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สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู 
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 สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู  
 1. ความเปนครู ประกอบดวย  
 (ก) สาระความรู (1) สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู (2) การปลูกฝงจิตวิญญาณ
ความเปนครู (3) กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู (4) การจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู (5) การ
สรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง  
 (ข) สมรรถนะ (1) รอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอน เพ่ือใหผู เรียนคิดวิเคราะห 
สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได (2) แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
(3) ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน (4) มีจิตวิญญาณความเปนครู  

 2. ปรัชญาการศึกษา ประกอบดวย  
 (ก) สาระความรู (1) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
(2) แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 (ข) สมรรถนะ(1) ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา (2) วิเคราะหเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน  

 3. ภาษาและวัฒนธรรม ประกอบดวย  
 (ก) สาระความรู  (1) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู (2) ภาษาตางประเทศเพ่ือการเปนครู   
 (ข ) สมรรถนะ (1 ) สามารถใช ทั กษะการฟ ง การพูด  การอ าน  การเขียนภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ เพ่ือการสื่อความหมายอยางถูกตอง (2) ใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ  

 4. จิตวิทยาสําหรับครู ประกอบดวย  
 (ก) สาระความรู (1) จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย (2) จิตวิทยาการเรียนรูและ
จิตวิทยาการศึกษา (3) จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  
 (ข) สมรรถนะ (1) สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (2) ใชจิตวิทยาเพ่ือ
ความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ  

 5. หลักสูตร ประกอบดวย  
 (ก) สาระความรู  (1) หลักการแนวคิดในการจัดทําหลักสูตร (2) การนําหลักสูตรไปใช (3) การพัฒนา
หลักสูตร  
 (ข) สมรรถนะ (1) วิเคราะหหลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได (2) ปฏิบัติการประเมินหลักสูตร
และนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร  

 6. การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน ประกอบดวย  
 (ก) สาระความรู (1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการเรียนรู 
และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู (2) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิด
สรางสรรค และแกปญหาได (3) การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม (4) การจัดการชั้นเรียน (5) การพัฒนา
ศูนยการเรียนในสถานศึกษา  
 (ข) สมรรถนะ (1) สามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง (2) สามารถสราง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  
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 7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ประกอบดวย  
 (ก) สาระความรู (1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย (2) การใชและผลิตงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู  
 (ข) สมรรถนะ (1) สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน (2) สามารถทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน  
 

 8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบดวย  
 (ก) สาระความรู (1) หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใช และการประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู (2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  
 (ข) สมรรถนะ (1) ประยุกตใช และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู                  
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

 9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย  
 (ก) สาระความรู (1) หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
(2) ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล  
 (ข) สมรรถนะ (1) สามารถวัดและประเมินผลได (2) สามารถนําผลประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน  

 10. การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย  
 (ก) สาระความรู (1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา (2) การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
 (ข) สมรรถนะ (1) สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
อยางตอเนื่อง (2) สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได  

 11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบดวย  
 (ก) สาระความรู (1) หลักธรรมาภิบาล และความซ่ือสัตยสุจริต (2) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพ
คร ู(3) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด  
 (ข) สมรรถนะ (1) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละใหสังคม (2) ปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 สาระการฝกทักษะและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพ 
 12. การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ประกอบดวย  
 (ก) สาระการฝกทักษะ  
 (1) การสังเกตการจัดการเรียนรู  
 (2) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง  
 (3) การทดลองสอนในสถานการณจําลอง และสถานการณจริง  
 (4) การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล  
 (5) การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน 
 (6) การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน  
 (7) การวิจัยแกปญหาผูเรียน  
 (8) การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ  
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 (ข) สมรรถนะ  
 (1) สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย  
 (2) สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเรียน  

 13. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวย  
 (ก) สาระการฝกทักษะ  
 (1) การปฏิบัติการสอนวิชาเอก  
 (2) การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน  
 (3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน  
 (4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา  
 (ข) สมรรถนะ  
 (1) สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอก  
 (2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน  
 (3) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 

คุณสมบัติและบทบาทหนาทีข่องผูรับผิดชอบตามมาตรฐานการผลิต 
 

1 .อาจารยนิเทศก  
 คุณสมบัติ 

1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาท่ีจะนิเทศ หรือมีประสบการณในการนิเทศ ไมนอยกวา 2 ป 
2. คณาจารยนิเทศกมีจํานวนท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ไมเกิน 1 : 10 
3. มีคุณลักษณะท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  

 บทบาทหนาท่ี 
 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะแตงตั้งอาจารยนิเทศกในสาขาวิชาเอกใหทําหนาท่ีนิเทศการ
สอนนิสิตท่ีออกฝกสอนในสถาบันการศึกษาตางๆ ตลอดระยะเวลาของการฝกสอน 1 ปการศึกษา โดย
อาจารยนิเทศกจะเปนผูใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับปญหาการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติงานตางๆ 
เพ่ือใหนิสิตพัฒนาตนเองใหพรอมท่ีจะปฏิบัติวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต และอาจารยนิเทศกจะ
ทําหนาท่ีประสานงานระหวางอาจารยพ่ีเลี้ยงและนิสิตฝกสอนกับคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดังนี้ 
 1. นิเทศการฝกปฏิบัติการสอนของนิสิต ใหเปนไปตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
และสถาบันฝกปฏิบัติการสอน 
 2. นิเทศการฝกปฏิบัติการสอนและวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตโดย 

2.1 ตรวจแฟมสะสมผลงาน งานวิจัย และบันทึกการฝกสอนของนิสิตอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือชวยเหลือ 
ติดตามผลการพัฒนาการสอนและวิจัยของนิสิต  

2.2 สังเกตการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนและบันทึกผลการนิเทศการสอนแตละครั้งเพ่ือติดตามผล
พัฒนาการสอนและวิจัยของนิสิต 
 3. ตรวจตราและวัดผลการปฏิบัติงานของนิสิต เชน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ปรึกษากับ
อาจารยพ่ีเลี้ยงเก่ียวกับกําหนดการสอนของนิสิตเพ่ือจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของนิสิต 
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 4. พบนิสิตเปนกลุมและรายบุคคล เพ่ือรับทราบปญหาในการฝกปฏิบัติงานการสอนในชั้นเรียน และ
เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอยางสมํ่าเสมอ 
 5. นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพไมนอยกวา 3 ครั้ง ตอภาคการศึกษา และสังเกตการ
ปฏิบัติงานท่ัวๆ ไปของนิสิต พรอมบันทึกผลการพัฒนาการไวทุกครั้ง เพ่ือนํามาสรุปประเมินผล 
 6. พบกับอาจารยพ่ีเลี้ยง เพ่ือใหการนิเทศการฝกประสบการณของนิสิตไดบรรลุตามวัตถุประสงค 
 7. พบกับผูบริหารโรงเรียน เพ่ือทราบนโยบายของโรงเรียน สรางสัมพันธภาพอันดีตามโอกาสอันควร 

 8. เขารวมปฐมนิเทศ สัมมนาเชิงปฏิบัติการกอนสงนิสิตไปสถาบันการศึกษา เขารวมประชุมอภิปราย
ระหวางการฝกสอน (conference) เขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูรวมกับนิสิต
และเขารวมสัมมนาหลังการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 9. ประเมินผลการฝกประสบการณของนิสิตตามระยะเวลาท่ีกําหนด พรอมท้ังสรุปประเมินผลสง
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 10. เสนอขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนางานประสบการณวิชาชีพตอคณะกรรมการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 

ความรวมมือระหวางนิสิตกับอาจารยนิเทศก 

 อาจารยนิเทศกจะไปสงตัวและนิเทศการสอนของนิสิตแตละคนอยางนอย 3 ครั้งตอภาคการศึกษาตอ
นิสิต 1 คน และรับนิสิตกลับในวันสุดทายของการฝกปฏิบัติการสอนในการนิเทศการสอนของอาจารยนิเทศจะ
ตรวจแผนการเรียนรู และดูการสอนในชั้นเรียน หรือในสนามแลวแตลักษณะวิชาและหลังจากนั้นอาจารยนิเทศ
จะเสนอแนะการสอนรวมกันกับอาจารยพ่ีเลี้ยง เพ่ือใหนิสิตปรับปรุงการสอนของตนตอไป 

2. อาจารยพ่ีเลี้ยง (ครูผูสอนของสถานศึกษาที่นิสิตปฏิบัติการสอน) 
 คุณสมบัติ 

1. มีคุณวุฒิและประสบการณตรงกับรายวิชาท่ีนิสิตทําการปฏิบัติการสอน 
2. กรณีท่ีมีคุณวุฒิไมตรงกับสาขาของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู ใหมีประสบการณการสอนใน

สาขาของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูไมนอยกวา 10 ป 
3. มีคุณลักษณะของความเปนครู โดยการรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา  

 บทบาทหนาท่ี 
 อาจารยพ่ีเลี้ยง เปนอาจารยท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู ไดมอบหมายใหทําหนาท่ีดูแล 
ชวยเหลือ และแนะนําแกนิสิต โดยมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1. ใหคําแนะนําแกนิสิตในเรื่องตอไปนี้ 
    1.1 แนะนําใหนิสิตรูจักกับผูบริหารโรงเรียน เชน ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาหมวดวิชา 
และบุคลากรอ่ืนๆ 
    1.2 แนะนําเก่ียวกับระบบการบริหารของโรงเรียน ประวัติความเปนมาของโรงเรียน ตลอดจนชุมชน
ท่ีโรงเรียนตั้งอยู 
    1.3 แนะนําเก่ียวกับระเบียบวินัย ขอบังคับตางๆ ท่ีใชในโรงเรียน ขอตกลงรวมกันระหวางครูและ
นักเรียนในชั้นเพ่ือนิสิตจะไดปฏิบัติภารกิจไดถูกตอง 
    1.4 แนะนําชี้แจงใหนิสิตเขาใจเก่ียวกับนโยบายของโรงเรียน หนาท่ีของครูและการปฏิบัติตน 
    1.5 แนะนําใหนิสิตรูจักนักเรียนท่ีจะสอนและงานธุรการของชั้นเรียน แนะนําและจัดหาเก่ียวกับ
หลักสูตร คูมือครู เพ่ือประโยชนตอการฝกปฏิบัติงานการสอน 
 2. ชวยจัดหาท่ีทํางานท่ีเหมาะสมใหกับนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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 3. จัดใหนิสิตไดสังเกตการสอนในสองสัปดาหแรก กอนลงมือปฏิบัติการสอนจริง เพ่ือใหเห็นการสอนท่ี
ดี อันจะเปนแนวทางการสอนท่ีเปนประโยชนตอนิสิต 
 4. จัดใหนิสิตปฏิบัติงานการสอน การวิจัยในชั้นเรียน สังเกตการสอนของนิสิตในชั้นเรียน พรอมท้ังให
คําแนะนําการสอนและงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอนิสิต 
 5. ตรวจแผนการจัดการเรียนรูของนิสิตลวงหนากอนสอน ใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาแกนิสิตใน
การพัฒนาการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 6. จัดใหนิสิตไดมีโอกาสรวมมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ท้ังกิจกรรมการเรียนการสอน เชน 
งานกิจกรรมชุมชน และกิจกรรมโรงเรียน เชน การเขารวมประชุมกับคณะครูในหมวดวิชา เปนตน 
 7. ชวยแนะนํา สงเสริม เพ่ือพัฒนาเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู และการปฏิบัติตนตามระเบียบขาราชการ
และจรรยาบรรณครู 
 8. ประเมินผลความกาวหนาทางดานพฤติกรรมการสอน ไดแก การสอนตลอดภาคของนิสิต การทํา
แผนการสอน การสอนหรือการสอนพิเศษของนิสิต งานวิจัยในชั้นเรียนความรับผิดชอบของนิสิต 
 9. รายงานเก่ียวกับนิสิตใหอาจารยนิเทศกไดทราบ เพ่ือการประเมินผลอยางถูกตอง 
 10. รวมมือกับอาจารยนิเทศกในการแกไขปญหาการฝกปฏิบัติงานการสอนของนิสิต 
 11. เขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูรวมกับนิสิต 
 ความรวมมือระหวางอาจารยพ่ีเล้ียงและนิสิต 
 จากหนาท่ีของอาจารยพ่ีเลี้ยง จะเห็นไดวาอาจารยพ่ีเลี้ยง มีหนาท่ีเปนอาจารยนิเทศกนิสิตคนหนึ่ง 
ดังนั้นนิสิตจะตองใหความเคารพนับถืออาจารยพ่ีเลี้ยงในฐานะอาจารยคนหนึ่งของตนท่ีมีสวนชวยเหลือดาน
วิชาการ ฉะนั้นหนาท่ีของนิสิตตออาจารยพ่ีเลี้ยง มีดังตอไปนี้ 
 1. ขอคําแนะนําความชวยเหลือเม่ือมีปญหาเกิดข้ึน 
 2. นําบันทึกการจัดการเรียนรูใหอาจารยพ่ีเลี้ยงตรวจทุกครั้งกอนทําการสอน และปฏิบัติตาม
คําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง 
 3. ชวยเหลืออาจารยพ่ีเลี้ยงดวยความเต็มใจ เม่ือไดรับคําขอรอง 
 4. ประสานงานประจําชั้น และงานวิชาการกับอาจารยพ่ีเลี้ยง เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดผลดีตอสถาบัน
ฝกประสบการณวิชาชีพ 
 5. ใหความเคารพอาจารยพ่ีเลี้ยง 
 6. เม่ือมีปญหาเก่ียวกับตัวนักเรียน ใหรายงานใหอาจารยพ่ีเลี้ยงทราบทันที 

3. สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการวิชาชีพ 
 คุณสมบัติของสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ 

 1. ท่ีตั้งมีความสะดวก เหมาะสม ปลอดภัยสําหรับนิสิต 
 2. มีความสนใจ ยินดี และใหความรวมมือในการดําเนินงาน  การฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 3. มีสถานท่ี บุคลากรท่ีใหคําแนะนําแกนิสิต และมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 4. ตองเขารวมกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาการ และการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูท่ีทางศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครูจัดข้ึน  

