


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



  



สารจากคณบด ี
 

  ครู คือบุคคลที่มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน 
รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการท างาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยค านึงถึงพื้นฐานความรู้ 
ความสามารถและเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จ านวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาฟิสิกส์  โดยในปีการศึกษา 2557 นี้ถือเป็นปีแรกใน
ของทั้ง 4 หลักสูตร ที่เพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ เพื่อผลิตวิชาชีพครูที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยยึด
แนวปฏิบัติจากโอวาท ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี  ปราชญ์ทางวิชาชีพครู ซึ่งท่านได้โอวาทไว้เมื่อปี  
พ.ศ. 2502 ว่า ในการฝึกบัณฑิตทางวิชาชีพครู นั้น จะต้องมีจุดมุ่งหมายใหญ่ ๆ 3 ประการ  ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูปัจจุบัน ที่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพพึงประสงค์ที่ต้องประพฤติปฏิบัติ
ตาม ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ ์
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน 

มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้ 
เมื่อนิสิตได้ศึกษาได้รับความรู้จนครบตลอดหลักสูตรที่ก าหนดไว้ นิสิตจะต้องท าการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียน และบูรณาการความรู้ทั้งหมดที่ศึกษามาใช้ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษาที่
นิสิตเข้าไปท าการฝึกประสบการณ์ จะต้องเป็นแหล่งที่เหมาะสม สามารถเสริมสร้างศักยภาพและให้
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่นิสิต รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์และครู/อาจารย์พี่เลี้ยงจะต้องเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนานิสิตให้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพและคุณธรรมความเป็นคร ู

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
ที่ให้ความอนุเคราะห์ และให้ความร่วมมือในการด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้นิสิตมี
ความรู้ความสามารถในความเป็นครูมืออาชีพ 

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุชเทียนรุ่งโรจน์) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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  ค าน า 
 
  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรายวิชาชีพครูที่ส าคัญยิ่งในการศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากเป็นรายวิชาปฏิบัติการสอน
ที่จัดฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา เสมือนครู/อาจารย์ประจ าการของสถานศึกษาที่อาศัยความรู้ ความสามารถ
ทั้ งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ  ทัศนคติ  ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้  ภายใต้ระเบียบแบบแผน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ชุมชนและธรรมชาติของสถานศึกษานั้น ๆ โดยหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
ก าหนดให้มีการปฏิบัตกิารสอนและฝึกประสบการณ์เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการปฏิรูปการฝึกหัดครูให้มีคุณภาพและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ที่ เพิ่มเติมรายวิชาชีพครู  
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ทั้งนี้การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในสถานศึกษานั้น ควรต้องได้รับการนิเทศ ติดตาม ก ากับและประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อคุณภาพการศึกษา
และสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้  ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติการสอนและ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ 
ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติดังกล่าว 
  ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกภาคส่วน  
บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่กรุณาร่วมมือและร่วมใจ ทุ่มเทสรรพก าลังในการ
ด าเนินงานผลิตมหาบัณฑิตของหลักสูตรทั้ง 4 สาขาวิชา ไว้ ณ ที่นี้ 
 

คณะผู้จัดท า 
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ตอนที่ 1 

แนวทางการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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บทน า 
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

“หัวใจส าคัญของการเป็นครู” 
 

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเสมือนภาคปฏิบัติการหลอมรวม
หรือบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ ทั้งทฤษฎี วิธีที่ได้เรียนมาทั้งหมดให้ปรากฏเป็นแผนงาน ประมวล 
การสอน แผนการจัดการเรียนรู้และงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยนิสิตเองอย่างครบวงจร ซึ่งเป็น
กระบวนการที่เรียกว่า การฝึกหรือการศึกษาค้นคว้าหาประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งปรัชญา  วิสัยทัศน์  และ
หลักการ ที่นิสิตควรทราบมี ดังนี ้

ปรัชญา (Philosophy) 
การศึกษา  คือ  ความเจริญงอกงาม 

ปณิธาน (Pledge) 
   มุ่งมั่นงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง  
มีคุณธรรมและจริยธรรมใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ 

วิสัยทัศน์(Vision) 
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่สากล 

ค่านิยม (Core Values) 
  S    Scientific Excellence              
  C    Corporate and Social Responsibility     
  I     International Recognition 

หลักการ 
  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพถือเป็นรายวิชาที่ส าคัญในหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิตโดยถูกก าหนดให้เป็นมาตรฐานบัณฑิตหรือมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งเป็นหนึ่ง
ในเกณฑ์การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ การจัดให้มีการ
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพจึงจ าเป็นต้องด าเนินการบนหลักการต่อไปนี้ 
  1.  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นส่วนส าคัญที่สุดของการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ที่ต้องด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดของสถาบันและสถานศึกษา
ทั้งด้านระบบ กระบวนการ วิธีการและก าหนดระยะเวลาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานของ
องค์กรวิชาชีพ 
  2.  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ต้องด าเนินงานภายใต้ความร่ วมมือ
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเพียงพอและ
เป็นไปตามธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ ธรรมชาติการเรียนการสอนซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญของครู
ภายใต้การนิเทศติดตามผลของอาจารย์นิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา 
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  3.  การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ต้อง
ประเมินตามสภาพที่แท้จริงและเกิดจากความร่วมมือระหว่างอาจารย์นิเทศก์ทุกฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.  สถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้มีการฝึกฝนและ
ให้ประสบการณ์ที่ดีแก่นิสิตอย่างหลากหลายและรอบด้านเพื่อปลูกฝังความรู้ ทักษะ เจตคติที่เหมาะสม
และเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู เกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จนเกิดเป็น 
อัตลักษณ์นิสิต ได้แก่ มีทักษะสื่อสาร (หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน 
(Language) ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้ ICT 
(Information Communication Technology) เพื่อการสื่อสาร อันมาจากรากฐานของ "ความเป็นครู") 

ประสบการณว์ิชาชีพคร ู
  การผลิตครูเพื่อให้ได้ครูที่ดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งความ
เป็นครูสามารถพัฒนาการศึกษาและสังคมให้เจริญงอกงามอย่างยั่งยืนนั้น นอกจากความรู้ภาคทฤษฎี
ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ จัดให้แล้วนั้น 
จ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการสอนในวิชาเฉพาะ นิสิตได้ฝึกฝนตนเองที่เรียกว่าฝึกสอน 
ฝึกงาน เป็นการทดลองประยุกต์วิทยาการความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการทั้งหมดเพื่อใช้ในการปฏิบัติการ
สอนและฝึกประสบการณ์ ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าตนเองพร้อมที่จะออกไปประกอบวิชาชีพครูหรือไม่ 
รวมถึงการเรียนรู้ในการท างานร่วมกับผู้อื่นในโรงเรียน ทั้งกับผู้บริหาร อาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรียน 
อาจารย์อื่น ๆ ในโรงเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักเรียนจนเกิดความมั่นใจในการท างานอัน
น าไปสู่การเกิดความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง 

  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548) ได้พิจารณาแล้วว่าวิชาชีพทางการศึกษาเป็น
วิชาชีพช้ันสูง ซึ่งมีลักษณะส าคัญคือ 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพด้วยวิธีการแห่งปัญญา (Intellectual 
Method) 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างเพียงพอ (Long Period of 
Training) 

3. ผู้ประกอบวิชาชีพมีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (Professional 
Autonomy) 

4. ผู้ประกอบวิชาชีพมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics) 
5. มีสถาบันวิชาชีพ (Professional Institution) หรือองค์กรวิชาชีพ (Professional 

Organization) เป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์จรรโลงวิชาชีพ 

อุดมการณ์วิชาชีพคร ู
อุดมการณ์ หรือจุดมุ่งหมายในการพัฒนาวิชาชีพครูของคุรุสภานั้นได้ก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาวิชาชีพครูว่า เพื่อ “สร้างเสริมและพัฒนาให้ครูเป็นพลังแห่งความดีงามและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เพื่อสังคม”  
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คุณลักษณะของครูที่ด ี
ในแง่ของพระพุทธศาสนา ได้มีหลักธรรมที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของ

ความเป็นครูดีไว้มากมาย เช่น พระเทพเทวี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2532:26) กล่าวว่าครูที่ดีต้องมี
กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ดังนี ้

1.  ปิโย น่ารัก ในฐานะเป็นที่สบายใจและสนิทสนมชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม 
2.  ครู น่าเคารพ ในฐานะประพฤติสมควรแก่ฐานะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่ง

ได้และปลอดภัย 
3.  ภาวนีโย น่ายกย่อง ควรเอาอย่างในฐานะทรงคุณ คือ ความรู้และภูมิปํญญาแท้จริง

ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ 
4.  วัตตาจะ รู้จักพูด รู้จักชี้แจงให้เข้าใจรู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้

ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาที่ด ี
5.  วจนักขโม อดทนต่อถ้อยค า คือพร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถามทุกอย่าง อดทนฟัง

ได้ไม่เบื่อ 
6.  คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา กล่าวช้ีแจงและแถลงเรื่องต่าง ๆ ที่ลึกซึ้งได้ 
7.  โน จัฏฐาเน นิโยชเย ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ครูอาวุโสประจ าปี  
พ.ศ. 2522  เมื่อวันอังคารที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2523  มีข้อความตอนหนึ่งที่แสดงถึงลักษณะครูที่ดีไว้
ดังนี ้

“ครูที่แท้นั้นจะต้องท าแต่ความดีคือต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร  
ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดกลั้นและอดทน ต้องรักษาวินัย ส ารวมวินัย  
ความประพฤติของตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนอันดีงาม ต้องปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบาย
และความสนุกรื่นเริงที่ไม่สมควรแก่เกียรติภูมิของตน ต้องตั้งใจมั่นคงและมุ่งมั่น ต้องซื่อสัตย์ รักษา
ความจริงใจ ต้องเมตตาหวังดี ต้องวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอ านาจอคติ ต้องอบรมปัญญาให้
เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้น ทั้งในด้านวิทยาการและความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล” 

จรรยาบรรณคร ู
1. ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อ

การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ  
2. ครูต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กรวิชาชีพ 
3. ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ

ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอภาค ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์
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และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิใ์จ ครูต้องประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและ
เสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

4. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม 

5. ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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บทที่ 1 
โครงสร้างและขอบข่ายการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตได้ก าหนดให้นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในรายวิชา ศษ 532 และ ศษ 533 ตามค าอธิบายรายวิชา ดังนี้  

ศษ 532  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู1                           3(0-16-0) 
ED 532  Internship in Professional of Teaching I 

  ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครู
สู่การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณา
การความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่  การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานกิ จกรรมพัฒนา
ผู้เรียนงานบริการของโรงเรียนการศึกษาและบริการชุมชนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผล
การประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์
นิเทศก์การศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to 
face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

 

ศษ 533  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2                            3(0-16-0) 
ED 533  Internship in Professional of Teaching II 

  ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครู
สู่การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณา
การความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่  การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนงานบริการของโรงเรียนการศึกษาและบริการชุมชนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผล
การประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์
นิเทศก์การศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to 
face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

ระยะเวลาการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคเรียนที่ 1  พฤษภาคม – ตุลาคม  2560 
ภาคเรียนที ่2  ตุลาคม –  มีนาคม  2561 
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ข้อก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1. การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ภาคเรียน คิดเป็นระยะเวลา

ประมาณ  16 สัปดาห ์
2. นิสิตต้องมีเวลาปฏิบัติการสอนจริงในสาขาวิชาเอก ตั้งแต่ 8 - 10 คาบต่อสัปดาห์ 
3. นิสิตต้องมี เวลาเตรียมสอน ตรวจงานและปฏิบัติ งานอื่น ๆ ในหน้าที่ครู

ในสถานศึกษา ตั้งแต่ 7 – 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เมื่อรวมชั่วโมงปฏิบัติการสอนและงานอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 
16 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

4. นิสิตต้องไปปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานศึกษาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ตลอดระยะเวลาท าการจะหยุดหรือขาดมิได้ นอกจากเจ็บป่วยหรือมีกิจจ าเป็นที่
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาเป็นกรณี ๆ ไป  

 กรอบภารกิจการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพประกอบด้วย 
1.  การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 
2.  การพัฒนาบทเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา 
3.  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและการ

แก้ปัญหาของผู้เรยีน 
4.  การท าวิจัยในชั้นเรียนเพือ่แก้ปัญหาและ/หรือพัฒนาผู้เรียน (ถ้าม)ี 
5.  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพและงานบริการของโรงเรียน 
6.  การศึกษาและบริการชุมชน 
7.  การท าโครงการทางวิชาการ/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
8.  การปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยชอบจากสถานศึกษา 

นิยามศัพท ์
2. อาจารย์นิเทศก์ หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัย และ/หรือสถานศึกษามอบหมาย 

(โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย) ให้ท าหน้าที่นิเทศ ติดตาม ก ากับและประเมินผลการปฏิบัติ 
การสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หมายถึง อาจารย์นิเทศก์ 2 ฝ่าย) 

3. อาจารย์นิเทศก์การศึกษา หมายถึง อาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสาขาวิชา
การศึกษา ท าหน้าที่นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ  การสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นิสิต ในด้านกระบวนการจัดการ เรียนการสอน การวิจัย  งานอื่น  ๆ  ที่ เ กี่ยวกับหน้าที่ครู  
การประพฤติปฏิบัติตนของนิสิตและท าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษา 

4. อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ หมายถึง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาและ/หรือภาควิชา
ของคณะวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเอกของนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท าหน้าที่
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตในด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระวิชาเอก การวิจัย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ครู การประพฤติปฏิบัติตน
ของนิสิตและท าหน้าที่ร่วมประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษา 

5. อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง หมายถึง ครูอาจารย์ประจ าชั้นและ/หรือประจ าสาระ
การเรียนรู้ที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศ ติดตาม ก ากับการเตรียมสอนและการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่วยเหลืออ านวย
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ความสะดวกนิสิตในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามเนื้อหาสาระวิชาเอก งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่
ครู การประพฤติปฏิบัติตนของนิสิต 

6. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน และ/หรือรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศ ติดตาม ก ากับ ประเมินผล สนับสนุนและอ านวย ความ
สะดวกในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต 

7. นิสิต หมายถึง นิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ซึ่ง
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 

8. การพัฒนาบทเรียนและหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ
บทเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐานสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถาบันตามกระบวนการที่ได้ศึกษาและตามแนวทางของ
สถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้และแผนการสอน/แผนการจัดการ
เรียนรู ้

9. โครงสร้างรายวิชา หมายถึง การก าหนดโครงการสอนหรือการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยรวมตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนที่นิสิตสร้างขึ้นเองจากการวิเคราะห์ภารกิจการสอน
และหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีมาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู ้

10. หน่วยการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มของสาระการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือสัมพันธ์กันน ามารวมกันเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/การ
จัดการเรียนรู้ โดยนิสิตจะต้องพิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด สาระ/เน้ือหา และกระบวนการเรียนการสอนมาจัดรวมเป็นหน่วยการเรียนรู้เดียวกัน  

11. แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนหรือแนวทางการจัด 
การเรียนรู้ รายคาบที่นิสิตสร้างขึ้นเองจากหน่วยการเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาซึ่งผ่านการตรวจแก้ไข 
ให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักสูตรสถานศึกษาและหน่วยการเรียนรู้ ก่อนใช้ปฏิบัติการสอนอย่างน้อย 
1 สัปดาห์ 
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1.  บทบาทหน้าที่ของผู้บรหิารสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่ งในการปฏิบัติการสอนและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา จะท าหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
1.1  ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต 
1.2  ร่วมประชุมกับคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับทราบหลักการ และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาศาสตรอ์ย่างสม่ าเสมอ 
1.3  จัดประชุมปฐมนิเทศนิสิต เพื่อให้ได้รู้จักโรงเรียน บุคลากร ความมุ่งหมายและ

นโยบายและระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ตลอดจนขอบเขตของงานที่นิสิตฝึกสอนต้องปฏิบัต ิ
1.4  พิจารณาคัดเลือกครู/อาจารย์พี่เลี้ยงที่มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบของ

มาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษาที่แนบท้ายประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2549  
ข้อ 2.2 (4) กล่าวคือ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี   
และมีคุณลักษณะของความเป็นครู เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสม รวมทั้งมี
ความต้ังใจที่จะเป็นครู/อาจารย์พีเ่ลี้ยงที่ด ี

