
 
1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

สวนที่ 1 รายละเอยีดเก่ียวกับรายวิชา 
 

02161163 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I   2(0-4-2) 
  (Teaching Practicum in School I) 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 แนวคิด ทฤษฎี องคความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู งานครู และอุดมการณความเปนครู ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ศึกษาสังเกตนักเรียน ครู ผูบริหาร บุคลากร อาคารสถานท่ีในโรงเรียนและใหขอมูลยอนกลับ 
วิเคราะหความรูจากสภาพการณจริงจากการศึกษา เชื่อมโยงผลการสังเกตกับแนวคิด ทฤษฎี แลวสังเคราะห 
เขียนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 Concepts, theories, and knowledge of teaching profession. Teacher’s work and 
ideology of being a teacher. Practicum in school. Observation of students, teachers, 
administrators, personnel, and places in schools and providing feedback. Analyzing 
knowledge from real situations from education. Relating the observed results to concepts 
and theories and then synthesizing them. Writing a summary and reporting on performance.
  

วัตถุประสงครายวิชา 
 1.นิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี องคความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู งานครู และ
อุดมการณความเปนครู 
 2. นิสิตสามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาและใหขอมูลยอนกลับไดอยางสรางสรรค ไดแก การศึกษา
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน การศึกษาการปฏิบัติงานของครู ผูบริหาร และบุคลากรในสายงานตางๆ ของ
โรงเรียน ศึกษาแนวทางการจัดการอาคารสถานท่ีในโรงเรียน 
 3. นิสิตสามารถวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบความรูหรือสิ่งท่ีไดจากการฝกปฏิบัติจากสถานการณจริงกับ
ทฤษฎีตางๆ ท่ีไดเรียนมา 

 
เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 

1. แนวคิด ทฤษฎี องคความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู   
2. งานครู และอุดมการณความเปนครู         

  - งานครู        
  - อุดมการณความเปนครู      
  - ความรับผิดชอบตอวิชาชีพครู     
 3. ปฏิบัติงานในสถานศึกษา        
  - ศึกษาสังเกตพฤติกรรมนักเรียน      
  - ศึกษางานครู ผูบริหาร บุคลากร      

- ศึกษางานอาคารสถานท่ีในโรงเรียน    
- ใหขอมูลยอนกลับ  
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 4. วิเคราะหความรูจากสภาพการณจริงจากการศึกษา   
 5. สังเกตเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี แลวสังเคราะหเขียนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 6. สัมมนาทางการศึกษา      
  

การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู 
1.รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครูและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2.มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยตองานท่ีไดรับมอบหมายท้ัง

ดานวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย 

ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 3.มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

 4.มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแกปญหาทาง

คุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ 

เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคม

สวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและ

ความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 
2. ความรู 

ผลการเรียนรู 
1.มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีเนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของครู คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวญิญาณครู ปรชัญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและ

วิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู  

การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและภาษาเพ่ือ

การสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัย

และวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี 21  มีความรู ความเขาใจในการบูรณา

การความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological 

Pedagogical Content Knowledge : TPCK)  การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering and 

mathematics Education : STEM Education)  ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning 

Community : PLC) และมีความรูในการประยุกตใช 
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ผลการเรียนรู 
2.มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีเนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู และเนื้อหาวิชาท่ีสอน

อยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน โดยมี

ผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชาตาม

เอกสารแนบทาย 

3.มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทางวัฒนธรรม 

สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน 

4.มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 

5.ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและนํามาประยุกตใชใน

การพัฒนาตน พัฒนาผูเรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน    

 
3. ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู 
1.คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายอยางรูเทา

ทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 

เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม(Platform)และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย

แกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎ ีประสบการณ

ภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึน 

2.สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค     

3.สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและ

สังคม 

 
 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู 
1.เขาใจ และใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสังคม 

2.ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครอง

และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

3.มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม สามารถชวยเหลือและ

แกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
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ผลการเรียนรู 
4.มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอด

ความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค   

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู 
1.มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเขาใจองคความรู 

หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  

 2.สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของกลุมตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดย

ใชเทคโนโลยกีารสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสม     

3.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน การประชมุ การ

จัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจท่ีดีในการ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน

ผลงาน    
 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 
1. สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา  การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรม

การเรียนการสอน  สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน 

การจดัการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปด ไดอยาง

เหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี    

2.สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือนําไปออกแบบ 

กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนท่ี

ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวางบุคคล     

ท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทาง 

3.จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เรียนรูผานการลงมือ

ปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม

จริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความซ่ีอสัตยสุจริต 

มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

4.สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลย ีวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและสรางความรวมมือ
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ผลการเรียนรู 
กับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียน

ใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 

5.สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู ทักษะการรูเรื่อง 

ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ

เทคโนโลย ีและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลานี้มาใช

ในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

 
ตารางกิจกรรมการเรียนรู 
 

สัปดาห ประเด็นหรือกิจกรรมท่ีนิสิตสังเกตและ               
ฝกปฏิบัติงานคร ู

กิจกรรมการเรียนรู อาจารยผูสอน 

สัมมนากอนการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
18 ธ.ค. 63 ปฐมนิเทศ และชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ

การจัดการเรียนการสอน และงานท่ีนิสิต
ตองสังเกตและฝกปฏิบัติการสอน 

ประชุมชี้แจงรายละเอียด 
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน 

ทีมอาจารยผูสอน 

25 ธ.ค. 63 แนวคิด ทฤษฎี องคความรูเก่ียวกับวิชาชีพ
คร ู

บรรยายประกอบสื่อ แบงกลุม
อภิปรายตามประเด็นท่ีกําหนด 

ทีมอาจารยผูสอน 

1 ม.ค. 64 หยุดเรียนเนื่องในวันปใหม 
8 ม.ค. 64 สัมมนากอนการฝกการสังเกตและ

ปฏิบัติงานครู 
-แบงนิสิตออกเปน 15 กลุมๆ 
ละเทาๆกัน ทํากิจกรรม “ความ
คาดหวัง” 
-แจกคูมือ และชี้แจง
รายละเอียดเก่ียวกับการฝกการ
สังเกตและปฏิบัติงานครู 
แนะนําอาจารยผูสอน ณ 
โรงเรียนสาธิตเกษตร 
กําแพงแสน 

ทีมอาจารยผูสอน 

วันท่ี 11 ม.ค. – วันท่ี 19 ก.พ. 2564 
ฝกปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

1 ศึกษาบริบทของโรงเรียนฝกปฏิบัติการ
สอน (ประวัติความเปนมา ท่ีตั้ง อาคาร
และสถานท่ี วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
จํานวนคณาจารยและนักเรียน ผลงาน
ดานตางๆขอโรงเรียน การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา) 

ฝกการสังเกตและปฏิบัติงานครู 
ณ โรงเรียนสาธิตเกษตร 
กําแพงแสน โดยแบงนิสิต
ออกเปนกลุมๆ ละ 15 คน 

อาจารยพ่ีเลี้ยง 
อาจารยนิเทศก 

2 ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ 
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรู และการจัดการเรียนการสอน 

ฝกการสังเกตและปฏิบัติงานครู 
ณ โรงเรียนสาธิตเกษตร 
กําแพงแสน โดยแบงนิสิต
ออกเปนกลุมๆ ละ 15 คน 

อาจารยพ่ีเลี้ยง 
อาจารยนิเทศก 

3 สังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะเขาแถว
เคารพธงชาติ และกิจกรรมหนาเสาธง 

ฝกการสังเกตและปฏิบัติงานครู 
ณ โรงเรียนสาธิตเกษตร 
กําแพงแสน โดยแบงนิสิต
ออกเปนกลุมๆ ละ 15 คน 

อาจารยพ่ีเลี้ยง 
อาจารยนิเทศก 
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สัปดาห ประเด็นหรือกิจกรรมท่ีนิสิตสังเกตและ               
ฝกปฏิบัติงานคร ู

กิจกรรมการเรียนรู อาจารยผูสอน 

4 ศึกษาบทบาทหนาท่ีและการปฏิบัติงาน
ของครู ฝกปฏิบัติการเปนครูเวรประจําวัน 

ฝกการสังเกตและปฏิบัติงานครู 
ณ โรงเรียนสาธิตเกษตร 
กําแพงแสน โดยแบงนิสิต
ออกเปนกลุมๆ ละ 15 คน 

อาจารยพ่ีเลี้ยง 
อาจารยนิเทศก 

5 ศึกษาบทบาทหนาท่ีและการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร (ผูอํานวยการ รอง
ผูอํานวยการ และผูบริหารตามสายงาน
ของโรงเรียน) 