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 9 

 



 สถานศึกษาสําหรับฝกปฏิบัติการสอนตองผานการประเมินสถานศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. โดยขอใหจัดสงผลการประเมินคุณภาพภายใน
ยังคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพ่ือรวบรวมขอมูลตอไป 

4. นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 คุณสมบัติผูมีสิทธิ์ออกฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
 1. เปนนิสิตชั้นปท่ี 5 ข้ึนไป  
 2. ตองมีการลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนผานทุกรายวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนด ยกเวนรายวิชา
ฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาท่ีกําหนดใหเรียนในชั้นปสุดทาย 
 3. หามมิใหนิสิตลงทะเบียนเรียนพรอมการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา 
 4. ระเบียบขอกําหนดเฉพาะของแตละสาขา ใหเปนไปตามประกาศของแตละสาขา 
 5. กรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 บทบาทหนาท่ี 
 การฝกประสบการณวิชาชีพครู เปนการฝกท่ีมีความจําเปนและเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับนิสิต
ในสาขาวิชาชีพครู ผูท่ีจะเปนครูจะตองเสริมสรางและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับวิชาชีพ ตลอดจนเรียนรูการทํางานกับบุคลากรตางๆ ใน
โรงเรียน การฝกสอนเปนวิชาบังคับสําหรับหลักสูตรศึกษาศาสตร นิสิตจะตองฝกปฏิบัติงานเต็มเวลาใน
สถาบันฝกสอนเปนเวลา 1 ปการศึกษา โดยมีอาจารยนิเทศกของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรและ
อาจารยพ่ีเลี้ยงของสถาบันฝกสอนเปนอาจารยนิเทศกการสอนแกนิสิตตลอดระยะเวลาการฝกปฏิบัติการ
สอน ขณะท่ีนิสิตฝกปฏิบัติการสอนนิสิตอาจประสบปญหาตางๆ อาจารยนิเทศกและอาจารยพ่ีเลี้ยงจะเปน
ผูชวยใหคําแนะนําและแกปญหาตางๆ ให อยางไรก็ตามนิสิตจะตองปฏิบัติตนดังตอไปนี้ 
 1. ระลึกอยูเสมอวาเปนนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะตอง
รักษาชื่อเสียงและเสริมสรางเกียรติคุณของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 2. ปฏิบัติตามระเบียบของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และของสถาบันฝกประสบการณ
วิชาชีพครู                  
 3. รับผิดชอบตอการสอนและงานท่ีไดรับมอบหมายดวยความเอาใจใสและเปนผลดีตอสถาบันฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
 4. วางตนและประพฤติตนใหเปนตัวอยางท่ีดีตอนักเรียนของสถาบันฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 5. เขารวมกิจกรรมทุกข้ันตอนของกระบวนการฝกประสบการณดวยความเอาใจใส รับผิดชอบและ
ตรงตอเวลา 
 6. ศึกษาคนควาในวิชาท่ีสอน เตรียมแผนการจัดการเรียนรูและใชวิธีการจัดการเรียนรูในรูปแบบ
ตางๆ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน และใหนาสนใจ 
 7. ปฏิบัติการสอนดวยความเอาใจใส รับผิดชอบ และตรงตอเวลา ดวยการปฏิบัติการสอนใหเต็ม
กําลังความสามารถ เขาสอนตรงเวลา และเต็มเวลาการสอน 
 8. บันทึกกิจกรรมทุกอยางท่ีเปนประสบการณของนิสิตในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 9. แนะนําอบรมนักเรียนท้ังสุขนิสัยสวนตนและสวนรวม และสรางนิสัยท่ีดีในการเรียนและการ
ทํางานของนักเรียน 
 เพ่ือใหการฝกประสบการณฯ ของนิสิตประสบความสําเร็จ นิสิตฝกสอนควรตระหนักถึงบทบาท
และความรับผิดชอบของตนตอสถาบันฝกประสบการณวิชาชีพครู ดังนี้ 
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1. เคารพและปฏิบัติตามนโยบายของสถาบันฝกประสบการณวิชาชีพครูอยางเครงครัดเสมือนบุคลากร
คนหนึ่งของสถาบันนั้น ตลอดระยะเวลาของการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

2. รับผิดชอบตอทรัพยสินและอุปกรณตางๆ ของสถาบันฝกประสบการณวิชาชีพครู 
3. แตงกายสุภาพ เรียบรอย สะอาด ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสถาบันฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 
4. ใหความเคารพและปฏิบัติตนตออาจารยในสถาบันฝกประสบการณวิชาชีพครูเชนเดียวกับการปฏิบัติ

ตออาจารยนิเทศกของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5. สรางความสัมพันธอันดีกับบุคลากรในสถาบันฝกประสบการณวิชาชีพครู และนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู

สถาบันอ่ืน หลีกเลี่ยงการนินทาวารายนักเรียน อาจารย และบุคลากรของสถาบันฝกประสบการณวิชาชีพครู 
6. รับผิดชอบและเอาใจใสตอการสอน โดย 

 6.1 วางแผนการจัดการเรียนรูลวงหนารวมกับอาจารยพ่ีเลี้ยง และทําการสอนตามแผนการสอนท่ีวาง
ไวใหเกิดผลดีตอนักเรียน 
 6.2 จัดทําบันทึกการสอน และนําเสนออาจารยพ่ีเลี้ยงตรวจแกไขลวงหนาทุกครั้งกอนการสอน 
 6.3 สอนดวยความเต็มใจ เต็มเวลา เขาสอนตรงเวลา 
 6.4 มาปฏิบัติการสอนเต็มเวลา ไมขาดการสอนโดยไมมีเหตุผล และหากลากิจ ลาปวย ตองปฏิบัติ
ตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ  
 6.5 ประเมินผลการเรียนของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ ปราศจากอคติตอนักเรียน 
 6.6 รับฟงความคิดเห็นจากอาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก และปรับปรุงแกไขตนเอง เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของการเปนครูท่ีด ี
 6.7 ประพฤติตนในฐานะเปนครูท่ีดี และเปนตัวอยางท่ีดีของนักเรียนท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 6.8 รวมกิจกรรมของโรงเรียนดวยความเต็มใจและดวยความรับผิดชอบ 
 6.9 อบรมแนะนํานักเรียนเก่ียวกับความประพฤติใหถูกตองดวยความหวังดี 
 ความรวมมือระหวางนิสิตกับอาจารยนิเทศก 

 1. มอบตารางสอนและตารางปฏิบัติงานโดยรวบรวมผานหัวหนานิสิตประจําสถาบันฝกสอนเพ่ือสง
มอบใหอาจารยนิเทศกในสัปดาหแรกของการฝกสอน เพ่ืออาจารยนิเทศกจะจัดตารางการนิเทศ 

 2. นิสิตจะตองแจงใหอาจารยนิเทศกทราบลวงหนาในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตารางสอน หรืองดสอน 
 3. หากมีปญหาเกิดข้ึนเก่ียวกับการฝกปฏิบัติการสอนไมวากรณีใดก็ตาม ใหแจงใหอาจารยนิเทศก

ทราบ หรือแจงคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครูทราบเพ่ือหาทางชวยเหลือ 
 4. ทําบันทึกการจัดการเรียนรูลวงหนา เพ่ือใหอาจารยนิเทศกตรวจและแกไขกอนการสอนทุกครั้ง 
 5. เขารวมประชุมกับอาจารยนิเทศ ในกรณีท่ีอาจารยนิเทศกหรือคณะกรรมการฝกประสบการณ

วิชาชีพครูนัดหมาย 
 นิสิตฝกสอนจะตองปฏิบัติตนดังตอไปนี้ 
 1. นิสิตตองปฏิบัติการสอน 8 – 10 ชั่วโมง/สัปดาห ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเทานั้น  
 2. เม่ืออาจารยนิเทศการสอน นิสิตจะตองสงแผนการจัดการเรียนรูใหอาจารยนิเทศกตรวจกอนทํา
การสอน และสงแฟมสะสมผลงานสอนเพ่ือประเมินผลงานท่ีผานมา 
 3. จัดหาท่ีนั่งในหองสอนหรือสนามใหอาจารยนิเทศกแลวแตลักษณะวิชาและอํานวยความสะดวก
แกอาจารยในการดูแลการสอน 
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 4. เม่ืออาจารยนิเทศกดูการสอนจบแลว นิสิตจะตองพบอาจารยนิเทศกเพ่ือพบและรับคําแนะนํา
หรือการนิเทศจากอาจารยนิเทศก พรอมท้ังใหอาจารยบันทึกการนิเทศและแบบประเมินไวในคูมือฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
 5. นิสิตตองรายงานความกาวหนาของงานวิจัยในชั้นเรียนใหแกอาจารยนิเทศกทราบเปนระยะ 

การปฏิบัติตนของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูตอนักเรียน 
 นิสิตจะตองระลึกอยูเสมอวา ตนมีภาระหนาท่ีรับผิดชอบตอนักเรียนในฐานะเปนครูคนหนึ่งของ
นักเรียนท่ีตนทําการสอน และเปนครูคนหนึ่งในโรงเรียน ดังนั้นนิสิตจะตองปฏิบัติตนเปนครูท่ีดี โดยมีความ
รับผิดชอบดังตอไปนี้ 
 1. วางตนใหเปนท่ีนับถือตอนักเรียนในโรงเรียนท้ังทางดานวิชาการ และการประพฤติปฏิบัติ 
สามารถเปนตัวอยางท่ีดีแกนักเรียนได 
 2. คนหาความรูในเรื่องท่ีสอนอยางลึกซ้ึงเพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการสอน ซ่ึงจะชวยสรางเสริม
บุคลิกภาพทางวิชาการไดเปนอยางดี 
 3. รูจักนักเรียนอยางรวดเร็ว จําชื่อใหไดท่ัวทุกคนท่ีตนทําการสอน ตลอดจนทราบความสามารถทาง
วิชาการ และวุฒิภาวะของนักเรียน เพ่ือใหการสอนมีประสิทธิภาพ 
 4. เตรียมการสอนทุกครั้ง โดยจัดหาอุปกรณการสอน เตรียมกิจกรรมการสอน เพ่ือใหเกิดผลดีตอ
นักเรียน พึงระลึกเสมอวาทุกนาทีท่ีทําการสอนยอมมีคาสําหรับนักเรียน และพึงรักษามาตรฐานทางวิชาการ
ของโรงเรียนท่ีทําการฝกปฏิบัติการสอนดวย โดยทําการสอนเต็มความรูความสามารถของตนทุกครั้งท่ีสอน 
 5. ใหความยุติธรรมและความเมตตาแกนักเรียน พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือนักเรียนใหคําแนะนํา
ท่ีเปนประโยชนตอนักเรียน 
 6. รักษาความลับของนักเรียนและชวยแนะแนวทางแกนักเรียนท่ีมีปญหาดวยความจริงใจ 

 
 

แผนปฏิบัติงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผลิตบุคลากรครูออกไปรับใชสังคม งานฝกประสบการณวิชาชีพครู
ไดวางแผนการปฏิบัติงานฝกสอนเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 
 1.การปฐมนิเทศและสงตัวนิสิตฝกสอน คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู จัดการ
ปฐมนิเทศใหกับนิสิตกอนออกฝกประสบการณ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหนิสิตเขาใจบทบาทหนาท่ีใน
ระหวางฝกปฏิบัติการสอน นอกจากนี้คณะกรรมการฯ อาจารยนิเทศก ผูบริหารโรงเรียน และอาจารยพ่ี
เลี้ยงไดประชุมเพ่ือทําความเขาใจในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูใหตรงกัน และสงมอบนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครูใหแกโรงเรียน  
 

 2.การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเล้ียง  ในชวงเวลา 2 สัปดาหแรกของนิสิตฝกประสบการณ
วิชาชีพครูในโรงเรียน จะเปนชวงท่ีนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู ทําการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ี
เลี้ยง ศึกษาโครงการของหมวดวิชา ทําความคุนเคยกับบุคลากรตางๆ ในโรงเรียนภายใตการดูแลให
คําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยงและนิสิตจะตองฝกปฏิบัติงานการสอนอยางเต็มเวลาเสมือนครูคนหนึ่งของ
โรงเรียนติดตอกันเปนระยะเวลา 1 ปการศึกษา 
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 3. การเย่ียมสถาบันฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะกรรมการฯ จะเปนผูออกไปเยี่ยมสถาบัน
และนิสิตฝกประสบการณวิชีพครู อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในสัปดาหท่ี 3 ของการไปฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของนิสิต โดยคณะกรรมการจะพบกับผูบริหาร อาจารยหัวหนาหมวดวิชา และอาจารยพ่ีเลี้ยง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของสถาบัน ฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
 

 4. การประชุมอภิปรายระหวางการฝกประสบการณและการวิจัยในช้ันเรียน คณะกรรมการฯ ได
กําหนดใหมีการประชุมอภิปรายระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพครู เดือนละ 1 ครั้ง  โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหนิสิตไดกลับมาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและหาแนวทางแกไขปญหาบางประการท่ีนิสิตประสบในระหวางฝก
ประสบการณวิชาชีพครูแตละโรงเรียน โดยอาจารยนิเทศกทุกคนจะเปนผูรับผิดชอบในสวนนี้  
 

 5. การสัมมนาหลังการฝกประสบการณฯ และนําเสนอนิทรรศการผลงานโดยนิสิต  คณะ
กรรมการฯ รวมกับอาจารยนิเทศก จะจัดสัมมนาหลังจากนิสิตเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติงานการสอน เพ่ือเปด
โอกาสใหนิสิตไดนําประสบการณและขอคิดจากการฝกปฏิบัติงานการสอน และการปฏิบัติงานครูมาวิเคราะห 
ประเมินผลรวมสรุปพรอมท้ังเสนอแนะแนวทางแกปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดงานฝกประสบการณวิชาชีพ
เพ่ือคณะกรรมการฯ จะไดนํามาปรับปรุงการทํางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสําหรับนิสิตรุนตอๆ ไป 
นอกจากนี้นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูทุกคนตองรวมดําเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของตนเองดวย 

การประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
การประเมินการปฏิบัติการสอน 

