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รายละเอียดวิชา 1001801  
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

(Practicum in Profession of Teaching) 

2 หน่วยกติ (90 ช่ัวโมง) 

 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 

 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท ี ่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ

จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทบาทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชัน้ในสถานศกึษา เข้าใจ

บรบิทชุมชน ร่วมมอืกับผูป้กครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใชใ้นการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ

การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจติวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเ้รยีนตามศักยภาพ สรปุแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน

และนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที ่ครู ถอดบทเรียนจาก

ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรูใ้นสถานศึกษาไป

ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นรูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ (PLC) 

เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มคีวามรอบรู ้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

รายวิชาบูรณาการ 

1. 1001103 พลเมอืงที่เข้มแข็ง (Potency Citizenship) 3(2-2-5) 

วเิคราะห์ ออกแบบการปฏบิัต ิจัดทำโครงการ และปฏบิัตตินที่แสดงออกถงึการเคารพศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทยีม เคารพสิทธ ิเสรภีาพ 

และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม

กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ

ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เขม้แข็ง และเคารพสทิธผิู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อ

หนา้ที่ของตนเอง มจีติอาสา 

2. 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู (Communication for Teacher) 3(2-2-5) 

ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ 

ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคดิ 

ทฤษฎ ีวาทวทิยาสำหรับครู หลักการ เทคนคิวธิกีารใช ้ฝกึปฏบิัติการฟงั การพูด การอ่าน การเขียน ภาษา

ท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้

ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผูเ้รียน สืบค้นสารนเิทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ 



 
 

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการ

อยู่รว่มกันอย่างสันติ 

3. 1021101 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 3(2-2-5) 

พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรรายวชิาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคลอ้ง

กับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน

เกี ่ยวกับปรัชญาการศึกษา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและ

รปูแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศกึษา จติวิทยา สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลย ีและที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา การนำหลักสูตร

ไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
หมายเหตุ : ขดีเส้นใต ้หมายถงึ สมรรถนะเฉพาะท่ีนำมาบูรณาการกับวชิาการฝึกปฏิบัตวิชิาชพีระหว่างเรยีน 

 

นิยามการฝึกปฏิบัตวิิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมายถึง การศึกษา สังเกตการปฏบิัติ

หน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้น และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาและคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อันสมควรแก่สถานภาพ วัยวุฒิ คุณวุฒิและความสามารถของนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั ้นปีที ่ 1 ทั ้งในและนอกสถานศึกษา ในความควบคุมดูแลของผู ้บริหาร

สถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อนำมาวเิคราะห์ สังเคราะห์ และ

ถอดบทเรียนตามประเด็นที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก

เพื่อให้นักศกึษาเกดิความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู 

 

ผลการเรียนรู้และสมรรถนะที่พงึประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
 

มาตรฐานวชิาชพี 
ทางการศกึษา 

นยิาม 
ผลการเรียนรู้และสมรรถนะ 

ที่พงึประสงค ์

มาตรฐานความรูแ้ละ
ประสบการณ์วชิาชีพ 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับความรูแ้ละประสบการณ์
ในการจัดการเรยีนรู ้หรอืการจัดการศึกษา 
ซึ่งผูต้อ้งการประกอบวชิาชีพทางการศกึษา 
ตอ้งมเีพยีงพอท่ีสามารถนําไปใชใ้นการ
ประกอบวชิาชพีได้ 

1. ประยุกต์ใช้ความรูท้างจติวิทยา 
เทคโนโลยดิีจทิัล การพัฒนาหลักสูตร 
วาทวิทยา เพ่ือพัฒนาผูเ้รยีนตาม 
ศักยภาพ  

2. สรุปแนวทางและลักษณะกจิกรรม 
การพัฒนาวิชาชีพของครูทัง้ในและ 
นอกสถานศกึษา ผ่านกระบวนการ 
สังเกตและวเิคราะห์การปฏบิัตหิน้าท่ีคร ู

มาตรฐาน 
การปฏบิัตงิาน 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรอื 
การแสดงพฤตกิรรม การปฏิบัตงิานและ 
การพัฒนางาน ซึ่งผูป้ระกอบวิชาชพี 

1. รอบรูบ้ทบาทหนา้ท่ีครูผูส้อนและ 
ครูประจำชัน้ในสถานศกึษา 

2. เข้าใจบรบิทชุมชน 



มาตรฐานวชิาชีพ 
ทางการศกึษา 

นยิาม 
ผลการเรยีนรู้และสมรรถนะ 

ที่พงึประสงค ์

ทางการศึกษาตอ้งปฏบัิตติามเพื่อให้เกดิผล 
ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายการเรยีนรู ้ 
หรอืการจัดการศึกษา รวมท้ังตอ้งฝกึฝนให้มี
ทักษะหรอืความชํานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. รว่มมอืกับผูป้กครองในการเก็บ 
รวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการพัฒนา  
ดูแล ช่วยเหลอืผูเ้รยีนให้มคีุณลกัษณะ 
อันพึงประสงค์  

4. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รยีน 
ได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ 
การศกึษารายกรณ ี(Case Study) 

มาตรฐาน 
การปฏบิัตติน 

จรรยาบรรณของวิชาชพีที่กําหนดขึน้เป็น 
แบบแผนในการประพฤตติน ซึ่งผูป้ระกอบ
วชิาชพีทางการศกึษาต้องปฏิบัตติาม เพ่ือ
รกัษาและส่งเสรมิเกยีรตคุิณ ชื่อเสยีง และ
ฐานะของผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศึกษา 
ให้เป็นท่ีเชื่อถือศรัทธาแก่ผูร้บับรกิารและ
สังคม อันจะนํามาซึ่งเกยีรตแิละศักดิ์ศรี 
แห่งวชิาชีพ 

1. สรปุคุณลักษณะของตนเองและครู 
ที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธา 
ในวชิาชพีครู  

2. ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและ 
ต่อวิชาชีพ 

ถอดบทเรยีนจากประสบการณ์การเรยีนรูใ้นสถานศกึษา สังเคราะห์องค์ความรูแ้ละนำผลจากการเรยีนรู ้
ในสถานศกึษาไปประเมนิสะทอ้นกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นรูปแบบชุมชนแห่ง 
การเรยีนรู ้(PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มคีวามรอบรู ้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
การฝึกปฏิบัติวิชาชพีระหว่างเรียน 

 

 
 

เพื่อให้การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรยีนมีประสทิธภิาพ เกิดความชัดเจนในทางปฏบิัติ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา คณะครุศาสตร์จึงได้กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

ระหว่างเรยีนสำหรับนักศกึษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปทีี่ 1 ไวดั้งนี้ 

 

คุณสมบตัิของนักศึกษาที่มีสทิธิ์ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

1. ศกึษาอยู่ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ภาคการศกึษา และ 

2. ลงทะเบยีนเรยีนวชิา 1001801 การฝกึปฏบัิตวิชิาชพีระหว่างเรียน ในภาคการศกึษาที่ออกฝึกปฏบิัติ

วชิาชพีระหว่างเรยีน และ 

3. ไดร้ับผลการเรยีนไมต่่ำกว่า D และตอ้งไม่ตดิ I หรอื W ในรายวชิาชพีครทูุกวิชาที่เรยีนผ่านมาแลว้ และ 

4. เข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนตามที่คณะครุศาสตร์กำหนด 

ยกเวน้มเีหตุจำเป็นไดร้ับการอนุญาตจากสาขาวชิาและไดร้ับการปฐมนเิทศจากสาขาวชิาแลว้ 

  

ระยะเวลาของการฝึกปฏิบัตวิิชาชพีระหวา่งเรียนและการนเิทศ 

1. นักศึกษาต้องศึกษาเรียนรู ้และฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษาที่คณะครุศาสตร์กำหนด 

ตลอดระยะเวลาติดต่อกัน รวม 4 สัปดาห์ โดยไม่มีการลา (ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บป่วย โดยการ

พจิารณาอนุมัตอิยู่ในดุลยพนิจิของผูบ้รหิารสถานศกึษาและเป็นไปตามระเบยีบของสถานศกึษา) 

2. ตลอดระยะเวลาของการฝึกปฏิบัตวิชิาชีพในสถานศกึษา นักศึกษาจะได้รับการนิเทศจากครูพี่เลี้ยง

และอาจารย์นเิทศก์ อย่างนอ้ย 1 ครัง้ 

 

การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัตวิิชาชีพระหว่างเรียน 

1. นักศกึษาตอ้งเข้ารับการปฐมนเิทศก่อนออกฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรยีน เพื่อรับทราบข้อกำหนด

และคำชี้แจงเก่ียวกับการฝกึปฏิบัตวิิชาชพี ตามระยะเวลาที่คณะครศุาสตรก์ำหนด หรือผ่านการปฐมนิเทศ

จากสาขาวชิา 

2. การปฐมนิเทศที่จัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ เป็นการให้ข้อมูล

เบื้องตน้เกี่ยวกับขอบข่ายของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน การปฏิบัตงิาน การปฏิบัตตินขณะอยู่ใน

สถานศึกษา การเตรียมตัวรับการนิเทศ การติดต่อประสานงานกับคณะครุศาสตร์ ปฏิทินการฝึกปฏิบัติ

วชิาชพี ตลอดจนบุคลกิภาพและการทำงานรว่มกับผูอ้ื่น 

3. การปฐมนิเทศโดยสถานศึกษา อาจจัดขึ้นอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ได ้ประกอบด้วยผู้บรหิาร

และผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับกิจกรรมการฝกึปฏิบัตวิิชาชีพ เป็นการใหข้้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา เช่น สภาพบริบท



ของสถานศึกษา ระเบยีบปฏิบัต ิการปรับตนกับบุคลากรภายในสถานศกึษา การใช้แหล่งวชิาการหรอืแหล่ง

เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน ปฏิทินปฏิบัติงานและภาระงานหรือกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ 

ตลอดจนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝกึปฏบัิตวิิชาชีพของนักศกึษา 

 

การเปลี่ยนสถานศึกษาในระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสถานศึกษาในระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพได้ เมื่อมีเหตุข้อใดข้อหนึ่งหรือ

หลายขอ้ดังนี้ 

1. สถานศกึษาไม่สามารถจัดหาครูพี่เลีย้งที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้แก่นักศกึษาได้ 

2. สภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคมของสถานศึกษา เป็นภัยต่อสวัสดิภาพหรือ

สุขภาพของนักศกึษา 

3. เกิดเหตุสุดวสิัยทำใหน้ักศกึษาไม่สามารถเดนิทางไปรบัการฝกึปฏบิัตวิชิาชีพในสถานศกึษาเดมิได้ 

 การขอเปลี่ยนสถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ให้สาขาวิชาทำบันทึกข้อความ ที่ลงนามโดย

