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ค ำช้ีแจง 
แนวปฏิบัติของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

1. ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ตามความเป็นจริงให้สมบูรณ์ 
2. น าสมุดให้ครูพ่ีเลี้ยงลงนามก ากับในสมุดทุกครั้งที่ปฏิบัติกิจกรรมพิเศษ 
3. ท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 1 โครงการ/ 1 ภาคเรียน (สามารถรวมหรือ

แยกสาขาวิชาได้) โดยโครงการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารโรงเรียน
ก่อน  

4. จัดท าวิจัยในชั้นเรียน ต่อจากภาคเรียนที่ 1 ให้ส าเร็จ 
5. ต้องปฏิบัติตามปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในเวลาที่ก าหนด 
6. นักศึกษาผู้ประสานงานประจ าสถานศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ทั้งจากฝ่ายมหาวิทยาลัยและโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในเวลาที่ก าหนด 
7. การลากิจ/ป่วย ของนักศึกษา 

- ในกรณีลากิจ ลาได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อภาคเรียน และต้องยื่นใบลาต่อครูพ่ีเลี้ยง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
- ในกรณีลาป่วย ลาได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อภาคเรียน หากลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป 

ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย และให้ยื่นใบลาทันทีที่มาปฏิบัติการสอน 
    8.  หากพบปัญหาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน ติดต่ออาจารย์นิเทศก์โรงเรียน อาจารย์

นิเทศก์สาขา และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
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ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษำ 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

 
ชื่อนักศึกษำ………………………………………………………..นำมสกุล………………………………….……………. 
 
รหัสนักศึกษำ…………………………………สำขำวิชำ.....….................................… 
     
วิชำที่สอน 1.  วิชำ………………………..ชั้น………….จ ำนวน…………คำบ/สัปดำห์ 
 

  2. วิชำ………………………...ชั้น………….จ ำนวน…………คำบ/สัปดำห์ 
 

  3. วิชำ…………………….…..ชั้น………….จ ำนวน…………คำบ/สัปดำห์ 
 
สถำนที่พักอำศัย                    บ้ำนพัก        หอพัก  
  
บ้านเลขท่ี…………………….ซอย……………………..………………..…….ถนน…………………………………..………… 
ต าบล/แขวง………………………………..………………….อ าเภอ/เขต………………………….…………………………… 
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ชื่ออำจำรย์นิเทศก์ประจ ำสำขำวิชำ  .......……………………………………………………..…………………….. 
 

ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิจัยในชั้นเรียน .............................................................................................. 
 

ชื่อครูพี่เลี้ยง ………………………………………………………………………….………………………………………… 
เบอร์โทรครูพี่เลี้ยง ………………………………………………………………………….……………………………..... 
อีเมลลค์รูพี่เลี้ยง …………………………………………………..……………………….……………………………..... 
 
 
 
 
 
  



  

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
 
ชื่อโรงเรียน................................................... ........................................................................................... 
สังกัด...................................................................................................................................................... 
ที่ตั้ง........................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด....................................ไปรษณีย์........................................... 
โทรศัพท์....................................... โทรสาร .......................... เว็บไซด์........................... ......................... 
 
ชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษา……………………………………..………………………………..................................... 
ชื่อรอง/ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา…………………………………….………………….……………………………… 

ฝ่ายวิชาการ ………………………………………………………………………………………………………… 
ฝ่ายปกครอง …………………………………………………………………………................................... 
ฝ่ายธุรการ …………………………………………………………………………................................... 
ฝ่ายบริหาร …………………………………………………………………………................................... 
ฝ่ายอ่ืนๆ …………………………………………………………………………................................... 

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา (ชื่อ-สกุล อาชีพ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา....................................................................................................... 
 

ปรัชญาของสถานศึกษา………………………………………………………………………………………………………….... 
 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา………………………………………………………………………..………………………………... 
 

พันธกิจของสถานศึกษา …………………………………………………………………………................................... 
 

ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา………………………………………………………………………..................................... 
 

เป้าหมายของสถานศึกษา......................................................................... .............................................. 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์..................................................................................................... ................... 
 
 
  



  

1. บุคลำกร 
1.1  ครูอาจารย์   มีทั้งหมด………คน   ชาย………..คน และหญิง………..คน 
 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  ดังนี้ 
 ปริญญาเอก      จ านวน…….….คน 
 ปริญญาโท      จ านวน………..คน 
 ปริญญาตรี      จ านวน………..คน 
 ป.กศ.สูงหรือเทียบเท่า     จ านวน………..คน 
 อ่ืน ๆ …………………………………………………. จ านวน………..คน 
1.2  คนงานภารโรง……………คน ชาย………คน และหญิง………คน 
1.3  นักเรียนมีทั้งหมด…………คน ชาย………คน และหญิง………คน 

 ชั้น…………………………………………………….. จ านวน………..คน 
 ชั้น…………………………………………………….. จ านวน………..คน 
 ชั้น…………………………………………………….. จ านวน………..คน 
 ชั้น…………………………………………………….. จ านวน………..คน 
 ชั้น…………………………………………………….. จ านวน………..คน 
 ชั้น…………………………………………………….. จ านวน………..คน 
สรุปอัตราส่วนระหว่าง  จ านวนครูอาจารย์ต่อจ านวนนักเรียน  ประมาณ……….คน  ต่อ………คน 
 