1. อาจารยนิเทศก และอาจารยพ่ีเลี้ยง จะประเมินการปฏิบัติการสอนของนิสิต ไมนอยกวา 3 ครั้ง/ภาค
การศึกษา โดยใชแบบประเมินการเตรียมการจัดการเรียนรู  การจัดการเรียนรู  และบุคลิกภาพ   

2. อาจารยนิเทศก และอาจารยพ่ีเลี้ยง จะบันทึกการนิเทศการปฏิบัติการสอนทุกครั้งท่ีมีการนิเทศการ
ปฏิบัติการสอน หลังจากนั้นนิสิตนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงงานสอนของตน และบันทึกผลการนําขอเสนอแนะ
ไปใช  
 

การประเมินการวิจัยในช้ันเรียน 
1. อาจารยนิเทศก และอาจารยพ่ีเลี้ยง จะติดตามประเมินการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตไมนอย

กวา 3 ครั้ง/ภาคการศึกษา โดยจะบันทึกขอเสนอแนะลงในแบบบันทึกการนิเทศงานวิจัยในชั้นเรียน พรอม
กําหนดนัดหมายและติดตามงานในครั้งตอไป หลังจากนั้นนิสิตนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงงานสอนของตน และ
บันทึกผลการนําขอเสนอแนะไปใช  

2. เม่ือสิ้นสุดการดําเนินการวิจัย อาจารยนิเทศก และอาจารยพ่ีเลี้ยง จะประเมินการวิจัยในชั้นเรียนใน
แบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน  
 

การประเมินแฟมสะสมผลงานการจัดการเรียนรู 
1. เม่ือนิสิตทําแฟมสะสมผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหประเมินแฟมสะสมผลงานการจัดการเรียนรู โดย

อาจารยพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศก ซ่ึงตองแนบผลการประเมินในแฟมสะสมงาน  
2. ใหนิสิตบันทึกประสบการณวิชาชีพครู และบันทึกความรูสึกท่ีมีตอการฝกประสบการณวิชาชีพครูตาม

แบบฟอรม และแนบในแฟมสะสมงานเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติการสอนในแตละภาคการศึกษา 
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สัดสวนคะแนนการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

องคประกอบ หลักฐานการประเมิน สัดสวนคะแนนและ ผูรับผิดชอบ 
ปฎิบัติการสอน  ประเมินตามเกณฑท่ีกําหนด และพัฒนาการใน

การสอนของนิสิต   
1.แฟมสะสมงานฝกประสบการณจัดการเรียนรู 
2.บันทึกการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
3.คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู 

อาจารยนิเทศก 25 คะแนน 
อาจารยพ่ีเลี้ยง 20 คะแนน 

งานวิจัยในช้ันเรียน ประเมินตามเกณฑท่ีกําหนด และพิจารณา
พัฒนาการ 
ภาคตน 
-เคาโครงงานวิจัย/ โครงรางงานวิจัย 
ภาคปลาย 
-บทความ/ผลงานวิจัย (รูปแบบใหอยูในดุลย
พินิจของแตละสาขา) 
-การนําเสนอผลงานดวยสื่อแบบตางๆ  (ใหอยู
ในดุลยพินิจของแตละสาขา) 

อาจารยนิเทศก 15 คะแนน 
อาจารยพ่ีเลี้ยง 10 คะแนน 

บุคลิกภาพ 
 

ประเมินจากเกณฑท่ีกําหนด และพิจารณาแบบ
องครวม (หลักฐานเชิงประจักษ) 

อาจารยนิเทศก 5 คะแนน 
อาจารยพ่ีเลี้ยง 5 คะแนน 

การเขารวมสัมมนา
ฝกสอน 

จํานวนครั้งท่ีเขารวม การมีสวนรวมในการ
สัมมนา และการแสดงนิทรรศการผลงานนิสิต 

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 10 คะแนน 

การบันทึกสมุดคูมือ
ฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู ฝกประสบการณวิชาชีพครู 5 คะแนน 

การประเมิน
ภาพรวมการฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครูของนิสิต
โดยผูบริหาร
สถานศึกษา 

หลักฐานเชิงประจักษ ผูบริหารสถานศึกษา 5 คะแนน 

 รวม 100 คะแนน 
 
 

การสงคะแนนฝกสอน 
 เม่ือสิ้นสุดการฝกประสบการณวิชาชีพครู อาจารยนิเทศก  และอาจารยพ่ีเลี้ยง จะสงสรุป
รายงานการประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพครูในแตละภาคการศึกษา ใหกับศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพครูตามกําหนดเวลาในปฏิทินการฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือประเมินผลตอไป 
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เอกสาร/ช้ินงานที่นิสิตตองสงเพ่ือรับการประเมินผลการปฏิบัติงานครู 
 

 1.คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู กําหนดสงภาคเรียนละ 1 ครั้ง กอนปดภาคเรียนของแตละภาค
การศึกษา โดยกรรมการฝกฯ จะแจงใหทราบ และสงกลับใหนิสิตเม่ือตรวจใหคะแนนแลว โดยตองกรอก
รายละเอียดใหครบถวนตามท่ีกําหนด 
 2.แฟมสะสมงานฝกประสบการณจัดการเรียนรู ประกอบดวย 
      2.1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก ประวัตินิสิต บริบทของโรงเรียน ตารางสอน รายวิชาท่ีสอน รายชื่อ
นักเรียนท่ีสอน สภาพหองเรียน บันทึกการมาเรียนของนักเรียน ขอมูลนักเรียนจากคําบอกเลาของครู
ประจําการ กิจกรรมระหวางฝกสอนอ่ืนๆท่ีประทับใจ เปนตน อาจนําเสนอเปนกราฟ ตารางภาพ โดยภาค
ปลายใสเอกสารเพ่ิมไปในแฟมเดียวกันไดแตแยกใหชัดเจน 
      2.2 ผลงานสอนคัดสรร 2 แผนการจัดการเรียนรู/ภาคการศึกษา พรอมเอกสารประกอบการ
สอน ขอสอบ ผลงานนักเรียนบันทึกหลังการสอน ภาพการจัดการเรียนรู 
      2.3 บันทึกประสบการณวิชาชีพครู  เปนสวนท่ีนิสิตแสดงความรูสึกเก่ียวกับประสบการณใน
การฝกประสบการณวิชาชีพครู  ไดแก ประโยชนท่ีไดรับ ความประทับใจท่ีเกิดข้ึน จุดเดน จุดดอยในการ
จัดการฝกประสบการณวิชาชีพครู ปญหาอุปสรรคท่ีพบและขอเสนอแนะแนวทางการแกไข เปนตน ซ่ึง
สามารถนําขอมูลในสมุดบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีเก่ียวของสําเนาใสลงไปได 
      2.4 ผลการวิจัยในช้ันเรียน  
  - ภาคตน โครงรางงานวิจัย (ตามท่ีกําหนด) 
  - ภาคปลาย งานวิจัย ประกอบดวย ชื่อปญหาวิจัย คําถามวิจัย วัตถุประสงค วิธีการศึกษา 
เครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ (เปลี่ยนแปลงไดตามท่ีกําหนด) 
 3.แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง แผนการ
จัดการเรียนรูรายภาคหรือรายป แผนการเรียนรูรายคาบ อ่ืนๆ เชน ใบงาน ใบความรู  ใบกิจกรรม ขอสอบ 
บันทึกหลังการสอนท่ีผานการบันทึกหลังการสอน โดยภาคตนและภาคปลายอยางละ 1 ชุด 
 4.รายงานการวิจัย 
 5.การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 6.ผลการดําเนินการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู 
 7.รายงานการจัดโครงการหรือกิจกรรม (ถามี) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 15 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 
ขอมูลพ้ืนฐานและแบบบันทึกสําหรับนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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ประวัตินิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
            
 
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว)                             
รหัสประจําตัว                   สาขาวิชา                      
ชื่อ-นามสกุลอาจารยท่ีปรึกษา                             
ชื่อ-นามสกุลอาจารยนิเทศก                             
ชื่อ-นามสกุลอาจารยพ่ีเลี้ยง                                                   
 
ท่ีอยู ท่ีติดตอไดระหวางการฝกสอน         
                                 
โทรศัพท :      ID Line (ถามี) :                           
E-mail (ท่ีใชไดในปจจุบัน)                                           
  
ชื่อ-ท่ีอยูโรงเรียนฝกสอน                                 
                                       
โทรศัพท :      โทรสาร :                           
 
บุคคลท่ีจะติดตอได (ในกรณีเรงดวน)         
                                       
โทรศัพท :      E-mail            
 
รายวิชาท่ีไดรับมอบหมาย 

ภาคตน ภาคปลาย 
รายวิชา จํานวน ชม./สัปดาห รายวิชา จํานวน ชม./สัปดาห 

    
    
    
    
    
    

 
รูปถายชุดนิสติ 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 17 

 



 

1. บันทึกการนัดหมายกับอาจารยนิเทศกและอาจารยพ่ีเล้ียง 
วันท่ี/เวลา เรื่อง ลงนามอาจารย 

 อาจารยนิเทศก  
ครั้งท่ี 1   
   
ครั้งท่ี 2   
   
ครั้งท่ี 3   
   
ครั้งท่ี 4   
   
ครั้งท่ี 5   
   
ครั้งท่ี 6   
   
 อาจารยพ่ีเล้ียง  
ครั้งท่ี 1   
   
ครั้งท่ี 2   
   
ครั้งท่ี 3   
   
ครั้งท่ี 4   
   
ครั้งท่ี 5   
   
ครั้งท่ี 6   
   
 อ่ืน ๆ  
   
   
หมายเหตุ : เปนการบันทึกปฏิทินงาน เชน การนัดหมายนิเทศการสอน การนัดหมายสงงาน เปนตน 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 18 

 



 

2. สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขารวมสัมมนาระหวางฝกสอน 
วันท่ี/เวลา ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ประโยชนท่ีไดรับ 
 การปฐมนิเทศฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  
  
  
  
 ภาคตน 
 ประชุมอภิปรายการฝกประสบการณวิชาชีพครู ครั้งท่ี 1 
  
  
  
  
  
 ประชุมอภิปรายการฝกประสบการณวิชาชีพครู ครั้งท่ี 2 
  
  
  
  
  
 ประชุมอภิปรายการฝกประสบการณวิชาชีพครู ครั้งท่ี 3 
  
  
  
  
  
 ประชุมอภิปรายการฝกประสบการณวิชาชีพครู ครั้งท่ี 4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 19 

 



 

วันท่ี/เวลา ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ประโยชนท่ีไดรบั 
 ภาคปลาย 
 ประชุมอภิปรายการฝกประสบการณวิชาชีพครู ครั้งท่ี 5 
  
  
  
  
  
  
 ประชุมอภิปรายการฝกประสบการณวิชาชีพครู ครั้งท่ี 6 
  
  
  
  
  
  
 โครงการประชุมอภิปรายหลังฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  
  
  
  
  
  
 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอการจัดนิทรรศการของนิสิต 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 20 

 



 

3.บันทึกกิจกรรมท่ีโรงเรียนมอบหมายใหระหวางฝกสอน 
วันท่ี/เวลา ลักษณะกิจกรรม/ขอคิดและประโยชนท่ีไดรับจากการทํากิจกรรม 

 ภาคตน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 21 

 



 

วันท่ี/เวลา ลักษณะกิจกรรม/ขอคิดและประโยชนท่ีไดรับจากการทํากิจกรรม 
 ภาคปลาย 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 22 

 



 

ความคิดเห็นหรือความรูสึกของนิสิต 
ที่มีตอการปฏิบัตงิานการจัดการเรียนรู และงานอ่ืนๆ ในหนาที่ของครูฝกสอน 

 
ครั้งท่ี 1 (ภาคตน) 
            
            
             
            
             
ครั้งท่ี 2 (ภาคปลาย) 
            
            
            
            
             
 
ความรูสึกในเชิงบวกหรือลบท่ีนิสิตไดรับท้ังทางตรงและทางออมจากนักเรียน เพ่ือนรวมงาน อาจารยพ่ีเลี้ยง 
อาจารยนิเทศก และบุคคลอ่ืนๆ ในโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู  ในระหวางชวงสัปดาหกอนการนิเทศ
แตละครั้ง 
ครั้งท่ี 1 (ภาคตน) 
            
            
            
            
             
ครั้งท่ี 2 (ภาคปลาย) 
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 23 

 



 

บันทึกความรูสึกทีม่ีตอการฝกประสบการณวิชาชีพครู (ภาคปลาย) 
  
ขณะนี้การฝกสอนไดสิ้นสุดลงแลว ขาพเจามีความ คิดเห็นตอการฝกประสบการณวิชาชีพครู ดังนี้ 
 

• ปญหาใดบางท่ีสามารถแกไขได และปญหาท่ีไมสามารถแกไขไดเลย 
             
            
            
             
             

• ประโยชนท่ีไดรับตอการทํางานในอนาคต 
            
            
             
            
             

• แนวคิดท่ีจะยึดเปนหลักในการทํางานในอนาคต 
            
            
             
            
             

• จากประสบการณท้ังหมดท่ีไดรับ มีผลทําใหเจตคติตอวิชาชีพครูเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร 
            
            
            
            
             

 
ลงชื่อ....................................................... 