นักศึกษาผูป้ระสงค์ขอเปลี่ยนสถานศึกษา และลงนามอนุญาตโดยอาจารย์นิเทศก์และประธานคณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตรที่นักศกึษาสังกัด ยื่นต่อคณะครุศาสตร์ ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่เริ่มตน้การฝกึปฏบิัติ

วชิาชพี หรอืในทันทีท่ีเกดิเหตุให้เปลี่ยนสถานศกึษาได้ในวรรคแรก 

 คณะครุศาสตร์ จะดำเนินการพิจารณาตามคำร้องของสาขาวิชาและแจ้งเรื่องเป็นหนังสือให้

สาขาวชิาทราบ ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ได้รบัเรื่องจากนักศกึษา ท้ังนี้การอนุมัติเป็นไปตามมติของ

คณะกรรมการบรหิารศูนยฝ์กึประสบการณ์วชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร์ 

 กรณีนักศึกษายื่นเรื่องอันเป็นเท็จหรือกระทำการขอเปลี่ยนสถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัตวิิชาชีพ 

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้คณะครุศาสตร์เรียกตัวนักศึกษาผู้นั้นกลับ และถือเป็นการยุติการฝึกปฏิบัติ

วชิาชีพของนักศกึษา ซึ่งนักศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเรยีนวชิา 1001801 การฝึกปฏิบัติวิชาชพีระหว่างเรยีน ใหม่

ในภาคการศึกษาถัดไปที่เปดิสอน 

 

เหตุส้ินสุดการฝึกปฏบิัตวิิชาชพีระหวา่งเรียน 

การฝกึปฏิบัตวิิชาชีพระหว่างเรียนจะสิ้นสุดหรอืยุติลง เมื่อมีเหตุข้อใดขอ้หนึ่งหรือหลายข้อเกิดแก่

นักศกึษา ดังนี้ 

1. ครบกำหนดระยะเวลาของการฝกึปฏบิัตวิชิาชพีระหว่างเรียน 

2. ลาออกหรอืพน้สภาพการเป็นนักศกึษา 

3. ได้รับอนุมัตใิห้ลาพักการเรยีนจากทางมหาวทิยาลัย 

4. กระทำผดิวนิัยรา้ยแรงและถูกเรยีกตัวกลับมหาวิทยาลัย 

5. ขอถอนหรอืขอยกเลกิวชิา 1001801 การฝกึปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรยีน 

6. ไม่เขา้รับการฝกึปฏบิัติวชิาชพีตดิต่อกันตัง้แต่ 3 วันขึ้นไป โดยไม่มเีหตุผลอันสมควร 

7. ยื่นเรื่องอันเป็นเท็จหรือกระทำการขอเปลี่ยนสถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพ โดยไม่มี

เหตุผลอันสมควร และถูกเรยีกตัวกลับมหาวิทยาลัย 



 
 

8. เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่ใช่ความผิดของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการฝึกปฏิบัติ

วชิาชพีในสถานศกึษาไดอ้กีต่อไป 

กรณมีเีหตุตามข้อ 3 4 5 6 และ 7 ให้นักศกึษาลงทะเบียนเรยีนวชิา 1001801 การฝกึปฏิบัตวิชิาชีพ

ระหว่างเรยีน ใหม่ในภาคการศกึษาถัดไปที่เปดิสอน 

กรณีมีเหตุตามข้อ 8 ให้คณะครุศาสตร์จัดสรรเวลาและสถานศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัตวิิชาชีพ

ระหว่างเรยีนใหม่ให้แก่นักศกึษา โดยนับเวลาต่อจากวันท่ีเกิดเหตุนัน้ 

 

การถอดบทเรียนประสบการณก์ารเรียนรู้หลังจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

การถอดบทเรยีนประสบการณ์การเรยีนรูห้ลังจากการฝกึปฏบิัตวิชิาชพีระหว่างเรยีนจะดำเนินการ

หลังจากครบกำหนดระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์

ผู้สอนวิชาการฝกึปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรยีน อาจารย์ผู้สอนวิชาชพีครู และอาจารย์ผู้สอนวิชาการศึกษา

ทั่วไป ที่ดำเนนิการสอนในภาคการศกึษาที่นักศึกษาออกฝกึปฏิบัตวิชิาชีพระหว่างเรยีน 

 

  



บทบาทหน้าท่ีของนักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 
กับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

 

 

บทบาทหน้าท่ีของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติวิชาชพีระหว่างเรียน 

1. พงึปฏบิัติงานและปฏบิัตตินตามระเบียบ ขอ้บังคับ ข้อตกลง และแนวปฏิบัตขิองสถานศึกษาใน

ระหว่างการฝึกปฏบิัตวิชิาชพี 

2. พงึปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตาม 1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง กำหนดพฤติกรรม

ด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2556 2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2562 3) ขอ้บังคับคุรุสภา 

ว่าดว้ยจรรยาบรรณของวชิาชพี พ.ศ. 2556 และ 4) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคผนวก ก) 

3. ศกึษา สังเกตการปฏบิัตหิน้าท่ีของครูในสถานศึกษา ให้เกดิความรอบรู้บทบาทหนา้ท่ีครูผู้สอน

และครูประจำชัน้ 

4. ใหค้วามร่วมมือกับผูป้กครองและบุคลากรในสถานศึกษา ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้น

การพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผูเ้รยีนให้มคุีณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5. มีส่วนร่วมหรือให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของสถานศึกษาตามความเหมาะสมกับศักยภาพ

ของตน 

 

เอกสารที่นักศกึษาจะได้รับ 

เอกสาร จำนวน 

1. คู่มือการฝกึปฏิบัตวิชิาชีพระหวา่งเรยีน (SIL1) (ดาวโหลดได้หนา้เวบไซต์)                                     
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี นักศกึษาครชูัน้ปีที่ 1 

1 เล่ม 

2. สมุดลงเวลาปฏบิัตงิานในสถานศกึษา 1 เล่ม 

 

บทบาทหน้าท่ีของผู้ที่เก่ียวข้องกับการฝึกปฏิบัติวชิาชพีระหว่างเรียน 

 ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับการฝึกปฏิบัตวิิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษาชั้นปทีี่ 1 ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย 

คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ครูพี่เลี้ยง และ 3) อาจารย์นิเทศก์ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการอำนวยการ 

ส่งเสรมิ สนับสนุน ประสานงาน และดูแลให้ความช่วยเหลอืใหเ้กดิสัมฤทธผิลในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ

วิชาชีพ ตลอดจนตรวจประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 

ตามที่คณะครุศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ 

 

 

 



 
 

1.  ผู้บริหารสถานศกึษา 

1)  ให้การปฐมนเิทศนักศกึษา ดังน้ี 

1.1) แนะนำเกี่ยวกับสภาพทั่วไปหรอืบริบทของสถานศึกษาและชุมชน การบริหารงานด้าน

ต่างๆ ที่เป็นภารกิจหลักของสถานศกึษา  

1.2) แนะนำให้รู้จักบุคลากรภายในสถานศึกษา เช่น ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง คณะครูในกลุ่ม

สาระการเรยีนรู้ ตลอดจนบุคลากรที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

1.3) แนะนำเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกหรอืบริการต่างๆ ของสถานศกึษา 

1.4) ใหข้อ้มูลสภาพการจัดการเรยีนการสอน และสภาพปัญหาของสถานศกึษา 

1.5) ใหข้อ้มูลเกี่ยวกับระเบยีบ ขอ้บังคับ ข้อตกลง และแนวปฏบิัติของสถานศึกษา 

2) พิจารณาเลือกสรรครูพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นที่ปรึกษา ใหค้ำแนะนำ 

ดูแล ช่วยเหลือ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกปฏิบัติวิชาชีพและการปฏิบัติตนแก่นักศึกษา 

โดยเฉพาะในด้านบทบาทหน้าที่ความเป็นครู จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ และทำหน้าที่เป็น 

ผู้ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับคณะครุศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ที่นักศึกษาทำการฝึกปฏบิัติ

วชิาชพี 

3) ควบคุม ดูแล และอำนวยการใหน้ักศึกษาไดร้ับการฝกึปฏิบัติวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติงาน ศึกษา

และสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้น ตามสาขาวิชาเอกของนักศึกษา ในช่วงเวลาและ

ระดับชัน้ที่เหมาะสม  

4) ตรวจประเมินพฤติกรรมในด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษาในระหว่าง 

ฝกึปฏบิัติวชิาชพี ร่วมกับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นเิทศก์ อย่างนอ้ย 1 ครัง้ 

5) จัดการข้อร้องเรียนและเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อปัญหาเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง 

และแนวปฏิบัตขิองสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการฝกึปฏิบัตวิชิาชีพของนักศึกษา หรือปัญหาระหว่างนักศึกษา

กับครูพี ่เลี ้ยง และปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษาที่อาจเกิดขึ้นใน

ระหว่างการฝกึปฏบิัตวิชิาชพี 

 

เอกสารที่ผู้บรหิารสถานศกึษาจะได้รับ 

เอกสาร จำนวน 

1. หนังสอืส่งตัวและรายช่ือนักศกึษาท่ีจะเข้ารับการฝกึปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 
ในสถานศกึษา 

1 ฉบับ 

2. คู่มอืการฝกึปฏิบัตวิชิาชีพระหวา่งเรยีน (SIL1) (ดาวโหลดไดห้นา้เวบไซต์)                                   
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ป)ี นักศกึษาครูช้ันปท่ีี 1 

1 เล่ม 

3. แบบประเมินรายงานการสังเกตสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 1 ฉบับ 

4. แบบประเมินรายงานการสังเกตคุณลักษณะของครูดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง
และต่อวชิาชพี 

1 ฉบับ 

5. แบบประเมินความพงึพอใจของสถานศึกษาท่ีมตี่อพฤตกิรรมการปฏบัิตงิาน
และการปฏิบัตติน 

1 ฉบับ 



2.  ครูพี่เล้ียง 

 ครูพี่เลี ้ยง หมายถึง ครูประจำการของสถานศึกษาที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

ระหว่างเรียน โดยมีคุณสมบัติ คือ 1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและสอนตรงกับสาขาวิชาเฉพาะที่

นักศกึษาฝึกปฏิบัตวิิชาชีพ 2) มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 3 ป ีและ 3) มคีุณลักษณะของความเป็นครู 

ซึ่งผูบ้รหิารสถานศกึษามอบหมายให้เป็นที่ปรกึษา ให้คำแนะนำ ดูแล ช่วยเหลอื ให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การฝึกปฏิบัติวชิาชีพและการปฏิบัติตนแก่นักศึกษา และเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับคณะครุศาสตร์ 

ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ท่ีนักศกึษาทำการฝกึปฏบิัตวิิชาชพี มบีทบาทหนา้ท่ี ดังนี้ 

1) กำหนดขอบข่ายการศึกษา สังเกต การปฏิบัตงิาน การปฏบิัติตน และวางแผนกิจกรรมเพื่อ

การพัฒนาผูเ้รยีนหรอืพัฒนาวชิาชพีร่วมกับนักศกึษา ตามความเหมาะสมกับสถานภาพ วยัวุฒิ คุณวุฒแิละ