2. นักศึกษำ 

2.1 นักศึกษาฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (internship 2) 
2.2 นักศึกษาฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในโรงเรียนแห่งนี้ มีทั้งหมด…………คน ชาย…….คน และหญิง…….คน    
จ าแนกตามสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ……………………………………………………………จ านวน………….คน 
2) ……………………………………………………………จ านวน………….คน 
3) ……………………………………………………………จ านวน………….คน 
4) ……………………………………………………………จ านวน………….คน 
5) ……………………………………………………………จ านวน………….คน 

2.3 ตัวแทนนักศึกษาผู้ประสานงาน 
2.3.1 นักศึกษาผู้ประสานงานประจ าโรงเรียนคือ……………………………………………………. 

 
3. อำคำรสถำนที่ 

3.1  ห้องเรียน  มีทั้งหมด……………..ห้อง 
3.2  ห้องพักครูอาจารย์ มีทั้งหมด……………...ห้อง 
3.3  ห้องส่งเสริมวิชาการ มีทั้งหมด………………ห้อง  
ได้แก่ 
 1)……………………………………………… 2)…………………………………………. 
 3)……………………………………………… 4)…………………………………………. 
 5)……………………………………………… 6)………………………………………… 



  

        น 
ตต          ตอ 
        ต 

 7)……………………………………………… 8)…………………………………………. 
 9)……………………………………………… 10)……………………………………….. 
3.4 สถานที่ส าคัญอยู่ใกล้กับสถานศึกษา  มีดังนี้ 

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

3.5 แผนผังแสดงบริเวณและที่ตั้งของสถานศึกษา  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

บันทึกกำรขำดกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2 
 

ค ำชี้แจง นักศึกษาต้องบันทึกการลาป่วย  การลากิจ  และการขออนุญาตออกนอกสถานที่ 
พร้อมทั้งให้ผู้อนุญาตลงนามทุกครั้ง 

วัน  เดือน  ปี สำเหตุ ผู้อนุญำต 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  



  

บันทึกกำรปฏิบัติกิจกรรมพิเศษของสถำนศึกษำ 
 

ค ำชี้แจง 1.  นักศึกษาต้องบันทึกกิจกรรมพิเศษท่ีปฏิบัติลงในตารางบันทึกกิจกรรม 
2. กิจกรรมที่ปฏิบัติควรครอบคลุมงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้เกี่ยวข้อง 

และงานที่นักศึกษาริเริ่มปฏิบัติด้วยตนเอง  เช่น การจัดป้ายนิเทศ   
การจัดกิจกรรมวิชาการนอกเวลาเรียน การพัฒนาบริเวณโรงเรียน 
กิจกรรมพิเศษของโรงเรียน  ฯลฯ   

3. นักศึกษาต้องส่งบันทึกให้อาจารย์ที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้นแสดงความคิดเห็น  
และลงนามรับรองทุกครั้ง 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรมพิเศษท่ีปฏิบัติ 
ควำมคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะของอำจำรย์ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  



  

ต่อ 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรมพิเศษท่ีปฏิบัติ 
ควำมคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะของอำจำรย์ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
  



  

 
บันทึกกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร 

ค ำชี้แจง 
1. นักศึกษาจะต้องเขียนโครงการเกี่ยวกับงานพัฒนาโรงเรียน  หรืองานในหน้าที่ครูอ่ืน ๆ     

1 โครงการ  แล้วส่งอาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรียนตรวจและพิจารณาตามความ
เหมาะสม ภายใน  4  สัปดาห์ ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลังจากนั้นจึงส่งให้
ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 

2. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารโรงเรียนแล้ว
ให้เสร็จสิ้นก่อนวันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อย่างน้อย  1  สัปดาห์ 

3. นักศึกษาจะร่วมกันปฏิบัติงานตามโครงการ โดยแยกเป็นสาขาวิชาหรือรวมกันทุก
สาขาวิชาก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

ชื่อโครงกำร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หลักกำรและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค ์
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เชิงคุณภาพ………………………………………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีด ำเนินกำร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



  

ระยะเวลำและสถำนที่ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ปรึกษำโครงกำร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
งบประมำณ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                            
                                                        (..................................) 

                                                                                                                                   
                   ผู้อนุมัติโครงการ 



  

บันทึกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2 
ที่จัดโดยมหำวิทยำลัย 

 

ค ำชี้แจง   นักศึกษาจะต้องบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมและสรุปผลที่ได้จากแต่ละกิจกรรม   
     เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน  ตามล าดับหัวข้อเรื่อง 
     ในแต่ละวันที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
ครั้งที ่ 1    วันที่……..เดือน…………………….พ.ศ………..สถานที…่…………………………… 

  กิจกรรม…………………………………………………………………………………… 
   วิทยากร………………………………………………………………………………… 
   สรุปสาระส าคัญ 
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
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