       (นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู) 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 24 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3 
แบบประเมินสําหรับอาจารยนิเทศก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 25 

 



 

แบบประเมินการเตรียมการจัดการเรยีนรู 
งานฝกประสบการณวิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
รายการท่ีประเมิน ประเมินกอนเริ่มฝกฯ   

4 3 2 1         

1.ประมวลการสอน/โครงสรางรายวิชา/โครงการสอน             

1.1 ความสอดคลองของเน้ือหากับหลกัสูตร             

1.2 การเรยีงลําดับเน้ือหา             

1.3 การใชเวลาในแตละหัวขอ             

รายการท่ีประเมิน ประเมินครั้งท่ี 1 ประเมินครั้งท่ี 2 ประเมินครั้งท่ี 3 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

2.แผนการจัดการเรียนรู             

2.1  ความสอดคลองกับแผนการจดัการเรียนรูระยะยาว             

2.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคการเรยีนรูกับสาระ 
การเรยีนรู 

            

2.3 ความถูกตองในการเขียนวัตถุประสงคการเรียนรู             

2.4 ความถูกตองของสาระการเรยีนรู             

2.5 ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนรู (วัตถุประสงค สาระ 
ผูเรยีน เวลา อ่ืนๆ) 

            

2.6 ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู (วัตถุประสงค เน้ือหา 
ผูเรยีน เวลา อ่ืนๆ) 

            

2.7 ความเหมาะสมของการประเมินผลการเรียนรู             

3.ความเปนระเบียบเรียบรอยของแผนการจัดการเรียนรู             

4.ความตรงตอเวลาในการสงแผนการสอน             

ผลการประเมินการเตรียมการสอน (เฉลี่ย)    

 
วัน/เดือน/ป ท่ีประเมิน 

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

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

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

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
             
             
   

                                                                       ลงชื่อ    ผูประเมิน 
                     อาจารยนิเทศก 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  4 = ดีมาก 3 = ด ี  2 = ปานกลาง  1 = ตองปรับปรุง 

บป.1-ภาคตน 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 26 

 



 

แบบประเมินการจัดการเรียนรู 
งานฝกประสบการณวิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

รายการท่ีประเมิน 
ประเมินครั้งท่ี 1 ประเมินครั้งท่ี 2 ประเมินครั้งท่ี 3 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1. ใชวิธีการนําเขาสูบทเรียนท่ีเหมาะสม             
2. ใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม             
3. ใชระดับเสียงและนํ้าเสียงไดเหมาะสม             
4. สรางบรรยากาศท่ีสงเสรมิการสอน             
5. รับฟงความคิดเห็นของนักเรยีน             
6. สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได             
7. ควบคุมช้ันเรียนไดเหมาะสม             
8. มีทักษะในการจัดการเรียนรู             
9. ใชวิธีการจัดการเรยีนรู ไดเหมาะสมกับบทเรียน             
10. ใชสื่อ หรือแหลงเรียนรูไดเหมาะสม             
11. ใชคําถามท่ีเขาใจงายและชัดเจน             
12. ใชแผนการจดัการเรียนรูไดอยางเหมาะสม             
13. มีความแมนยําในเน้ือหาท่ีสอน             
14. มีการสรุปบทเรียน             
15. มีการประเมินผลท่ีเหมาะสม             

ผลการประเมินการสอน (เฉลี่ย)    
 

วัน/เดือน/ป ท่ีประเมิน 
  
 ......../......../........ 

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

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

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
                                                             
                                                              
 
  

ลงชื่อ    ผูประเมิน 
               อาจารยนิเทศก 
   

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  4 = ดีมาก 3 = ด ี  2 = ปานกลาง  1 = ตองปรับปรุง 

 
 

บป.2-ภาคตน 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 27 

 



 

 
แบบประเมินบุคลิกภาพ 

งานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

รายการท่ีประเมิน 
ประเมินครั้งท่ี 1 ประเมินครั้งท่ี 2 ประเมินครั้งท่ี 3 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1.การแตงกาย             
2.กิริยาทาทางสุภาพเรียบรอย             
3.การใชภาษาไดถูกตอง             
4.ความมั่นคงทางอารมณ             
5.การตรงตอเวลา             
6.การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง             
7.ความเหมาะสมในการวางตน             
8.ความมีระเบียบวินัย             
9.การมีมนุษยสัมพันธ             
10.การยอมรับฟงคําแนะนําและปฏิบัติตาม             
11.ความเปนผูนํา             
12.ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน             
13.ความรับผดิชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย             
14.ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน             
15.ความมีเหตผุล             

ผลการประเมินบุคลิกภาพ (เฉลี่ย)    
 

วัน/เดือน/ป ท่ีประเมิน 
 

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

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

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

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
                                                 
                                                  
 

 ลงชื่อ    ผูประเมิน 
                   อาจารยนิเทศก 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  4 = ดีมาก  3 = ดี  2 = ปานกลาง  1 = ตองปรับปรุง 
 

บป.3-ภาคตน 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 28 

 



 

แบบประเมินการเตรียมการจัดการเรยีนรู 
งานฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
รายการท่ีประเมิน ประเมินกอนเริ่มฝกฯ   

4 3 2 1         

1.ประมวลการสอน/โครงสรางรายวิชา/โครงการสอน             

1.1 ความสอดคลองของเน้ือหากับหลักสตูร             

1.2 การเรียงลําดับเน้ือหา             

1.3การใชเวลาในแตละหัวขอ             

รายการท่ีประเมิน ประเมินครั้งท่ี 4 ประเมินครั้งท่ี 5 ประเมินครั้งท่ี 6 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

2.แผนการจัดการเรียนรู             

2.1  ความสอดคลองกับแผนการจดัการเรียนรูระยะยาว             

2.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคการเรียนรูกับสาระ 
การเรยีนรู 

            

2.3 ความถูกตองในการเขียนวัตถุประสงคการเรียนรู             

2.4 ความถูกตองของสาระการเรียนรู             

2.5 ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรยีนรู (วัตถุประสงค สาระ 
     ผูเรียน เวลา อ่ืนๆ) 

            

2.6 ความเหมาะสมของสื่อการเรยีนรู (วัตถุประสงค เน้ือหา 
     ผูเรียน เวลา อ่ืนๆ) 

            

2.7 ความเหมาะสมของการประเมินผลการเรียนรู             

3.ความเปนระเบียบเรียบรอยของแผนการจัดการเรียนรู             

4.ความตรงตอเวลาในการสงแผนการสอน             

ผลการประเมินการเตรียมการสอน (เฉลี่ย)    

 
วัน/เดือน/ป ท่ีประเมิน 

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

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

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

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
             
             
   

                                                                       ลงชื่อ    ผูประเมิน 
                     อาจารยนิเทศก 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  4 = ดีมาก 3 = ด ี  2 = ปานกลาง  1 = ตองปรับปรุง 

บป.1-ภาคปลาย 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 29 

 



 

แบบประเมินการจัดการเรียนรู 
งานฝกประสบการณวิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

รายการท่ีประเมิน 
ประเมินครั้งท่ี 4 ประเมินครั้งท่ี 5 ประเมินครั้งท่ี 6 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1. ใชวิธีการนําเขาสูบทเรียนท่ีเหมาะสม             
2. ใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม             
3. ใชระดับเสียงและนํ้าเสียงไดเหมาะสม             
4. สรางบรรยากาศท่ีสงเสรมิการสอน             
5. รับฟงความคิดเห็นของนักเรยีน             
6. สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได             
7. ควบคุมช้ันเรียนไดเหมาะสม             
8. มีทักษะในการจัดการเรียนรู             
9. ใชวิธีการจัดการเรยีนรู ไดเหมาะสมกับบทเรียน             
10. ใชสื่อ หรือแหลงเรียนรูไดเหมาะสม             
11. ใชคําถามท่ีเขาใจงายและชัดเจน             
12. ใชแผนการจดัการเรียนรูไดอยางเหมาะสม             
13. มีความแมนยําในเน้ือหาท่ีสอน             
14. มีการสรุปบทเรียน             
15. มีการประเมินผลท่ีเหมาะสม             

ผลการประเมินการสอน (เฉลี่ย)    
 

วัน/เดือน/ป ท่ีประเมิน 
  
 ......../......../........ 

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

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

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
                                                             
                                                             
  

ลงชื่อ    ผูประเมิน 
               อาจารยนิเทศก   

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  4 = ดีมาก 3 = ด ี  2 = ปานกลาง  1 = ตองปรับปรุง 

 
 
 

บป.2-ภาคปลาย 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 30 

 



 

แบบประเมินบุคลิกภาพ 
งานฝกประสบการณวิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

รายการท่ีประเมิน 
ประเมินครั้งท่ี 4 ประเมินครั้งท่ี 5 ประเมินครั้งท่ี 6 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1.การแตงกาย             
2.กิริยาทาทางสุภาพเรียบรอย             
3.การใชภาษาไดถูกตอง             
4.ความมั่นคงทางอารมณ             
5.การตรงตอเวลา             
6.การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง             
7.ความเหมาะสมในการวางตน             
8.ความมีระเบียบวินัย             
9.การมีมนุษยสัมพันธ             
10.การยอมรับฟงคําแนะนําและปฏิบัติตาม             
11.ความเปนผูนํา             
12.ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน             
13.ความรับผดิชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย             
14.ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน             
15.ความมีเหตผุล             

ผลการประเมินบุคลิกภาพ (เฉลี่ย)    
 

วัน/เดือน/ป ท่ีประเมิน 
 

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

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

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

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
                                                 
                                                  
 

 ลงชื่อ    ผูประเมิน 
                   อาจารยนิเทศก 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  4 = ดีมาก  3 = ดี  2 = ปานกลาง  1 = ตองปรับปรุง 
 

บป.3-ภาคปลาย 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 31 

 



 

บันทึกการนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครั้งท่ี 1 (ภาคตน)   

 

วันท่ี...........................................................เวลา.........................................วิชา.................................................... 
เรื่อง................................................................................................................ชั้น................................................. 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศก 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................                

 
ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารยนิเทศก 
สะทอนความคิดของนิสิตตอขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศก   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                                     ลงชื่อนิสิต........................................................           
 
 
 
 
                                          

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 32 

 



 

บันทึกการนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครั้งท่ี 2 (ภาคตน)   

 

วันท่ี...........................................................เวลา.........................................วิชา.................................................... 
เรื่อง................................................................................................................ชั้น................................................. 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศก 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................                

 
ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารยนิเทศก 
สะทอนความคิดของนิสิตตอขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศ ก  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                                     ลงชื่อนิสิต........................................................    
 
 
 
 
                                                        

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 33 

 



 

บันทึกการนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครั้งท่ี 3 (ภาคตน)  

 

วันท่ี...........................................................เวลา.........................................วิชา.................................................... 
เรื่อง................................................................................................................ชั้น................................................. 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศก 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................                

 
ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารยนิเทศก 
สะทอนความคิดของนิสิตตอขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศก   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                                     ลงชื่อนิสิต........................................................          
 
 
 
 
                                                  

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 34 

 



 

บันทึกการนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครั้งท่ี 4 (ภาคปลาย)  

 

วันท่ี...........................................................เวลา.........................................วิชา.................................................... 
เรื่อง................................................................................................................ชั้น................................................. 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศก 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................                

 
ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารยนิเทศก 
สะทอนความคิดของนิสิตตอขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศ ก  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                                     ลงชื่อนิสิต........................................................ 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 35 

 



 

บันทึกการนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครั้งท่ี 5 (ภาคปลาย)   

 

วันท่ี...........................................................เวลา.........................................วิชา.................................................... 
เรื่อง................................................................................................................ชั้น................................................. 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศก 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................                

 
ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารยนิเทศก 
สะทอนความคิดของนิสิตตอขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศ ก  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                                     ลงชื่อนิสิต........................................................ 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 36 

 



 

บันทึกการนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครั้งท่ี 6 (ภาคปลาย)  

 

วันท่ี...........................................................เวลา.........................................วิชา.................................................... 
เรื่อง................................................................................................................ชั้น................................................. 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศก 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................                

 
ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารยนิเทศก 
สะทอนความคิดของนิสิตตอขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศ ก  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                                     ลงชื่อนิสิต........................................................ 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 37 

 



 

  บันทึกการนิเทศงานวิจัยในช้ันเรียน 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศก ครั้งท่ี 1 (ภาคตน) 
            
            
            
             
 
  ลงชื่อ............................................(อาจารยนิเทศก) 

วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............ 
 
ผลการนําไปปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
            
             
 
 ลงชื่อนิสิต................................................................ 

 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศก ครั้งท่ี 2 (ภาคตน) 
            
            
            
             
 

ลงชื่อ............................................(อาจารยนิเทศก) 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
ผลการนําไปปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
            
             

 
 ลงชือ่นิสิต................................................................ 
 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 38 

 



 

บันทึกการนิเทศงานวิจัยในช้ันเรียน 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศก ครั้งท่ี 3 (ภาคตน) 
            
            
            
             
 

ลงชื่อ............................................(อาจารยนิเทศก) 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
ผลการนําไปปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
            
             
 
 ลงชื่อนิสิต................................................................ 

 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศก ครั้งท่ี 4 (ภาคปลาย) 
            
            
            
             
 

ลงชื่อ............................................(อาจารยนิเทศก) 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
ผลการนําไปปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
            
             

 
 ลงชือ่นิสิต................................................................ 
 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 39 

 



 

บันทึกการนิเทศงานวิจัยในช้ันเรียน 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศก ครั้งท่ี 5 (ภาคปลาย) 
            
            
            
             
 

ลงชื่อ............................................(อาจารยนิเทศก) 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
ผลการนําไปปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
            
             
 
 ลงชื่อนิสิต................................................................ 

 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศก ครั้งท่ี 6 (ภาคปลาย) 
            
            
            
             
 

ลงชื่อ............................................(อาจารยนิเทศก) 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
ผลการนําไปปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
            
             

 
 ลงชื่อนิสิต................................................................ 
 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 40 

 



 

แบบประเมนิโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
 

ช่ือเรื่องงานวิจัย.................................................................................................................................................. 
วันท่ี......................เดือน......................................  พ.ศ............ 