ฝกการสังเกตและปฏิบัติงานครู 
ณ โรงเรียนสาธิตเกษตร 
กําแพงแสน โดยแบงนิสิต
ออกเปนกลุมๆ ละ 15 คน 

อาจารยพ่ีเลี้ยง 
อาจารยนิเทศก 

6 ศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคล และ
แนวทางการจัดการอาคารสถานท่ีใน
โรงเรียน 

ฝกการสังเกตและปฏิบัติงานครู 
ณ โรงเรียนสาธิตเกษตร 
กําแพงแสน โดยแบงนิสิต
ออกเปนกลุมๆ ละ 15 คน 

อาจารยพ่ีเลี้ยง 
อาจารยนิเทศก 

สัมมนาหลังการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
26 ก.พ. 64 สัมมนาหลังการฝกการสังเกตและ

ปฏิบัติงานครู 
มอบหมายใหนิสิตแตละกลุม
นําเสนอสรุปผลการสังเกตและ
ปฏิบัติงานครู (แยกตาม
สาขาวิชา) 

ทีมอาจารยผูสอน 
อาจารยนิเทศก 

5 มี.ค. 64 สัมมนาหลังการฝกการสังเกตและ
ปฏิบัติงานครู 

มอบหมายใหนิสิตแตละกลุม
นําเสนอสรุปผลการสังเกตและ
ปฏิบัติงานครู (แยกตาม
สาขาวิชา) 

ทีมอาจารยผูสอน 

อาจารยนิเทศก 

12 มี.ค. 64 สัมมนาหลังการฝกการสังเกตและ
ปฏิบัติงานครู 

มอบหมายใหนิสิตแตละกลุม
นําเสนอสรุปผลการสังเกตและ
ปฏิบัติงานครู (แยกตาม
สาขาวิชา) 

ทีมอาจารยผูสอน 
อาจารยนิเทศก 

19 มี.ค. 64 สัมมนาตามประเด็นท่ีสนใจ “การ
บริหารงานวิชาการ งานบุคคล งานอาคาร
สถานท่ีของโรงเรียนท่ีตางบริบท” 

เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
ประกอบสื่อ แบงกลุมอภิปราย
ตามประเด็นท่ีกําหนด 

ทีมอาจารยผูสอน 
อาจารยนิเทศก 

26 มี.ค. 64 สรุปและสะทอนคิดการจัดการเรียนการ
สอ 

แบงกลุมอภิปรายตามประเด็นท่ี
กําหนด 

ทีมอาจารยผูสอน 
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ตารางคะแนนการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

ลําดับท่ี รายการประเมิน/งานท่ีปฏิบัติ คะแนน  อาจารยพ่ี
เล้ียง 

อาจารย
นิเทศก 

อาจารย
ผูสอน 

1.  บริบทของโรงเรียนฝกปฏิบัติการสอน 10   - 
2.  แนวทางการบริหารงานวิชาการ หลักสูตร

สถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรู และการจัดการเรียนการสอน 

15   - 

3.  สังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะเขาแถว
เคารพธงชาติ และกิจกรรมหนาเสาธง 

15   - 

4.  บทบาทหนาท่ีและการปฏิบัติงานของครู 
ฝกปฏิบัติการเปนครูเวรประจําวัน 

15   - 

5.  บทบาทหนาท่ีและการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร (ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 
และผูบริหารตามสายงานของโรงเรียน) 

15   - 

6.  แนวทางการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนและแนวทางการจัดการอาคาร
สถานท่ีในโรงเรียน 

10   - 

7.  การสัมมนากอนการฝกปฏิบัติการสอน 10 - -  
8.  การสัมมนาหลังการฝกปฏิบัติการสอน 10 - -  

 
การประเมินผลการเรียน 
 การประเมินผลใชวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน และประเมินแบบอิงเกณฑ โดยระดับคะแนน ดังนี้ 

ตั้งแต 85-100  คะแนนข้ึนไป ไดเกรด  A 
80-84  คะแนน  ไดเกรด  B+ 
75-79  คะแนน  ไดเกรด  B 
70-74  คะแนน  ไดเกรด  C+ 
65-69  คะแนน  ไดเกรด  C 
60-64  คะแนน  ไดเกรด  D+ 
55-59  คะแนน  ไดเกรด  D 

ต่ํากวา 55  คะแนนลงมา ไดเกรด  F 
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สวนที่ 2  
 