1.5  มอบหมายงานในหน้าที่ให้กับครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
นิสิตที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามเป้าหมายของการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1.6  ดูแลและจัดสวัสดิการที่จ าเป็นให้แก่นิสิต 
1.7  ประเมินหรือมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตท าการประเมินการปฏิบัติ 

การสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต 
1.8 รายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด ได้แก่ (1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
(2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  
(3) สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนและ (4) การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับความเป็นครู เพื่อจัดส่งให้ทางมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในคู่มอื ศษ 532, ศษ 533 

2.  บทบาทหน้าที่ของครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
2.1 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ของคณะวิทยาศาสตร ์

บทบาท 
และหน้าที่ของบุคคลในการปฏิบัติการสอนและ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 



11 

2.2 แนะน าและให้ข้อมูลเพื่อให้นิสิตได้รู้จักบุคลากรและขอบข่ายของงาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้

2.3 ให้นิสิตได้สังเกตการสอน 2 สัปดาห์แรก ก่อนการปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์จริง 

2.4 แนะน าให้นิสิตเข้าใจถึงสภาพการเรียนของนักเรียน การปกครองชั้น 
ตลอดจนงานธุรการในชั้นเรียน 

2.5 ร่วมวางแผนการสอนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตฝึกสอน 

2.6 ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของนิสิตล่วงหน้าก่อนการสอนจริงเพื่อให้เกิด
การวางแผนที่ดีและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

2.7 ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอน 
สื่อการเรียนรู้  การประเมินผลนักเรียนและแนะน าเครื่องมือในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

2.8 ให้ค าปรึกษา แนะน าและหรือร่วมวางแผนในการจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียน/โครงการทางวิชาการ 

2.9 ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิ การศึกษานักเรียนรายกรณี เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

2.10 สัง เกตการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ก าลังใจและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

2.11 ให้อิสระนิสิตในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง ภายใต้ค าแนะน าตามสมควร 

2.12 ประเมินผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแบบ
ประเมินที่คณะวิทยาศาสตร์ก าหนด 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ประเมินผลขั้นสุดท้ายและรวบรวมส่ง
ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน เพื่อจัดส่งให้คณะวิทยาศาสตร์ ตามก าหนดเวลา 

2.13 ประเมินการสอบสอนนิสิตร่วมกับอาจารยน์ิเทศก์ 
2.14 ร่วมประชุมกับคณะวิทยาศาสตร์เพื่อรับทราบนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับการปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาศาสตรอ์ย่างสม่ าเสมอ 
2.15 ในกรณีที่พบว่านิสิตมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ขาดความรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยหรือภาระหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการเบ้ืองต้น เป็นรายกรณีดังนี ้

 1) ให้นิสิตลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อรับทราบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
น้ัน  

 2) ชี้แจงบทลงโทษให้กับนิสิตและโรงเรียนทราบ 
 3) ตักเตือนและให้ข้อคิดแก่นิสิตโดยความร่วมมือระหว่าง ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 

อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 
 4) ท าบันทึกข้อความส่งคณะกรรมการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณา 
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3.  บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์การศึกษา 
  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น 
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง คือ การนิเทศของอาจารย์นิเทศก์การศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์
นิเทศก์การศึกษา จะท าหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

3.1  ให้ข้อมูลถึงภาพรวมของโรงเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต 

3.2 ประสานงานการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ของนิสิตกับผู้บริหาร
สถานศึกษา/รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 

3.3  นัดหมายและน านิสิตที่ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปรายงาน
ตัวที่โรงเรียนก่อนการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3.4  ท าความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาของนิสิตแก่ผู้บริหารและครู/อาจารย์พี่เลี้ยง รวมทั้งบทบาทหน้าที่
ของนิสิตในขณะปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3.5  ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในคู่มือแก่ผู้บริหารและครู/อาจารย์พี่เลี้ยงเพื่ออธิบาย
ถึงความมุ่งหมายและแผนปฏิบัติในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการประเมิน
และการให้คะแนนนิสิต 

3.6  นิเทศ แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในด้านยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้  
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ การประเมินผลการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การวิจัย
ในชั้นเรียน การวางตัวและบุคลิกภาพความเป็นครูแบบเผชิญหน้าโดยอาจใช้ Social media โดยนิเทศ
การสอนนิสิตในชั้นเรียนแบบเต็มเวลา รวมไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อภาคเรียนต่อนิสิต 1 คน พร้อมทั้ง
ประเมินผลการปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยบันทึกการนิเทศและประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแบบฟอร์มที่ก าหนดทุกครั้งที่มีการนิเทศ และส่งผล
การประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3.7  ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของนิสิตล่วงหน้าก่อนการนิเทศการสอน 
3.8  เสนอแนะสื่อและแหล่งการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ 
3.9  นิเทศการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตเพื่อให้

ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3.10 ประเมินความก้าวหน้าและการท าวิจยัในชั้นเรียนของนิสิต (ถ้าม)ี 
3.11 ประเมินการสอบสอนนิสิตร่วมกับครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์วิชา

เฉพาะ 
3.12 ร่วมประชุมปฐมนิเทศ  สัมมนาก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติการสอน

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกครั้ง 
3.13 สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง

และนิสิตในทุก ๆ ด้าน 
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4.  บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 
4.1  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) ที่นิสิตต้องใช้ในการปฏิบัติการ

สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4.2  นิเทศ แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะและ

ฝึกประสบการณ์ในด้านเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน 
การวัดและประเมินผล 

4.3  เสนอแนะสื่อ  แหล่งการเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แก่นิสิต 
4.4  ให้ค าปรึกษาประเมินความก้าวหน้าและการท าวิจัยในชั้นเรียนแก่นิสิต (ถ้าม)ี 
4.5  นิเทศการสอนของนิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยนิเทศนิสิตรวมไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง

ต่อภาคเรียนต่อนิสิต 1 คน รวมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวางตัว บุคลิกภาพ และความเป็นครูร่วมด้วย 
4.6  ประเมินการสอบสอนนิสิตร่วมกับครู/อาจารย์พี่ เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์

การศึกษา 
4.7  ประเมินผลการปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน โดยบันทึกการนิเทศ

และประเมินผลการปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในแบบฟอร์มที่ก าหนดทุกครั้งที่มีการนิเทศ และส่งผลการ
ประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.8  ร่วมประชุมปฐมนิเทศ สัมมนาก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกครั้ง 

4.9  สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์นิเทศก์การศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและ
นิสิตในทุก ๆ ด้าน 

5.  บทบาทหน้าที่ของนิสิต 
เมื่อคณะวิทยาศาสตร์จัดส่งนิสิตไปยังโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว 

นิสิตต้องปฏิบัติดังนี ้
1. พบผู้บริหารโรงเรียน แนะน าตัวและรับการปฐมนิเทศจากผู้บริหารโรงเรียน 

ซึ่งในครั้งแรกที่เข้าไปรายงานตัวที่โรงเรียนต้องไปเป็นกลุ่มโดยมีอาจารย์นิเทศก์การศึกษาเป็นผู้น านิสิต
ไปส่งตัว 

2. รับมอบหมายงานต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ได้แก่ 

 1) นิสิตต้องมีเวลาปฏิบัติการสอนจริงในสาขาวิชาเอกตั้งแต่ 8 - 10 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 2) การพัฒนาบทเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา 
 3) นิสิตต้องมีเวลาเตรียมสอน ตรวจงานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ในหน้าที่ครูใน

สถานศึกษาตั้งแต่ 7 – 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เมื่อรวมชั่วโมงปฏิบัติการ
สอนและงานอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 16ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 4) การวิเคราะห์ผู้เรียนและการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและ/หรือ
พัฒนาผู้เรียน 

 5) การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและงานบริการของ
โรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน 
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 6) การท าโครงการทางวิชาการ/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตในการน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน 

 7) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา 
(มีค าสั่งแต่งต้ังอย่างถูกต้อง) 

3. รับการนิเทศ ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนางานต่าง ๆ ตามค าแนะน าของ
ผู้บริหารโรงเรียน ครู/อาจารย์พ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษา และอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 

4. เ ข้ า ร่ ว มประชุม สัม มนาตามที่ คณะวิทย าศาสตร์ ก า หนดทุก ค รั ้ ง  
หากมีเหตุจ าเป็นนิสิตจะต้องท าหนังสือขออนุมัติจากทางคณะศึกษาศาสตร์ โดยหนังสือต้องผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5. เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละภาค
การศึกษา ให้นิสิตน าส่งงานต่าง ๆ ที่ระบุในคู่มือฯ ตามวัน เวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

6. ศึกษาท าความเข้าใจวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมปฏิบัติของสถานศึกษาที่
ปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติการสอน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

7. สร้างสัมพันธภาพอันดีกับบุคลากรของโรงเรียนกับอาจารย์นิเทศก์ทั้ง 2 ฝ่าย  
เพื่อนนิสิตฝึกสอนในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบันรวมทั้งกับนักเรียนผู้ปกครอง เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี 

8. หากนิสิตพบปัญหากับครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาหรือ
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะในระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นิสิตรายงาน
คณะกรรมการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อหาแนวทางแก้ไขได้ทันที โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี ้

1) กรณีที่พบปัญหากับครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
1.1 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาร่วมกับอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 
1.2 ด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกับทางโรงเรียน 
1.3 สรุปชี้แจงให้เกิดความเข้าใจร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
1.4 น าเสนอผลการแก้ไขปัญหาโดยสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมการ
ปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ต่อไป 

2) กรณีที่พบปัญหากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์
วิชาเฉพาะ 

2.1 ขอค าปรึ กษาจากคณะกรรมการปฏิ บัติ การสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาศาสตร ์
2.2 ด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกับคณะกรรมการปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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2.3 หากเป็นปัญหาระดับร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
องค์กร จะต้องมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและด าเนินการ
พิจารณาแก้ไขและตามกระบวนการต่อไป 

เพื่อให้การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นิสิต
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในภาระงานด้านต่าง ๆ โดยสรุปดังต่อไปนี ้

5.1  ด้านการสอน 
5.1.1  เตรียมการสอน โดยจัดท าโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นที่ต้องปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไว้ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนท าการสอน 

5.1.2  จัดส่งตารางสอนให้อาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์
วิชาเฉพาะ และครู/อาจารย์พี่เลี้ยง ภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน 

5.1.3  สังเกตการสอนของครู/อาจารย์พี่เลี้ยงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
5.1.4  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  เกี่ยวกับนักเรียนในชั้น

ที่ท าการสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลและหาวิธีการจัดการช้ันเรียน 
5.1.5  อุทิศเวลาในการปฏิบัติการสอนด้วยความมุ่งมั่น ตรงต่อเวลา และ

ค้นคว้าหาความรู้อย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดีที่สุด 
5.1.6  เลือกใช้นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับ

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรและวัยของผู้เรียน 
5.1.7  มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง สนใจการสังเกต

พฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน การตรวจแบบฝึกหัด การบ้านและงานที่มอบหมาย นอกเหนือจาก
การวัดและประเมินจากแบบทดสอบ 

5.1.8  พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้โดยการท าวิจัยในชั้นเรียนและ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

5.1.9  รับฟังความคิดเห็นและค าแนะน าจากอาจารย์นิเทศก์การศึกษา 
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ และครู/อาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 

5.2 ด้านการวิจัย  นิสิตควร/อาจท าวิจัยชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและ/พัฒนาผู้อื่น
ควบคูไ่ปกับการจัดการเรียนรู้โดยปกติ 

5.3 การท าโครงการ  นิสิตต้องจัดท า/ร่วมกันจัดท าโครงการทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

5.4  ด้านความประพฤติและการวางตัว 
5.4.1  แต่งกายสะอาดและสุภาพ 
5.4.2  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ู
5.4.3  มีกิริยามารยาทเรียบร้อย ใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยนต่อนักเรียนและ

มี  สัมมาคารวะต่อครู/อาจารย์/บุคลากรในสถานศึกษา 
5.4.4  รู้จักกาลเทศะและการวางตัวต่อบุคคลในฐานะต่าง ๆ เช่น 

ครู/อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรอ่ืน ๆ 
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5.4.5  ไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเอง  
หมู่คณะ และสถาบัน 

5.4.6  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่ฝึกปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามัคคี มีจิตอาสา ไม่ขาด ลา มาสาย 
โดยไม่จ าเป็น ถ้ามีเหตุจ าเป็นให้ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา โดยใช้ใบลาของสถานศึกษา 

5.4.7  ต้องปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มเวลาราชการ 
5.5  ด้านกิจกรรมอื่น ๆ 

5.5.1  ปฏิบัติหน้าที่ครู/อาจารย์ประจ าชั้น ครู/อาจารย์เวรประจ าวัน ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

5.5.2  อบรม ดูแลนักเรียนในด้านการรักษาระเบียบวินัย ความประพฤติ 
ความสะอาดโดยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

5.5.3  ให้ค าปรึกษาหรือแนะแนวทางให้นักเรียนทั้งในเรื่องการเรียนและ
ชีวิตความเป็นอยู่อย่างถูกกาลเทศะและเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

5.5.4  ช่วยดูแลงานอื่นๆ ของโรงเรียน เช่น การจัดท าแบบทดสอบ 
การคุมสอบ การคุมแถว การรับประทานอาหารของนักเรียนในโรงอาหาร การเข้าห้องประชุม หรือการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนและโรงเรียน เป็นต้น 

5.5.5  ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนที่นอกเหนือจากการสอนใน
ห้องเรียน เช่น กิจกรรมชุมชน งานบริการ งานกีฬา การพานักเรียนไปทัศนศึกษา หรือกิจกรรมที่
สถานศึกษามอบหมาย เป็นต้น ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมโดยไม่ให้เสียงานด้านการสอน 

 

 5.6  ด้านสัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับบคุลากรในสถานศึกษาและชมุชน 
การมีสัมพันธภาพที่ดีจะช่วยให้นิสิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ

เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจด้วยความปรารถนาดีต่อกัน แสดงการยกย่องให้เกียรติและยอมรับใน
ความสามารถของบุคลากรประจ าสถานศึกษา ประกอบด้วย 

5.6.1  สัมพันธภาพกับผู้บริหาร 
(1) นิสิตต้องแสดงความเคารพนบนอบผู้ ใหญ่และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายของสถานศึกษา 
(2)  นิสิตต้องสร้างจิตส านึกของนักการศึกษาและใฝ่เรียนรู้ในการ
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมของสถานศึกษา การเสนอแนวทางการช่วยเหลือบิดา 
มารดา ผู้ปกครองของนักเรียนและชุมชน 
(3)  นิสิตต้องจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของ
สถานศึกษาที่ได้มีโอกาสมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

5.6.2  สัมพันธภาพกับครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
(1)  นิสิตต้องแสดงความมีคารวะต่อครู/อาจารย์พี่เลี้ยง มีมารยาทใน
การรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
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(2)  นิสิตควรยอมรับและ/หรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การ
วางแผน และการด าเนินการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ตลอดจนการประเมินผล 
(3)  นิสิตต้องแสดงความมีน้ าใจ มีจิตอาสา เอื้ออาทรในภาระงาน
สอนรวมทั้งการจัดหา ค้นคว้าแหล่งการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 5.6.3  สัมพันธภาพกับนักเรียน 
(1)  นิสิตต้องแสดงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและประพฤติตน
เป็นครูต้นแบบที่ดีของนักเรียน 
(2)  นิสิตต้องมีความพร้อมในการสอน ได้แก่ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียน
เกิดความสนใจและกระตุ้น  การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
(3)  นิสิตต้องศึกษาและเข้าใจธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาการของ
นักเรียนทีมี่ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้เหมาะสมกับผู้เรียน 
(4)  นิสิตควรฝึกการสร้างความคิดเชิงบวกให้นักเรียน เช่น การสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างเจตคติทางบวกต่อการเรียน
การสอน รายวิชาที่สอนและผู้สอน 
(5)  นิสิตควรสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในบทเรียน 
หรือ กิจกรรมที่ใช้สอนควบคู่กันไป (บูรณาการความรู้คู่ความดี)  
เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน 

5.6.4  สมัพันธภาพกับครู/อาจารย์และบุคลากรในสถานศกึษา 
(1) นิสิตต้องแสดงความมีจิตวิญญาณของครูที่ดี มีจิตใจโอบอ้อม  
มีจิตอาสาอ่อนน้อมถ่อมตนและมีกาลเทศะ 
(2) นิสิตต้องเสริมสร้างการเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีโดยให้การ
ช่วยเหลือทุกคนด้วยพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งและด้วยรอยยิ้มอย่าง
จริงใจ 
(3) นิสิตต้องรู้จักปรับตัวในด้านการรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรมการ
อยู่ร่วมกัน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี ด้วยคุณลักษณะของการเป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุข 

6.  การส่งงานของนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
6.1  การสง่งานอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและนิเทศก์วิชาเฉพาะ 

1) คู่มือรายวิชา ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
ศษ 533 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

2) โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ 
3) แฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล 
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6.2  การส่งงานที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์
1)  สมุดลงเวลาปฎิบัติสอน (แต่ละโรงเรียน) 
2)  CD 2 แผ่น ประกอบด้วย 

แผ่นที่ 1 ส่ง CD แยกตามโรงเรยีนปฏิบตัิการสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ประกอบด้วย 

1.  แฟ้มสะสมผลงานการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน 
*หน้าปก CD ใส่ชื่อโรงเรียนปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ

ปีการศึกษา 
แผ่นที่ 2 ส่ง CD แยกตามสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย 

1.  แผนการจดัการเรียนรู ้
2.  รายงานผลการจัดการเรียนรู้ (ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงานในคู่มือหน้า ....) 