ความสามารถของนักศกึษา 

2) เป็นแบบอย่างในการปฏบิัติงานและการปฏิบัติตน เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ดูแล ช่วยเหลือ 

ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกปฏิบัติวชิาชพีและการปฏิบัติตนแก่นักศึกษา โดยเฉพาะในดา้นบทบาท

หน้าที่ความเป็นครู จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

หรอืการปฏิบัตติน เมื่อนักศกึษามีปัญหา 

3) เป็นผู้ประสานงานระหว่างสถานศกึษากับคณะครุศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ที่นักศึกษา

ทำการฝกึปฏบิัติวชิาชพี 

4) ตรวจประเมินพฤติกรรมในด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษาในระหว่าง 

ฝกึปฏบิัตวิชิาชพี ร่วมกับผูบ้รหิารสถานศกึษาและอาจารย์นเิทศก์ อย่างนอ้ย 1 ครัง้ 

 

เอกสารที่ครูพี่เลี้ยงจะได้รับ 

เอกสาร จำนวน 

1. คู่มอืการฝึกบัตวิิชาชีพระหว่างเรยีน (SIL1) (ดาวโหลดไดห้นา้เวบไซต์)                                     
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ปี) นักศกึษาครชูัน้ปีท่ี 1 

1 เล่ม 

2. แบบประเมนิรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รยีนรายกรณี 1 ฉบับ 

3. แบบประเมนิความพงึพอใจของสถานศกึษาท่ีมตี่อพฤตกิรรมการปฏบิัตงิาน
และการปฏบิัตติน 

1 ฉบับ 

 

3.  อาจารย์นเิทศก์ 

 อาจารย์นิเทศก์ หมายถึง ผูม้คีุณสมบัตติามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนดไว้ คือ 1) มีคุณวุฒิ 

ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรอืดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2) มีประสบการณ์การ

นิเทศมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี (ในกรณีที่มปีระสบการณ์ไม่ไดม้าตรฐานให้ใช้การนเิทศร่วมกับผู้อื่นที่มีประสบการณ์

ตามมาตรฐาน) และ 3) มีคุณลักษณะเป็นแบบอย่างที ่ด ี โดยเป็นผู ้ร ับผิดชอบสอนวิชา 1001801  

การฝกึปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรยีน หรอืผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง 

ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดี ให้ควบคุม ดูแล ช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และเป็นผู้ประสานงาน



 
 

ระหว่างคณะครุศาสตร์กับสถานศึกษา ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ที่นักศึกษาทำการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ  

ในสัดส่วนอาจารย์นเิทศก์ 1 คน ต่อนักศกึษาไม่เกนิ 10 คน มบีทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 

1) ออกแบบและวางแผนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพของนักศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์ และหรือ 

ครูพี่เลี้ยง  

2) ร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝกึปฏิบัตวิิชาชีพและหรือร่วมประชุมสัมมนานักศกึษา

หลังจากการฝกึปฏบิัตวิชิาชพี ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู ้(PLC) 

3) ควบคุม ดูแล ช่วยเหลือ เป็นที่ปรกึษา ให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัตวิิชาชีพและ

การปฏิบัตตินแก่นักศกึษา และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในการปฏบิัตงิานหรือการปฏบิัตติน เมื่อนักศกึษามี

ปัญหา 

4) เป็นผูป้ระสานงานระหว่างคณะครุศาสตรกั์บสถานศึกษา ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ที่นักศกึษา

ทำการฝกึปฏบัิตวิชิาชีพ 

5) ตรวจประเมินพฤตกิรรมในด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษาในระหว่าง 

ฝกึปฏบิัติวชิาชพี ร่วมกับผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูพ่ีเล้ียง อย่างนอ้ย 1 ครัง้ 

 

เอกสารที่อาจารย์นเิทศกจ์ะได้รับ 

เอกสาร จำนวน 

1. คำส่ังแต่งตัง้อาจารยน์เิทศก์ 1 ฉบับ 

2. รายชื่อนักศกึษาท่ีเขา้รับการฝกึปฏบิัตวิิชาชพีระหว่างเรยีนในสถานศกึษา 1 ฉบับ 

3. คู่มอืการฝกึบัตวิชิาชีพระหว่างเรยีน (SIL1) (ดาวโหลดได้หนา้เวบไซต์)                                      
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ป)ี นักศกึษาครูช้ันปีที่ 1 

1 เล่ม 

4. แบบประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัตงิานและการปฏบิัติตนของนักศกึษา 1 ฉบับ 

 

 

  



หลักเกณฑ์การประเมินผล 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

 

 

การวัดและประเมินผลการฝกึปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน เป็นการพิจารณาสมรรถนะด้านต่างๆ 

ของนักศึกษาเป็นระยะๆ โดย 1) ผู้บรหิารสถานศึกษา 2) ครูพี่เลี้ยง 3) อาจารย์นิเทศก์ 4) อาจารย์ผูส้อน

วชิาการฝกึปฏบัิตวิชิาชพีระหว่างเรยีน 5) อาจารย์ผูส้อนวชิาพลเมืองที่เข้มแข็ง 6) อาจารย์ผูส้อนวิชาภาษา

เพื่อการสื่อสารสำหรับครู และ 7) อาจารย์ผูส้อนวชิาการพัฒนาหลักสูตร ร่วมติดตามการปฏิบัติงานและ

การปฏิบัตตินของนักศึกษา วินิจฉัยขอ้ดแีละข้อควรปรับปรุงแกไ้ข เพื่อช่วยให้นักศกึษาได้พัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพครูด้านต่างๆ ให้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ และนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินผลการเรียนเมื่อสิ้นสุด 

ภาคการศกึษา โดยมศีูนย์ฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครศุาสตร์ เป็นผูป้ระสานงานระหว่างสถานศึกษากับ

อาจารยท์ี่เป็นผูป้ระเมนิ  

การตัดสินระดับผลการเรียนเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผูส้อนวิชาการฝึกปฏิบัตวิิชาชีพระหว่างเรียน 

ตามกรอบการวัดและประเมนิผลการฝกึปฏบิัติวชิาชพีระหว่างเรยีน ดังนี้ 

 

กรอบการวัดและประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชพีระหว่างเรียน 
 

มาตรฐาน 
วิชาชพี 

ทาการศกึษา 

ผลการเรยีนรู้ 
และสมรรถนะ 
ที่พงึประสงค์ 

วธิกีารประเมนิ เกณฑ์ 
ผู้ประเมนิ 
(น้ำหนัก 

การประเมนิ) 

กำหนด 
การประเมนิ 

มาตรฐาน 
ความรูแ้ละ
ประสบการณ์
วชิาชพี 

1. ประยุกต์ใช้ความรูท้าง
จิตวทิยา เทคโนโลยดีจิทิัล 
การพัฒนาหลกัสูตร 
วาทวิทยา เพื่อพัฒนา
ผูเ้รยีนตามศักยภาพ  

2. สรปุแนวทางและ 
ลักษณะกจิกรรม 
การพัฒนาวิชาชพีของคร ู
ทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
ผา่นกระบวนการสังเกต 
และวิเคราะห์การปฏบิติั
หนา้ที่คร ู

ตรวจรายงานการสังเกตและ
วเิคราะห์การจัดการเรยีนรู้ 
หรอืการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รยีนของครูท้ังในและนอก
สถานศกึษา และหลักฐาน
ประกอบที่แสดงออกถงึ 
การประยุกต์ใชค้วามรูท้าง
จติวทิยา เทคโนโลยดีจิิทัล  
การพัฒนาหลกัสูตร  
วาทวทิยา เพื่อการพัฒนา
ผูเ้รยีนหรอืพัฒนาวิชาชพี 

รายงานผลการสังเกตและ
วเิคราะห์การจัดการเรียนรู้ 
หรอืการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รยีนของครูได้ครบถ้วน 
ตามหัวขอ้ทีก่ำหนดโดย 
ศูนยฝ์กึประสบการณ์ 
วชิาชพีครู 
 
 
 

1. อาจารย์ผู้สอน 
วชิาการฝึก 
ปฏบิัตวิชิาชพี
ระหว่างเรยีน และ

2. อาจารย์ผู้สอน 
วชิาภาษาเพื่อการ
สื่อสารสำหรับครู 

(รวมเฉลี่ยรอ้ยละ 15) 

1 ครัง้ เมื่อครบ
กำหนดระยะเวลา 
ของการฝกึปฏบัิติ
วชิาชพีระหว่าง
เรยีน 

มาตรฐาน 
การปฏิบัตงิาน 

1. รอบรูบ้ทบาทหน้าท่ีครู 
ผูส้อนและครูประจำชัน้ 
ในสถานศกึษา 

ตรวจรายงานการสังเกต 
บทบาทหนา้ที่ครูผูส้อน 
ตามสาขาวิชาเอกของ
นักศกึษาและครูประจำชัน้ 

รายงานบทบาทหน้าที่ครู 
ผูส้อนตามสาขาวชิาเอกของ
นักศกึษาและครปูระจำชัน้ 
ได้ครบถว้นตามหัวข้อ 
ที่กำหนดโดยศนูยฝ์กึ
ประสบการณ์วชิาชพีครู 

1. อาจารย์ผู้สอน
วชิาการฝึก 
ปฏบิัตวิชิาชพี
ระหว่างเรยีน และ

2. อาจารย์ผู้สอน 
วชิาการพัฒนา
หลักสูตร 

(รวมเฉล่ียร้อยละ 20) 
 
 

1 ครัง้ เมื่อครบ
กำหนดระยะเวลา 
ของการฝกึปฏบัิติ
วชิาชพีระหว่าง
เรยีน 



 
 

มาตรฐาน 
วชิาชพี 

ทาการศึกษา 

ผลการเรยีนรู ้
และสมรรถนะ 
ที่พงึประสงค ์

วธิกีารประเมนิ เกณฑ์ 
ผู้ประเมนิ 
(น้ำหนัก 

การประเมิน) 

กำหนด 
การประเมิน 

มาตรฐาน 
การปฏบัิตงิาน 
(ต่อ) 

2. เขา้ใจบรบิทชุมชน ตรวจรายงานการสังเกต
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และทางสังคมของชุมชน
แวดลอ้มสถานศึกษา 

รายงานสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพและทางสงัคมของ
ชุมชนแวดลอ้มสถานศกึษา 
ได้ครบถว้นตามหัวขอ้ 
ที่กำหนดโดยศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชพีครู 

1. ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา  

2. อาจารย์ผูส้อน 
วชิาพลเมือง 
ที่เขม้แข็ง และ 

3. อาจารย์ผูส้อน 
วชิาการพฒันา
หลักสูตร 

(รวมเฉลี่ยรอ้ยละ 20) 