รายละเอียดเก่ียวกับ 
การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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ประวตัินิสิต 
 
 
 
 
 
ช่ือ-นามสกุล:      ช่ือเลน:      
รหัสนิสิต:      วัน-เดือน-ปเกิด :     
อาจารยท่ีปรึกษา:            
สถานท่ีอยูอาศัย (ปจจุบัน) :         
             
โทรศัพท :    E-mail :       
ช่ือบิดา :       อาชีพ :       
ช่ือมารดา :       อาชีพ :       
ผูปกครอง :       อาชีพ :       
บานเกิดเมืองนอน :          
             
 
บุคคลท่ีจะติดตอไดในกรณีเรงดวน (ขอเปนช่ือ ท่ีอยู เบอรโทรดวย) :    
            
            
             
 
คติประจําใจ :            
โรคประจําตัว :             
รายวิชาท่ีตองการสอน :           
             
รายวิชาท่ีสอนไมได :          
             
ความสามารถพิเศษ :            
             
ความภาคภูมิใจท่ีฉันมี :            
             
             

 
 
 

รูป 
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แบบฟอรมการลงนาม 
การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

********************************************* 
ชือ่นิสิต........................................................เลขประจําตัว......................ชัน้ป......วชิาเอก.................................... 
 
วัน 
           
           
เวลา 

ประเด็นหรือกิจกรรมท่ีนิสิตสังเกตและ               
ฝกปฏิบัติงานคร ู

สถานท่ีสังเกตและ
ฝกปฏิบัติงานครู 

ลงนาม 
(อาจารย
พ่ีเล้ียง) 

ลงนาม 
(อาจารย
นิเทศก) 

นิสิต 
ลงนาม 

ครั้งท่ี 1 
................... 
................... 

ศึกษาบริบทของโรงเรียนฝกปฏิบัติการสอน 
(ประวัติความเปนมา ท่ีตั้ง อาคารและ
สถานท่ี วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
จํานวนคณาจารยและนักเรียน ผลงานดาน
ตางๆขอโรงเรียน การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา) 

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

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

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

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

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

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

ครั้งท่ี 2 
................... 
................... 

ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ 
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรู และการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

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

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

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

ครั้งท่ี 3 
................... 
................... 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะเขาแถว
เคารพธงชาติ และกิจกรรมหนาเสาธง 

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

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

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

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

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

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

ครั้งท่ี 4 
................... 
................... 

ศึกษาบทบาทหนาท่ีและการปฏิบัติงานของ
ครู ฝกปฏิบัติการเปนครูเวรประจําวัน 

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

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

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

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

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

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

ครั้งท่ี 5 
................... 
................... 

ศึกษาบทบาทหนาท่ีและการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร (ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 
และผูบริหารตามสายงานของโรงเรียน) 

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

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

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

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

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

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

ครั้งท่ี 6 
................... 
................... 

ศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคล และ
แนวทางการจัดการอาคารสถานท่ีใน
โรงเรียน 

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

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

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

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

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

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

 
หมายเหตุ 1. นิสิตอาจทําการนัดหมายเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษาขอมูลบางประเด็นท่ีขาดความสมบูรณได 
    2. นิสิตตองใหอาจารยผูประสานงานท่ีโรงเรียนลงนามทุกครั้งท่ีนิสิตไปสังเกต ฝกปฏิบัติและศึกษา
ขอมูลท่ีโรงเรียน 



 
12 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

แบบรายงานการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

*************** 

ชือ่นิสิต........................................................เลขประจําตัว......................ชัน้ป......วชิาเอก.................................... 
ครั้งท่ี………………..วันท่ี………………เดือน………………………………….พ.ศ……………….เวลา…………………………………. 
อาจารยผูสอน……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดมุงหมายในการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 เพ่ือศึกษาบริบทของโรงเรียนฝกปฏิบัติการสอน ในประเด็นตอไปนี้ ประวัติความเปนมา ท่ีตั้ง อาคาร
และสถานท่ี วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย จํานวนคณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ผลงานดาน
ตางๆขอโรงเรียน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และแหลงเรียนรูในโรงเรียน และชุมชน 
 
งานท่ีตองปฏิบัติ 
 มอบหมายงานเปนรายบุคคล ใหศึกษาและจัดทํารายงานบริบทของโรงเรียนฝกปฏิบัติการสอน ใน
ประเด็นตอไปนี้ ประวัติความเปนมา ท่ีตั้ง อาคารและสถานท่ี วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย จํานวนคณาจารย 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ผลงานดานตางๆขอโรงเรียน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และ
แหลงเรียนรูในโรงเรียน และชุมชน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

แบบประเมินการฝกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 
รายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

*************** 

ชือ่นิสิต........................................................เลขประจําตัว......................ชัน้ป......วชิาเอก.................................... 
 