*หน้าปก CD ใส่ช่ือสาขาวิชาเอกและปีการศกึษา ภายใน CD ให้จัดโฟลเดอร์ตาม
โรงเรียน 

7.  บทลงโทษนิสิต 
ส าหรับนิสิตที่กระท าความผิดด้านความประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือสถานศึกษา นิสิตจะได้รับการลงโทษตามล าดับ
ความผิดต้ังแต่ความผิดระดับลหุโทษถึงโทษสถานหนัก ดังนี ้

7.1  ตักเตือนด้วยวาจา 
7.2  ภาคทัณฑ์และบันทึกไวเ้ป็นหลักฐาน 
7.3  ตัดคะแนนในการประเมินผล 
7.4  ให้ยุติการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7.5  ให้พ้นสภาพความเป็นนิสิต 

ในข้อ 7.1-7.3 ให้อาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิ เทศก์วิชาเฉพาะหรือ 
ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง เป็นผู้ตัดสินลงโทษ ส่วนการตัดสินความผิดในข้อ 7.4-7.5 ให้อาจารย์นิเทศก์ทั้ง 2 
ฝ่าย รายงานประธานกรรมการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเสนอ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด าเนินการประชุม
พิจารณาความผิดของนิสิตในกรณีนั้น ๆ ต่อไป 
  



19 

บทที่ 2 
การจัดการเรียนรู้และการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 
 

 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่ใช้แนวคิด
หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based curriculum) กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่ก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ดังกล่าว ครูผู้สอนต้องศึกษาและมีความเข้าใจในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551อย่างถ่องแท้ เพื่อให้เข้าใจว่าเป้าหมายของการศึกษาของชาติน้ัน
ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอย่างไรและเมื่อนิสิตเป็นครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้อะไร 
ต้องท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในธรรมชาติของวิชานั้น ๆ โดยท าการศึกษาลักษณะของมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ แล้ววิเคราะห์ เพื่อท าความเข้าใจว่า
มาตรฐานและตัวชี้วัดต้องการให้นักเรียนรู้อะไร ท าอะไรได้ จึงจะท าให้ท่านสามารถจัดการเรียนการสอน
เพื่อพานักเรียนให้ไปถึงเป้าหมายได้ 

ดังนั้น หน่วยการเรียนรู้ จึงเป็นหัวใจของหลักสูตรอิงมาตรฐานเพราะเป็นขั้นตอนที่
ครูน ามาตรฐานของหลักสูตรสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน นักเรียนจะบรรลุ (ไปถึง) มาตรฐานที่
ก าหนดเนื้อหาหรือไม่ ก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้ ฉะนั้น หน่วยการเรียนรู้ จึงหมายถึง กลุ่มของสาระการเรียนรู้
หรือองค์ความรู้ที่มีลักษณะเดียวกันหรือสัมพันธ์กันน ามารวมกันเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้ง
มาตรฐานและตัวชี้วัด สาระ/เนื้อหา และกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งไม่ควรใหญ่หรือเล็กเกินไป เพราะถ้าจัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือองค์ความรู้จ านวนมากจะเป็นหน่วยที่ใหญ่ซึ่งท าให้ยุ่งยากต่อการจัดกิจกรรม
และการประเมินผล แต่ถ้าเล็กเกินไปก็อาจท าให้นักเรียนไม่สามารถสร้างความคิดรวบยอดในการเรียนได้  
และการตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ควรให้น่าสนใจ สื่อถึงเน้ือหา/เรื่องราวที่จะเรียนในหน่วยนั้น ๆ  

การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มี

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิง
มาตรฐานเป็นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้นั้น
เป็นเป้าหมายจัดการเรียนรู้ของหน่วยฯ  ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ครูผู้สอนต้อง
จัดท าโครงสร้างรายวิชาก่อนซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. จัดท าโครงสร้างรายวิชา 
2. ก าหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู ้
3. ก าหนดหลักฐานผลงาน/ชิ้นงานที่เป็นผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่

ก าหนด 

การจัดการเรียนรู้ 
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4. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความสามารถตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด (โดยตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้จาก “หลักฐานที่เป็นผลงาน / ชิ้นงาน” ) 

5. ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินที่เหมาะสมกับผลงาน/ภาระ
งาน/ชิ้นงานและสอดคล้องกับเป้าหมาย/จุดประสงค์การเรียนรู้ทีต่ั้งไว ้

การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
ศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อทราบถึงจ านวนชั่วโมงและจ านวน

หน่วยกิต (ในระดับประถม/มัธยมศึกษา) แล้วจัดท าโครงสร้างรายวิชาโดยด าเนินการตาม Flow chart 
ดังนี้ 
 

วิเคราะห์ตัวชีว้ัด (หรือผลการเรยีนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม) ในค าอธิบายรายวิชาที่รับผดิชอบ 
 

ก าหนดมาตรฐานและตัวชีว้ัดที่จะใช้แต่ละหน่วยการเรยีนรู้และตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

ตั้งชื่อหน่วยการเรยีนรู้ให้นา่สนใจและสื่อถึงเนื้อหา/เรื่องราวที่จะเรียนในหน่วยนั้น ๆ 
 

ก าหนดสาระส าคัญส าหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู ้
 

ก าหนดเวลาทีใ่ช้สอนและก าหนดน้ าหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 

1. ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาค า/ข้อความส าคัญ (Key words) 
หรือเนื้อหาในตัวชี้วัดของรายวิชามาจัดกลุ่ม โดยน าตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาอยู่ในกลุ่ม เดียวกันหรือเป็นเรื่อง
เดียวกันมารวมกันจัดเป็น 1หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งใน1รายวิชาจะมีหลายหน่วยการเรียนรู้และแต่ละหน่วย
การเรียนรู้จะมีตัวชี้วัดซ้ าหรือไม่ซ้ ากันก็ได้อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน แต่เวลาที่ใช้จัดการเรียนรู้รวมทั้งหมด
ต้องไม่เกินจ านวนชั่วโมงที่ก าหนดในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา แล้วตั้งชื่อหน่วยให้น่าสนใจส าหรับ
ผู้เรียนและสื่อถึงเนื้อหา/เรื่องราวที่จะเรียนในหน่วยนั้น ๆ 

2. ระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ที่น ามาจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยโดยเขียนรหัสมาตรฐานระดับชั้นและตัวชี้วัดที่น ามาจัดท าหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดโดยเขียนเป็น
รหัสเพื่อความเข้าใจและสื่อสารให้ตรงกัน ดังนี้ 

ว 1.1 ป. 1/2 
ป.1/2        ตวัช้ีวัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ข้อที่ 2 
1.1           สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1 
ว              กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 

ค 2.2 ม.4-6/3 
ม.4-6/3       ตัวชี้วัดช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ข้อที่ 3 
2.3             สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2 
ค               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
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3. ก าหนดสาระส าคัญ ส าหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้เป็นขอ้ความที่ระบุว่าผู้เรียนรู้
อะไรมีทักษะอะไร (อาจจะมีคุณลักษณะอย่างไรด้วย) และหน่วยนี้มีคุณค่าต่อผู้เรียนอย่างไรในระยะสั้น
และระยะยาวโดยร้อยเรียงข้อมูลของทุกตัวชี้วัดและเขียนเป็นความคิดรวบยอด (Concept) ในภาพรวม
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการให้เป็นองค์ความรู้ เป็นความเข้าใจที่ฝังติดตัวผู้เรียนไปเป็นเวลานานและ
สามารถน ามาใช้ได้เมื่อต้องการ ซึ่งสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอดนี้ถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะน าไปก าหนด
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ 

Wiggins และ McTighe* ได้กล่าวถึง ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง (Enduring  Understanding) 
ว่าเมื่อผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งแล้วจะสามารถท าในสิ่งต่อไปน้ีได้ 6 ด้าน คือ 

1) สามารถอธิบาย (Can explain) โดยผู้เรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ 
หรือปรากฏการณ์โดยใช้ข้อมูล ทฤษฎี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการและด้วยเหตุและผล (Why 
and How) ทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็นที่มากกว่าเพียงค าตอบผิดหรือถูก 

2) สามารถแปลความ (Can interpret) โดยผู้เรียนสามารถแปล
ความหมายของข้อมูลได้ชัดเจนตรงประเด็น ชี้ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

3) สามารถประยุกต์ใช้ (Can apply)โดยผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัตใินสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ต่างไปจากที่เรียนมาได้อย่างมีทักษะ 

4) สามารถมีมุมมองที่หลากหลาย (Can perspective) โดยผู้เรียนเป็น
ผู้ที่มีมุมมองที่มี ความน่าเชื่อถือ พิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้ ความแปลกใหม่ รวมถึงความ
ลึกซึ้งแจ่มชัด 

5) สามารถเข้าใจผู้อื่น (Can empathize) โดยผู้เรียนเป็นผู้ที่เข้าใจผู้อื่น 
สนองตอบและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นผู้ที่มีความละเอียดอ่อน รู้สึกถึงความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

6) สามารถรู้จักตนเอง (Can self-knowledge) โดยผู้เรียนเป็นผู้เข้าใจ
แนวคิด ค่านิยม อคติ และจุดอ่อนของตนเอง สามารถปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาด 

4. ก าหนดระยะเวลา (จ านวนชั่วโมง) ส าหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้รวมทุกหน่วย
แล้วตลอดปีการศึกษา (หรือตลอดภาคเรียนในระดับมัธยมศึกษา) มีจ านวนชั่วโมงเท่ากับจ านวนชั่วโมง
ของรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

5. ก าหนดน้ าหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามความส าคัญของแต่ละ
หน่วยฯเพือ่การประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามความส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

* กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา. ออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ สรุปความจากหนังสือ 
Understanding by Design โดย Grant Wiggins and Jay McTighe กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ,2552. หน้า 59-61 
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การจัดท าโครงสร้างรายวิชาอาจจะใช้แบบฟอร์มในการบันทึกดังต่อไปนี้ 

การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 

โครงสร้างรายวิชา................................................ กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................  
ชั้น.................................. เวลา..............ชั่วโมง (จ านวน............หน่วยกิต) ภาคเรียนที.่.................... 
 
ที ่ ชื่อหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

      
      

การจัดท าหน่วยการเรียนรู ้
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดของการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา เป็นการน ามาตรฐานการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ คือ มาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้
จะมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัดตั้งแต่ 1ตัวชี้วัดขึ้นไป แต่ไม่ควรมากเกินไป ควรมีตัวชี้วัดที่หลากหลายทั้ง
มาตรฐานที่มีลักษณะของเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้การจัดกิจกรรมการเ รียนรู้มี
ความหมายต่อนักเรียน สามารถสร้างความคิดรวบยอดได้ ซึ่งมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอาจเป็นกลุ่มเดียวกันหรือ
ต่างกลุ่มสาระได ้

 เมื่อครูผู้สอนเลือกมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่จะสอนในหน่วยการเรียนรู้ได้แล้วก็แสดงว่าได้
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วยน้ันแล้ว ต่อมาครูต้องวิเคราะห์หาค าส าคัญในตัวชี้วัดว่าต้องการให้
นักเรียนรู้อะไร ท าอะไรได้ แล้วท าการสังเคราะห์เป็นแก่นความรู้ (สาระส าคัญ) หรือเรียกว่า Concept 
ของหน่วยนั้นในลักษณะที่นักเรียนเข้าใจ 

การจัดท าหน่วยการเรียนรู้อาจจะใช้แบบฟอร์มในการบันทึกดังต่อไปน้ี 

การจัดท าหน่วยการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู.้.........................................................................ชั้นประถมศึกษาปีที…่… 
หน่วยการเรียนรู้ที…่..ชื่อ…………………………………………...............เวลา…ชั่วโมง 
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
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การก าหนดหลักฐาน/ร่องรอยการเรียนรู้ คือการก าหนดชิ้นงาน/ภาระงานและ
การประเมิน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องน ามาตรฐาน/ตัวชี้วัดจากเป้าหมายการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้มา
ก าหนดชิ้นงาน/ภาระงานที่จะให้นักเรียนได้แสดงออกตามเป้าหมายที่ก าหนด หรืออาจให้นักเรียนร่วม
ก าหนดขึ้นได้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ครูผู้สอนต้องท าการประเมินว่าชิ้นงาน/ภาระงานที่
ผู้เรียนแสดงออกมีคุณภาพหรือไม่ โดยก าหนดประเด็นการประเมินเป็นมิติหรือเป็นระดับคุณภาพว่า
ผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับใด 

ชิ้นงาน  มีลักษณะเป็นผลงานที่ผู้เรียนแสดงออกมาโดยผ่านงานต่างๆ เช่น 
การคัดลายมือเรียงความ จดหมาย บทความ สารคดี โคลง/กลอน ค าขวัญ บรรยายภาพ เขียน
สร้างสรรค์ รายงาน บันทึกการทดลอง หรือบันทึกต่าง ๆ หนังสือเล่มเล็ก แผนภูมิ แผนภาพ ภาพวาด 
กราฟ ตาราง ประติมากรรม สิ่งประดิษฐ์ (งานประดิษฐ์) งานแสดงนิทรรศการ หุ่นจ าลอง แฟ้มสะสม
งาน เป็นต้น 

ภาระงาน  มีลักษณะเป็นการแสดงออกหรือพฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกมา
โดยผ่านการพูด การแสดง การเล่น เช่น การพูดในโอกาสต่าง ๆ การรายงานปากเปล่า การน าเสนอ  
การอภิปราย การอ่าน การกล่าวรายงาน การโต้วาที การร้องเพลง เล่นดนตรี การแสดงละคร การแสดง
นาฏศิลป์ การเคลื่อนไหวร่างกาย  การเล่นกีฬา  การแสดงบทบาทสมมุติ  การทดลอง  เปน็ต้น 

นอกจากนี้ยังมีงานในลักษณะผสมผสานกันระหว่างชิ้นงาน/ภาระงาน เช่น โครงงาน 
การทดลอง การสาธิต ละคร วีดทีัศน์ เป็นต้น 

การประเมิน  เป็นการตัดสินว่าเมื่อผู้เรียนสร้างชิ้นงาน/ภาระงานในลักษณะที่เกิด
จากการปฏิบัติกิจกรรม (Performance Tasks) ในขณะเรียนรู้ ว่าช้ินงาน/ภาระงานนั้นมีคุณภาพหรือไม่ 
การประเมินดังกล่าวจึงต้องใช้ เกณฑ์ที่ก าหนดตามธรรมชาติของงานที่ปฏิบัติจริง เรียกว่า  
เกณฑ์การประเมิน หรือ ระดับคุณภาพ (rubric) ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

1. มีเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู ้
2. อธิบายลักษณะช้ินงานหรือภาระงานที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน 
3. มีค าอธิบายคุณภาพช้ินงานที่ชัดเจนและบ่งบอกคุณภาพงานในแต่ละระดับ 