1 ครัง้ เม่ือครบ
กำหนดระยะเวลา 
ของการฝึกปฏิบัติ
วชิาชพีระหว่าง
เรยีน 

 3. ร่วมมอืกับผู้ปกครอง 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เพื่อใชใ้นการพัฒนา ดูแล  
ช่วยเหลอืผูเ้รยีนให้มี
คุณลักษณะอันพงึประสงค์  

4. รายงานผลการพัฒนา 
คุณภาพผูเ้รียนไดอ้ยา่ง 
เป็นระบบในรูปแบบของ 
การศึกษารายกรณ ี 
(Case Study) 

ตรวจรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนรายกรณี 

รายงานผลการพัฒนา 
คุณภาพผูเ้รยีนรายบุคคล 
จำนวน 1 คน ที่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  
ได้อย่างเป็นระบบและ
ครบถ้วนตามหัวข้อทีก่ำหนด
โดยศูนย์ฝกึประสบการณ์
วชิาชีพครู 

1. ครูพี่เลี้ยง และ 
2. อาจารย์ผูส้อน 

วชิาการฝึก 
ปฏบัิตวิชิาชีพ
ระหว่างเรียน 

(รวมเฉลี่ยรอ้ยละ 20) 

1 ครัง้ เม่ือครบ
กำหนดระยะเวลา 
ของการฝึกปฏิบัติ
วชิาชพีระหว่าง
เรยีน 

มาตรฐาน 
การปฏบัิตติน 

1. สรปุคุณลักษณะของ 
ตนเองและครทูี่แสดงออก
ถงึความรักและศรัทธา 
ในวชิาชีพครู  

2. ระบุจรรยาบรรณต่อ 
ตนเองและต่อวชิาชีพ 

ตรวจรายงานการสังเกต
คุณลักษณะของครใูน
สถานศกึษาที่แสดงออกถงึ
จรรยาบรรณต่อตนเองและ 
ต่อวิชาชพี 

รายงานคุณลักษณะของ 
ครูไดถู้กตอ้งสอดคลอ้งกับ
จรรยาบรรณ ตามหัวขอ้ 
ที่กำหนดโดยศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชพีครู 

1. ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

2. อาจารย์ผูส้อน 
วชิาพลเมือง 
ที่เขม้แข็ง และ 

3. อาจารย์ผูส้อน 
วชิาภาษาเพื่อการ
สื่อสารสำหรบัคร ู

(รวมเฉล่ียร้อยละ 15) 

1 ครัง้ เม่ือครบ
กำหนดระยะเวลา 
ของการฝึกปฏิบัติ
วชิาชพีระหว่าง
เรยีน 

  สังเกตพฤตกิรรมการปฏบิัติ 
งานและการปฏบิัติตนของ
นักศกึษาในระหว่างการฝึก
ปฏบิัติวชิาชพี 

มพีฤตกิรรมการปฏบิตัิงาน
และการปฏบิัติตนเป็นไป 
ตามรายการที่กำหนดโดย 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ครู (ภาคผนวก ข) 

1. ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา  

2. ครูพี่เลี้ยง และ 
3. อาจารย์นเิทศก์ 
(รวมเฉลี่ยรอ้ยละ 10) 

1 ครัง้ เม่ือครบ
กำหนดระยะเวลา 
ของการฝึกปฏิบัติ
วชิาชพีระหว่าง
เรยีน 

รวมทุก
มาตรฐาน 

ถอดบทเรยีนจากประสบ- 
การณ์การเรยีนรู้ใน
สถานศกึษา สังเคราะห์ 
องค์ความรูแ้ละนำผลจาก 
การเรยีนรู้ในสถานศกึษาไป
ประเมนิสะทอ้นกลบั (AAR) 
เป็นรายบุคคลและรว่ม
แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรยีนรู ้(PLC) 
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา 
ตนเองใหม้คีวามรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1. สังเกตพฤตกิรรม 
การแสดงความคิดเห็น 
และการมส่ีวนรว่ม 
ของนักศกึษาในกิจกรรม
ถอดบทเรยีน 

2. ตรวจบันทึกการสรปุ 
องค์ความรูแ้ละแนวทาง 
การพฒันาตนเองของ
นักศกึษาที่ได้จากการ
เรยีนรูใ้นสถานศกึษา 

นักศกึษาทุกคนแสดง 
ความคดิเห็นโดยอสิระได้
อย่างมเีหตุผลท้ังเชงิวชิาการ 
และเชงิจรยิธรรม รบัฟัง 
ความคดิเห็นของผูอ้ื่น 
ตามหลกัประชาธิปไตย  
สรปุองค์ความรูท้ี่ไดเ้สนอ
แนวทางในการพฒันาตนเอง 
และสะทอ้นความรักและ
ศรทัธาต่อวชิาชีพครูท่ีมอียู่ 
ในตนเองได ้

1. อาจารย์ผูส้อน 
วชิาการฝึก 
ปฏบัิตวิชิาชีพ
ระหว่างเรียน 

2. อาจารย์ผูส้อน
วชิาชพีครู และ 

3. อาจารย์ผูส้อน 
วชิาการศึกษา
ทั่วไป 

 

1 ครัง้ เม่ือครบ
กำหนดระยะเวลา 
ของการฝึกปฏิบัติ
วชิาชพีระหว่าง
เรยีน 

 

  



สรุปสัดส่วนการประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
 

ผู้ประเมนิ 

1 
รายงาน 

การสังเกต 
และวเิคราะห์
การจัดการ

เรยีนรู้ของคร ู

2 
รายงาน 

การสังเกต 
บทบาทหน้าท่ี
ครูผู้สอนและ 
ครูประจำชั้น 

3 
รายงาน 

การสังเกต
สภาพแวดล้อม 

ของ 
สถานศกึษา 

4 
รายงาน 

ผลการพัฒนา
คุณภาพ 
ผู้เรยีน 

รายกรณ ี

5 
รายงาน 

การสังเกต
คุณลักษณะ 
ของครูด้าน

จรรยาบรรณ 
ต่อตนเองและ 

ต่อวชิาชีพ 

6 
ความพึงพอใจของ

สถานศกึษา/
พฤตกิรรม 

การปฏิบัตงิาน 
และการปฏบิตั ิ

ตนของ 
นักศกึษา 

รวม 
(%) 

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา - - 5 - 5 3 13 

2. ครูพี่เลี้ยง - - - 10 - 3 13 

3. อาจารย์นิเทศก ์ - - - - - 4 4 

4. อาจารย์ผู้สอน
วชิาการฝึกปฏบิัติ
วชิาชีพระหว่างเรยีน 

10 10 - 10 - - 30 

5. อาจารย์ผู้สอนวชิา
พลเมอืงที่เขม้แข็ง 

- - 10 - 5 - 15 

6. อาจารย์ผู้สอนวชิา
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สำหรับคร ู

5 - - - 5 - 10 

7. อาจารย์ผู้สอนวชิา 
การพัฒนาหลกัสูตร 

- 10 5 - - - 15 

รวม (%) 15 20 20 20 15 10 100 

 

สรุปภาระงานของนักศึกษาในการฝึกปฏบิัติวิชาชพีระหว่างเรียน มี 5 อย่าง คือ 1) รายงานการ

สังเกตและวิเคราะห์การจัดการเรยีนรู้ของครู 2) รายงานการสังเกตบทบาทหนา้ที่ครูผูส้อนและครูประจำ

ชั้น 3) รายงานการสังเกตสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 4) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนราย

กรณี และ 5) รายงานการสังเกตคุณลักษณะของครูด้านจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชพี โดยการส่ง

งานขึ้นอยู่กับอาจารย์ผูส้อนประจำรายวชิาจะเป็นผูก้ำหนดวธิกีารและระยะเวลา ทัง้นี้ไม่เกินวันสุดท้ายของ

การเรยีนในภาคการศึกษานัน้ ตามประกาศมหาวทิยาลัย เรื่อง ปฏทินิการศกึษา 

 

รูปแบบการรายงานผลการฝึกปฏิบัตวิชิาชีพระหวา่งเรียนของนักศึกษา 

 การรายงานผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรยีนของนักศกึษา ใหเ้ป็นอิสระของนักศกึษาในการ

ออกแบบ และอยู่ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ผูส้อนวชิาการฝกึปฏิบัตวิชิาชพีระหว่างเรยีน อาจารย์ผูส้อน

วิชาพลเมืองที่เข้มแข็ง อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู และอาจารย์ผู้สอนวิชาการ

พัฒนาหลักสูตร 

รูปแบบ เนื้อหา และเจตนาของการรายงานจะต้องไม่ละเมิดลิขสทิธิ์และสิทธิส่วนบุคคล ไม่เป็น

ข้อมูลที่จะสรา้งความเสยีหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น  

  



 
 

การจัดทำรายงานตอ้งครอบคลุมรายการดังต่อไปนี้เป็นอย่างนอ้ย 

1. รายงานการสังเกตและวเิคราะห์การจัดการเรยีนรู้ของครู 

 ให้อธิบายลักษณะการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา และ

หลักฐานประกอบที่แสดงออกถงึการประยุกต์ใชค้วามรูท้างจติวทิยา เทคโนโลยดีจิทิัล การพัฒนาหลักสูตร 

วาทวิทยาที่ใช้สื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผู้เรียนหรือ

พัฒนาวิชาชีพ 

2. รายงานการสังเกตบทบาทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้น 

1) บรรยายบทบาทหนา้ที่ครูผูส้อนตามสาขาวิชาเอกของนักศกึษา 

2) บรรยายบทบาทหนา้ที่ครูประจำชัน้ 

3. รายงานการสังเกตสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 

1) บรรยายสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานศึกษา 

2) บรรยายสภาพแวดลอ้มทางสังคมของชุมชนแวดลอ้มสถานศกึษา 

3) บรรยายสภาพปัญหาหรอืขอ้จำกัดของสถานศกึษาและชุมชน 

4) อธบิายแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรอืขอ้จำกัดของสถานศกึษาและชุมชน 

4. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนรายกรณี 

 ให้อธิบายกระบวนการและแสดงหลักฐานของการพัฒนาและผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

รายบุคคล ดา้นคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ในลักษณะกรณีศกึษา (Case Study) ผูเ้รยีนจำนวน 1 คน ที่ดำเนนิการ

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตกระบวนการพัฒนาของครู หรือเก็บข้อมูลจาก 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผูเ้รยีนดว้ยตนเอง รายงานให้ครอบคลุม 4 หัวข้อดังนี้ 

1) ชื่อกจิกรรมหรอืกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้รยีนที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดี 

2) เปา้หมายของการพัฒนา ทัง้ในเชงิคุณภาพและเชิงปรมิาณ 

3) วธิกีารพัฒนา (ใคร ทำอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร) 

4) ผลลัพธ์ของการพฒันา 

5. รายงานการสังเกตคุณลักษณะของครูด้านจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวชิาชีพ 