รายการประเมิน 
ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. การดําเนินการวิจัย     
1.1  พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อรายงานโครงรางงานวิจัยอยางสม่าํเสมอ     
1.2  เตรียมการนําเสนอความกาวหนางานวิจัยตออาจารยตามนัดหมาย     
1.3  อธิบายประเด็นปญหาเพื่อเปนหัวขอการวิจัยไดชัดเจน     
1.4  นําขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษางานวจิัยไปปรับปรุงอยาง
ชัดเจน 

    

1.5  มีขอซักถาม มีความคิดริเร่ิมสราง สรรคในการทาํงานวิจัยที่
เหมาะสม 

    

2. ผลงานวิจัยและรายงานวิจัย     
2.1 โครงรางงานวิจยัมีความเหมาะสมกับสภาพจริงของชั้นเรียน/โรงเรียน     
2.2 มีการจัดทําเคร่ืองมือวิจัยที่มีความเหมาะสมกับงานวิจัย     
2.3 มีการวางแผนการเก็บขอมูลอยางเปนระบบและถูกตอง     
2.4 กําหนดกลุมเปาหมายไดชัดเจนและเหมาะสม     
2.5 เลือกเคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูลไดถูกตอง     
2.6 เลือกวิธีแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบที่เขาใจงาย ชัดเจน     
2.7 มีความกาวหนาในการดาํเนนิงานวิจัยอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม     
2.8 มีรูปแบบวิธีการดําเนนิงานวิจยัที่มีหลักฐานแสดงชัดเจน เปนปจจุบนั     
2.9 มีจรรยาบรรณในการวิจัย     

สรุปผลการประเมินโดยรวม 
A  
 

B+ 
 

B  
 

C+ 
 

 
ลงนามอาจารยนิเทศก…………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 41 

 



 

การประเมินแฟมสะสมผลงานการจัดการเรียนรู  
 

หัวขอท่ีประเมิน 
ระดับการประเมิน 

3 2 1 

1.ความตั้งใจในการทํางาน    
2.ความเปนระเบียบในการทํางาน    
3.ความเชื่อม่ันในความคิดของตนเอง    
4.ทักษะการคิด และความคิดสรางสรรค    
5.การตรงตอเวลาในการสงงาน    
 

ขอความเพ่ิมเติม.......................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุลผูประเมิน................................................... 
 

เกณฑการประเมิน 
หัวขอ 1/ 3  หมายถึง  มีความตั้งใจในการทํางานชิ้นงานมีความประณีต  
 2  หมายถึง  มีความตั้งใจในการทํางาน แตชิ้นงานมีความพลาดบาง 

1 หมายถึง  ไมมีความตั้งใจในการทํางาน สกปรกหรือไมเปนระเบียบ  ชิ้นงานมีความผิดพลาดมาก 
หัวขอ 2/ 3  หมายถึง  มีการดูแลจัดเก็บรักษาชิ้นงานครบถวน เรียงลําดับกอนหลังไดถูกตอง 
 2 หมายถึง  มีการดูแลจัดเก็บชิ้นงานครบถวน แตคอนขางสับสน ไมเปนไปตามลําดับ 
 1  หมายถึง  จัดเก็บชิ้นงานไดไมครบ 
หัวขอ 3/ 3  หมายถึง  ผลงานมีความหลากหลาย และโดดเดน 

2 หมายถึง  ผลงานหลากหลาย แตไมโดดเดน 
 1 หมายถึง  ผลงานนอยชิ้น ไมโดดเดน หรือไมมีความแปลกใหม 
หัวขอ 4/ 3  หมายถึง  มีการวิเคราะห สังเคราะห และสรุปใจความได 
 2 หมายถึง  สรุปใจความโดยไมมีการวิเคราะห สังเคราะห 
 1 หมายถึง  ไมไดมีการวิเคราะห สังเคราะห  
หัวขอ 5/ 3  หมายถึง  สงตรงตามกําหนดเวลา 
 2  หมายถึง  สงชากวากําหนด 1 สัปดาห 

 1 หมายถึง  สงชากวากําหนด มากกวา 1 สัปดาห 
 

 

 

 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 42 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 4 
แบบประเมินสําหรับอาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 43 

 



 

แบบประเมินการเตรียมการจัดการเรยีนรู 
งานฝกประสบการณวิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
รายการท่ีประเมิน ประเมินกอนเริ่มฝกฯ   

4 3 2 1         

1.ประมวลการสอน/โครงสรางรายวิชา/โครงการสอน             

1.1 ความสอดคลองของเน้ือหากับหลักสตูร             

1.2 การเรียงลําดับเน้ือหา             

1.3 การใชเวลาในแตละหัวขอ             

รายการท่ีประเมิน ประเมินครั้งท่ี 1 ประเมินครั้งท่ี 2 ประเมินครั้งท่ี 3 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

2.แผนการจัดการเรียนรู             

2.1 ความสอดคลองกับแผนการจดัการเรียนรูระยะยาว             

2.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคการเรียนรูกับสาระ 
การเรยีนรู 

            

2.3 ความถูกตองในการเขียนวัตถุประสงคการเรียนรู             

2.4 ความถูกตองของสาระการเรียนรู             

2.5 ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรยีนรู (วัตถุประสงค สาระ 
ผูเรยีน เวลา อ่ืนๆ) 

            

2.6 ความเหมาะสมของสื่อการเรยีนรู (วัตถุประสงค เน้ือหา 
ผูเรยีน เวลา อ่ืนๆ) 

            

2.7 ความเหมาะสมของการประเมินผลการเรียนรู             

3.ความเปนระเบียบเรียบรอยของแผนการจัดการเรียนรู             

4.ความตรงตอเวลาในการสงแผนการสอน             

ผลการประเมินการเตรียมการสอน (เฉลี่ย)    

 
วัน/เดือน/ป ท่ีประเมิน 

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

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

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

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
             
             
   

                                                                        ลงชื่อ    ผูประเมิน 
                  อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  4 = ดีมาก 3 = ด ี  2 = ปานกลาง  1 = ตองปรับปรุง 

บป.1-ภาคตน 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 44 

 



 

แบบประเมินการจัดการเรียนรู 
งานฝกประสบการณวิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

รายการท่ีประเมิน 
ประเมินครั้งท่ี 1 ประเมินครั้งท่ี 2 ประเมินครั้งท่ี 3 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1.ใชวิธีการนําเขาสูบทเรยีนท่ีเหมาะสม             
2.ใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม             
3.ใชระดับเสยีงและนํ้าเสียงไดเหมาะสม             
4.สรางบรรยากาศท่ีสงเสริมการสอน             
5.รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน             
6.สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได             
7.ควบคุมช้ันเรียนไดเหมาะสม             
8.มีทักษะในการจัดการเรยีนรู             
9.ใชวิธีการจัดการเรยีนรู ไดเหมาะสมกับบทเรียน             
10.ใชสื่อ หรือแหลงเรียนรูไดเหมาะสม             
11.ใชคําถามท่ีเขาใจงายและชัดเจน             
12.ใชแผนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม             
13.มีความแมนยําในเน้ือหาท่ีสอน             
14.มีการสรปุบทเรียน             
15.มีการประเมินผลท่ีเหมาะสม             

ผลการประเมินการสอน (เฉลี่ย)    
 

วัน/เดือน/ป ท่ีประเมิน 
  
 ......../......../........ 

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

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

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
                                                             
                                                             
  

ลงชื่อ    ผูประเมิน 
                  อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  4 = ดีมาก 3 = ด ี  2 = ปานกลาง  1 = ตองปรับปรุง 
 
 
 
 

บป.2-ภาคตน 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 45 

 



 

แบบประเมินบุคลิกภาพ 
งานฝกประสบการณวิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายการท่ีประเมิน 
ประเมินครั้งท่ี 1 ประเมินครั้งท่ี 2 ประเมินครั้งท่ี 3 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1.การแตงกาย             
2.กิริยาทาทางสุภาพเรียบรอย             
3.การใชภาษาไดถูกตอง             
4.ความมั่นคงทางอารมณ             
5.การตรงตอเวลา             
6.การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง             
7.ความเหมาะสมในการวางตน             
8.ความมีระเบียบวินัย             
9.การมีมนุษยสัมพันธ             
10.การยอมรับฟงคําแนะนําและปฏิบัติตาม             
11.ความเปนผูนํา             
12.ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน             
13.ความรับผดิชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย             
14.ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน             
15.ความมีเหตผุล             

ผลการประเมินบุคลิกภาพ (เฉลี่ย)    
 

วัน/เดือน/ป ท่ีประเมิน 
 

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

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

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

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
                                                 
                                                  
 

 ลงชื่อ    ผูประเมิน 
     อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  4 = ดีมาก  3 = ดี  2 = ปานกลาง  1 = ตองปรับปรุง 
 
 

บป.3-ภาคตน 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 46 

 



 

แบบประเมินการเตรียมการจัดการเรยีนรู 
งานฝกประสบการณวิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
รายการท่ีประเมิน ประเมินกอนเริ่มฝกฯ   

4 3 2 1         

1.ประมวลการสอน/โครงสรางรายวิชา/โครงการสอน             

1.1 ความสอดคลองของเน้ือหากับหลักสตูร             

1.2 การเรียงลําดับเน้ือหา             

1.3 การใชเวลาในแตละหัวขอ             

รายการท่ีประเมิน ประเมินครั้งท่ี 4 ประเมินครั้งท่ี 5 ประเมินครั้งท่ี 6 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

2.แผนการจัดการเรียนรู             

2.1 ความสอดคลองกับแผนการจดัการเรียนรูระยะยาว             

2.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคการเรียนรูกับสาระ 
การเรยีนรู 

            

2.3 ความถูกตองในการเขียนวัตถุประสงคการเรียนรู             

2.4 ความถูกตองของสาระการเรียนรู             

2.5 ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรยีนรู (วัตถุประสงค สาระ 
ผูเรยีน เวลา อ่ืนๆ) 

            

2.6 ความเหมาะสมของสื่อการเรยีนรู (วัตถุประสงค เน้ือหา 
ผูเรยีน เวลา อ่ืนๆ) 

            

2.7 ความเหมาะสมของการประเมินผลการเรียนรู             

3.ความเปนระเบียบเรียบรอยของแผนการจัดการเรียนรู             

4.ความตรงตอเวลาในการสงแผนการสอน             

ผลการประเมินการเตรียมการสอน (เฉลี่ย)    

 
วัน/เดือน/ป ท่ีประเมิน 

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

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

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

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
             
             
   

                                                                        ลงชื่อ    ผูประเมิน 
                  อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  4 = ดีมาก 3 = ด ี  2 = ปานกลาง  1 = ตองปรับปรุง 

บป.1-ภาคปลาย 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 47 

 



 

แบบประเมินการจัดการเรียนรู 
งานฝกประสบการณวิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

รายการท่ีประเมิน 
ประเมินครั้งท่ี 4 ประเมินครั้งท่ี 5 ประเมินครั้งท่ี 6 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1.ใชวิธีการนําเขาสูบทเรยีนท่ีเหมาะสม             
2.ใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม             
3.ใชระดับเสยีงและนํ้าเสียงไดเหมาะสม             
4.สรางบรรยากาศท่ีสงเสริมการสอน             
5.รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน             
6.สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได             
7.ควบคุมช้ันเรียนไดเหมาะสม             
8.มีทักษะในการจัดการเรยีนรู             
9.ใชวิธีการจัดการเรยีนรู ไดเหมาะสมกับบทเรียน             
10.ใชสื่อ หรือแหลงเรียนรูไดเหมาะสม             
11.ใชคําถามท่ีเขาใจงายและชัดเจน             
12.ใชแผนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม             
13.มีความแมนยําในเน้ือหาท่ีสอน             
14.มีการสรปุบทเรียน             
15.มีการประเมินผลท่ีเหมาะสม             

ผลการประเมินการสอน (เฉลี่ย)    
 

วัน/เดือน/ป ท่ีประเมิน 
  
 ......../......../........ 

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

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

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
                                                             
                                                             
  

ลงชื่อ    ผูประเมิน 
                  อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  4 = ดีมาก 3 = ด ี  2 = ปานกลาง  1 = ตองปรับปรุง 
 
 
 
 

บป.2-ภาคปลาย
  

 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 48 

 



 

 

แบบประเมินบุคลิกภาพ 
งานฝกประสบการณวิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายการท่ีประเมิน 
ประเมินครั้งท่ี 4 ประเมินครั้งท่ี 5 ประเมินครั้งท่ี 6 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1.การแตงกาย             
2.กิริยาทาทางสุภาพเรียบรอย             
3.การใชภาษาไดถูกตอง             
4.ความมั่นคงทางอารมณ             
5.การตรงตอเวลา             
6.การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง             
7.ความเหมาะสมในการวางตน             
8.ความมีระเบียบวินัย             
9.การมีมนุษยสัมพันธ             
10.การยอมรับฟงคําแนะนําและปฏิบัติตาม             
11.ความเปนผูนํา             
12.ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน             
13.ความรับผดิชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย             
14.ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน             
15.ความมีเหตผุล             

ผลการประเมินบุคลิกภาพ (เฉลี่ย)    
 

วัน/เดือน/ป ท่ีประเมิน 
 

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

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

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

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม          
                                                 
                                                  
 

 ลงชื่อ    ผูประเมิน 
     อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  4 = ดีมาก  3 = ดี  2 = ปานกลาง  1 = ตองปรับปรุง 
 

บป.3-ภาคปลาย 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 49 

 



 

บันทึกการนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครั้งท่ี 1 (ภาคตน)   

 

วันท่ี...........................................................เวลา.........................................วิชา.................................................... 
เรื่อง................................................................................................................ชั้น................................................. 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................                

 
ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารยพ่ีเลี้ยง 
สะทอนความคิดของนิสิตตอขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                                     ลงชื่อนิสิต........................................................ 
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บันทึกการนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครั้งท่ี 2 (ภาคตน)   

 

วันท่ี...........................................................เวลา.........................................วิชา.................................................... 
เรื่อง................................................................................................................ชั้น................................................. 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................                

 
ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารยพ่ีเลี้ยง 
สะทอนความคิดของนิสิตตอขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                                     ลงชื่อนิสิต........................................................ 
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บันทึกการนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครั้งท่ี 3 (ภาคตน)  

 

วันท่ี...........................................................เวลา.........................................วิชา.................................................... 
เรื่อง................................................................................................................ชั้น................................................. 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................                

 
ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารยพ่ีเลี้ยง 
สะทอนความคิดของนิสิตตอขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                                     ลงชื่อนิสิต........................................................ 
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บันทึกการนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครั้งท่ี 4 (ภาคปลาย)  

 

วันท่ี...........................................................เวลา.........................................วิชา.................................................... 
เรื่อง................................................................................................................ชั้น................................................. 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................                

 
ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารยพ่ีเลี้ยง 
สะทอนความคิดของนิสิตตอขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                                     ลงชื่อนิสิต........................................................ 
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บันทึกการนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครั้งท่ี 5 (ภาคปลาย)   

 

วันท่ี...........................................................เวลา.........................................วิชา.................................................... 
เรื่อง................................................................................................................ชั้น................................................. 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................                