ทุกครั้งที่จบการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ครูผู้สอนจะต้องมีการบันทึกว่ามี
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดใดบ้างที่สอนแล้วหรือยังไม่ได้สอน และถ้าสอนแล้วมีตัวชี้วัดใดบ้างที่นักเรียนผ่าน
หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูผู้สอนจะสามารถควบคุมหรือมองเห็นภาพการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนได้ชัดเจนขึ้นว่า นักเรียนในช้ันมีความสามารถหรือจะต้องพัฒนาในตัวชี้วัดใดเพ่ิมเติม 
  

แผน 
การจัด 
การ

เรียนรู้ที่ 

สาระ 
การเรียนรู้
แกนกลาง 

ตัวชี้วัด 

หลักฐาน/           
ร่องรอยการเรียนรู้ 

(ภาระงาน/
ชิ้นงาน) 

การประเมิน 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1        
2 2.       
3 3.       
4 4.       
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การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) คือ การวางแผนและเตรียมการ
จัดการเรียนรู้เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยการน ารายวิชาที่จะต้องสอนตลอดภาคเรียนมาวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การใช้สื่อ อุปกรณ์การสอน และการวัดผล
ประเมินผล จัดเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน ความพร้อมของโรงเรียนและตรงกับชีวิตจริงในท้องถิ่น การด าเนินการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ช่วยให้ครูได้มีโอกาสเตรียมการจัดการเรียนรู้ ได้คิดค้นกลั่นกรองเทคนิค
การสอนไว้ล่วงหน้า ท าให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ตามระยะเวลาในแต่ละภาคเรียนและเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอน 
แผนการจัดการเรียนรู้เป็นผลงานทางวิชาการอย่างหนึ่งที่แสดงความช านาญการพิเศษความเชี่ยวชาญ
ของผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

นิสิตต้องมีการเตรียมการและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอน ซึ่งมี  
ทั้งแบบที่ใช้ฟอร์มการเขียนเป็นตาราง กึ่งตาราง และการเขียนเชิงบรรยายโดยไม่ใช้ตาราง นิสิตจะ
เลือกใช้แบบใดไม่ถือเป็นเรื่องส าคัญ เพียงแต่ให้มีสาระที่จ าเป็นครบถ้วน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดุลพินิจของ
โรงเรียน และ/หรืออาจารยน์ิเทศก์ 

องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู ้
เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตร 

อิงมาตรฐานที่ต้องเน้นเป้าหมายของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่มาตรฐานของหลักสูตรก าหนดไว้  
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ จึงควรมี  3  ส่วนคือ 

1. ส่วนน า เป็นส่วนที่จะท าให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบการสอนของตนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตร  ประกอบด้วย  

1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ (เช่น วิทยาศาสตร)์ 
2) สาระการเรียนรู้ (เช่น อะตอมและตารางธาตุ) 
3) หน่วยการเรียน (เช่น แบบจ าลองอะตอม) 
4) มาตรฐานการเรียนรู ้
5) ตัวชี้วัด 
6) ชั้น 
7) จ านวนคาบ 

2. ส่วนด าเนินการสอน ประกอบด้วย 
1) เรื่องหรือหัวข้อเรื่องย่อย (เช่น แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน) 
2) สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4) เนื้อหา/สาระ 
5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
6) สื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู ้
7) ภาระงาน/ชิ้นงาน และการวัด การประเมินผล  

แผนการจัดการเรียนรู้ 
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8) บันทึกผลการจัดการเรียนรู/้บันทึกหลังสอน 
3. ภาคผนวก เป็นส่วนแสดงรายละเอียดของการสอน เช่น 

1 )   แบบวัด  แบบประ เมินต่า ง  ๆ  และ เกณฑ์การประ เมิน  เช่น 
ข้อสอบ แบบวัดทักษะ แบบวัดทัศนคติ แบบวัดความพึงพอใจ แบบประเมินพฤติกรรม เป็นต้น 

2)  สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ใบงาน ใบความรู้ สื่อ เพลง ภาพ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  มีความชัดเจนในสิ่งต่อไปน้ี 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ต้องชัดเจนว่าในการสอนเรื่องนั้นต้องการให้ผู้เรียนเกิด

คุณลักษณะอะไร มีพฤติกรรมอย่างไร (พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย) 
2.  ก าหนดกิจกรรมของผู้เรียนและผู้สอนให้ชัด ผู้เรียนต้องท าอะไรบ้าง ท าอย่างไร 

จึงจะน าไปสู่การเรียนตามจุดประสงค์ได้จริง ผู้สอนมีบทบาทช่วยเหลืออย่างไร 
3.  จะใช้สื่อและอุปกรณ์อะไรบ้าง และใช้อย่างไร 
4.  ก าหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลให้ชัดเจนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อให้รู้ว่านักเรียนเกิดคุณลักษณะที่ต้องการแล้ว 
5.  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดจ านวนคาบมากเกินไป ท าให้การก าหนดกิจกรรม

การเรียนรู้ไม่ละเอียดพอที่จะน าไปใช้ได้ทันทีแผนการจัดการเรียนรู้ควรม ี1 เรื่อง /1 คาบ 
6.  ต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และ

การวัดผล/ประเมินผล 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  ควรจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลักษณะต่อไปนี้ 
1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ได้ลงมือปฏิบัติให้มาก

ที่สุด โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยชี้น า ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมที่ผู้เรียนด าเนินการ
เป็นไปตามความมุ่งหมาย 

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบค าตอบหรือท าส าเร็จ
ด้วยตนเอง โดยผู้สอนพยายามเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน  ผู้บอกค าตอบมาเป็นผู้คอยกระตุ้นด้วยค าถาม 
หรือน าเสนอปัญหาให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาหรือหาแนวทางไปสู่ความส าเร็จในการท ากิจกรรมด้วยตนเอง 

3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ มุ่งให้ผู้เรียนรับรู้และ
น ากระบวนการไปใช้จริง เชื่อมโยงไปสู่ชีวิตจริง/ท้องถิ่น มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค ์

4.  เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหน่วยการ
เรยีนรู้และน าไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงาน ที่แสดงถึงการบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดของผู้เรียน 

5.  สอดคล้องกับความสามารถและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล 
หรือนักเรียนพิเศษ 

6. ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถ
สรุปความรู้ สร้างความรู้ และขยายความรู้ได้ด้วยตนเอง 

7.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาได้ในท้องถิ่น  
หรือเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ส าเร็จรูปราคาสูง 
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หลักการจัดการเรียนรู ้
“กิจกรรมหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วม เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ” 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายความว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ค านึงถึงธรรมชาติและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ครูจึงต้องจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อนักเรียนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ผู้เรียนจะมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
4 แบบ ครูจึงควรต้องมีลีลาการสอนในแต่ละครั้งอย่างน้อย 4 ลีลา ได้แก่ 

 ลีลาที่ 1   คร ูต้องเป็น ผู้กระตุ้น ผู้ยั่วยุให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น กระหายใคร่เรียนรู้ 
   นักเรียน อยากรู้ สงสัย ได้สังเกต เฝ้ามอง ได้สนทนา อภิปราย ซักถาม 
 ลีลาที่ 2   คร ูต้องเป็นผู้สอน ผู้บอก ผู้อธิบาย ผู้ให้ความรู้ ที่ถูกต้อง 

 นักเรียน ได้ฟัง จด จ า  คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง   
ลีลาที่ 3   ครู  ต้อง เป็นผู้ จั ดสถานการณ์ ให้นัก เรี ยนลงมือปฏิบัติ  ครู เป็นผู้ ฝึ ก  

   ผู้ก ากับ ผู้แนะ ผู้แก้ไข  
  นักเรียน ผู้แสดง ได้ลงมือท า ได้ฝึกฝน ได้ทดลอง 
ลีลาที่ 4   ครู ต้องเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ ผู้ประเมิน 
  นักเรียน ได้คิดค้น ทดลอง พิสูจน์ แสวงหาความรู้ใหม่และขยายผลความรู้ 

                         ด้วยตนเอง 
 

“แผนการสอนที่ดีที่สุด  คือ  แผนการสอนที่ผู้สอนท าด้วยตนเอง” 
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การประเมินผลการปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ มีเงื่อนไขแสดงตามตาราง 
ดังนี ้

แบบประเมิน 
 

ผู้ประเมิน แบบประเมิน รายการประเมิน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ศษ 532, ศษ533 บุคลิกภาพความเป็นคร ู
อาจารย์นิเทศก์การศึกษา ศษ 532, ศษ533 การนิเทศการศึกษา 

การวิจัยในชั้นเรียน (ถ้าม)ี 
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ ศษ 532, ศษ533 การนิเทศวิชาเฉพาะ 

คณะวิทยาศาสตร ์
ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง ศษ 532, ศษ533 การนิเทศประจ าโรงเรียน 

 
หลักฐาน 

ให้อาจารย์นิเทศก์ทุกท่านส่งผลการประเมินและแบบประเมินการนิเทศตามแบบฟอรม์
การประเมิน ศษ 532 ในภาคเรียนที่ 1 และ ศษ 533 ในภาคเรียนที่ 2 

 
หมายเหต:ุ ประเมินจากพัฒนาการของนิสติเป็นส าคัญ และใหใ้ช้คะแนนครัง้สุดท้ายของ 
              การประเมนิในการตัดสินผลการเรียน 

  

การประเมินผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ภาคเรียนที่ 1 (รายวิชา ศษ 532) 
 แบบประเมิน คะแนน น้ าหนักคะแนน 

การนิเทศ (การพัฒนานิสิต)    X × 8 
ผู้บริหารสถานศึกษา ศษ 532-1 50  
อาจารย์นิเทศก์การศึกษา ศษ 532-2 100  
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ ศษ 532-3 100  
ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง ศษ 532-4 150  
 คะแนนเฉลี่ย (   X )  
การสอบสอน  

  Y  
คร/ูอาจารย์พี่เลี้ยง ศษ 532-5 100  
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ/
อาจารย์นิเทศก์การศึกษา 

ศษ 532-5 100  

 คะแนนเฉลี่ย (   Y )  
คะแนนภาคเรียนที่ 1  {(   X × 8) +   Y } / 9 

ภาคเรียนที่ 2 (รายวิชา ศษ 533) 
 แบบประเมิน คะแนน น้ าหนักคะแนน 
การนิเทศ (การพัฒนานิสิต)    X × 8 
ผู้บริหารสถานศึกษา ศษ 533-1 50  
อาจารย์นิเทศก์การศึกษา ศษ 533-2 100  
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ ศษ 533-3 100  
ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง ศษ 533-4 150  
 คะแนนเฉลี่ย (   X )  
การสอบสอน  

  Y  
ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง ศษ 533-5 100  
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ/ 
อาจารย์นิเทศก์การศึกษา 

ศษ 533-5 100  

 คะแนนเฉลี่ย (   Y )  
คะแนนภาคเรียนที่ 2  {(   X × 8) +   Y } / 9 

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ปีการศึกษา .......... 
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   เกณฑ์การประเมิน 

A คะแนน 80 ขึ้นไป 

B+ คะแนน 75-79 

B คะแนน 70-74 

C+ คะแนน 65-69 

C คะแนน 60-64 

D+ คะแนน 55-59 

D คะแนน 50-54 

E คะแนน ต่ ากว่า 50 
 
หมายเหตุ  นสิิตจะได้รับการตัดสินผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
              เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม/การสัมมนาครบทุกครั้งเท่านั้น 
  



30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตอนที่ 2 

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา........... 
  



32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 
 

แบบ ศษ 532-1 
แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้บริหารสถานศึกษา 

ชื่อนิสิต................................................................................ สาขาวิชา.................................................................... 
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน........................................................ ภาคเรียนที่..................... ปีการศึกษา...................... 
ผู้บริหารสถานศึกษา.....................................................................วัน เวลา.............................................................. 
ค าชี้แจง 1.  โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่องผลการประเมิน 
  2.  เกณฑ์ระดับคุณภาพ  มีดังนี้ 
  คะแนน 5 ถือว่า ปฏิบัติตนตามเกณฑ์การประเมินทุกครั้ง จนเป็นนิสัยสม่ าเสมอ 
  คะแนน 4 ถือว่า ปฏิบัติตนตามเกณฑ์การประเมินสม่ าเสมอ 
  คะแนน 3 ถือว่า ปฏิบัติตนตามเกณฑ์การประเมินบ่อยครั้ง 
  คะแนน 2 ถือว่า ปฏิบัติตนตามเกณฑ์การประเมินบางครั้ง 
  คะแนน 1 ถือว่า ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1.  การแต่งกาย สะอาดเรียบร้อยและถูกต้องตามที่สถาบันก าหนด      
2.  การวางตัว มีมารยาท ท่วงทีวาจา เหมาะสมต่อกาลเทศะ      
3.  ความประพฤติ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรม

เหมาะสมที่จะเป็นครู 
     

4.  ความซื่อตรง มีความซื่อตรงต่อตนเอง ต่อหน้าที่ และต่อบุคคลอื่น      
5.  ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย      
6.  การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา      
7.  การท างาน ร่วมกัน ในการท างานและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่

คณะ 
     

8.  การมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามค าสั่งของสถานศึกษา      
9.  มีความอดทน มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ 

อดทนและรู้จักควบคุมอารมณ์ไม่หวั่นไหวง่ายเป็น คน 
ร่าเริงแจ่มใส 

     

10.  มนุษยส์ัมพันธ์ มีมนุษยส์ัมพันธ์ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น      
11.  การปรับตัว สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสังคม      
12.  การมีระเบียบ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางสถาบันและของโรงเรียน      
13.  ความสม่ าเสมอ ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความสม่ าเสมอ      
14.  ความตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตรงเวลาและเต็มเวลา      
15.  ความเป็นผู้มีน้ าใจ/ 
เสียสละ 

เป็นผู้มีน้ าใจและรู้จักเสียสละ ช่วยเหลือ ร่วมมือใน
กิจกรรมของโรงเรียน 

     

16.  ความกระตือรือร้น ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง      
17.  ไหวพริบ มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า      
18.  ขาด ลา มาสาย ไม่ลากิจ  ลาป่วย หรือหยุดงาน      

รวมคะแนน  (90 คะแนน)                                      
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      
          (ลงชื่อ)...............................................................ผู้บริหารสถานศึกษา 
             (.........................................................................) 
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แบบ ศษ 532-2 
แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์การศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ชื่อนิสิต................................................................................ สาขาวิชา.................................................................... 
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน........................................................ ภาคเรียนที่..................... ปีการศึกษา...................... 
ผู้นิเทศก์................................................................................................................................................................... 

คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ผลการประเมินครั้งที่…..... 

1 2 3 4 5 6 
../.../.. ../.../.. ../../.. ../../.. ../../.. ../../.. 

1. บุคลิกภาพทั่วไป        
1.1 การแต่งกายและการรักษาความสะอาด ผ่าน       
1.2 การวางตัว การใช้ค าพูดในชั้นเรียน ผ่าน       
1.3 ความกระตือรือร้นที่จะสอน ผ่าน       
1.4 การตรงต่อเวลา ผ่าน       
1.5 ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ผ่าน       
1.6 ความรับผิดชอบ (เช่น การส่งแผนการสอนตาม
ก าหนดเวลา) 

ผ่าน 
      

2. ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน        
2.1 ความรอบรู้แม่นย าในเนื้อหาวิชา 4       
2.2 การน าความรู้มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการสอน 4       
3. การเตรียมการจัดการเรียนรู้        
3.1 การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

4 
      

3.2 การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 
      

3.3 สรุปสาระส าคัญ/แนวคิดได้ถูกต้องชัดเจน  4       
3.4 มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

4 
      

3.5 จัดล าดับสาระการเรียนรู้ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

4 
      

3.6 การเตรียมสื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ เนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4 
      

3.7 เตรียมการวัดผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

4 
      

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้        
4.1 การน าเข้าสู่บทเรียนและการสร้างบรรยากาศ 4       
4.2 การพูดและอธิบายได้ชัดเจน 4       
4.3 การใช้ค าถามเหมาะสมและกระตุ้นการคดิ 4       

อาจารย์นิเทศกก์ารศึกษา 
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คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ผลการประเมินครั้งที่…..... 

1 2 3 4 5 6 
../.../.. ../.../.. ../../.. ../../.. ../../.. ../../.. 