1) อธบิายและยกตัวอย่างคุณลักษณะของครูในสถานศกึษาที่สะทอ้นจรรยาบรรณต่อตนเอง

ในแง่ความมวีนิัยในตนเอง การพัฒนาตนเองดา้นวชิาชพี บุคลกิภาพ และวสิัยทัศน์ ใหท้ันต่อการพัฒนาทาง

วทิยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง 

2) อธิบายและยกตัวอย่างคุณลักษณะของครูในสถานศึกษา ที ่สะท้อนจรรยาบรรณต่อ

วชิาชพีในแง่ความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจรติ รับผดิชอบต่อวชิาชีพ และเป็นสมาชกิที่ดขีององค์กรวิชาชีพ 

 

  



เกณฑ์ผ่านการฝึกปฏิบัติวิชาชพีระหว่างเรียน 

1. นักศกึษาเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนครบตามระยะเวลาที่

คณะครุศาสตร์กำหนด ยกเว้นมีเหตุจำเป็นได้รับการอนุญาตจากสาขาวิชาและได้รับการปฐมนิเทศจาก

สาขาวชิาแลว้ และ 

2. นักศึกษามีระยะเวลาการฝึกปฏิบัตวิิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ยกเวน้กรณีมเีหตุจำเป็นหรือเหตุสดุวสิัยและไดร้ับอนุมัติจากผูบ้รหิารสถานศกึษา และ 

3. ได้รับผลประเมินจาก 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ครูพี่เลี้ยง 3) อาจารย์นิเทศก์ 4) อาจารย์

ผูส้อนวชิาการฝกึปฏบิัติวชิาชพีระหว่างเรยีน 5) อาจารย์ผูส้อนวชิาพลเมอืงที่เขม้แข็ง 6) อาจารย์ผูส้อนวชิา

ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู และ 7) อาจารย์ผู้สอนวิชาการพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบการวัดและ

ประเมินผลการฝกึปฏิบัตวิชิาชีพระหว่างเรยีน รวมเฉลี่ยแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

 

การให้ระดบัผลการเรียนวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

การให้ระดับผลการเรยีนวชิาการฝกึปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรียนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 5 การวัดและการประเมินผล

การศกึษา โดยแบ่งระดับคะแนนและค่าระดับคะแนนเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน ร้อยละ 

A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 

 ดเียี่ยม (Excellent) 
 ดมีาก (Very Good) 
 ด ี(Good) 
 ดพีอใช้ (Fairly Good) 
 พอใช้ (Fair) 
 อ่อน (Poor) 
 อ่อนมาก (Very Poor) 
 ตก (Failed) 

4.00 
3.50 
3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
1.00 
0.00 

90-100 
85-89 
80-84 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
0-59 

 

 การให้ผลการเรียน I หมายความว่า ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) จะทำได้เมื่ออาจารย์ผู้สอนวิชาการ

ฝกึปฏบัิตวิิชาชพีระหว่างเรยีน เห็นสมควรให้รอผลของการศึกษา เพราะนักศกึษาทำงานที่เป็นส่วนประกอบของ

การศกึษาของรายวชิายังไม่สมบูรณ์ 

  



 
 

 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

ประกาศและข้อบงัคับที่เก่ียวข้องกับการปฏบิัตงิาน 
และการปฏิบตัิตนของนักศึกษา 

 

1. ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง กำหนดพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2556  

2. ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2562  

3. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 2556  

4. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวชิาชีพ ฉบับที่ 1-4 

  



  



 
 

  



  



 
 

  



 

  



 
 

  



  



 
 

  



  



 
 

  



  



 
 

  



  



 
 

  



  



 
 

  



  



 
 

  



 
 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
ใบงาน และแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

 

 

  



 
 

รายงาน 
รายงานการสังเกตและวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ของครู 

 

คำชี้แจง 

 ใหน้ักศึกษาดำเนินการสังเกตและวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษา พรอ้มทั้ง

อธบิาย เรียบเรียง ยกตัวอย่าง อย่างเหมาะสมและเพียงพอที่จะสะทอ้นถึงการเขา้ใจและมีสมรรถนะที่รอบรู้

ของนักศกึษา ดังนี้ 

1. วธิกีารสอน/พฤตกิรรมที่นักศกึษาพบในการดำเนนิการจัดการเรยีนรูข้องครูผูส้อน 

2. ให้ดำเนินการวิเคราะห์ วิธีการสอน/พฤติกรรมที่ดี เหมาะสมกับความเป็นครูมืออาชีพที่ได้

จากการสังเกต พร้อมทัง้ยกตัวอย่างหรอืสถานการณ์ให้เห็นภาพชัดเจน 

 

  



รายงาน 
การสังเกตบทบาทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้น 

 

คำชี้แจง 

จากการท่ีนักศกึษาไดศ้ึกษาบทบาทหนา้ที่ครผููส้อน และครูประจำชัน้แลว้ ใหน้ักศึกษาดำเนนิการ

วเิคราะห์ดังนี้ 

1.  บทบาทครูผูส้อน (ตามสาขาวชิาเอก) ท่ีนักศกึษาสังเกตมอีะไรบ้าง และบทบาทครูท่ีดคีืออะไร 

ประกอบดว้ยอะไร พรอ้มทัง้ยกตัวอย่างที่ไดจ้ากการสังเกต 

2.  บทบาทครูประจำชั ้นที ่นักศึกษาสังเกตมีอะไรบ้าง และบทบาทครูประจำชั ้นที่ด ีคืออะไร 

ประกอบดว้ยอะไร พรอ้มทัง้ยกตัวอย่างที่ไดจ้ากการสังเกต 

3.  หากในอนาคตนักศกึษาเป็นครูผูส้อนในสถานศึกษา นักศึกษาจะบูรณาการบทบาทครูอย่างไร

ใหเ้ป็นครูที่ดี 

 

 

  



 
 

รายงาน 
การสังเกตสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

 

คำชี้แจง 

ให้นักศึกษาจัดทำรายงานสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่นักศึกษาทำการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

ระหว่างเรยีน โดยให้นักศกึษาดำเนนิการสังเกต และวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาอย่างละเอียด 

ครบถ้วนในประเด็นดังนี้ 

1) บรรยายสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานศึกษา 

2) บรรยายสภาพแวดลอ้มทางสังคมของชุมชนแวดลอ้มสถานศกึษา 

3) บรรยายสภาพปัญหาหรอืขอ้จำกัดของสถานศกึษาและชุมชน 

4) อธบิายแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรอืขอ้จำกัดของสถานศกึษาและชุมชน 

 

  



รายงาน 
ผลการพัฒนาคณุภาพผู้เรียนรายกรณี 

 

คำชี้แจง 

จากการที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษาครั้งนี้ ให้นักศึกษาดำเนินการ

ศกึษานักเรยีนที่นักศกึษาสนใจในการศกึษารายกรณี จำนวน 1 คน โดยให้ดำเนนิการวเิคราะห์คุณลักษณะที่

นักศกึษามีความประสงค์พัฒนาผูเ้รยีน พรอ้มทัง้บอกวธิกีารพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยให้ดำเนินการรายงาน

ดังนี้ 

1. ลักษณะของผูเ้รยีนที่นักศกึษาศกึษา (Case Study) 

2. วธิกีารในการพัฒนาของนักศกึษา (ยกตัวอย่างประกอบ) 

3. ผลลัพธ์ท่ีเกดิขึ้น 

 

หมายเหตุ: การฝึกดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น นักศึกษารายงาน

ตามที่นักศกึษาไดพ้ัฒนาตามกรอบระยะเวลาที่อยู่ในสถานศกึษาเท่าน้ัน โดยให้เห็นวธิกีารพัฒนา

และผลการเปลี่ยนแปลงของผูเ้รยีนอย่างสมเหตุสมผล 

 

 

  



 
 

รายงาน 
การสังเกตคณุลักษณะของครูด้านจรรยาบรรณ 

ต่อตนเองและต่อวิชาชีพ 

 

คำชี้แจง 

จากการที ่น ักศึกษาได้ฝึกปฏิบัต ิว ิชาชีพระหว่างเร ียนในสถานศึกษาครั ้งนี ้ และได้สังเกต

คุณลักษณะของครูผูส้อนที่แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณทั้งต่อตนเองและต่อวิชาชีพ ขอให้นักศึกษาวิเคราะห์

ดังนี ้

1. คุณลักษณะของครูผู ้สอน ที่นักศึกษาพบทั้งในและนอกห้องเรียนที่เป็นแบบอย่างด้านจรรยาบรรณ 

ต่อตนเอง ท่ีครอบคลุมในฐานะครูมืออาชีพ พรอ้มอธบิายและยกตัวอย่างประกอบ 

2. คุณลักษณะของครผููส้อน ที่นักศกึษาพบทัง้ในและนอกหอ้งเรยีนท่ีเป็นแบบอย่างดา้นจรรยาบรรณ

ต่อวชิาชพี ที่ครอบคลุมในฐานะครูมอือาชพี พรอ้มอธบิายและยกตัวอย่างประกอบ 

 

 

 

  



แบบประเมินรายงานการสังเกตและวิเคราะหก์ารจัดการเรียนรู้ของครู 
 

ผูป้ระเมิน :   อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาการฝกึปฏบัิติวชิาชีพระหว่างเรยีน 

  อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 

นักศกึษา :  ช่ือ-สกุล    รหัส   สาขาวชิา   

คำช้ีแจง โปรดประเมนิรายงานการสังเกตและวเิคราะห์การจัดการเรยีนรูข้องคร ูของนักศกึษาฝกึปฏบิัติวิชาชีพ

ระหว่างเรียนที่อยู่ในความดูแลของท่าน ในประเด็นต่อไปนี้ โดยกรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับ

คุณภาพที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงตามดุลยพินิจของท่าน และคำนวณคะแนนที ่ได้     

(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 
 

 ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการประเมนิ ดีมาก ( 4 ) ดี ( 3 ) พอใช้ ( 2 ) ปรับปรุง ( 1 ) 

1. การอธบิาย 
วธิกีารจัดการ
เรยีนรู้/ 
จัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรยีน  

 อธบิายวธิกีารจัดการเรียนรูฯ้
เป็นขัน้ตอนครอบคลุม 5 ข้อ 
ดังนี้ 
1) การเข้าใจบริบทของผูเ้รยีน 
2) ความรูจ้ติวิทยา  
3) วธิกีาร/เทคนคิการสอน 
4) ส่ือท่ีใชใ้นการจัดการเรียนรู้ 
5) การวัดและประเมินผลฯ 

 อธบิายวธิกีาร
จัดการเรยีนรูฯ้  
ไดอ้ย่างเป็น
ขัน้ตอน สอดคล้อง
กับ 
ความเป็นจรงิ 
จำนวน 4 ขอ้  
 

 อธบิายวิธกีาร
จัดการเรียนรูฯ้  
ได้อย่างเป็นข้ันตอน 
สอดคล้องกับ 
ความเป็นจรงิ 
จำนวน 3 ขอ้  
 