รายการประเมิน 
  

การประเมิน 

3 2 1 
1.บุคลิกภาพและการปฏิบัติตน    

 1.1 แตงกายถูกตองตามระเบียบสถาบัน สุภาพเรียบรอยและเหมาะสม
กับความเปนครู 

   

 1.2 กิริยามารยาทสุภาพ เรียบรอย และเหมาะสมกับความเปนคร ู    
 1.3 มีความม่ันใจในตนเอง ราเริง แจมใส    
 1.4 ใชภาษาถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสม    
 1.5 การตรงตอเวลาท่ีกําหนด มีความรับผิดชอบและกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

   

2. การศึกษาบริบทโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาและกลุมสาระฯ การ
จัดการเรียนการสอน  

   

 2.1 มีเนื้อหาครบถวนทุกหัวขอตามท่ีไดรับมอบหมาย    
 2.2 เนื้อหาในแตละหัวขอมีความถูกตองสมบูรณ    
 2.3 มีรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจและสามารถนําเสนอไดอยาง
ชัดเจนเหมาะสม 

   

 2.4 มีการเตรียมการนําเสนอผลงานมาเปนอยางดี    
 2.5 มีความเขาใจเก่ียวกับบริบทโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาและกลุม
สาระฯ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ีไดรับมอบหมาย 

   

รวมคะแนนเฉล่ีย    
เกณฑการประเมิน  3  หมายถึง ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนไดถูกตองครบถวนเกินกวารอยละ 80 
  2  หมายถึง ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนไดถูกตองครบถวนรอยละ 71-80 

1 หมายถึง ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนไดถูกตองครบถวนรอยละ 60-70 
 

 

                                                                     ลงนาม………………………………………….……… 
                                                                            ( …………………………………………………. )   
                                                                                  วันท่ี............/........../.............. 
 
 
 



 
14 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

แบบรายงานการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

*************** 

ชือ่นิสิต........................................................เลขประจําตัว......................ชัน้ป......วชิาเอก.................................... 
ครั้งท่ี………………..วันท่ี………………เดือน………………………………….พ.ศ……………….เวลา…………………………………. 
อาจารยผูสอน……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดมุงหมายในการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู และ
การจัดการเรียนการสอน 

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



 
15 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

เปรียบเทียบสิ่งท่ีไดจากการสังเกตการสอนกับทฤษฎีตางๆ ท่ีไดเรียนมา 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
ผลท่ีไดจากการสังเกตการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
 ลงนามนิสิต …………………………………………………………….. 
  (………………………………………………………….) 
 ลงนามอาจารยผูสอน …………………………………………………………….. 
  (……………………………………………………………) 
  ………………/……..………../……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

แบบประเมินการฝกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 
รายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

*************** 

ชือ่นิสิต........................................................เลขประจําตัว......................ชัน้ป......วิชาเอก.................................... 
ครั้งท่ี………………..วันท่ี………………เดือน………………………………….พ.ศ……………….เวลา…………………………………. 
อาจารยผูสอน……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายการประเมิน 
  

การประเมิน 

3 2 1 
1.บุคลิกภาพและการปฏิบัติตน    

 1.1 แตงกายถูกตองตามระเบียบสถาบัน สุภาพเรียบรอยและเหมาะสม
กับความเปนครู 

   

 1.2 กิริยามารยาทสุภาพ เรียบรอย และเหมาะสมกับความเปนคร ู    
 1.3 มีความม่ันใจในตนเอง ราเริง แจมใส    
 1.4 ใชภาษาถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสม    
 1.5 การตรงตอเวลาท่ีกําหนด มีความรับผิดชอบและกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

   

2. ผลการสังเกตและ/หรือการฝกปฏิบัต ิ    
 2.1 สามารถปฏิบัติงานท่ีฝกไดอยางถูกตอง และมีความเขาใจเก่ียวกับ
งานท่ีฝกปฏิบัติหรืองานท่ีสังเกตมากข้ึน 

   