 
ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารยพ่ีเลี้ยง 
สะทอนความคิดของนิสิตตอขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                                     ลงชื่อนิสิต........................................................ 
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บันทึกการนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครั้งท่ี 6 (ภาคปลาย)  

 

วันท่ี...........................................................เวลา.........................................วิชา.................................................... 
เรื่อง................................................................................................................ชั้น................................................. 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................                

 
ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารยพ่ีเลี้ยง 
สะทอนความคิดของนิสิตตอขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                                     ลงชื่อนิสิต........................................................ 
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บันทึกการนิเทศงานวิจัยในช้ันเรียน 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง ครั้งท่ี 1 (ภาคตน) 
            
            
            
             
 

ลงชื่อ............................................(อาจารยพ่ีเลี้ยง) 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
ผลการนําไปปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
            
             
 
 ลงชื่อนิสิต................................................................ 

 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง ครั้งท่ี 2 (ภาคตน) 
            
            
            
             
 

ลงชื่อ............................................(อาจารยพ่ีเลี้ยง) 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
ผลการนําไปปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
            
             

 
 ลงชื่อนิสิต................................................................ 
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บันทึกการนิเทศงานวิจัยในช้ันเรียน 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง ครั้งท่ี 3 (ภาคตน) 
            
            
            
             
 

ลงชื่อ............................................(อาจารยพ่ีเลี้ยง) 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
ผลการนําไปปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
            
             
 
 ลงชื่อนิสิต................................................................ 

 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง ครั้งท่ี 4 (ภาคปลาย) 
            
            
            
             
 

ลงชื่อ............................................(อาจารยพ่ีเลี้ยง) 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
ผลการนําไปปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
            
             

 
 ลงชื่อนิสิต................................................................ 
 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 57 

 



 

บันทึกการนิเทศงานวิจัยในช้ันเรียน 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง ครั้งท่ี 5 (ภาคปลาย) 
            
            
            
             
 

ลงชื่อ............................................(อาจารยพ่ีเลี้ยง) 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
ผลการนําไปปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
            
             
 
 ลงชื่อนิสิต................................................................ 

 
 
ขอเสนอแนะของอาจารยพ่ีเล้ียง ครั้งท่ี 6 (ภาคปลาย) 
            
            
            
             
 

ลงชื่อ............................................(อาจารยพ่ีเลี้ยง) 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
ผลการนําไปปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
            
             

 
 ลงชื่อนิสิต................................................................ 
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แบบประเมนิโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
 

ช่ือเรื่องงานวิจัย.................................................................................................................................................. 
วันท่ี......................เดือน......................................  พ.ศ............ 

รายการประเมิน 
ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. การดําเนินการวิจัย     
1.1  พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อรายงาน  โครงรางงานวิจัยอยางสม่ําเสมอ     
1.2  เตรียมการนําเสนอความกาวหนางานวิจัยตออาจารยตามนัดหมาย     
1.3  อธิบายประเด็นปญหาเพื่อเปนหัวขอการวิจัยไดชัดเจน     
1.4  นําขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษางานวจิัยไปปรับปรุงอยาง
ชัดเจน 

    

1.5  มีขอซักถาม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทาํงานวิจัยทีเ่หมาะสม     
2. ผลงานวิจัยและรายงานวิจัย     
2.1 โครงรางงานวิจยัมีความเหมาะสมกับสภาพจริงของชั้นเรียน/โรงเรียน     
2.2 มีการจัดทําเคร่ืองมือวิจัยที่มีความเหมาะสมกับงานวิจัย     
2.3 มีการวางแผนการเก็บขอมูลอยางเปนระบบและถูกตอง     
2.4 กําหนดกลุมเปาหมายไดชัดเจนและเหมาะสม     
2.5 เลือกเคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูลไดถูกตอง     
2.6 เลือกวิธีแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบที่เขาใจงาย ชัดเจน     
2.7 มีความกาวหนาในการดาํเนนิงานวิจัยอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม     
2.8 มีรูปแบบ วิธีการดําเนนิงานวิจัยที่มีหลักฐานแสดงชัดเจน เปน
ปจจุบนั 

    

2.9 มีจรรยาบรรณในการวิจัย     

สรุปผลการประเมินโดยรวม 
A  
 

B+ 
 

B  
 

C+ 
 

 
ลงนามอาจารยพ่ีเล้ียง…………………………………………………………. 
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การประเมินแฟมสะสมผลงานการจัดการเรียนรู  
 

หัวขอท่ีประเมิน 
ระดับการประเมิน 

3 2 1 

1.ความตั้งใจในการทํางาน    
2.ความเปนระเบียบในการทํางาน    
3.ความเชื่อม่ันในความคิดของตนเอง    
4.ทักษะการคิด และความคิดสรางสรรค    
5.การตรงตอเวลาในการสงงาน    
 

ขอความเพ่ิมเติม.......................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุลผูประเมิน................................................... 
 

เกณฑการประเมิน 
หัวขอ 1/ 3  หมายถึง  มีความตั้งใจในการทํางานชิ้นงานมีความประณีต  
 2  หมายถึง  มีความตั้งใจในการทํางาน แตชิ้นงานมีความพลาดบาง 

1 หมายถึง  ไมมีความตั้งใจในการทํางาน สกปรกหรือไมเปนระเบียบ  ชิ้นงานมีความผิดพลาดมาก 
หัวขอ 2/ 3  หมายถึง  มีการดูแลจัดเก็บรักษาชิ้นงานครบถวน เรียงลําดับกอนหลังไดถูกตอง 
 2 หมายถึง  มีการดูแลจัดเก็บชิ้นงานครบถวน แตคอนขางสับสน ไมเปนไปตามลําดับ 
 1  หมายถึง  จัดเก็บชิ้นงานไดไมครบ 
หัวขอ 3/ 3  หมายถึง  ผลงานมีความหลากหลาย และโดดเดน 

2 หมายถึง  ผลงานหลากหลาย แตไมโดดเดน 
 1 หมายถึง  ผลงานนอยชิ้น ไมโดดเดน หรือไมมีความแปลกใหม 
หัวขอ 4/ 3  หมายถึง  มีการวิเคราะห สังเคราะห และสรุปใจความได 
 2 หมายถึง  สรุปใจความโดยไมมีการวิเคราะห สังเคราะห 
 1 หมายถึง  ไมไดมีการวิเคราะห สังเคราะห  
หัวขอ 5/ 3  หมายถึง  สงตรงตามกําหนดเวลา 
 2  หมายถึง  สงชากวากําหนด 1 สัปดาห 

  1 หมายถึง  สงชากวากําหนด มากกวา 1 สัปดาห 
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สวนท่ี 5 
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพครู 
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สรางทีม/สมาชิกในกลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ 
 
กลุม/ทีม (ประมาณ 3 – 5 คน) ประกอบดวย 
1. ตัวนิสิต (Model Teacher) 
2. อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยอาวุโส หรืออาจารยในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน  (Mentor/Expert) 
3. อาจารยนิเทศกของนิสิต (Mentor/Expert) 
4. ผูบริหารโรงเรียน หรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรู (School Admin.) 
5. เพ่ือนนิสิต นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ท่ีสอนในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน (Buddy) 

 
ลําดับ ช่ือ – นามสกุล บทบาทหนาท่ี ลายมือช่ือ 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 62 

 



 

กระบวนการ PLC ในวงรอบท่ี 1 
 

ข้ันตอนท่ี 1 ระบุปญหา/ประเด็นในการพัฒนานักเรียน โดยเขียนเปนผังกางปลา หรือเขียนแสดงการวิเคราะห
ความสัมพันธของปญหาท่ีเลือกโดยระบุ 1) ปญหา  2) กลุมเปาหมาย  3) ตัวแปร  4) วิธีการวัดประเมินผล 5) 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนท่ี 2  ออกแบบช้ันเรียนรวมกันกับทีมเพ่ือแกปญหาท่ีวิเคราะหในข้ันตอนท่ี 1 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กระบวนการ PLC ในวงรอบท่ี 3 
 

ข้ันตอนท่ี 1 ระบุปญหา/ประเด็นในการพัฒนานักเรียน โดยเขียนเปนผังกางปลา หรือเขียนแสดงการวิเคราะห
ความสัมพันธของปญหาท่ีเลือกโดยระบุ 1) ปญหา  2) กลุมเปาหมาย  3) ตัวแปร  4) วิธีการวัดประเมินผล 5) 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนท่ี 2  ออกแบบช้ันเรียนรวมกันกับทีมเพ่ือแกปญหาท่ีวิเคราะหในข้ันตอนท่ี 1 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 67 

 



 

ข้ันตอนท่ี 3  ปฏิบัติการสอน เปดช้ันเรียน สังเกตช้ันเรียน 
วัน/เดือน/ป ท่ีเปดชั้นเรียน........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศการเปดช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนท่ี 4  ประชุมสะทอนหลังสอน บันทึกผลสําเร็จ และส่ิงท่ีตองปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 68 

 



 

ส่ิงท่ีเรียนรูจากการดําเนินกิจกรรมการสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพคร ู
 

ผลท่ีเกิดข้ึนกับตัวนิสิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่ิงท่ีเรียนรูจากการดําเนินกิจกรรมการสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 69 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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 (ตัวอยาง) แบบประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู (สําหรับผูบริหารสถานศึกษา) 
ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วิทยาเขตกําแพงแสน 
ช่ือ-นามสกุลนิสิต (นาย/นางสาว) ........................................................................ สาขาวิชา............................. 
โรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู....................................................... ปการศึกษา............... วันท่ี................ 

รายการที่ประเมิน 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1.บุคลิกภาพ       
(การแตงกาย กิริยาทาทาง การใชภาษา อารมณ การวางตน      
การตรงตอเวลา การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  ระเบียบ      
วินัย มนุษยสัมพนัธ ความเปนผูนํา ความมีเหตุผล การรับฟง      
คําแนะนําและปฏิบัติตาม  ความรับผิดชอบ การทํางาน      
รวมกับผูอ่ืน ความคิดริเร่ิมสรางสรรค)      
2.แผนการจัดการเรียนรู      
(ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู  แผนการจัดการ      
เรียนรูระยะยาว วิธีการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียนรู      
การประเมินผลการเรียนรู ความเปนระเบียบเรียบรอย      
ของแผนการจัดการเรียนรู)      
3.การจัดการเรียนรู      
(จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางผูเรียน) 

     

4.กิจกรรมอ่ืนๆ       
(การปฏิบัติงานประจาํชัน้/งานในหนาที ่งานอ่ืนๆ ทีไ่ดรับ      
มอบหมาย จิตสาธารณะ)      

รวมคะแนน      

 
 
 
 

ลงชื่อ     ผูประเมิน 
(     ) 

         ผูบริหารสถานศึกษา/ผูแทนผูบริหาร 
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(ตัวอยาง) เอกสารอาจารยพ่ีเล้ียง 
 

สรุปรายงานการประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

ประจําภาค   ปการศึกษา................................................. 
ชื่อนิสิต    นามสกุล........................................................... 

สถานศึกษาท่ีฝกประสบการณวิชาชีพฯ........................................................................................ 
 

รายการ 
อาจารยพ่ีเลี้ยง 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. บุคลิกภาพ 5  
2. งานสอน 20  
3. งานวิจัยในชั้นเรียน 10  

รวม 35  
  
    ลงนาม..................................................... 
 (.........................................................) 
 อาจารยพ่ีเลี้ยง 
             / /  
  
     ลงนาม..................................................... 
 (.........................................................) 
 ผูอํานวยการ 
  / /  

ขอคิดเห็นอ่ืนๆ (ถามี) 
............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  
สรุปรายงานการประเมินผลนี้เม่ือผานผูอํานวยการแลว โปรดสงคืนคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร โดย
โทรสาร (034-352748) หรือใสซองปดผนึกมอบใหนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพฯ ท่ีจะกลับมาสัมมนาหลังการ
ฝกประสบการณวิชาชีพฯ เพ่ือคณะฯ    จะไดดําเนินการประมวลผลและสงคะแนนแกสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลตอไป 
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(ตัวอยาง) เอกสารอาจารยนิเทศก 
 

สรุปรายงานการประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

ประจําภาค   ปการศึกษา................................................. 
ชื่อนิสิต    นามสกุล........................................................... 

สถานศึกษาท่ีฝกประสบการณวิชาชีพฯ........................................................................................ 
 