 อธบิายวธิกีาร
จัดการเรยีนรูฯ้ได ้
อย่างเป็นขัน้ตอน 
สอดคล้องกับ 
ความเป็นจรงิ 
จำนวน 1-2 ข้อ 

2. ตัวอย่าง
ประกอบการ
อธิบายวิธกีาร
จัดการเรยีนรู้
ของครู  

 มีตัวอย่างประกอบการ
อธบิายวธิกีารจัดการเรยีนรูฯ้
ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม
สอดคล้องและครอบคลุมทุก
หัวข้อ 

 มีตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย
การจัดการเรยีนรู้ 
จำนวน 4 หัวข้อ 

 มีตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย
การจดัการเรยีนรู้ 
จำนวน 3 หัวขอ้ 

 มีตัวอย่าง
ประกอบการ
อธบิายครอบคลุม  
จำนวน 1-2 หัวขอ้  
 

3. รูปแบบ 
การนำเสนอ 

 มีรูปแบบการนำเสนอ 
รายงานท่ีทำใหเ้ข้าใจง่าย  
ส่ือความหมายได้อย่างชัดเจน 
และมีระบบระเบยีบ 
ในการนำเสนอ 

 มีรปูแบบการ
นำเสนอรายงาน 
ท่ีทำใหเ้ข้าใจง่าย  
ส่ือความหมาย 
ได้อย่างชัดเจน 

 มีรูปแบบการนำเสนอ
รายงานท่ีเป็นระบบ
ระเบยีบ แต่ทำ 
ความเข้าใจได้ยาก  
 

 มีรูปแบบ 
การนำเสนอรายงาน 
ท่ีไม่เป็นระบบ 
ระเบียบ  

รวมคะแนน A B C D 

 
สรุปคะแนนท่ีได้ (คำนวณจากคะแนนช่อง A + B + C + D) = ...........................คะแนน 

  

 

 ลงช่ือ..................................................................ผูป้ระเมนิ 

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

 ................./................./................. 

 วัน / เดอืน / ปี 

 



 
 

แบบประเมินรายงานการสังเกตบทบาทหน้าท่ีครูผู้สอนและครูประจำชั้น 
 

ผูป้ระเมิน :   อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการฝกึปฏบิัตวิิชาชพีระหว่างเรยีน 

 อาจารย์ผูส้อนรายวชิาการพัฒนาหลักสูตร 

นักศกึษา :  ชื่อ-สกุล    รหัส   สาขาวิชา   

คำช้ีแจง โปรดประเมินรายงานการสังเกตบทบาทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้น ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติ

วชิาชพีระหว่างเรยีนท่ีอยู่ในความดูแลของท่าน ในประเด็นต่อไปนี้ โดยกรณุาทำเครื่องหมาย ลงใน

ช่องระดับคุณภาพที่ตรงหรือใกล้เคยีงกับความเป็นจริงตามดุลยพินิจของท่าน และคำนวณคะแนนที่

ได้ (คะแนนเต็ม 16 คะแนน) 
 

 ระดับคุณภาพ 
ประเด็นการประเมนิ ดีมาก ( 4 ) ดี ( 3 ) พอใช้ ( 2 ) ปรับปรุง ( 1 ) 
1. การอธบิาย

บทบาทหน้าที่  
 อธบิายผลจากการสังเกต

บทบาทครูได้อย่างถูกตอ้ง 
ชัดเจนและครอบคลุม 
ท้ัง 2 ประเด็น ดังนี้ 
1) บทบาทครูผู้สอน  
2) บทบาทครูประจำชั้น  
พรอ้มอธบิายถึงการ 
บูรณาการบทบาทครูได้ 
อย่างเหมาะสม 

 อธบิายผลจากการ
สังเกตบทบาทครู 
ได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจนและครอบคลุม
ท้ัง  
2 ประเด็น ดังน้ี 
1) บทบาทครูผู้สอน  
2) บทบาท  

ครูประจำชัน้  

 อธบิายผลจากการ
สังเกตบทบาทครู 
ท้ัง 2 ประเด็น แต่
ยังไม่ชัดเจน ถูกต้อง
ตามบทบาทหนา้ที่
ของครู  
 

 อธบิายผลจาก 
การสังเกต
บทบาทครูเพยีง 
1 ประเด็น  
 

2. การวิเคราะห์
บทบาทของครู 

 วเิคราะห์บทบาทหนา้ท่ีของ
ครูผูส้อน ครูประจำชั้น และ
การบูรณาการได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักปฏิบัติครบท้ัง 2 บทบาท 
โดยใชข้้อมูลรอบดา้นและมี
หลักฐานหรือขอ้มูลสนับสนุน  

 วเิคราะห์บทบาทหนา้ที่
ของครูได้ 
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
ปฏบัิติ และมหีลักฐาน
หรอืข้อมูลสนับสนุน 

 วเิคราะห์บทบาท
หนา้ที่ของครไูด้ 
อย่างถูกต้องตาม 
หลักปฏิบัติ แตไ่ม่มี
หลักฐานหรอืขอ้มูล
สนับสนุน  

 วเิคราะห์บทบาท 
หนา้ที่ของครู 
ไม่ตรงประเด็น  
แต่พยายามแสดง
ข้อมูลหลักฐาน
สนับสนุน  

3. ตัวอย่าง
ประกอบการ
อธบิายบทบาท
หน้าที่ ของครู  

 มีตัวอย่างประกอบการ
อธบิายบทบาทหน้าท่ีของ
ครูผูส้อนและครูประจำชั้น
ชัดเจน  
เป็นรูปธรรม นำไปใชเ้ป็น 
แนวปฏิบัติที่ดีได้ 

 มีตัวอย่างประกอบการ
อธบิายบทบาทหนา้ที่
ของครูผูส้อนและ  
ครปูระจำชัน้ 

 มีตัวอย่างประกอบ 
การอธบิายบทบาท
หนา้ที่ของครผููส้อน
หรอื ครูประจำชัน้  

 มีตัวอย่าง
ประกอบ 
การอธบิาย 
ไม่ครอบคลุมและ
ไม่ชัดเจน 
 

4. รูปแบบการนำเสนอ  มีรูปแบบการนำเสนอรายงานที่ 
ทำให้เข้าใจง่าย สื่อความหมาย 
ได้อย่างชัดเจนและมีระบบระเบยีบ
ในการนำเสนอ 

 มีรปูแบบการนำเสนอ
รายงานที่ทำใหเ้ขา้ใจ
ง่าย สื่อความหมาย 
ได้อย่างชัดเจน 

 มีรูปแบบการนำเสนอ
รายงานที่เป็นระบบ
ระเบยีบ แต่ทำ 
ความเข้าใจไดย้าก  

 มีรูปแบบการ
นำเสนอรายงาน 
ท่ีไม่เป็น 
ระบบระเบยีบ  

รวมคะแนน A B C D 

 

สรุปคะแนนที่ได้ (คำนวณจากคะแนนช่อง A + B + C + D) = ...........................คะแนน 
  

 ลงชื่อ..................................................................ผูป้ระเมิน 

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

 ................./................./................. 

 วัน / เดอืน / ปี 



แบบประเมินรายงานการสังเกตสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

 

ผูป้ระเมิน :   ผูบ้รหิารสถานศกึษา  

 อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาพลเมอืงท่ีเขม้แข็ง 

 อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร 

นักศกึษา :  ช่ือ-สกุล    รหัส   สาขาวชิา   

คำช้ีแจง โปรดประเมินรายงานการสังเกตสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง

เรียนที่อยู่ในความดูแลของท่าน ในประเด็นต่อไปนี้ โดยกรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับ

คุณภาพท่ีตรงหรอืใกลเ้คยีงกับความเป็นจรงิตามดุลยพนิจิของท่าน และคำนวณคะแนนท่ีได ้(คะแนน

เต็ม 20 คะแนน) 
 

 ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการ
ประเมนิ 

ดมีาก ( 4 ) ด ี( 3 ) พอใช้ ( 2 ) ปรับปรุง ( 1 ) 

1. การบรรยาย
สภาพแวดล้อม 

 ทางกายภาพ 
 ของสถานศกึษา 

 บรรยายสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพของ
สถานศึกษาไดอ้ย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน ตรงกับ
ความเป็นจรงิและมี
หลักฐานหรือขอ้มูล
สนับสนุนคำบรรยาย  

 บรรยาย
สภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพของ
สถานศกึษาได้ตรง
กับความเป็นจริง 
และมีหลักฐานหรือ
ขอ้มูลสนับสนุน 
คำบรรยาย  

 บรรยายสภาพแวดลอ้ม 
ทางกายภาพของ
สถานศกึษาได้ตรงกับ
ความเป็นจรงิแต่ไม่มี
หลักฐานหรือขอ้มูล
สนับสนุนคำบรรยาย  

 บรรยายสภาพแวดลอ้ม 
ทางกายภาพของ
สถานศกึษาไม่ตรงกับ
ความเป็นจรงิ 
 

2. การบรรยาย
สภาพแวดล้อม 

 ทางสังคมของ
ชุมชนแวดล้อม
สถานศกึษา 

 บรรยายสภาพแวดล้อม 
ทางสังคมของชุมชน
แวดล้อมสถานศึกษาได้
อย่างละเอยีด 
ถี่ถ้วน ตรงกับ 
ความเป็นจรงิและมี
หลักฐานหรือขอ้มูล
สนับสนุนคำบรรยาย  

 บรรยาย
สภาพแวดล้อม 
ทางสังคมของชุมชน
แวดลอ้ม
สถานศกึษาได้ตรง
กับความ 
เป็นจริงและมี
หลักฐานหรือขอ้มูล
สนับสนุนคำบรรยาย 

 บรรยายสภาพแวดลอ้ม 
ทางสังคมของชุมชน
แวดลอ้มสถานศึกษาได้
ตรงกับความ 
เป็นจริงแต่ไม่มหีลักฐาน
หรอืข้อมูลสนับสนุนคำ
บรรยาย  

 บรรยายสภาพแวดลอ้ม 
ทางสังคมของชุมชน
แวดลอ้มสถานศกึษา 
ไม่ตรงกับความ 
เป็นจริง 
 

3. การบรรยาย  
 สภาพปัญหา 
 หรอืข้อจำกัด 
 ของสถานศกึษา

และชุมชน 

 บรรยายและให้ 
ข้อสังเกตถึงสภาพ 
ปัญหาหรอืข้อจำกัดของ
สถานศึกษาและชุมชน 
ได้อย่างถูกต้อง 
ตรงกับความเป็นจรงิ  
โดยใชข้้อมูลรอบดา้น 
และมีหลักฐานหรือ 
ข้อมูลสนับสนุน 
คำบรรยาย 

 

 บรรยายและให้
ขอ้สังเกตถึงสภาพ
ปัญหาหรอืข้อจำกัด
ของสถานศึกษา 
และชุมชนไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งตรงกับ 
ความเป็นจรงิ  
และมีหลักฐานหรือ
ขอ้มูลสนับสนุน 
คำบรรยาย 