 2.2 ผลงาน/รายงานมีเนื้อหาในแตละหัวขอมีความถูกตองสมบูรณ    
 2.3 ผลงาน/รายงานมีรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจและสามารถ
นําเสนอไดอยางชัดเจนเหมาะสม 

   

   2.4 สามารถเปรียบเทียบสิ่งท่ีไดจากการฝกปฏิบัติงานครูกับทฤษฎีตางๆ 
ท่ีไดเรียนมาไดอยางเหมาะสม 

   

 2.5 สามารถสะทอนความรูสึกจากการฝกปฏิบัติงานครไูดอยางชัดเจน    
รวมคะแนนเฉล่ีย    

เกณฑการประเมิน  3  หมายถึง ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนไดถูกตองครบถวนเกินกวารอยละ 80 
  2  หมายถึง ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนไดถูกตองครบถวนรอยละ 71-80 

1 หมายถึง ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนไดถูกตองครบถวนรอยละ 60-70 

 
 

 ลงนามอาจารยผูสอน …………………………………………………………….. 
  (……………………………………………………………) 
  ………………/……..………../……………… 
 
 



 
17 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

แบบรายงานการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

*************** 

ชือ่นิสิต........................................................เลขประจําตัว......................ชัน้ป......วิชาเอก.................................... 
ครั้งท่ี………………..วันท่ี………………เดือน………………………………….พ.ศ……………….เวลา…………………………………. 
อาจารยผูสอน……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดมุงหมายในการสังเกตและ/หรือการฝกปฏิบัติ 
 เพ่ือสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะเขาแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมหนาเสาธงโดยภาพรวม 
พฤติกรรมการเรียนท่ีพึงประสงคของนักเรียนและพฤติกรรมการเรียนท่ีไมพึงประสงคของนักเรียนและเทคนิค
ในการควบคุมพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของนักเรียนของคร ู

 
สภาพและบรรยากาศท่ัวไปในการสังเกตและ/หรือการฝกปฏิบัติ 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
เปรียบเทียบส่ิงท่ีไดจากการสังเกตการสอนกับทฤษฎีตางๆ ท่ีไดเรียนมา 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 



 
18 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

ผลท่ีไดจากการสังเกตและ/หรือการฝกปฏิบัติ 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
สะทอนความรูสึกจากการฝกปฏิบัติงานครู 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
 ลงนามนิสิต …………………………………………………………….. 
  (………………………………………………………….) 
 
 ลงนามอาจารยผูสอน …………………………………………………………….. 
  (……………………………………………………………) 
  ………………/……..………../……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

แบบประเมินการฝกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 
รายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

*************** 
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2. ผลการสังเกตและ/หรือการฝกปฏิบัต ิ    
 2.1 สามารถปฏิบัติงานท่ีฝกไดอยางถูกตอง และมีความเขาใจเก่ียวกับ
งานท่ีฝกปฏิบัติหรืองานท่ีสังเกตมากข้ึน 

   

 2.2 ผลงาน/รายงานมีเนื้อหาในแตละหัวขอมีความถูกตองสมบูรณ    
 2.3 ผลงาน/รายงานมีรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจและสามารถ
นําเสนอไดอยางชัดเจนเหมาะสม 

   

   2.4 สามารถเปรียบเทียบสิ่งท่ีไดจากการฝกปฏิบัติงานครูกับทฤษฎีตางๆ 
ท่ีไดเรียนมาไดอยางเหมาะสม 

   

 2.5 สามารถสะทอนความรูสึกจากการฝกปฏิบัติงานครไูดอยางชัดเจน    
รวมคะแนนเฉล่ีย    

เกณฑการประเมิน  3  หมายถึง ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนไดถูกตองครบถวนเกินกวารอยละ 80 
  2  หมายถึง ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนไดถูกตองครบถวนรอยละ 71-80 
  1  หมายถึง ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนไดถูกตองครบถวนรอยละ 60-70 

  
 ลงนามอาจารยผูสอน …………………………………………………………….. 
  (……………………………………………………………) 
  ………………/……..………../……………… 
 
 



 
28 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

แบบรายงานการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

*************** 

ชือ่นิสิต........................................................เลขประจําตัว......................ชัน้ป......วิชาเอก.................................... 
ครั้งท่ี………………..วันท่ี………………เดือน………………………………….พ.ศ……………….เวลา…………………………………. 
อาจารยผูสอน……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดมุงหมายในการสังเกตและ/หรือการฝกปฏิบัติ 
 เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน และศึกษาแนวทางการจัดการอาคารสถานท่ีใน
โรงเรียน 
 