4.4 การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน 4       
4.5  การด าเนินการสอนให้สอดคล้องกับ            
แผนการเรียนรู้ 

4 
      

4.6 การใช้สื่อการเรียนการเรียนรู้ได้เหมาะสม 4       
4.7 การจัดกิจกรรมและใช้เทคนิคการเรียนรู้ใหม่ ๆ 4       
4.8 การสรุปบทเรียนได้เหมาะสม  4       
4.9 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรม 

4 
      

4.10 การวัดและการประเมินผลการเรียนการเรียนรู้ 4       
4.11 การแก้ปัญหาในการเรียนการสอน 4       
4.12 การจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่าง
อิสระตามความสนใจ 

4 
      

4.13 การจัดกิจกรรมที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม 4       
5. การควบคุมชั้นเรียน        
5.1 ความสนใจและการตอบสนองของนักเรียน 4       
5.2 การควบคุมวินัยในชั้นเรียน 4       
6. กิจกรรมอื่น ๆ        
6.1 บันทึกประจ าวัน 4       

รวม 100       

ผลการประเมิน 
บุคลิกภาพทั่วไป             ผ่าน                ไม่ผ่าน               
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
สรุปผลการประเมินตลอดภาคเรียน  นิสิตผู้นี้ควรได้ผลการเรียน (Grade)  ระดับขั้น  .......... 

 

           (ลงชื่อ)................................................................... 
                  (.................................................................) 
                  อาจารย์นิเทศก์การศึกษา 
หมายเหต ุเกณฑ์การประเมิน 

นิสิตจะ ผ่าน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก็ต่อเมื่อ ผลจากการสังเกตบุคลิกภาพทั่วไป 
ต้องผ่านทุกข้อ จึงตัดสินระดับขั้นผลการเรียน 

 

เกณฑ์การประเมิน    A  (80%ขึ้นไป)    B+ (75 – 79%)    B (70 – 74%)    C+ (65 – 69%)    C (60 – 64%)   
           D+ (55 – 59%)    D  (50 – 54%)    E  (ต่ ากว่า  50%) 
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แบบ ศษ 532-3 
แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ชื่อนิสิต................................................................................ สาขาวิชา.................................................................... 
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน........................................................... ภาคเรียนที่.................... ปีการศึกษา.................... 
ผู้นิเทศก์................................................................................................................................................................... 

คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมินครั้งที่…..... 

1 2 3 4 5 6 
.../..../.. .../..../.. .../..../.. .../..../.. .../..../.. .../..../.. 

1. บุคลิกภาพทั่วไป        
1.1 การแต่งกายและการรักษาความสะอาด ผ่าน       
1.2 การวางตัว การใช้ค าพูดในชั้นเรียน ผ่าน       
1.3 ความกระตือรือร้นที่จะสอน ผ่าน       
1.4 การตรงต่อเวลา ผ่าน       
1.5 ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ผ่าน       
1.6 ความรับผิดชอบ (เช่น การส่งแผนการสอนตาม
ก าหนดเวลา) 

ผ่าน 
      

2. ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน         
2.1 ความรอบรู้แม่นย าในเนื้อหาวิชา 15       
2.2 การน าความรู้มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการ
สอน 

10 
      

2.3  การบรูณาการเนื้อหา / การเชื่อมโยงเนื้อหา 10       
3. การเตรียมการจัดการเรียนรู้        
3.1 การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

2 
      

3.2 การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2 
      

3.3 สรุปสาระส าคัญ/แนวคิดได้ถูกต้อง ชัดเจน  2       
3.4 มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

2 
      

3.5 จัดล าดับสาระการเรียนรู้ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

2 
      

3.6 การเตรียมสื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

2 
      

3.7 เตรียมการวัดผลได้สอดคล้องกับจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

2 
      

 

อาจารย์นิเทศกว์ิชาเฉพาะ 
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คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมินครั้งที่…..... 

1 2 3 4 5 6 
.../..../.. .../..../.. .../..../.. .../..../.. .../..../.. .../..../.. 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้        
4.1 การน าเข้าสู่บทเรียนและการสร้างบรรยากาศ 3       
4.2 การพูดและอธิบายได้ชัดเจน 3       
4.3 การใช้ค าถามเหมาะสมและกระตุ้นการคิด 3       
4.4 การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน 3       
4.5  การด าเนินการสอนให้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู ้ 3       
4.6 การใช้สื่อการเรียนการเรียนรู้ได้เหมาะสม 3       
4.7 การใช้เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสม 3       
4.8 การสรุปบทเรียนได้เหมาะสม  3       
4.9 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรม 

3 
      

4.10 การวัดและการประเมินผลการเรียนการเรียนรู้ 3       
4.11 การแก้ปัญหาในการเรียนการสอน 3       
4.12 การจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่าง
อิสระตามความสนใจ 

3 
      

5. การควบคุมชั้นเรียน        
5.1 ความสนใจและการตอบสนองของนักเรียน 5       
5.2 การควบคุมวินัยในชั้นเรียน 5       
6. กิจกรรมอื่น ๆ        
6.1 บันทึกรายสัปดาห์ 5       

รวม 100       

ผลการประเมิน 
บุคลิกภาพทั่วไป             ผ่าน                ไม่ผ่าน               
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลการประเมินตลอดภาคเรียน    นิสิตผู้นี้ควรได้ผลการเรียน (Grade)  ระดับขั้น  .......... 

 

           (ลงชื่อ)................................................................... 
                  (.................................................................) 
                อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

นิสิตจะ ผ่าน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก็ต่อเมื่อ ผลจากการสังเกตบุคลิกภาพทั่วไป 
ต้องผ่านทุกข้อ จึงตัดสินระดับขั้นผลการเรียน 

เกณฑ์การประเมิน    A  (80%ขึ้นไป)    B+ (75 – 79%)    B (70 – 74%)    C+ (65 – 69%)    C (60 – 64%)   
           D+ (55 – 59%)    D  (50 – 54%)    E  (ต่ ากว่า  50%)  
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แบบ ศษ 532-4 
แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ชื่อนิสิต................................................................................ สาขาวิชา.................................................................... 
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน.......................................................... ภาคเรียนที่.................... ปีการศึกษา..................... 
ผู้นิเทศก์................................................................................................................................................................... 

คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมินครั้งที่…..... 
1 2 3 4 5 6 7 8 

.../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. 
1. บุคลิกภาพทั่วไป          
1.1 การแต่งกายและการ
รักษาความสะอาด 

5 
        

1.2 การวางตัว การใช้ค าพูด
ในชั้นเรียน 

5 
        

1.3 ความกระตือรือร้นที่จะ
สอน 

5 
        

1.4 การตรงต่อเวลา 5         
1.5 ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 5         
1.6 ความรับผิดชอบ (เช่น 
การส่งแผนการสอนตาม
ก าหนดเวลา) 

5 
        

2. ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่
สอน  

 
        

2.1 ความรอบรู้แม่นย าใน
เนื้อหาวิชา 

20 
        

2.2 การน าความรู้มาประยุกต์
ให้เหมาะสมกับการสอน 

15 
        

2.3 การบูรณาการเนื้อหา/การ
เชื่อมโยงเนื้อหา 

10 
        

3. การเตรียมการจัดการ
เรียนรู้ 

 
        

3.1 การก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้  สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

2 
        

3.2 การก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2 
        

3.3 สรุปสาระส าคัญ/แนวคิด
ได้ถูกต้องชัดเจน  

2 
        

ครู/อาจารยพ์ี่เลี้ยง 
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คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมินครั้งที่…..... 
1 2 3 4 5 6 7 8 

.../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. 
3.4 มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

2 
        

3.5 จัดล าดับสาระการเรียนรู้
ได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียน 

2 
        

3.6 การเตรียมสื่อการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เนื้อหา และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

2 

        

3.7 เตรียมการวัดผลสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 2 

        

4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
4.1 การน าเข้าสู่บทเรียนและ
การสร้างบรรยากาศ 

3 
        

4.2 การพูดและอธิบายได้
ชัดเจน 

3 
        

4.3 การใช้ค าถามเหมาะสมและ
กระตุ้นการคิด 

3 
        

4.4 การส่งเสริมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในบทเรียน 

3 
        

4.5  การด าเนินการสอนให้
สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ 

3 
        

4.6 การใช้สื่อการเรียนการ
เรียนรู้ได้เหมาะสม 

3 
        

4.7 การใช้เทคนิคในการ
จัดการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

3 
        

4.8 การสรุปบทเรียนได้
เหมาะสม  

3 
        

4.9 สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรม 

3 
        

4.10 การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนการ
เรียนรู้ 

3 
        

4.11 การแก้ปัญหาในการ
เรียนการสอน 

3 
        

4.12 การจัดกิจกรรมเปิด
โอกาสให้นักเรียนคิดอย่าง

3 
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คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมินครั้งที่…..... 
1 2 3 4 5 6 7 8 

.../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. 
อิสระตามความสนใจ 
5. การควบคุมชั้นเรียน          
5.1 ความสนใจและการ
ตอบสนองของนักเรียน 

5 
        

5.2 การควบคุมวินัยในชั้น
เรียน 

5 
        

6. กิจกรรมอื่น ๆ          
6.1 บันทึกรายสัปดาห์ 5         
6.2 การดูแลนักเรียน 5         
6.3 การปฏิบัติงานประจ าชั้น 5         

รวม 150         

ผลการประเมิน 
บุคลิกภาพทั่วไป             ผ่าน                ไม่ผ่าน               
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการประเมินตลอดภาคเรียน    นิสิตผู้นี้ควรได้ผลการเรียน (Grade)  ระดับขั้น  .......... 

 

           (ลงชื่อ)................................................................... 
                  (.................................................................) 
                ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
 
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

นิสิตจะ ผ่าน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก็ต่อเมื่อ ผลจากการสังเกตบุคลิกภาพทั่วไป 
ต้องผ่านทุกข้อ จึงตัดสินระดับขั้นผลการเรียน 

 

เกณฑ์การประเมิน    A  (80%ขึ้นไป)    B+ (75 – 79%)    B (70 – 74%)    C+ (65 – 69%)    C (60 – 64%)   
           D+ (55 – 59%)    D  (50 – 54%)    E  (ต่ ากว่า  50%) 
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แบบ ศษ 532-5 
แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ชื่อนิสิต............................................................................... สาขาวิชา..................................................................... 
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน.......................................................... ภาคเรียนที่.................... ปีการศึกษา..................... 
ชื่อผู้สอบสอนคนที่ 1................................................................................................................................................ 
ชื่อผู้สอบสอนคนที่ 2................................................................................................................................................ 
ชื่อผู้สอบสอนคนที่ 3................................................................................................................................................ 

คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ผลการประเมินของผู้สอบสอนคน
ท่ี 

1 2 3 
1. ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน      
     1.1   ความรอบรู้แม่นย าในเนื้อหาวิชา 20    
     1.2   การน าความรู้มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการสอน 10    
       1. 3    การบูรณาการเนื้อหา / การเชื่อมโยงเนื้อหา 10    
2. การเตรียมการจัดการเรียนรู้     
     2.1   การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

2    

     2.2   การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

2    

     2.3   สรุปสาระส าคัญ/แนวคิดได้ถูกต้อง ชัดเจน  2    
     2.4   มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2    
     2.5   จัดล าดับสาระการเรียนรู้ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้เรียน 2    
     2.6   การเตรียมสื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เนื้อหา และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2    

     2.7   เตรียมการวัดผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 2    
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
     3.1   การน าเข้าสู่บทเรียนและการสร้างบรรยากาศ 3    
     3.2   การพูดและอธิบายได้ชัดเจน 3    
     3.3   การใช้ค าถามเหมาะสมและกระตุ้นการคิด 3    
     3.4   การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน 3    
       3.5     การด าเนินการสอนให้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ 3    
     3.6   การใช้สื่อการเรียนการเรียนรู้ได้เหมาะสม 3    
     3.7   การใช้เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสม 3    
     3.8   การสรุปบทเรียนได้เหมาะสม  3    
     3.9   สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม 3    
     3.10  การวัดและการประเมินผลการเรียนการเรียนรู้ 3    
     3.11  การแก้ปัญหาในการเรียนการสอน 3    

การสอบสอน 
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คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ผลการประเมินของผู้สอบสอนคน
ท่ี 

1 2 3 
     3.12  การจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่างอิสระตาม
ความสนใจ 

3    

4. การควบคุมชั้นเรียน     
     4.1  ความสนใจและการตอบสนองของนักเรียน 5    
     4.2  การควบคุมวินัยในชั้นเรียน 5    

รวม 100    
คะแนนเฉลี่ย 100  

   
   ลงชื่อ 

ผู้สอบสอนคนที่ 1..................................................................................................................................... 

ผู้สอบสอนคนที่ 2..................................................................................................................................... 

ผู้สอบสอนคนที่ 3..................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ:  การสอบสอนประเมินโดยครู/อาจารย์พี่เลี้ยงร่วมกับอาจารย์นิเทศก์อย่างน้อย 1 คน 
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การบันทึกการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และแบบบันทึกกิจกรรมประจ าสัปดาห์ 

 

การบันทึกการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยนิสิต 
การปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาแต่ละภาคเรียนตลอด

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นิสิตทุกคนต้องมีหลักฐานแสดงภาระหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
1. การบันทึกการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. บันทึกกิจกรรมประจ าวันของนิสิต 
3. การบันทึกการสังเกตการสอนครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
4. การบันทึกการสังเกตการสอนเพื่อนนิสิต 
5. การบันทึกการสังเกตการสอนโดยเพ่ือนนิสิต 
6. การบันทึกการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์  3 ฝ่าย 
7. แบบสอบถามความคิดเห็นของ ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับนิสิตปฏิบัติการสอนและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
8. รายงานผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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การบันทึกการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดย นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 

ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา........... 
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การบันทึกการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคเรียนที่...................ปีการศึกษา...................... 

ชื่อ – ชื่อสกุล.....................................................................สาขาวิชา.......................................................... 
โรงเรียนปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์............................................................................................. 
ผู้อ านวยการ................................................................................................................................................ 
ฝ่ายประสานงานของสถานศึกษาปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
.................................................................................................................................................................... 
 
ครู/อาจารย์พีเ่ลี้ยง 
1.  รายวิชา.................................. ระดับชั้น........................ อาจารย์.................................................. 
2.  รายวิชา.................................. ระดับชั้น........................ อาจารย์.................................................. 
3.  รายวิชา.................................. ระดับชั้น........................ อาจารย์.................................................. 

 
อาจารย์นิเทศก์การศึกษา.......................................................................................................................... 
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ......................................................................................................................... 
 
วันเริ่มปฏิบัติงาน.............................................................. 
วันสุดท้ายที่ปฏิบัติงาน..................................................... 
 
 
 
หมายเหตุ  การบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เขียนตัวบรรจง  มีการตรวจสอบ

ความถูกต้องชัดเจน  และบันทึกเป็นประจ าทุกวัน  พร้อมส่งให้อาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรียนอ่าน
ทุกสัปดาห ์ส่งให้อาจารย์นิเทศก์การศึกษา และอาจารย์นิเทศก์เฉพาะอ่านเมื่ออาจารย์มานิเทศก์ 
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บันทึกกิจกรรมประจ าสัปดาห์ของนิสิต 
ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา............. 
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สัปดาห์ที ่1 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่2 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่3 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



53 

การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่4 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



55 

การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่5 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



57 

การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่6 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



59 

การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

สัปดาห์ที ่7 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



61 

การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

สัปดาห์ที ่8 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



63 

การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

สัปดาห์ที ่9 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



65 

การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

สัปดาห์ที ่10 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



67 

การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

สัปดาห์ที ่11 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



69 

การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

สัปดาห์ที ่12 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



71 

การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

สัปดาห์ที ่13 
สรุปกจิกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



73 

การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

สัปดาห์ที ่14 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



75 

การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

สัปดาห์ที ่15 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



77 

การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

สัปดาห์ที ่16 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



79 

การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
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แบบแสดงความคิดเห็นของครู/อาจารย์พี่เลี้ยง  
เกี่ยวกับนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาพรวม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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โรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอน......................................................................................................................... 

ค าชี้แจง  ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น  โดยสรุปศักยภาพของนิสิตเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนและ                

  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่อยู่ในความดูแลของท่าน 
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3. กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครูในโรงเรียน 
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.................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................
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          ลงชื่อ.................................................ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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รายงานผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา........... 