 บรรยายและให้ 
ขอ้สังเกตถึงสภาพ 
ปัญหาหรอืข้อจำกัดของ
สถานศกึษาและชุมชน 
ไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงกับ
ความเป็นจรงิ แต่ไม่มี
หลักฐานหรือขอ้มูล
สนับสนุนคำบรรยาย 

 บรรยายและให้ 
ขอ้สังเกตถึงสภาพ 
ปัญหาหรอืข้อจำกัด 
ของสถานศึกษาและ
ชุมชนไม่ถูกต้อง 
ไม่ตรงกับความ 
เป็นจริง  



 
 

 ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการ
ประเมนิ 

ดีมาก ( 4 ) ดี ( 3 ) พอใช้ ( 2 ) ปรับปรุง ( 1 ) 

4. การอธบิาย 
 แนวทางใน 

การแก้ไขปัญหา 
 หรอืข้อจำกัด 
 ของสถานศกึษา

และชุมชน 

 อธบิายแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหา 
หรอืข้อจำกัด 
ของสถานศึกษา 
และชุมชนได้อย่าง 
ชัดเจน สมเหตุสมผล 
อาจนำไปปฏบัิตไิดจ้ริง
โดยใชข้้อมูลรอบด้าน 
มาประกอบคำอธบิาย 

 อธบิายแนวทาง 
ในการแกไ้ขปัญหา
หรอืข้อจำกัด 
ของสถานศกึษา 
และชุมชนได้อย่าง
ชัดเจน สมเหตุ 
สมผล อาจนำไป
ปฏบัิตไิด้จริง 

 อธบิายแนวทาง 
ในการแกไ้ขปัญหา 
หรอืข้อจำกัดของ
สถานศึกษา 
และชุมชนได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

 อธบิายแนวทาง 
ในการแกไ้ขปัญหา 
หรอืข้อจำกัดของ
สถานศกึษา 
และชุมชนไม่ชัดเจน  
ไม่สมเหตุสมผล 

5. รูปแบบ 
การนำเสนอ 

 มีรูปแบบการนำเสนอ
รายงานที่แสดงออก
ในทางความคิดรเิร่ิม
สรา้งสรรค์  
ส่ือความหมาย 
ไดอ้ย่างชัดเจน 
และมรีะบบระเบยีบใน
การนำเสนอ 

 มีรูปแบบการ
นำเสนอรายงาน 
ท่ีแสดงออกในทาง
ความคดิริเริ่ม
สรา้งสรรค์  
สื่อความหมาย 
ได้อย่างชัดเจน 
 

 มีรูปแบบการนำเสนอ
รายงานท่ีสื่อความหมาย
ได้อย่างชัดเจนและมี
ระบบระเบียบในการ
นำเสนอ  
 
 

 มีรปูแบบการนำเสนอ
รายงานที่ไม่เป็นระบบ
ระเบยีบ  
 
 

รวมคะแนน A B C D 

 
สรุปคะแนนที่ได้ (คำนวณจากคะแนนช่อง A + B + C + D) = ...........................คะแนน 

  

 

 ลงชื่อ..................................................................ผูป้ระเมิน 

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

 ................./................./................. 

 วัน / เดอืน / ปี 

 

 

 

  



แบบประเมินรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายกรณี 

 

ผูป้ระเมิน :   ครพูี่เลี้ยง  

 อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรยีน 

นักศกึษา :  ช่ือ-สกุล    รหัส   สาขาวชิา   

คำช้ีแจง โปรดประเมินรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายกรณี ของนักศกึษาฝึกปฏิบัติวชิาชพีระหว่าง

เรียนที่อยู่ในความดูแลของท่าน ในประเด็นต่อไปนี้ โดยกรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับ

คุณภาพที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงตามดุลยพินิจของท่าน และคำนวณคะแนนที่ได้    

(คะแนนเต็ม 16 คะแนน) 
 

 ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการประเมนิ ดีมาก ( 4 ) ดี ( 3 ) พอใช้ ( 2 ) ปรับปรุง ( 1 ) 

1. การอธิบาย
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

 อธบิาย
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพผูเ้รยีน  
ในลักษณะกรณีศึกษา 
ผูเ้รยีนจำนวน 1 คน  
ไดอ้ย่างเป็นข้ันตอน  
ระบุรายละเอียดของ 
1) กิจกรรม  
2) ระยะเวลาและ 
3) วธีิการพัฒนา  

(ใคร ทำอะไร เมื่อไร  
ท่ีไหน อย่างไร) 

ไดชั้ดเจนสอดคลอ้ง 
กับความเป็นจริง 

 อธบิาย
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพผูเ้รยีน  
ในลักษณะกรณีศกึษา 
ผูเ้รียนจำนวน 1 คน  
ได้อย่างเป็นขัน้ตอน 
สอดคล้องกับความเป็น
จรงิ แต่ขาดความชัดเจน
ในรายละเอียดของ 
1) กิจกรรม  
2) ระยะเวลาและ 
3) วธีิการพัฒนา  
ขอ้ใดขอ้หนึ่ง 

 อธบิาย
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพผูเ้รยีน  
ในลักษณะกรณีศึกษา 
ผูเ้รยีนจำนวน 1 คน  
ได้อย่างเป็นขัน้ตอน 
สอดคล้องกับความ
เป็นจรงิ แต่ขาด 
ความชัดเจนใน
รายละเอยีดของ 
1) กิจกรรม  
2) ระยะเวลาและ 
3) วธีิการพัฒนา  
ตัง้แต่ 2 ขอ้ขึ้นไป 

 อธิบายวิธกีารพัฒนา
คุณภาพผูเ้รยีน  
จำนวน 1 คน โดย 
ไม่แสดงขั้นตอนหรือ
รายละเอยีดของ
กระบวนการพัฒนา 

2.องค์ประกอบ 
ของการอธบิาย 

 มีขอ้มูลรายงาน 
ท่ีครบถว้น ชัดเจน 
ในหัวขอ้  
1) ชื่อกิจกรรมหรือ

กระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพ
ผูเ้รียนที่เป็น 
แนวปฏิบัติที่ดี 

2) เป้าหมายของ 
การพัฒนา ทัง้ใน 
เชงิคุณภาพและ 
เชงิปรมิาณ 

3) วธิกีารพัฒนา 
4) ผลลัพธ์ของ 

การพัฒนา 

 มีขอ้มูลรายงาน 
ไม่ครบถว้น ขาดหัวข้อ
ใดหัวข้อหนึ่ง  

 มีขอ้มูลรายงาน 
ไม่ครบถ้วน  
ขาด 2 หัวข้อ 

 มีขอ้มูลรายงาน 
ไม่ครบถว้น ขาด
ต้ังแต่ 3 หัวขอ้ 
ขึ้นไป 



 
 

 ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการประเมนิ ดีมาก ( 4 ) ด ี( 3 ) พอใช้ ( 2 ) ปรับปรุง ( 1 ) 

3. การแสดงข้อมูล
หลักฐานและผล  
ของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

 ใชข้้อมูลหลักฐาน 
เชงิคุณภาพหรอื 
เชงิปรมิาณที่ส่ือถงึ 
ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้รียนมาประกอบ 
การอธบิายไดอ้ย่าง 
สมเหตุสมผล  
มีขอ้มูลเพยีงพอ 
และสอดคลอ้งกับ
จุดมุ่งหมายของ 
การพัฒนา 

 ใช้ขอ้มูลหลักฐาน 
เชงิคุณภาพหรือเชงิ
ปรมิาณท่ีสื่อถึงผล 
การพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้รยีนมาประกอบ 
การอธบิาย เชื่อมโยง 
กับจุดมุ่งหมายของ 
การพัฒนา แต่ขาด 
ข้อมูลที่เพยีงพอต่อ 
การแสดงให้เห็นผล 
ของการพัฒนา 

 ใชข้้อมูลหลักฐาน 
เชิงคุณภาพหรือ 
เชิงปรมิาณท่ีสื่อถงึ 
ผลการพัฒนา 
คุณภาพผูเ้รยีน 
มาประกอบการอธิบาย 
แต่การอธิบาย 
ไม่เชื่อมโยงกับ
จุดมุ่งหมายของ 
การพัฒนา 

 ขาดข้อมูลหลักฐาน
หรอืใช้ขอ้มูล 
ที่ไม่ส่ือถึงผลการ
พัฒนาคุณภาพ
ผูเ้รยีน 

4. รูปแบบการนำเสนอ  มีรูปแบบการนำเสนอ
รายงานท่ีทำให้เขา้ใจ
ง่ายส่ือความหมาย 
ได้อย่างชัดเจน 
และมีระบบระเบยีบ 
ในการนำเสนอ 

 มีรูปแบบการนำเสนอ
รายงานท่ีทำใหเ้ข้าใจ 
ง่าย สื่อความหมาย 
ได้อย่างชัดเจน 
 
 

 มีรูปแบบการนำเสนอ
รายงานที่เป็นระบบ
ระเบียบ แต่ทำ 
ความเข้าใจได้ยาก  
 
 

 มีรปูแบบการ
นำเสนอรายงาน 
ที่ไม่เป็นระบบ
ระเบียบ  

รวมคะแนน A B C D 

 
สรุปคะแนนที่ได้ (คำนวณจากคะแนนช่อง A + B + C + D) = ...........................คะแนน 

  

 

 ลงชื่อ..................................................................ผูป้ระเมิน 

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

 ................./................./................. 