รายการ 
อาจารยนิเทศก 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. บุคลิกภาพ 5  
2. งานสอน 25  
3. งานวิจัยในชั้นเรียน 15  

รวม 45  
   
         (...................................................................) 
 อาจารยนิเทศก 
  / /  

 
 
 
 

เกณฑการประเมิน :  
ตั้งแต 45 =  ดีเยี่ยม 
42-44   =  ดีมาก  
39-41   =  ดี 
36-38  =  ดีพอใช 
33-35   =  พอใช 
30-32   =  ผาน 
ต่ํากวา 30 =  ตองปรับปรุง 
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เกณฑการประเมินการนําเสนอผลงานของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
รายการการประเมิน คุณภาพ 

1. ผลงานของนิสิต 
ฝกประสบการณวิชาชีพครู 

ผลงานท่ีนิสิตสามารถทําใหสถานศึกษาไดรับรางวัลการแขงขันหรือมีชื่อเสียงในระดับชาติ/
นานาชาติ  หรือ ผลงานท่ีนิสิตจัดดําเนินการเปนผลงานท่ีดําเนินการกับนักเรียนท้ังโรงเรียน 
ผลงานท่ีนิสิตสามารถทําใหสถานศึกษาไดรับรางวัลการแขงขันหรือมีชื่อเสียงในระดับภาค/
จังหวัด  หรือ ผลงานท่ีนิสิตจัดดําเนินการเปนผลงานท่ีดําเนินการกับนักเรียนในชวงชั้นใด ชวง
ชั้นหนึ่ง 
นิสิตสามารถทําใหสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการแขงขันงานดานวิชาการระดับชาติ/ภาค/
จังหวัด แตอาจไมไดรับรางวัล หรือ 
2.ผลงานท่ีนิสิตจัดดําเนินการเปนผลงานท่ีดําเนินการกับนักเรียนในระดับชั้นตามความ
รับผิดชอบของตนเอง 
นิสิตรับผิดชอบตามหนาท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ ผลงานท่ีนิสิตจัดดําเนินการเปนผลงานตาม
หนาท่ีท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยอาจารยพ่ีเลี้ยงหรือผูบริหาร 

2 ภาษาในการนําเสนอ  
(ท้ังการใชภาษาในผลงาน  
และการนําเสนอ) 

มีการใชคําศัพท ไวยากรณ ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตองครบถวน ใชภาษาใน
เชิงวชิาการ และตอบคําถามไดอยางมีเหตุผล 
มีการใชคําศัพท ไวยากรณ ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรคตอนไดดี ใชภาษาในเชิงวิชาการบาง
แตไมครบถวน ตอบคําถามตามความเขาใจของตนเองไมอิงหลักวิชาการ 

3 การนําเสนอผลงาน   มีความพรอมในการนําเสนอผลงานโดยมีการเตรียมสื่อมาอยางดี  มีการจัดลําดับการนําเสนอ
ชัดเจน มุงนําเสนอเนื้อหาท่ีตรงกับวัตถุประสงค  
มีการเตรียมสื่อการนําเสนอผลงาน แตลําดับการนําเสนองานมี ขอผิดพลาดบอยครั้ง เนื้อหาท่ี
นําเสนอตรงกับวัตถุประสงคบางขอ หรือ มีการเตรียมสื่อการนําเสนอผลงาน แตขาดลําดับ
ข้ันตอนในการนําเสนองาน   

4 รูปแบบการนําเสนอ
ผลงาน 

มีการใช รูปภาพ ตัวอักษรและสีสัน เราความสนใจผูท่ีเขาฟงไดดี 
มีการใช รูปภาพ ตัวอักษรและสีสันมากเกิน ไป แตยังเก่ียวของกับงานนําเสนอ หรือ เนนการ
ใชรูปภาพ ตัวอักษรและสีสันมากเกินไป ซ่ึงไมเก่ียวของกับงานนําเสนอ 

เกณฑการประเมิน  คะแนนเฉล่ีย 9.00 ข้ึนไป  ผลงานนิสิตอยูในระดับดีเย่ียม   
                ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด 
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หมายเหตุ : โครงการสัมมนาแตละครั้ง จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการตามความเหมาะสม 
 
 

 

ปฏิทินการฝกประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2563 

กิจกรรม วัน/เดือน/ป  
ทําหนังสือสอบถามความตองการรับนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู ป
การศึกษา 2563 ของโรงเรียน 

ตุลาคม-พฤศจกิายน 2562 

แจงภาควิชาพิจารณาโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู ปการศึกษา 2563 ธันวาคม 2562 
รับสมัครนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู ปการศึกษา 2563/ตรวจคุณสมบัติ มกราคม 2563 
แจงภาควิชาพิจารณาใหนิสิตเลือกโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู  
ปการศึกษา 2563 

มกราคม 2563 

ภาควิชาประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝกประสบการณวิชาชีพครู มกราคม-กุมภาพันธ 2563 
จัดทําหนังสือแจงโรงเรียนขอความอนุเคราะหสงนิสิตฝกสอน 
(นิสิตสามารถเขาติดตอกับทางโรงเรียนหลังการสงหนังสือได) 

กุมภาพันธ 2563 

ปฐมนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูและประชุมครูพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก 
ผูบริหารสถานศึกษา  

24 เมษายน 2563 (ทางออนไลน) 

เริ่มปฏิบัติการสอน วันเปดภาคการศึกษาของแตละ
โรงเรียน 

สงตัวนิสิตฝกสอนโดยคณะกรรมการฝกฯ และ/หรือ อาจารยนิเทศก พฤษภาคม 2563 
ยืนยันการออกฝกสอน (เกรดออกครบหมดแลว+แก I และ N แลว) ศ.15 พฤษภาคม 2563 
สัมมนานิสิตฝกสอนครั้งท่ี 1  ศ. 26 มิถุนายน 2563 
สัมมนานิสิตฝกสอนครั้งท่ี 2  ศ. 31 กรกฎาคม 2563 
คณะกรรมการฝกประสบการณฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 
สัมมนานิสิตฝกสอนครั้งท่ี 3  ศ. 28 สิงหาคม 2563 
สัมมนานิสิตฝกสอนครั้งท่ี 4  ศ. 25 กันยายน 2563 
อาจารยนิเทศก และอาจารยพ่ีเลี้ยงสงคะแนนฝกสอน ศ. 9 ตุลาคม 2563 
คณะกรรมการประชุมพิจารณาคะแนนการฝกสอน ภาคตน 2563 พ. 14 ตุลาคม 2563 
สัมมนานิสิตฝกสอนครั้งท่ี 5  ศ. 30 ตลุาคม 2563 
สัมมนานิสิตฝกสอนครั้งท่ี 6 ศ. 27 พฤศจิกายน 2563 
โครงการประชุมอภิปรายหลังฝกประสบการณวิชาชีพครู  ปการศึกษา 2563  ศ. 29 มกราคม 2564 
อาจารยนิเทศก และอาจารยพ่ีเลี้ยงสงคะแนนฝกสอน ศ. 5 กุมภาพันธ 2564 
คณะกรรมการประชุมพิจารณาคะแนนการฝกสอน ภาคปลาย 2563 พ. 10 กุมภาพันธ 2564 
กรอกคะแนนฝกสอน กุมภาพันธ 2564 
วันปดภาคเรียนภาคปลาย(วันจบการศึกษา) 8 มีนาคม 2564 
วันสิ้นสุดการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู ศุกรท่ี 2 ของเดือนมีนาคม 
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รายช่ือนิสิตและอาจารยนิเทศก ประจําปการศึกษา 2563 

ท่ี 
โรงเรียน   นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู อาจารยนิเทศก สาขา 

1 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 นางสาวกรรณิกา  ทองเสือ อ.ดร.ศิริพร  เครือทอง วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  2 นางสาวสุชัญญา  คําหอม อ.ดร.ศิริพร  เครือทอง วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  3 นางสาวอภิสรา พงษชาติ อ.ดร.สุภิญญา ปญญาสีห ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  4 นางสาวนิชาภัทร หอมทอง อ.ดร.สุภิญญา ปญญาสีห ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  5 นายไสว กลอมบางละมาด อ.ดร.กนิษฐา เชาววัฒนกุล คณิตศาสตรศึกษา 

  
  6 นางสาวชีวาพร ทรัพยเพ็ชร อ.ดร.กนิษฐา เชาววัฒนกุล คณิตศาสตรศึกษา 

  
  7 นายภควันต ปฏิภาภรณ อ.ดร.กนิษฐา เชาววัฒนกุล คณิตศาสตรศึกษา 

2 
โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจ
พิทยาคม 
  
  

8 นายพงศธร อยูชา ผศ.ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
9 นายมาโนช ชังคํา ผศ.ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
10 นายนิภัทร การะเวก อ.ดร.ทัศนีย จันติยะ ภาษาอังกฤษศึกษา 

3 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห 11 นายคุณบุตร เอี่ยมพงษไพฑูรย ผศ.คมกริช  เชาวพานิช พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  12 นายสิขเรศ แซหาน อ.ดร.สุภิญญา ปญญาสีห ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  13 นางสาวปยะธิดา ทิพยประดิษฐ อ.ดร.สุภิญญา ปญญาสีห ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  14 นางสาวเสาวลักษณ  ภุมรินทร ผศ.ดร.นันทรัตน  เครืออินทร วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  15 นางสาวภัสสร  เทียมผูก ผศ.ดร.นันทรัตน  เครืออินทร วิทยาศาสตรศึกษา 

4 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 
  
  
  
  
  

16 นางสาวจิรวรรณ  สังขทอง ผศ.ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล วิทยาศาสตรศึกษา 

  
17 นายเวชพิสิฐ  เหยื่อแสวง ผศ.ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล วิทยาศาสตรศึกษา 

  
18 นายทินภัทร อินมา อ.ดร.ธีรนันท  ตันพานิช พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
19 นางสาวนิรชา ผาสุข อ.ดร.ธีรนันท  ตันพานิช พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
20 นายชนินทร คลายคลัง ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท คณิตศาสตรศึกษา 

  
21 นายณัฐนนท กลําพบุตร ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท คณิตศาสตรศึกษา 

5 
โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 22 นางสาวศิริพร ประกอบผล รศ.ดร.อัจฉรา  ปุราคม พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  23 นายพิพัฒน โพธ์ิแกว รศ.ดร.อัจฉรา  ปุราคม พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  24 นางสาวรัศมี เฮงอรุณ อ.วุฒินันท  ไอยราพัฒนา คณิตศาสตรศึกษา 

  
  25 นายสิงหา ชัยทอง อ.วุฒินันท  ไอยราพัฒนา คณิตศาสตรศึกษา 

  
  26 นางสาวณัฏฐรพี  แสงสมบุญ ผศ.ดร.มลิวัลย  กาญจนชาตรี วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  27 นางสาววราพร  สรรเสริญ ผศ.ดร.มลิวัลย  กาญจนชาตรี วิทยาศาสตรศึกษา 

6 
โรงเรียนคงทองวิทยา 28 นางสาวอมรภัค นิธิปฏิคม รศ.ดร.อัจฉรา  ปุราคม พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  29 นายสิทธิโชค เขียวรอด รศ.ดร.อัจฉรา  ปุราคม พลศึกษาและสุขศึกษา 

7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 30 นางสาวพนิดา สุนาวี ผศ.ดร.ประพันธ  เกียรติเผา พลศึกษาและสุขศึกษา 
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ท่ี 
โรงเรียน   นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู อาจารยนิเทศก สาขา 

พระศรีนครินทร สมุทรสาคร ฯ 31 นางสาวปริญญา อุทิศรัมย ผศ.ดร.ประพันธ  เกียรติเผา พลศึกษาและสุขศึกษา 

8 
โรงเรียนดอนคาวิทยา 32 นายวรันธร  กุลศิริ ผศ.ดร.ธารินทร  กานเหลือง พลศึกษาและสุขศึกษา 

9 
โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา 33 นางสาวจันทนี  ปนเหนงเพชร อ.ดร.ศิริพร  เครือทอง วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  34 นางสาวธนวรรณ  รอดฉัยยา อ.ดร.ศิริพร  เครือทอง วิทยาศาสตรศึกษา 

10 
โรงเรียนถาวรานุกูล 35 นางสาวณัฐชยา กําเนิดรัตนะ ดร.สุพรทิพย  พูพะเนียด พลศึกษาและสุขศึกษา 

11 
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 36 นายศิรชัช ภัทรเจริญพงษ ผศ.คมกริช  เชาวพานิช พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  37 นายทศพล บํารุงศรี ผศ.คมกริช  เชาวพานิช พลศึกษาและสุขศึกษา 

12 
โรงเรียนทามะกาวิทยาคม 38 นางสาวจิราวรรณ  รักคง ผศ.ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  39 นางสาวพิมชนก  เจริญชีพ ผศ.ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล วิทยาศาสตรศึกษา 

13 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 40 นางสาวกนกภรณ นุตตโยธิน ผศ.คมกริช  เชาวพานิช พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  41 นายจิรภัทร กล่ันแกว ผศ.คมกริช  เชาวพานิช พลศึกษาและสุขศึกษา 

14 
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 42 นายปรมัตถ ออนละมัย อ.บัณฑิต  เทียบทอง พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  43 นายทัศนพล อ่ํากราง อ.บัณฑิต  เทียบทอง พลศึกษาและสุขศึกษา 

15 
โรงเรียนนารีวุฒิ 44 นางสาวชนิดาภา บัณฑิต อ.ดร.สุภิญญา ปญญาสีห ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  45 นางสาวนันทนภัส นวลมาก อ.ดร.สุภิญญา ปญญาสีห ภาษาอังกฤษศึกษา 

16 
โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1 46 นายธีรุตม สุขประเสริฐ อ.บัณฑิต  เทียบทอง พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  47 นายชิโนรมย ทรัพยมี อ.บัณฑิต  เทียบทอง พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  48 นางสาวธนัชญา  เดชสุทธ์ิ อ.ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  49 นางสาวปวีณนุช  พลอยกลุม อ.ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม วิทยาศาสตรศึกษา 

17 
โรงเรียนบรรหาร-แจมใสวิทยา 5 50 นางสาวฟารีดา ซอหมัด อ.ณุภัทรณีย สุขุมะ ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  51 นางสาวศิริรัตนา อุนศิริ อ.ณุภัทรณีย สุขุมะ ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  52 นางสาวสุภาวี เอียดภิรมย อ.ณุภัทรณีย สุขุมะ ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  53 นางสาวเทพรัตน เปรี้ยงกระโทก ผศ.ดร.วสันต เดือนแจง คณิตศาสตรศึกษา 

  
  54 นางสาวมณฑาทิพย ปญญา ผศ.ดร.วสันต เดือนแจง คณิตศาสตรศึกษา 

18 
โรงเรียนบางบัวทอง 55 นางสาวณัฏฐภคมน คลองกระบ่ี ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท คณิตศาสตรศึกษา 

  
  56 นางสาวรัฐกาญ ภูทองแท ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท คณิตศาสตรศึกษา 

19 
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 57 นายธีรดนย จําปาหอม รศ.ดร.สมบุญ  ศิลปรุงธรรม พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  58 นายธนกร ณรงคแสง รศ.ดร.สมบุญ  ศิลปรุงธรรม พลศึกษาและสุขศึกษา 

20 
โรงเรียนบางล่ีวิทยา 59 นางสาวเดือนเต็มดวง สอนลี อ.ดร.ธีรนันท  ตันพานิช พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  60 นายกฤษฎ มารัศมี อ.ดร.ธีรนันท  ตันพานิช พลศึกษาและสุขศึกษา 

21 
โรงเรียนบางเลนวิทยา 61 นางสาวกมลชนก วิชิต ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท คณิตศาสตรศึกษา 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 77 

 



 

ท่ี 
โรงเรียน   นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู อาจารยนิเทศก สาขา 

  
  62 นางสาวจุติมาพร บุญหวาน ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท คณิตศาสตรศึกษา 