 
ชื่อโรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน.............................................................ถนน.................................................. 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................... 
วันที่เริ่มปฏิบัติการสอน............................................................................................................................... 
วันสุดท้ายของการปฏิบัติการสอน.............................................................................................................. 
จ านวนคาบที่ปฏิบัติการสอนทั้งหมด................................................คาบ 
 
ครู/อาจารย์พีเ่ลี้ยง  
 1.  .......................................................  รายวิชา..................................................... 
 2.  .......................................................  รายวิชา..................................................... 
อาจารย์นิเทศก์การศึกษา 
 1.  .......................................................  รายวิชา..................................................... 
 2.  .......................................................  รายวิชา..................................................... 
อาจารยน์ิเทศก์วิชาเฉพาะ 
 1.  .......................................................  รายวิชา..................................................... 
 2.  .......................................................  รายวิชา..................................................... 
 
ผลที่ไดร้ับจากการฝึกสอน 
 1.  ผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาที่สอน 
 2.  รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดดังนี้ 
(1)  บทน า:  ข้อมูลพื้นฐาน 
  1.1  สภาพผู้เรยีน  (ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน  เช่น  สภาพทีน่่าพึงพอใจ  จุดที่ต้องพัฒนา) 
  1.2  วัตถุประสงคก์ารพัฒนาผู้เรียน 
  1.3  แนวคิด หลักการ เทคนิคส าคัญ (นวตักรรม) ที่น ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
(2)  การด าเนนิการ 
  2.1  การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู ้
          2.1.1  ความรู้ความเข้าใจ (ความคิดรวบยอด หลักการ ทฤษฎี เปน็ต้น) 
          2.1.2  ทักษะ / กระบวนการ 
  ก. ทักษะ / กระบวนการทั่วไป  เช่น  การสืบค้นข้อมูล  การวิ เคราะห์  การสรุป   

การท างานกลุ่ม  การแก้ปัญหา ฯลฯ   
  ข. ทักษะกระบวนการเฉพาะวิชา  เช่น  ทักษะการอ่าน  การพูด  การเขียน การทดลอง   
          2.1.3  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  เป็นต้น)  
  2.2  กิจกรรมการเรียนรู้  (รปูแบบ / วิธี/เทคนิคการสอนที่น ามาใช้) 
  2.3  การประเมินผล  ได้แก ่ วิธีการ และเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
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(3) ผลการปฏิบัติ 
  3.1 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ได้แก่   

3.1.1  ความรูค้วามเข้าใจ 
3.1.2  ทักษะกระบวนการ   
3.1.3  คุณลักษณะที่พึงประสงค์   

 
ผลจากการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

1.  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
2.  การปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
3.  การปฏิบัติงานบริการของโรงเรียน   
4.  การปฏิบัติงานศึกษาและบริการชุมชน   
5.  การปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ไดร้ับมอบหมายจากสถานศึกษา   

 
ความส าเร็จทีน่ิสิตภาคภูมิใจ 
 
 

 

 

 

 

 
เจตคติต่อวิชาชีพครูที่เกิดขึ้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะตอ่คณะวิทยาศาสตร ์
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แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ภาคเรียนที่ 2 
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แบบ ศษ 533-1 
แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้บริหารสถานศึกษา 

ชื่อนิสิต................................................................................ สาขาวิชา.................................................................... 
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน........................................................ ภาคเรียนที่..................... ปีการศึกษา...................... 
ผู้บริหารสถานศึกษา.....................................................................วัน เวลา.............................................................. 
ค าชี้แจง 1.  โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่องผลการประเมิน 
  2.  เกณฑ์ระดับคุณภาพ  มีดังนี้ 
  คะแนน 5 ถือว่า ปฏิบัติตนตามเกณฑ์การประเมินทุกครั้ง จนเป็นนิสัยสม่ าเสมอ 
  คะแนน 4 ถือว่า ปฏิบัติตนตามเกณฑ์การประเมินสม่ าเสมอ 
  คะแนน 3 ถือว่า ปฏิบัติตนตามเกณฑ์การประเมินบ่อยครั้ง 
  คะแนน 2 ถือว่า ปฏิบัติตนตามเกณฑ์การประเมินบางครั้ง 
  คะแนน 1 ถือว่า ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1.  การแต่งกาย สะอาดเรียบร้อยและถูกต้องตามที่สถาบันก าหนด      
2.  การวางตัว มีมารยาท ท่วงทีวาจา เหมาะสมต่อกาลเทศะ      
3.  ความประพฤติ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรม

เหมาะสมที่จะเป็นครู 
     

4.  ความซื่อตรง มีความซื่อตรงต่อตนเอง ต่อหน้าที่ และต่อบุคคลอื่น      
5.  ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย      
6.  การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา      
7.  การท างาน ร่วมกัน ในการท างานและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่

คณะ 
     

8.  การมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามค าสั่งของสถานศึกษา      
9.  มีความอดทน มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ 

อดทนและรู้จักควบคุมอารมณ์ไม่หวั่นไหวง่ายเป็น คน 
ร่าเริงแจ่มใส 

     

10.  มนุษย์สัมพันธ์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น      
11.  การปรับตัว สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสังคม      
12.  การมีระเบียบ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางสถาบันและของโรงเรียน      
13.  ความสม่ าเสมอ ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความสม่ าเสมอ      
14.  ความตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตรงเวลาและเต็มเวลา      
15.  ความเป็นผู้มีน้ าใจ/ 
เสียสละ 

เป็นผู้มีน้ าใจและรู้จักเสียสละ ช่วยเหลือ ร่วมมือใน
กิจกรรมของโรงเรียน 

     

16.  ความกระตือรือร้น ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง      
17.  ไหวพริบ มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า      
18.  ขาด ลา มาสาย ไม่ลากิจ  ลาป่วย หรือหยุดงาน      

รวมคะแนน  (90 คะแนน)                                      
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      
          (ลงชื่อ)...............................................................ผู้บริหารสถานศึกษา 
             (.........................................................................) 
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แบบ ศษ 533-2 
แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์การศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ชื่อนิสิต................................................................................ สาขาวิชา.................................................................... 
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน........................................................ ภาคเรียนที่..................... ปีการศึกษา...................... 
ผู้นิเทศก์................................................................................................................................................................... 

คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ผลการประเมินครั้งที่…..... 

1 2 3 4 5 6 
../.../.. ../.../.. ../../.. ../../.. ../../.. ../../.. 

1. บุคลิกภาพทั่วไป        
1.1 การแต่งกายและการรักษาความสะอาด ผ่าน       
1.2 การวางตัว การใช้ค าพูดในชั้นเรียน ผ่าน       
1.3 ความกระตือรือร้นที่จะสอน ผ่าน       
1.4 การตรงต่อเวลา ผ่าน       
1.5 ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ผ่าน       
1.6 ความรับผิดชอบ (เช่น การส่งแผนการสอนตาม
ก าหนดเวลา) 

ผ่าน 
      

2. ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน        
2.1 ความรอบรู้แม่นย าในเนื้อหาวิชา 4       
2.2 การน าความรู้มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการสอน 4       
3. การเตรียมการจัดการเรียนรู้        
3.1 การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

4 
      

3.2 การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 
      

3.3 สรุปสาระส าคัญ/แนวคิดได้ถูกต้องชัดเจน  4       
3.4 มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

4 
      

3.5 จัดล าดับสาระการเรียนรู้ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

4 
      

3.6 การเตรียมสื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ เนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4 
      

3.7 เตรียมการวัดผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

4 
      

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้        
4.1 การน าเข้าสู่บทเรียนและการสร้างบรรยากาศ 4       
4.2 การพูดและอธิบายได้ชัดเจน 4       
4.3 การใช้ค าถามเหมาะสมและกระตุ้นการคดิ 4       

อาจารย์นิเทศก์การศึกษา 
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คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ผลการประเมินครั้งที่…..... 

1 2 3 4 5 6 
../.../.. ../.../.. ../../.. ../../.. ../../.. ../../.. 

4.4 การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน 4       
4.5  การด าเนินการสอนให้สอดคล้องกับ            
แผนการเรียนรู้ 

4 
      

4.6 การใช้สื่อการเรียนการเรียนรู้ได้เหมาะสม 4       
4.7 การจัดกิจกรรมและใช้เทคนิคการเรียนรู้ใหม่ ๆ 4       
4.8 การสรุปบทเรียนได้เหมาะสม  4       
4.9 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรม 

4 
      

4.10 การวัดและการประเมินผลการเรียนการเรียนรู้ 4       
4.11 การแก้ปัญหาในการเรียนการสอน 4       
4.12 การจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่าง
อิสระตามความสนใจ 

4 
      

4.13 การจัดกิจกรรมที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม 4       
5. การควบคุมชั้นเรียน        
5.1 ความสนใจและการตอบสนองของนักเรียน 4       
5.2 การควบคุมวินัยในชั้นเรียน 4       
6. กิจกรรมอื่น ๆ        
6.1 บันทึกประจ าวัน 4       

รวม 100       

ผลการประเมิน 
บุคลิกภาพทั่วไป             ผ่าน                ไม่ผ่าน               
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
สรุปผลการประเมินตลอดภาคเรียน  นิสิตผู้นี้ควรได้ผลการเรียน (Grade)  ระดับขั้น  .......... 

 

           (ลงชื่อ)................................................................... 
                  (.................................................................) 
                  อาจารย์นิเทศก์การศึกษา 
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

นิสิตจะ ผ่าน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก็ต่อเมื่อ ผลจากการสังเกตบุคลิกภาพทั่วไป 
ต้องผ่านทุกข้อ จึงตัดสินระดับขั้นผลการเรียน 

 

เกณฑ์การประเมิน    A  (80%ขึ้นไป)    B+ (75 – 79%)    B (70 – 74%)    C+ (65 – 69%)    C (60 – 64%)   
           D+ (55 – 59%)    D  (50 – 54%)    E  (ต่ ากว่า  50%) 
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แบบ ศษ 533-3 
แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ชื่อนิสิต................................................................................ สาขาวิชา.................................................................... 
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน........................................................... ภาคเรียนที่.................... ปีการศึกษา.................... 
ผู้นิเทศก์................................................................................................................................................................... 

คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมินครั้งที่…..... 

1 2 3 4 5 6 
.../..../.. .../..../.. .../..../.. .../..../.. .../..../.. .../..../.. 

1. บุคลิกภาพท่ัวไป        
1.1 การแต่งกายและการรักษาความสะอาด ผ่าน       
1.2 การวางตัว การใช้ค าพูดในชั้นเรียน ผ่าน       
1.3 ความกระตือรือร้นที่จะสอน ผ่าน       
1.4 การตรงต่อเวลา ผ่าน       
1.5 ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ผ่าน       
1.6 ความรับผิดชอบ (เช่น การส่งแผนการสอนตาม
ก าหนดเวลา) 

ผ่าน 
      

2. ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน         
2.1 ความรอบรู้แม่นย าในเนื้อหาวิชา 15       
2.2 การน าความรู้มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการ
สอน 

10 
      

2.3  การบรูณาการเนื้อหา / การเชื่อมโยงเนื้อหา 10       
3. การเตรียมการจัดการเรียนรู้        
3.1 การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

2 
      

3.2 การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2 
      

3.3 สรุปสาระส าคัญ/แนวคิดได้ถูกต้อง ชัดเจน  2       
3.4 มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

2 
      

3.5 จัดล าดับสาระการเรียนรู้ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

2 
      

3.6 การเตรียมสื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

2 
      

3.7 เตรียมการวัดผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

2 
      

 

อาจารย์นิเทศกว์ิชาเฉพาะ 
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คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมินครั้งที่…..... 

1 2 3 4 5 6 
.../..../.. .../..../.. .../..../.. .../..../.. .../..../.. .../..../.. 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้        
4.1 การน าเข้าสู่บทเรียนและการสร้างบรรยากาศ 3       
4.2 การพูดและอธิบายได้ชัดเจน 3       
4.3 การใช้ค าถามเหมาะสมและกระตุ้นการคิด 3       
4.4 การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน 3       
4.5  การด าเนินการสอนให้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู ้ 3       
4.6 การใช้สื่อการเรียนการเรียนรู้ได้เหมาะสม 3       
4.7 การใช้เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสม 3       
4.8 การสรุปบทเรียนได้เหมาะสม  3       
4.9 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรม 

3 
      

4.10 การวัดและการประเมินผลการเรียนการเรียนรู้ 3       
4.11 การแก้ปัญหาในการเรียนการสอน 3       
4.12 การจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่าง
อิสระตามความสนใจ 

3 
      

5. การควบคุมชั้นเรียน        
5.1 ความสนใจและการตอบสนองของนักเรียน 5       
5.2 การควบคุมวินัยในชั้นเรียน 5       
6. กิจกรรมอื่น ๆ        
6.1 บันทึกรายสัปดาห์ 5       

รวม 100       

ผลการประเมิน 
บุคลิกภาพทั่วไป             ผ่าน                ไม่ผ่าน               
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลการประเมินตลอดภาคเรียน    นิสิตผู้นี้ควรได้ผลการเรียน (Grade)  ระดับขั้น  .......... 

 

           (ลงชื่อ)................................................................... 
                  (.................................................................) 
                อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

นิสิตจะ ผ่าน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก็ต่อเมื่อ ผลจากการสังเกตบุคลิกภาพทั่วไป 
ต้องผ่านทุกข้อ จึงตัดสินระดับขั้นผลการเรียน 

เกณฑ์การประเมิน    A  (80%ขึ้นไป)    B+ (75 – 79%)    B (70 – 74%)    C+ (65 – 69%)    C (60 – 64%)   
           D+ (55 – 59%)    D  (50 – 54%)    E  (ต่ ากว่า  50%)  
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แบบ ศษ 533-4 
แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ชื่อนิสิต................................................................................ สาขาวชิา.................................................................... 
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน.......................................................... ภาคเรียนที่.................... ปีการศึกษา..................... 
ผู้นิเทศก์................................................................................................................................................................... 

คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมินครั้งที่…..... 
1 2 3 4 5 6 7 8 

.../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. 
1. บุคลิกภาพทั่วไป          
1.1 การแต่งกายและการ
รักษาความสะอาด 

5 
        

1.2 การวางตัว การใช้ค าพูด
ในชั้นเรียน 

5 
        

1.3 ความกระตือรือร้นที่จะ
สอน 

5 
        

1.4 การตรงต่อเวลา 5         
1.5 ความมีมนุษย์สัมพนัธ์ 5         
1.6 ความรับผิดชอบ (เช่น 
การส่งแผนการสอนตาม
ก าหนดเวลา) 

5 
        

2. ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่
สอน  

 
        

2.1 ความรอบรู้แม่นย าใน
เนื้อหาวิชา 

20 
        

2.2 การน าความรู้มาประยุกต์
ให้เหมาะสมกับการสอน 

15 
        

2.3 การบูรณาการเนื้อหา/การ
เชื่อมโยงเนื้อหา 

10 
        

3. การเตรียมการจัดการ
เรียนรู้ 

 
        

3.1 การก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้  สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

2 
        

3.2 การก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2 
        

3.3 สรุปสาระส าคัญ/แนวคิด
ได้ถูกต้องชัดเจน  

2 
        

ครู/อาจารยพ์ี่เลี้ยง 
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คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมินครั้งที่…..... 
1 2 3 4 5 6 7 8 

.../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. 
3.4 มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

2 
        

3.5 จัดล าดับสาระการเรียนรู้
ได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียน 

2 
        

3.6 การเตรียมสื่อการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เนื้อหา และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

2 

        

3.7 เตรยีมการวัดผลสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 2 

        

4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
4.1 การน าเข้าสู่บทเรียนและ
การสร้างบรรยากาศ 

3 
        

4.2 การพูดและอธิบายได้
ชัดเจน 

3 
        

4.3 การใช้ค าถามเหมาะสมและ
กระตุ้นการคิด 

3 
        

4.4 การส่งเสริมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในบทเรียน 

3 
        

4.5  การด าเนินการสอนให้
สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ 

3 
        

4.6 การใช้สื่อการเรียนการ
เรียนรู้ได้เหมาะสม 

3 
        

4.7 การใช้เทคนิคในการ
จัดการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

3 
        

4.8 การสรุปบทเรียนได้
เหมาะสม  

3 
        

4.9 สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรม 

3 
        

4.10 การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนการ
เรียนรู้ 

3 
        

4.11 การแก้ปัญหาในการ
เรียนการสอน 

3 
        

4.12 การจัดกิจกรรมเปิด
โอกาสให้นักเรียนคิดอย่าง

3 
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คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมินครั้งที่…..... 
1 2 3 4 5 6 7 8 

.../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. .../../.. 
อิสระตามความสนใจ 
5. การควบคุมชั้นเรียน          
5.1 ความสนใจและการ
ตอบสนองของนักเรียน 

5 
        

5.2 การควบคุมวินัยในชั้น
เรียน 

5 
        

6. กิจกรรมอื่น ๆ          
6.1 บันทึกรายสัปดาห์ 5         
6.2 การดูแลนักเรียน 5         
6.3 การปฏิบัติงานประจ าชั้น 5         

รวม 150         

ผลการประเมิน 
บคุลิกภาพทั่วไป             ผ่าน                ไม่ผ่าน               
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการประเมินตลอดภาคเรียน    นิสิตผู้นี้ควรได้ผลการเรียน (Grade)  ระดับขั้น  .......... 