 วัน / เดอืน / ปี 

 

 

  



แบบประเมินรายงานการสังเกตคุณลักษณะของครู 
ด้านจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวชิาชพี 

 

ผูป้ระเมิน :   ผูบ้รหิารสถานศกึษา  

 อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาพลเมอืงท่ีเขม้แข็ง  

 อาจารยผ์ูส้อนวชิาภาษาเพ่ือการสือ่สารสำหรับครู 

นักศกึษา :  ช่ือ-สกุล    รหัส   สาขาวชิา   

คำช้ีแจง โปรดประเมินรายงานการสังเกตคุณลักษณะของครูด้านจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวชิาชีพ ของ

นักศ ึกษาฝึกปฏิบ ัต ิว ิชาช ีพระหว ่างเร ียนท ี ่อย ู ่ ในความด ูแลของท ่าน ในประเด ็นต่อไปน ี ้   

โดยกรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงตาม       

ดุลยพินจิของท่าน และคำนวณคะแนนท่ีได ้(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

 ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการประเมนิ ดีมาก ( 4 ) ดี ( 3 ) พอใช้ ( 2 ) ปรับปรุง ( 1 ) 

1. การอธบิาย 
คุณลักษณะของครู 
ด้านจรรยาบรรณ 
ต่อตนเอง 

 รายงานคุณลักษณะ 
ของครูที่เป็นแบบอย่าง
ด้านจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง โดยใช้ 
การอธบิายที่ชัดเจน 
สอดคล้องและ
ครอบคลุมหัวขอ้  
1) ความมวีนิัย 

ในตนเอง  
2) การพัฒนาตนเอง 

ด้านวิชาชพี  
3) บุคลิกภาพ  
4) วสัิยทัศน์ ที่ก้าวทัน 

ต่อการพัฒนาทาง
วทิยาการ เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง 
 

 รายงานคุณลักษณะ
ของครูท่ีเป็นแบบอย่าง
ด้านจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง ครอบคลุม 
หัวข้อ  
1) ความมวีนิัย 

ในตนเอง  
2) การพัฒนาตนเอง

ด้านวชิาชีพ  
3) บุคลกิภาพ  
4) วสิัยทัศน์ ที่ก้าวทัน

ต่อการพัฒนาทาง
วทิยาการ เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมอืง

 รายงานพฤตกิรรม 
ของครูท่ีเป็น 
แบบอย่างดา้น
จรรยาบรรณต่อ 
ตนเอง ไม่ครอบคลุม
หัวขอ้ที่กำหนด  
ขาดหัวข้อใด 
หัวขอ้หนึ่ง  

 

 รายงานคุณลักษณะ
ของครูท่ีเป็น
แบบอย่างด้าน
จรรยาบรรณต่อ
ตนเอง ไม่ครอบคลุม
หัวข้อท่ีกำหนด  
ขาดตัง้แต่ 2 หัวขอ้ 
ขึ้นไป  

 

2. ตัวอย่างประกอบ
ด้านจรรยาบรรณ 
ต่อตนเอง 

 มีตัวอย่างประกอบ 
การอธบิายให้เห็นเป็น
รูปธรรมสอดคลอ้งและ
ครอบคลุมทุกหัวข้อ 

 มีตัวอย่างประกอบการ
อธบิายครอบคลุมทุก
หัวข้อ 

 มีตัวอย่าง
ประกอบการอธบิาย 
ไม่ครอบคลุมทุก 
หัวขอ้ ขาดหัวข้อใด
หัวขอ้หนึ่ง 

 มีตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย
ไม่ครอบคลุมทุก
หัวข้อ ขาดตัง้แต่  
2 หัวขอ้ขึ้นไป  
 
 
 
 



 
 

 ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการประเมนิ ดีมาก ( 4 ) ดี ( 3 ) พอใช้ ( 2 ) ปรับปรุง ( 1 ) 

3. การอธิบาย
คุณลักษณะของครู 
ด้านจรรยาบรรณ 
ต่อวชิาชีพ 

 รายงานคุณลักษณะของ
ครทูี่เป็นแบบอย่างดา้น
จรรยาบรรณต่อวชิาชพี 
โดยใช้การอธิบายท่ี
ชัดเจน สอดคล้องและ
ครอบคลุมหัวข้อ  
1) ความรัก ศรทัธา 

ในวิชาชพี 
2) ความซื่อสัตย์สุจริต 

ในวิชาชพี  
3) ความรับผดิชอบต่อ

วชิาชพี  
4) การเป็นสมาชกิ 

ท่ีดขีององค์กรวชิาชพี

 รายงานคุณลักษณะ
ของครูที่เป็นแบบอย่าง
ด้านจรรยาบรรณต่อ
วชิาชีพ ครอบคลุม
หัวข้อ  
1) ความรัก ศรทัธา 

ในวชิาชีพ 
2) ความซื่อสัตย์สุจรติ

ในวชิาชีพ  
3) ความรับผดิชอบ 

ต่อวิชาชพี  
4) การเป็นสมาชกิ 

ท่ีดขีององค์กร
วชิาชพี 

 รายงานคุณลักษณะ
ของครูท่ีเป็น
แบบอย่างด้าน
จรรยาบรรณต่อ
วชิาชีพ ไม่ครอบคลุม
หัวข้อท่ีกำหนด ขาด
หัวข้อใดหัวขอ้หนึ่ง  

 

 รายงานคุณลักษณะ
ของครูที่เป็น
แบบอย่างด้าน
จรรยาบรรณต่อ
วชิาชีพ ไม่
ครอบคลุมหัวขอ้ท่ี
กำหนด  
ขาดต้ังแต่ 2 หัวข้อ 
ขึ้นไป  

 

4. ตัวอย่างประกอบ
ด้านจรรยาบรรณต่อ
วชิาชีพ 

 มีตัวอย่างประกอบการ
อธบิายให้เห็นเป็น
รปูธรรมสอดคล้องและ
ครอบคลุมทุกหัวข้อ 

 มีตัวอย่างประกอบการ
อธบิายครอบคลุมทุก
หัวข้อ 

 มีตัวอย่าง
ประกอบการอธบิาย 
ไม่ครอบคลุมทุก 
หัวข้อ ขาดหัวข้อใด
หัวข้อหนึ่ง 

 มีตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย
ไม่ครอบคลุมทุก
หัวข้อ ขาดตัง้แต่  
2 หัวข้อขึ้นไป  

5. รูปแบบการนำเสนอ  มีรปูแบบการนำเสนอ
รายงานที่แสดงออก
ในทางความคดิรเิริ่ม
สรา้งสรรค์  
ส่ือความหมาย 
ได้อย่างชัดเจน 
และมีระบบระเบียบ 
ในการนำเสนอ 

 มีรูปแบบการนำเสนอ
รายงานที่แสดงออก
ในทางความคิดรเิริ่ม
สรา้งสรรค์  
ส่ือความหมาย 
ได้อย่างชัดเจน 
 

 มีรูปแบบการนำเสนอ
รายงานที่ส่ือ
ความหมายได้อย่าง
ชัดเจนและมีระบบ
ระเบียบในการ 
นำเสนอ  
 
 

 มีรปูแบบ 
การนำเสนอรายงาน
ท่ีไม่เป็นระบบ
ระเบยีบ  
 
 

รวมคะแนน A B C D 

 
 

สรุปคะแนนที่ได้ (คำนวณจากคะแนนช่อง A + B + C + D) = ...........................คะแนน 

  

 

 ลงชื่อ..................................................................ผูป้ระเมิน 

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

 ................./................./................. 

 วัน / เดอืน / ปี 

  



แบบประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษา 

ท่ีมีตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศกึษาช้ันปท่ี 1 

 

ผูประเมิน :    ผูบริหารสถานศึกษา    ครูพ่ีเลี้ยง  

นักศึกษา : ช่ือ-สกุล  รหัส   สาขาวิชา  

คำชี้แจง โปรดประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนท่ีอยูในความดูแล

ของทาน ในประเด็นตอไปนี้ โดยกรุณาทำเครื่องหมาย ลงในชองระดับการประเมินที่ตรงหรือใกลเคียงกับความเปน

จริงตามดุลยพินิจของทาน และคำนวณคะแนนที่ได (คะแนนเต็ม 45 คะแนน) 

 
ระดบัความพึงพอใจ 

ประเด็นการประเมิน 

มาก/ 

ไมเคยมีพฤติกรรม 

บกพรอง ( 3 ) 

ปานกลาง/ 

เคยมีพฤติกรรม 

บกพรองบาง ( 2 ) 

นอย/ 

มีพฤติกรรมบกพรอง 

เปนประจำ ( 1 ) 

ไมพึงพอใจ/ 

ควรปรับปรุง 

พฤติกรรม ( 0 ) 

ความรูในวิชาเฉพาะ     

1. ความใฝรู 3 2 1 0 

2. การนำความรูวิชาเอกมาใช 

ในการปฏิบัติงาน 
3 2 1 0 

กระบวนการจัดการเรียนรู     

3. การวางตนตอผูเรียน 3 2 1 0 

4. การใหความรวมมือกับสถานศึกษาเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน 
3 2 1 0 

การทำงานรวมกับผูอ่ืน     

5. ความมีน้ำใจ จิตอาสา 3 2 1 0 

6. มนุษยสัมพันธ 3 2 1 0 

7. ความเสมอภาคในการปฏิบัติตอผูอืน่ 3 2 1 0 

วินัยในการปฏิบัติงาน 
8. ความซื่อสัตย 3 2 1 0 
9. ความตรงตอเวลา 3 2 1 0 
10. การปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา 3 2 1 0 

 

 

 

 

 



 
 

 
ระดบัความพึงพอใจ 

ประเด็นการประเมิน 

มาก/ 

ไมเคยมีพฤติกรรม 

บกพรอง ( 3 ) 

ปานกลาง/ 

เคยมีพฤติกรรม 

บกพรองบาง ( 2 ) 

นอย/ 

มีพฤติกรรมบกพรอง 

เปนประจำ ( 1 ) 

ไมพงึพอใจ/ 

ควรปรับปรุง 

พฤติกรรม ( 0 ) 

ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย     

11.ความเอาใจใสตอหนาที่ 3 2 1 0 

12.ความขยันและอดทนตองาน 3 2 1 0 
บุคลิกภาพ 
13.การควบคุมอารมณ 3 2 1 0 
14.กิริยามารยาท สัมมาคารวะ 3 2 1 0 
15.การแตงกาย 3 2 1 0 

รวมคะแนน     

สรุปคะแนนที่ได (คำนวณจากคะแนนชอง A + B + C + D) = ...........................คะแนน 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในดานการปฏิบัติงานของนักศึกษา                          

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

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

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในดานการปฏิบัติตนของนักศึกษา........................................................................ 

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

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

 

  ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 

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

                ................./................./................. 

 
 

 

 

 

 



แบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิัตงิานและปฏบิัตตินของนักศึกษา 

ผู้ประเมิน:  □ อาจารยน์เิทศก์   
 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา: ………………………………………………รหัส...........................สาขาวิชา........................ 

คำช้ีแจง: โปรดประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในระหว่างการฝกึปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  

ของนักศึกษาที ่อยู ่ในความดูแลของท่านในประเด็นต่อไปนี้ โดยกรุณาทำเครื ่องหมาย ลงในช่องระดับ 
การประเมินที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงตามดุลยพินิจของท่าน และคำนวณคะแนนที่ได ้(คะแนนเต็ม 30 
คะแนน) 

ประเด็นการประเมนิ 
ระดับการประเมนิ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

1.ความซื้อสัตย์ 3 2 1 0 

2.ความมวีนัิยและตรงต่อเวลา 3 2 1 0 

3.ความรบัผดิชอบ 3 2 1 0 

4.ความมนีำ้ใจ จติอาสา 3 2 1 0 

5.ความขยันและอดทนต่องาน 3 2 1 0 
6.ความใฝ่รู้ 3 2 1 0 

7.การควบคุมอารมณ์ 3 2 1 0 

8.มนุษยสัมพันธ ์ 3 2 1 0 

9.กริยิามารยาท สัมมาคารวะ 3 2 1 0 

10.บุคลกิภาพและการแต่งกาย 3 2 1 0 

รวมคะแนน A B C D 

 

รวมคะแนนท่ีได ้(คำนวณจากชอ่งคะแนน A+B+C+D) = ………………………………………………… คะแนน 

 

 

ลงชื่อ…………………………………………………………….ผูป้ระเมนิ 

(…………………………………………………………………………………) 

                                                                              …………./…………./…………. 
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