ วิทยาศาสตร      

๕ การศึกษาปฐมวัย      

๖ สังคมศึกษา      

๗ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา       

 รวม      
     

ผูใหขอมูล.................................................................... ตำแหนง..........................................................โทรศัพท/แฟกซ................................................ วันท่ี............./............/.............. 
 

 