 

           (ลงชื่อ)................................................................... 
                  (.................................................................) 
                ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
 
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

นิสิตจะ ผ่าน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก็ต่อเมื่อ ผลจากการสังเกตบุคลิกภาพทั่วไป 
ต้องผ่านทุกข้อ จึงตัดสินระดับขั้นผลการเรียน 

 

เกณฑ์การประเมิน    A  (80%ขึ้นไป)    B+ (75 – 79%)    B (70 – 74%)    C+ (65 – 69%)    C (60 – 64%)   
           D+ (55 – 59%)    D  (50 – 54%)    E  (ต่ ากว่า  50%) 
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แบบ ศษ 533-5 
แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ชื่อนิสิต............................................................................... สาขาวิชา..................................................................... 
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน.......................................................... ภาคเรียนที่.................... ปีการศึกษา..................... 
ชื่อผู้สอบสอนคนที่ 1................................................................................................................................................ 
ชื่อผู้สอบสอนคนที่ 2................................................................................................................................................ 
ชื่อผู้สอบสอนคนที่ 3................................................................................................................................................ 

คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ผลการประเมินของผู้สอบสอนคน
ท่ี 

1 2 3 
1. ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน      
     1.1   ความรอบรู้แม่นย าในเนื้อหาวิชา 20    
     1.2   การน าความรู้มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการสอน 10    
       1. 3    การบูรณาการเนื้อหา / การเชื่อมโยงเนื้อหา 10    
2. การเตรียมการจัดการเรียนรู้     
     2.1   การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

2    

     2.2   การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

2    

     2.3   สรุปสาระส าคัญ/แนวคิดได้ถูกต้อง ชัดเจน  2    
     2.4   มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2    
     2.5   จัดล าดับสาระการเรียนรู้ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้เรียน 2    
     2.6   การเตรียมสื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เนื้อหา และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2    

     2.7   เตรียมการวัดผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 2    
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
     3.1   การน าเข้าสู่บทเรียนและการสร้างบรรยากาศ 3    
     3.2   การพูดและอธิบายได้ชัดเจน 3    
     3.3   การใช้ค าถามเหมาะสมและกระตุ้นการคิด 3    
     3.4   การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน 3    
       3.5     การด าเนินการสอนให้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ 3    
     3.6   การใช้สื่อการเรียนการเรียนรู้ได้เหมาะสม 3    
     3.7   การใช้เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสม 3    
     3.8   การสรุปบทเรียนได้เหมาะสม  3    
     3.9   สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม 3    
     3.10  การวัดและการประเมินผลการเรียนการเรียนรู้ 3    
     3.11  การแก้ปัญหาในการเรียนการสอน 3    

การสอบสอน 
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คุณลักษณะที่พึงประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ผลการประเมินของผู้สอบสอนคน
ท่ี 

1 2 3 
     3.12  การจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่างอิสระตาม
ความสนใจ 

3    

4. การควบคุมชั้นเรียน     
     4.1  ความสนใจและการตอบสนองของนักเรียน 5    
     4.2  การควบคุมวินัยในชั้นเรียน 5    

รวม 100    
คะแนนเฉลี่ย 100  

   
   ลงชื่อ 

ผู้สอบสอนคนที่ 1..................................................................................................................................... 

ผู้สอบสอนคนที่ 2..................................................................................................................................... 

ผู้สอบสอนคนที่ 3..................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ:  การสอบสอนประเมินโดยครู/อาจารย์พี่เลี้ยงร่วมกับอาจารย์นิเทศก์อย่างน้อย 1 คน 
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การบันทึกการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดย นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 

ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา........... 
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การบันทึกการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคเรียนที่...................ปีการศึกษา...................... 

ชื่อ – ชื่อสกุล.....................................................................สาขาวิชา.......................................................... 
โรงเรียนปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์............................................................................................. 
ผู้อ านวยการ................................................................................................................................................ 
ฝ่ายประสานงานของสถานศึกษาปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
.................................................................................................................................................................... 
 
ครู/อาจารย์พีเ่ลี้ยง 
1.  รายวิชา.................................. ระดับชั้น........................ อาจารย์.................................................. 
2.  รายวิชา.................................. ระดับชั้น........................ อาจารย์.................................................. 
3.  รายวิชา.................................. ระดับชั้น........................ อาจารย์.................................................. 

 
อาจารย์นิเทศก์การศึกษา.......................................................................................................................... 
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ......................................................................................................................... 
 
วันเริ่มปฏิบัติงาน.............................................................. 
วันสุดท้ายที่ปฏิบัติงาน..................................................... 
 
 
 
หมายเหตุ  การบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เขียนตัวบรรจง  มีการตรวจสอบ

ความถูกต้องชัดเจน  และบันทึกเป็นประจ าทุกวัน  พร้อมส่งให้อาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรียนอ่าน
ทุกสัปดาห ์ส่งให้อาจารย์นิเทศก์การศึกษา และอาจารย์นิเทศก์เฉพาะอ่านเมื่ออาจารย์มานิเทศก์ 
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บันทึกกิจกรรมประจ าสัปดาห์ของนิสิต 
ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา............. 
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สัปดาห์ที ่1 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่2 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 

สัปดาห์ที ่3 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



141 

การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่4 
สรุปกจิกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณท์ี่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่5 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่6 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่7 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 

สัปดาห์ที ่8 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่9 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่10 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่11 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่12 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ขอ้คิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่13 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่14 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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สัปดาห์ที ่15 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 

สัปดาห์ที ่16 
สรุปกิจกรรมในรอบสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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การแก้ปัญหา ผลจากการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 
ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ที่ได้รับ 
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การบันทึกการสังเกตการสอน 

ของครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 

ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา............. 
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การบันทึกการสังเกตการสอนครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา ..................... 

 
ชื่อครู/อาจารย์พี่เลี้ยง............................................................................รายวิชา...................................... 
ชั้น........................เรื่อง............................................................................................................................... 
ชื่อนิสิตผู้สังเกต.................................................................วันที่สงัเกต.........................เวลา..................... 
 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ (เช่น  การสร้างบรรยากาศในการเรียน  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ สัมพันธภาพระหว่างครู

กับนักเรียน  การจัดการช้ันเรียน  การมสี่วนร่วมของนักเรียน การตรวจสอบ/ประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียน เป็นต้น) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
 
สิ่งที่จะน าไปประยุกต์ใช้
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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การบันทึกการสังเกตการสอนครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา ..................... 

 
ชื่อครู/อาจารย์พี่เลี้ยง............................................................................รายวิชา...................................... 
ชั้น........................เรื่อง............................................................................................................................... 
ชื่อนิสิตผู้สังเกต.................................................................วันที่สงัเกต.........................เวลา..................... 
 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ (เช่น  การสร้างบรรยากาศในการเรียน  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ สัมพันธภาพระหว่างครู

กับนักเรียน  การจัดการช้ันเรียน  การมสี่วนร่วมของนักเรียน การตรวจสอบ/ประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียน เป็นต้น) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
 
สิ่งที่จะน าไปประยุกต์ใช้
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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การบันทึกการสังเกตการสอนครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา ..................... 

 
ชื่อครู/อาจารย์พี่เลี้ยง............................................................................รายวิชา...................................... 
ชั้น........................เรื่อง............................................................................................................................... 
ชื่อนิสิตผู้สังเกต.................................................................วันที่สงัเกต.........................เวลา..................... 
 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ (เช่น  การสร้างบรรยากาศในการเรียน  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ สัมพันธภาพระหว่างครู

กับนักเรียน  การจัดการช้ันเรียน  การมสี่วนร่วมของนักเรียน การตรวจสอบ/ประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียน เป็นต้น) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ส่ิงทีจ่ะน ำไปประยุกต์ใช้
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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การบันทึกการสังเกตการสอนครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา ..................... 

 
ชื่อครู/อาจารย์พี่เลี้ยง............................................................................รายวิชา...................................... 
ชั้น........................เรื่อง............................................................................................................................... 
ชื่อนิสิตผู้สังเกต.................................................................วันที่สงัเกต.........................เวลา..................... 
 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ (เช่น  การสร้างบรรยากาศในการเรียน  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ สัมพันธภาพระหว่างครู

กับนักเรียน  การจัดการช้ันเรียน  การมสี่วนร่วมของนักเรียน การตรวจสอบ/ประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียน เป็นต้น) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ส่ิงทีจ่ะน ำไปประยุกต์ใช้
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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การบันทึกการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ 3 ฝ่าย 

4. อาจารย์นิเทศก์การศึกษา 

5. อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 

6. ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 
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บันทึกการนิเทศการปฏิบัตกิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่.......ปีการศึกษา..................... 

 
ชื่อนิสิต.................................................รหัส.....................................สาขาวิชา............................................ 
โรงเรียน...................................................................................................................................................... 
ชื่ออาจารย์นิเทศก์....................................................................................................................................... 
    ครู/อาจารย์พี่เลีย้ง  การศึกษา  วิชาเฉพาะ 

การปฏิบัติการสอน 
    การปฏิบัติการสอน ชั้น......................กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................................ 
   เรื่อง............................................................................................................................................... 
    งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ครู.................................................................................................... 

ครั้งที่............. 
วันที่...................เดือน.....................................พ.ศ.....................
เวลา…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0 



175 

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

 
 

         ลงชื่อ................................................ผู้นิเทศก์ 
              (.................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. บันทึกสภาพที่พบเห็นตามจุดประสงค์ของการนิเทศและให้บันทึกข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงและติดตามผลในครั้งต่อไป 

2. บันทึกต่อด้านหลังหรือใช้กระดาษเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมหากแบบบันทึกไม่พอเพียง 
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บันทึกการนิเทศการปฏิบัตกิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่.......ปีการศึกษา..................... 

 
ชื่อนิสิต.................................................รหัส.....................................สาขาวิชา............................................ 
โรงเรียน...................................................................................................................................................... 
ชื่ออาจารย์นิเทศก์....................................................................................................................................... 
    ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง  การศึกษา  วิชาเฉพาะ 

การปฏิบัติการสอน 
    การปฏิบัติการสอน ชั้น.........................กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................... 
   เรื่อง................................................................................................................................................ 
    งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ครู.................................................................................................... 

ครั้งที่............. 
วันที่...................เดือน.....................................พ.ศ.....................
เวลา…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..........................................................................................
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

 
         ลงชื่อ................................................ผู้นิเทศก์ 
              (.................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. บันทึกสภาพที่พบเห็นตามจุดประสงค์ของการนิเทศและให้บันทึกข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงและติดตามผลในครั้งต่อไป 
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....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
5. นวัตกรรม/สื่อทางการศึกษา 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

          ลงชื่อ.................................................ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง 

             (..................................................) 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา............. 
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รายงานผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา........... 

 
ชื่อโรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน.............................................................ถนน.................................................. 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................... 
วันที่เริ่มปฏิบัติการสอน............................................................................................................................... 
วันสุดท้ายของการปฏิบัติการสอน.............................................................................................................. 
จ านวนคาบที่ปฏิบัติการสอนทั้งหมด................................................คาบ 
 
ครู/อาจารย์พีเ่ลี้ยง  
 1.  .......................................................  รายวิชา..................................................... 
 2.  .......................................................  รายวิชา..................................................... 
อาจารย์นิเทศก์การศึกษา 
 1.  .......................................................  รายวิชา..................................................... 
 2.  .......................................................  รายวิชา..................................................... 
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 
 1.  .......................................................  รายวิชา..................................................... 
 2.  .......................................................  รายวิชา..................................................... 
 
ผลที่ไดร้ับจากการฝึกสอน 
 1.  ผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาที่สอน 
 2.  รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดดังนี้ 
(1)  บทน า:  ข้อมูลพื้นฐาน 
  1.1  สภาพผู้เรยีน  (ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน  เช่น  สภาพทีน่่าพึงพอใจ  จุดที่ต้องพัฒนา) 
  1.2  วัตถุประสงค์การพัฒนาผู้เรียน 
  1.3  แนวคิด หลักการ เทคนิคส าคัญ (นวตักรรม) ที่น ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
(2)  การด าเนนิการ 
  2.1  การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู ้
          2.1.1  ความรู้ความเข้าใจ (ความคิดรวบยอด หลักการ ทฤษฎี เปน็ต้น) 
          2.1.2  ทักษะ / กระบวนการ 
  ก. ทักษะ / กระบวนการทั่วไป  เช่น  การสืบค้นข้อมูล  การวิ เคราะห์  การสรุป   

การท างานกลุ่ม  การแก้ปัญหา ฯลฯ   
  ข. ทักษะกระบวนการเฉพาะวิชา  เช่น  ทักษะการอ่าน  การพูด  การเขียน การทดลอง   
          2.1.3  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ทศันคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  เป็นต้น)  
  2.2  กิจกรรมการเรียนรู้  (รปูแบบ / วิธี/เทคนิคการสอนที่น ามาใช้) 
  2.3  การประเมินผล  ได้แก ่ วิธีการ และเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
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(3) ผลการปฏิบัติ 
  3.1 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ได้แก่   

3.1.1  ความรูค้วามเข้าใจ 
3.1.2  ทักษะกระบวนการ   
3.1.3  คุณลักษณะที่พึงประสงค์   

 
ผลจากการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

1.  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
2.  การปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
3.  การปฏิบัติงานบริการของโรงเรียน   
4.  การปฏิบัติงานศึกษาและบริการชุมชน   
5.  การปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา   

 
ความส าเร็จทีน่ิสิตภาคภูมิใจ 
 
 

 

 

 

 

 
เจตคติต่อวิชาชีพครูที่เกิดขึ้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะตอ่คณะวิทยาศาสตร ์
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ตอนที่ 3 
ภาคผนวก 
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การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย 
 
บุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพในทางสังคม หมายถึง ภาพของแต่ละบุคคลที่ปรากฏในด้านการแต่งกาย 
ท่วงทีกริยา การแสดงออก ที่จะท าให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ  
ผู้ที่ปรากฏกายอย่างดีทั้งด้านการแต่งกายและมารยาทสังคมอันดี จะเป็นที่ประทับใจใคร่คบหาสมาคม
นิยมชมชื่น บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน เช่น การฝึกท่วงทีกริยาที่ดูดี แต่งกาย
ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การมีมารยาทสังคมที่ดี 
 
การเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

การเสริมสร้างบุคลิกภาพสามารถพัฒนาได้ ตั้งแต่การเคลื่อนไหว การทรงตัว การพูด 
ความสะอาดหมดจด ความนึกคิดที่ดี ซึ่งสามารถฝึกฝนได้ดังนี ้

การนั่ง ควรนั่งไหล่ตรง หลังตรง วางมือในที่อันควร 
การยืน ควรยืนตัวตรง อกผายไหล่ผึ่ง ขาตรง เท้าชิด หรือเบี่ยงเล็กน้อย 
การเดินและการเคลื่อนไหว ควรเดินตัวตรง ศีรษะตั้งตรง แกว่งแขนเล็กน้อย 
การหยิบของที่พ้ืน ควรย่อตัวลงหยิบ ไม่ใช่ก้มตัวลงหยิบ 
การพูด ควรพูดด้วยจังหวะที่ดี ใช้น้ าเสียงที่จริงใจ ให้ความรู้สึกเป็นมิตร 
การแสดงสีหน้า ควรแสดงสีหน้าปกติ ไม่แสดงความยินดี โกรธ หรือเย็นชาจนเกินไป 
การคิด ควรคิดแต่สิ่งที่ดี ไม่หมกมุ่นอยู่กับความทุกข์ 