  
  63 นายเมธาวี  แกวเกษการ อ.ภารดี  กลอมดี วิทยาศาสตรศึกษา 

22 
โรงเรียนบานหลวงวิทยา 64 นางสาววราภรณ ทองคต รศ.ดร.อัจฉรา  ปุราคม พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  65 นางสาวประณิต  พันธมี อ.ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  66 นางสาวสิริธิดา  สินทรัพย อ.ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม วิทยาศาสตรศึกษา 

23 
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัด
เพชรบุรี 
  

67 นายประสาร เสียงเพราะ อ.ดร.ศุภวรรณ  วงศสราง
ทรัพย 

พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
68 นายจุมพล รอดชะเอม อ.ดร.ศุภวรรณ  วงศสราง

ทรัพย 
พลศึกษาและสุขศึกษา 

24 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 69 นางสาวกุสุมา  อุบลมวง ผศ.ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  70 นางสาวสุนทรีลักษณ  กิติจิต ผศ.ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  71 นายธนกฤต เทียนวงษ อ.ดร.ฐิติกมลสิร ิ ลาโพธ์ิ พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  72 นายธนาวิทย เหลางาม อ.ดร.ฐิติกมลสิร ิ ลาโพธ์ิ พลศึกษาและสุขศึกษา 

25 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 73 นายวิมลพัฒน แยมชื่นจิต อ.ดร.สุพรทิพย  พูพะเนียด พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  74 นายธีรวัฒน สุระกุล อ.ดร.สุพรทิพย  พูพะเนียด พลศึกษาและสุขศึกษา 

26 
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ 75 นายกรกริช เชาวพานิช ผศ.ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  76 นายศิริชัย สะอาดชูชม ผศ.ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม พลศึกษาและสุขศึกษา 

27 
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัด
เพชรบุรี 
  
  
  

77 นางสาวกัญญารัตน เข็มเพ็ชร อ.ดร.ศุภวรรณ  วงศสราง
ทรัพย 

พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
78 นางสาวภามิน กล่ันกุหลาบ อ.ดร.ศุภวรรณ  วงศสราง

ทรัพย 
พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
79 นางสาวทิฆัมพร คํามูล อ.ดร.กนิษฐา เชาววัฒนกุล คณิตศาสตรศึกษา 

  
80 นางสาววราภรณ คีรีวรรณ อ.ดร.กนิษฐา เชาววัฒนกุล คณิตศาสตรศึกษา 

28 
โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 81 นางสาวประพาฬรัตน โพธ์ิสัย อ.อังสนา  ศรีสวนแตง คณิตศาสตรศึกษา 

  
  82 นางสาวสุดารัตน เฉิดเจริญ อ.อังสนา  ศรีสวนแตง คณิตศาสตรศึกษา 

  
  83 นางสาวณัฐณิชา จันทรสนอง อ.อังสนา  ศรีสวนแตง คณิตศาสตรศึกษา 

29 
โรงเรียนเพ่ิมวิทยา 84 นางสาวจุฑาทิพย  ปนทอง รศ.ดร.ตอศักด์ิ  แกวจรัสวิไล พลศึกษาและสุขศึกษา 

30 
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 85 นายสิทธิชัย เทศจันทึก รศ.ดร.สมบุญ  ศิลปรุงธรรม พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  86 นางสาวภัทรานิษฐ มะเอียง รศ.ดร.สมบุญ  ศิลปรุงธรรม พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  87 นายชินฤทธ์ิ ชัตไพบูลย อ.ดร.ทัศนีย จันติยะ ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  88 นายอาชว เรืองตระกูล อ.ดร.ทัศนีย จันติยะ ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  89 นายคุณภัค บวรพิพัฒนวงศ อ.ดร.ทัศนีย จันติยะ ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  90 นายปติภัทร แสงสวัสด์ิ อ.ดร.วิทยา  ซ้ิมเจริญ คณิตศาสตรศึกษา 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 78 

 



 

ท่ี 
โรงเรียน   นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู อาจารยนิเทศก สาขา 

  
  91 นายอรุษ ศรีสุธอ อ.ดร.วิทยา  ซ้ิมเจริญ คณิตศาสตรศึกษา 

31 
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 92 นางสาวสุธาสินี  วิชัย อ.ดร.ศิริพร  เครือทอง วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  93 นางสาวปรียารัตน  บุญผอง อ.ดร.ศิริพร  เครือทอง วิทยาศาสตรศึกษา 

32 
โรงเรียนมัธยมฐานบิน
กําแพงแสน 
  

94 นางสาวจริยา สรานันท ผศ.เครือวัลย จัตุพรพูนทรัพย ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
95 นางสาวศิริรัตน หมาดนุย ผศ.เครือวัลย จัตุพรพูนทรัพย ภาษาอังกฤษศึกษา 

33 
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม  96 นายณัฐภัทร  ชอจันทร อ.กิติศาอร  เหลาเหมมณี วิทยาศาสตรศึกษา 

34 
โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ 97 นางสาวกุลปริยา ทองคํา อ.ดร.ฐิติกมลสิร ิ ลาโพธ์ิ พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  98 นายอุกฤษฏ เกิดประกอบ อ.ดร.ฐิติกมลสิร ิ ลาโพธ์ิ พลศึกษาและสุขศึกษา 

35 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 99 นางสาวปณิดา เสือเอี่ยม อ.ดร.ฐิติกมลสิร ิ ลาโพธ์ิ พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  100 นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมสุขประเสริฐ ผศ.ดร.นันทรัตน  เครืออินทร วิทยาศาสตรศึกษา 

36 โรงเรียนราชินีบูรณะ 101 นางสาวกนกพร แซล้ี รศ.ดร.มยุรี  ถนอมสุข/ 
อ.ดร.ฐิติกมลสิร ิ ลาโพธ์ิ 

พลศึกษาและสุขศึกษา 

37 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
  
  
  

102 นายอัษฎางค สีสม อ.ดร.จิราภรณ กาแกว ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
103 นางสาวสิริภัทร สาธุภาค อ.ดร.จิราภรณ กาแกว ภาษาอังกฤษศึกษา 

  104 นางสาวเกษสินี จําเริญทรัพย อ.ดร.จิราภรณ กาแกว ภาษาอังกฤษศึกษา 

38 
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย 105 นางสาวศุภดี สมบูรณ ผศ.ดร.ประพันธ  เกียรติเผา พลศึกษาและสุขศึกษา 

39 
โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 106 นายณัฐนนท  ภูตระกูล อ.ดร.ทัศนีย จันติยะ ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  107 นางสาวชรินรัตน แดงนา อ.ดร.ทัศนีย จันติยะ ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  108 นายศราวุธ กอนทอง รศ.ดร.ตอศักด์ิ  แกวจรัสวิไล พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  109 นายยุทธนา เดชอยู รศ.ดร.ตอศักด์ิ  แกวจรัสวิไล พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  110 นายพงศกร  ไกรวงศ อ.ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  111 นางสาวธนัชชา  ศรีสุข อ.ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม วิทยาศาสตรศึกษา 

40 โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม 112 นายธนพล เพ็ชรประพันธกุล รศ.ดร.มยุรี  ถนอมสุข/ 
รศ.ดร.ตอศักด์ิ  แกวจรัสวิไล 

พลศึกษาและสุขศึกษา 

  

  113 นายพีรพล พิกาศ รศ.ดร.มยุรี  ถนอมสุข/ 
รศ.ดร.ตอศักด์ิ  แกวจรัสวิไล 

พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  114 นางสาววรัญญา ยอดประดิษฐ ผศ.เครือวัลย จัตุพรพูนทรัพย ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  115 นายสรวิชญ อินทสนธ์ิ ผศ.เครือวัลย จัตุพรพูนทรัพย ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  116 นางสาวสุวรรณดาว หิมพล ผศ.เครือวัลย จัตุพรพูนทรัพย ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  117 นางสาวสรัลชนา อาจหาญ ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม คณิตศาสตรศึกษา 

  
  118 นางสาวอัณศยา เซ๊ียะเมง ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม คณิตศาสตรศึกษา 

  
  119 นางสาวสุทธิดา  เสสสี อ.อุทัยวรรณ   แสงเสถียร วิทยาศาสตรศึกษา 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 79 

 



 

ท่ี 
โรงเรียน   นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู อาจารยนิเทศก สาขา 

  
  120 นายวรวรรษ  ภิรมย อ.อุทัยวรรณ   แสงเสถียร วิทยาศาสตรศึกษา 

41 
โรงเรียนวิสุทธรังษี  121 นางสาวณัฐริกา  พันแจม ผศ.ดร.นันทรัตน  เครืออินทร วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  122 นางสาวชลาลัย  ม่ันคง ผศ.ดร.นันทรัตน  เครืออินทร วิทยาศาสตรศึกษา 

42 
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 123 นางสาวผุสดี จันทคํามา ผศ.ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม พลศึกษาและสุขศึกษา 

43 
โรงเรียนสงวนหญิง  124 นางสาวนิลาวัลย  ศรวัฒนา ผศ.ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  125 นางสาวนันทหทัย  อุดม ผศ.ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล วิทยาศาสตรศึกษา 

44 
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 126 นางสาวพิลาศลักษณ นับดี ผศ.ดร.ประพันธ  เกียรติเผา พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  127 นายธราดล อาจทวีกุล ผศ.ดร.ประพันธ  เกียรติเผา พลศึกษาและสุขศึกษา 

45 
โรงเรียนสวนแตงวิทยา 128 นายจิรภัทร วัชระ อ.ดร.วิทยา  ซ้ิมเจริญ คณิตศาสตรศึกษา 

  
  129 นายถิรวัฒน เฟอยปญญา อ.ดร.วิทยา  ซ้ิมเจริญ คณิตศาสตรศึกษา 

  
  130 นางสาวทิพวรรณ  อี้ทอง ผศ.ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  131 นางสาวพรธิชา  มาลา ผศ.ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ วิทยาศาสตรศึกษา 

46 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
  

132 นางสาวศุจินทรา  สุขกุล ผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ วิทยาศาสตรศึกษา 

  
133 นางสาวณัฐฑิริณ  ปานคํา ผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ วิทยาศาสตรศึกษา 

47 โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

134 นางสาวปณณพร ไลไธสง อ.ดร.จิราภรณ กาแกว ภาษาอังกฤษศึกษา 

135 นางสาวอรรถกานท หงสทอง อ.ดร.จิราภรณ กาแกว ภาษาอังกฤษศึกษา 

136 นางสาวณัฐนรี กองจันทร อ.ดร.จิราภรณ กาแกว ภาษาอังกฤษศึกษา 

137 นายประพัฒน สิริธรรมานุวงศ รศ.ดร.วินัย  พูลศรี พลศึกษาและสุขศึกษา 

138 นายโชคอนันต นาคใหม รศ.ดร.วินัย  พูลศรี พลศึกษาและสุขศึกษา 

139 นางสาวสุนิตา ไฝเมตตา รศ.ดร.มยุรี  ถนอมสุข/ 
รศ.ดร.สมบุญ  ศิลปรุงธรรม  

พลศึกษาและสุขศึกษา 

140 นายอดิศร ขันธรักษ รศ.ดร.มยุรี  ถนอมสุข/ 
รศ.ดร.สมบุญ  ศิลปรุงธรรม  

พลศึกษาและสุขศึกษา 

141 นางสาวชนาภา วัฒนวงศ อ.วัฒนา  มณีวงศ คณิตศาสตรศึกษา 

142 นายรณกร ผดุงประเสริฐ อ.วัฒนา  มณีวงศ คณิตศาสตรศึกษา 

48 
โรงเรียนสามพรานวิทยา  143 นางสาวปฏิญญา  ตองประสงค ผศ.ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  144 นางสาวภูษณิศา  สําเภาเงิน ผศ.ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ วิทยาศาสตรศึกษา 

49 
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 145 นายพงศกร ชูศรี รศ.ดร.ตอศักด์ิ  แกวจรัสวิไล พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  146 นางสาวรัชตะวัน คําชาย รศ.ดร.ตอศักด์ิ  แกวจรัสวิไล พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  147 นางสาวกรรณิการ สีสุข ผศ.ปยรัตน บุญญรัตนกลิน ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  148 นายฐกฤต อาจกูล ผศ.ปยรัตน บุญญรัตนกลิน ภาษาอังกฤษศึกษา 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 80 

 



 

ท่ี 
โรงเรียน   นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู อาจารยนิเทศก สาขา 

  
  149 นางสาวศุภาวรรณ คุมระบาย ผศ.ปยรัตน บุญญรัตนกลิน ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  150 นางสาวหฤทัย สายสินธุ ผศ.ปยรัตน บุญญรัตนกลิน ภาษาอังกฤษศึกษา 

  
  151 นางสาววิลาสินี สงแสง ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม คณิตศาสตรศึกษา 

  
  152 นายกิตติภณ เรืองสุวรรณ ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม คณิตศาสตรศึกษา 

  
  153 นางสาวศิขรินทร แซลือ ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม คณิตศาสตรศึกษา 

  
  154 นางสาวอภิสรา สถิตยชน ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม คณิตศาสตรศึกษา 

  
  155 นางสาวภัคจิรา  หวังอยูสุข อ.มินตรา  สิงหนาค วิทยาศาสตรศึกษา 

  
  156 นางสาวปยวงศ  แรทอง อ.มินตรา  สิงหนาค วิทยาศาสตรศึกษา 

50 
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร 157 นายวรวุฒิ สีบัว อ.ดร.สุพรทิพย  พูพะเนียด พลศึกษาและสุขศึกษา 

51 
โรงเรียนอูทอง 158 นางสาวฐิติยา ฟองกําแหง ผศ.ดร.ธารินทร  กานเหลือง พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  159 นางสาวไพลิน พรหมทัศน ผศ.ดร.ธารินทร  กานเหลือง พลศึกษาและสุขศึกษา 

  
  160 นางสาวณัฐพร กล่ินผล ผศ.ดร.วสันต เดือนแจง คณิตศาสตรศึกษา 

  
  161 นางสาวชนากานต บางเขียว ผศ.ดร.วสันต เดือนแจง คณิตศาสตรศึกษา 

 
 

คณะผูจัดทํา 
 คณะกรรมการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 
เบอรติดตอประสานงานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร   
 034 – 351898/034-352748 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนา 81 

 



 

บันทึกการตรวจเลมคูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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       (....................................................) 
           คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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