การรักษาสุขภาพและความสะอาด ควรรักษาน้ าหนักให้เหมาะสมกับความสูง รักษา
สุขภาพกายและจิตให้ดีอยู่เสมอ  รักษาความสะอาดของร่างกาย  สุขภาพที่ดีจะส่งผลให้บุคลิกภาพดี
ด้วยเช่นกัน 
 
การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาละและเทศะ 

การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาละและเทศะหมายถึง การใช้เสื้อผ้ารวมถึงเครื่องประดับ
ตกแต่งร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า โดยให้เหมาะสมกับกาละคือเหมาะสมกับเวลากลางวัน กลางคืน  
งานเลี้ยงต่างๆ และเหมาะสมกับเทศะคือเหมาะสมกับสถานที่เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน โรง
ภาพยนตร์ เป็นต้น 
ความส าคัญของการแต่งกาย 

ความส าคัญของการแต่งกายก็มีด้วยกันอยู่หลายประการ เช่นเพื่อป้องกันอันตราย 
เห็นได้จากการใส่เสื้อผ้าเพื่อป้องกันความหนาว  การใส่เสื้อแขนยาวเพื่อป้องกันแสงแดด  หรือแต่งกาย
เพื่อดึงดูดความสนใจและความสวยงาม  แต่งกายเพื่อแสดงฐานะทางสังคม เช่นเครื่องแบบนักศึกษา  
ข้าราชต ารวจ หรือการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาแพงก็สามารถบ่งบอกถึงฐานะทาง
สังคมได้เช่นกัน นอกจากนี้การแต่งกายยังบ่งบอกถึงขนบธรรมเนียมและความสุภาพ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็มี
ลักษณะแบบแผนของตนเอง อย่างเช่นธรรมเนียมตะวันตกถ้าเป็นงานพิธีการจะต้องแต่งกายครบเครื่อง 
สวมถุงน่อง รองเท้า หมวก ถุงมือ แต่ถ้าเป็นธรรมเนียมไทยเราจะไม่สวมหมวก 
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ประเภทของการแต่งกาย 

โอกาสปกติการแต่งกายในโอกาสปกติ ได้แก่การไปท างาน ประชุม สอบสัมภาษณ์  
ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามสมัยนิยมเหมาะกับสถานที่และสภาพอากาศ 
โอกาสพิเศษ 

งานทั่วไป ถ้าในบัตรเชิญก าหนดว่าแต่งกายตามสบาย casual dress หรือ casual 
clothes สุภาพบุรุษสามารถสวมเสื้อเชิตผูกเนคไท ชุดพระราชทานหรือ ใส่เสื้อเชิตสวมสูททับโดยไม่ต้อง
ผูกเนคไท ส่วนสุภาพสตรีแต่งกายเรียบร้อยมีเครื่องประดับบ้างเล็กน้อย 

งานเลี้ยงตอนค่ า มักเขียนไว้ในบัตรเชิญว่า Dinner  การแต่งกายควรหรูหราขึ้น 
สุภาพบุรุษใส่เสื้อเชิตผูกเนคไทสวมสูททับ สุภาพสตรีสวมกระโปรงตามสมัยนิยมหรือสวมกระโปรงยาว
ที่ดูหรูหรา ถ้าเป็นงานเลี้ยงรับรองหรือ cocktail สามารถสวมกระโปรงฟูได้เพราะเป็นการยืน
รับประทาน 

งานราตรีสโมสร มักก าหนดว่าเป็น Formal even wear สุภาพบุรุษจะแต่งกายครบ
เครื่องเต็มยศ ประกอบด้วยสูท กางเกง เสื้อเชิต เสื้อแค่เอว ผ้าคาดเอว โบว์ไท รองเท้าสีด า  
ส่วนสุภาพสตรีสวมชุดยาวเปิดไหล่  หรือเสื้อแขนยาวมีการตกแต่งหรูหรา หรืออาจใช้ชุดไทยจักรี ชุด
ไทยบรมพิมาน 

งานพิธีการ เช่นงานพระราชทานปริญญาบัตร  งานพระราชพิธี งานที่เป็นทางการ 
การแต่งกายต้องเป็นไปตามก าหนด เช่นชุดปกติขาว ชุดสากล ชุดไทยต่างๆ  สุภาพสตรีไม่ควรสวม
กระโปรงสั้นหรือยาวเกินไป 

งานท าบุญที่วัด ควรแต่งกายสุภาพมิดชิด สีสันไม่ฉูดฉาด เหมาะกับรูปร่างและ
ผิวพรรณ  ในกรณีของงานศพสุภาพบุรุษควรใส่ชุดสูทสีเข้มสวมเชิ้ตขาว เนคไทสีด า รองเท้าถุงเท้าสีด า 
ถ้าเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพ ข้าราชการใส่ชุดปกติขาวสวมแขนทุกข์ สุภาพสตรีสวมชุดด าแบบสุภาพ 
ไม่ควรมีลวดลาย 

ยามพักผ่อนแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเช่นเวลาอยู่บ้าน ชุดนอนแต่งตาม
ความชอบส่วนตัวแต่ควรเป็นผ้าเบาสบาย การไปเที่ยวแต่งให้เหมาะกับสถานที่เช่นไปทะเล ปีนเขาควร
ใส่กางเกง   เวลาเล่นกีฬาควรสวมชุดกีฬาเพื่อความเหมาะสม 
 
เครื่องแต่งกายมาตรฐานสุภาพสตรี 

เสื้อผ้า(Garment) เสื้อผ้าสุภาพสตรีที่เป็นมาตรฐาน ได้แก ่
Basic suit เป็นชุดคนละชิ้น แบบเรียบ ตัดเย็บดี สวมใส่ได้รูป สีเบสิค ใช้ผ้าท ากระดุม 

ใช้อปุกรณ์ประกอบการแต่งกายได้หลายแบบ 
Basic dress เป็นชุดติดกันแบบเรียบๆ มีรายละเอียดหรูกว่า Basic suit ใช้ได้หลาย

โอกาส ใช้ได้กับเครื่องประดับหลากหลาย 
Suit dress เป็นเสื้อสองชั้น ข้างในเป็นชุดติดกัน (Dress) และมีเสื้อนอก (Jacket) 

สวมทับ กลางวันใช้เป็นสูท กลางคืนถอดสูทออกไปงานเลี้ยงได ้



211 

 
เครื่องประกอบการแต่งกาย (Accessories) 
กระเป๋าถือ อาจท าจากผ้าหรือหนัง ควรเลือกสีกลางๆ เพราะสามารถใช้เข้ากับชุดและ

รองเท้าได้หลากหลาย 
รองเท้า ควรมีอย่างน้อยสองคู่ เช่นด ากับน้ าตาลหรือครีม เพื่อเลือกใส่ให้เข้ากับชุด  

ถ้าเป็นไปได้ควรมีรองเท้าห้าคู่ขึ้นไปคือ รองเท้าส้นแบนเช่น รองเท้าผ้าใบ รองเท้าแตะ  รองเท้ามีส้นปาน
กลางสองคู่ส าหรับใส่ท างาน และรองเท้าแบบเรียบแต่หรูส าหรับใส่ไปงาน  ควรเลือกใช้รองเท้าให้เหมาะสม
กับกาลเทศะ เช่นเวลาไปท างาน ประชุมควรใส่รองเท้าหุ้มส้น ส้นเตี้ย แบบเรียบๆ เวลาเล่นกีฬาควรใส่
รองเท้ากีฬา รองเท้าหุ้มส้นที่มีพื้นยางเพื่อป้องกันการลื่น ในโอกาสพิเศษหรืองานเลี้ยงควรสวมรองเท้าส้นสูง
แบบเรียบหรู เวลาเลือซื้อรองเท้านอกจากความสวยงามแล้วควรค านึงถึงความสบายในการสวมใส่ด้วย 

หมวก ในประเทศไทยเราส่วนใหญ่การสวมหมวกเพื่อป้องกันแดดและลม ดังนั้นการมี
หมวกหนึ่งหรือสองใบก็เป็นการเพียงพอ ควรเลือกสีกลางๆเช่น เทาหรือสีเนื้อเพราะสามารถใส่ได้ทุก
โอกาส 

ถุงเท้า ควรสวมเมื่อใส่ไปในงานที่เป็นทางการหรือพิธีการ และขณะเล่นกีฬา ควรเลือก
สีกลางๆท าจากวัสดุที่นุ่มใส่สบาย 

เข็มขัด ควรเลือกสีให้เหมาะกับเสื้อผ้าและรองเท้า 
เครื่องประดับ (Jewelry)  จะมีสองลักษณะคือ Costume jewelry คือเครื่องประดับที่

ออกแบบเพื่อให้สวามเข้าชุดกับเสื้อผ้า ท าจากวัสดุที่มีราคาไม่มาก  และFine jewelry ท าจากวัสดุที่มี
ราคาจ าพวก ทอง และอัญมณีที่มีราคา 
 
เครื่องแต่งกายมาตรฐานสุภาพบุรุษ 

เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ 
สูท ประกอบด้วยเสื้อนอกและกางเกงสีเดียวกัน บางครั้งมีเสื้อกั๊กประกอบด้วย สูทจะ

เปลี่ยนไปตามแฟชั่น บางครั้งปกใหญ่หรือปกเล็ก  ตัวสั้นหรือตัวยาว กระเป๋าตรงหรือเฉียง กะดุม
แถวเดียวหรือสองแถว ควรเลือกตามสมัยนิยม 

กางเกง มีด้วยกันหลายแบบเช่น ขาตรง ขาบาน ขาแคบ เป้าตึงและเป้าหย่อน 
ควรเลือกใช้ตามสมัยเช่นกัน 

สูทในงานพิธีการ(Formal Evening Wear) บางครั้งเรียกว่า Black Tie ประกอบด้วย
เสื้อสีด าปกแบะท าจากผ้าต่วน หรือ ทักซีโด และเชิ้ตแขนยาว ผูกโบว์ไทสีด า และถ้าเป็นงานพิธีการ
มากๆ จะสวมเสื้อนอกที่มีด้านหลังยาว 

เบลเซอร์(Blazer) เป็นเสื้อนอกที่ใช้สวมทับเสื้อเชิ้ต แต่ไม่จ าเป็นต้องใช้ร่วมกับกางเกง
สีเดียวกันหรือผ้าชนิดเดียวกัน 

เสื้อผ้าและเครื่องประกอบการแต่งกาย 
เสื้อเช้ิต มีด้วยกันหลายแบบ Dress shirt เป็นเชิ้ตทั่วไปแต่ค่อนข้างเป็นทางการ มักผูก

เนคไทประกอบ Work shirt เป็นเชิ้ตส าหรับใส่ทางการไม่ต้องผูกเนคไท ส าหรับใส่ท างานที่ต้องใช้
แรงงาน  Sport shirt เป็นผ้ายืดหรือผ้าทอสีพื้นและลายทางรวมถึงเสื้อโปโลที่สวมทางศีรษะ Formal 
shirt เป็นเชิ้ตใช้กับงานพิธีการมักเป็นสีพื้นและจับพลีทที่อก 
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รองเท้า ควรมีอย่างน้อยสองคู่ส าหรับใส่ไปท างาน ควรเป็นสี ด าหรือน้ าตาลแบบ
เรียบร้อย เลือกใส่ให้เหมาะสมกับเสื้อผ้า จะเป็นแบบสวมหรือผูกเชือกก็ได้ แต่ถ้าเป็นการแต่งเครื่องแบบ
เต็มยศควรเลือกใช้รองเท้าผูกเชือกสีด า  ในยามพักผ่อนควรใช้รองเท้าสาน ส่วนในการเล่นกีฬาควรใช้
รองเท้าผ้าใบ 

ถุงเท้า ควรเป็นสีเดียวกับรองเท้า  หรือใช้ถุงเท้าสีเข้มกับรองเท้าด า ส่วนรองเท้าสี
น้ าตาลสามารถใช้สีเนื้อได้ ไม่ควรใช้ถุงเท้าสีสดจนเกินไป ในงานศพควรใช้รองเท้าด าและถุงเท้าด า
เท่านั้น 

ผ้าเช็ดหน้า ควรเลือกสีกลางๆ เช่น ด า เทา น้ าเงิน น้ าตาล ครีม น้ าเงิน เพราะเข้ากับ
เสื้อผ้าได้ทุกสี 
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ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพ

ที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติ
ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ  สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่
ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพตอบสังคมได้ว่าการที่กฎหมายให้ความส าคัญกับ
วิชาชีพทางการศึกษา  และก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ  
ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพ 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  มาตรา 49  ก าหนดให้
มีมาตรฐานวิชาชีพ  3  ด้าน  ประกอบด้วย 

1.  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  หมายถึง  ข้อก าหนดส าหรับผู้ที่จะ
เข้ามาประกอบวิชาชีพจะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ จึงจะ
สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้ เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ 

2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทั้งความช านาญเฉพาะด้านและความช านาญตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนดว่า มีความรู้ 
ความสามารถ และความช านาญ  เพียงพอที่จะด ารงสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อไปได้
หรือไม่  นั่นก็คือการก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี 

3.  มาตรฐานการปฏิบัติตน  หมายถึง  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประพฤติตน
ของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ 
เพื่อด ารงไว้ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่คุรุสภาจะก าหนดเป็นข้อบังคับต่อไป  หากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  ท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นจนได้รับการร้องเรียนถึงคุรุสภาแล้ว  ผู้นั้ นอาจถูก
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ยกข้อกล่าวหา  
(2) ตักเตือน  (3) ภาคทัณฑ์  (4) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี   
(5) เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 54) 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ  ซึ่งจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ อันถือเป็นเป้าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา  ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้สามารถน าไปใช้ใน
การประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูงและได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม 
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รายชื่อสถานศึกษาในการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1. โรงเรียนเทพศิรินทร์   1466 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร. 10100  โทร. 02-2246085 , 02-621-5801  

2. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   40 ถนนรามค าแหง ซอยรามค าแหง 43/1 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310  โทร. 02-538-3964, 02-538-2573, 02-530-2747, 
02-514-1403 

3. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  โทร.02-2791992, 02-2792429, 02-2792638   

4. โรงเรียนหอวัง 16/9  ถนนพหลโยธิน  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 
10900 โทรศัพท์ 0-2512-6000  

 
จ านวนนสิิตที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ปีการศึกษา  2560 
 

สาขาวิชา จ านวนนสิิต 
คณิตศาสตร ์ 1 
เคมี 3 
ชีววิทยา 2 
ฟิสิกส ์ 3 
     รวมจ านวน 9 
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(ตวัอยา่ง) 

ใบลาป่วย  ลากิจ  ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

      เขียนที่................................................................ 
 

     วันที่..........เดือน........................................พ.ศ................ 
 
เรื่อง   ขอลาปว่ย/ลากิจ 
 
เรียน   ................................................... 
 

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นางสาว) ............................................................มีความประสงค์จะ
ขอลาหยุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เนื่องจาก ........................................... ............  มีก าหนด
...................วัน  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่............เดือน....................................พ.ศ..................ถึงวันที่ ................
เดือน...............................................พ.ศ..............ครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าได้ ลาป่วย/ลากิจ เมื่อวันที่..........
เดือน.....................................พ.ศ.........ถึงวันที่......... เดือน.................. พ.ศ................ 
 

ระหว่างท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนนี้   ข้าพเจ้าได้ลาป่วย.........วัน
ลากิจ...........วัน  รวมการลาครั้งนี้เป็นลาป่วย..............วันและลากิจ.................วัน ในระหว่างหยุดการฝึก
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ข้าพเจ้าจะพักอยู่ที่ ..................................ต าบล/แขวง
..................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย์
.............................เบอร์โทรศัพท์/มือถือ.......................................... 
 

จึงเสนอมาเพื่อได้โปรดอนุมัติ 
 

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
 
 

…………………………………. 
(…………………………………) 

นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ ์
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        คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 
ข้อมูลและตรวจสอบข้อมลู 
รองศาสตราจารยพ์งษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ   ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร กศ.ม. (ฟิสิกส์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรต ิ พรพิสุทธิมาศ   ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร กศ.ม. (ชีววิทยา) 
ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ิยรัตน์  ดรบัณฑิต    ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร กศ.ม. (เคมี) 
อาจารย์รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ ์      ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 
 
รวบรวม เรียบเรียง บันทึกข้อมูลและจัดท า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อาจารยม์าโนชญ์ เฮงวัฒนะ       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ 
นางสาวยุภาวดี  โคษา        นักวิชาการศึกษา 
นางวนิดา  ภาษีผล         นักวิชาการศึกษา 
 
ออกแบบปก 
นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม      นักวิชาการศึกษา 
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