สถานท่ีฝกและบรรยากาศในช้ันเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
แนวทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
แนวทางการจัดการอาคารสถานท่ีในโรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 



 
29 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
เปรียบเทียบส่ิงท่ีไดจากการฝกปฏิบัติงานครูกับทฤษฎีตางๆ ท่ีไดเรียนมา 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
ผลท่ีไดจากการฝกปฏิบัติงานคร ู
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
สะทอนความรูสึกจากการฝกปฏิบัติงานครู 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
 ลงนามนิสิต …………………………………………………………….. 
  (………………………………………………………….) 
 
 ลงนามอาจารยผูสอน …………………………………………………………….. 
  (……………………………………………………………) 
  ………………/……..………../……………… 

 
 



 
30 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการฝกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 

แผนผังอาคารและสถานที่ของโรงเรียน 



 
31 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

รายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

*************** 

ชือ่นิสิต........................................................เลขประจําตัว......................ชัน้ป......วิชาเอก.................................... 
ครั้งท่ี………………..วันท่ี………………เดือน………………………………….พ.ศ……………….เวลา…………………………………. 
อาจารยผูสอน……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายการประเมิน 
  

การประเมิน 

3 2 1 
1.บุคลิกภาพและการปฏิบัติตน    

 1.1 แตงกายถูกตองตามระเบียบสถาบัน สุภาพเรียบรอยและเหมาะสม
กับความเปนครู 

   

 1.2 กิริยามารยาทสุภาพ เรียบรอย และเหมาะสมกับความเปนคร ู    
 1.3 มีความม่ันใจในตนเอง ราเริง แจมใส    
 1.4 ใชภาษาถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสม    
 1.5 การตรงตอเวลาท่ีกําหนด มีความรับผิดชอบและกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

   

2. ผลการสังเกตและ/หรือการฝกปฏิบัต ิ    
 2.1 สามารถปฏิบัติงานท่ีฝกไดอยางถูกตอง และมีความเขาใจเก่ียวกับ
งานท่ีฝกปฏิบัติหรืองานท่ีสังเกตมากข้ึน 

   

 2.2 ผลงาน/รายงานมีเนื้อหาในแตละหัวขอมีความถูกตองสมบูรณ    
 2.3 ผลงาน/รายงานมีรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจและสามารถ
นําเสนอไดอยางชัดเจนเหมาะสม 

   

   2.4 สามารถเปรียบเทียบสิ่งท่ีไดจากการฝกปฏิบัติงานครูกับทฤษฎีตางๆ 
ท่ีไดเรียนมาไดอยางเหมาะสม 

   

 2.5 สามารถสะทอนความรูสึกจากการฝกปฏิบัติงานครไูดอยางชัดเจน    
รวมคะแนนเฉล่ีย    

เกณฑการประเมิน  3  หมายถึง ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนไดถูกตองครบถวนเกินกวารอยละ 80 
  2  หมายถึง ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนไดถูกตองครบถวนรอยละ 71-80 
  1  หมายถึง ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนไดถูกตองครบถวนรอยละ 60-70 

  
 ลงนามอาจารยผูสอน …………………………………………………………….. 
  (……………………………………………………………) 
  ………………/……..………../……………… 
 
 

แบบสะทอนคิด 
 



 
32 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

*************** 

ชือ่นิสิต........................................................เลขประจําตัว......................ชัน้ป......วิชาเอก.................................... 
ครั้งท่ี………………..วันท่ี………………เดือน………………………………….พ.ศ……………….เวลา…………………………………. 
อาจารยผูสอน……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดมุงหมายในการสังเกตและ/หรือการฝกปฏิบัติ 
 เพ่ือสามารถสะทอนถึงภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาการฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา I (02161163) 
 
สะทอนความรูสึกตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
สะทอนความรูสึกตอวิชาชีพครู 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 



 
33 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุทิน 
การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 



 
34 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 

รายวิชา การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I (02161163) 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

*************** 

ชือ่นิสิต........................................................เลขประจําตัว......................ชัน้ป......วิชาเอก.................................... 
คําช้ีแจง ใหนิสิตทําการบันทึกอนุทินใหครบถวนอยางนอย 20 วัน 
 
ครั้งท่ี/ 

วัน-เดือน-ป 
ส่ิงท่ีไดจากการปฏิบัติ ขอจํากัดและขอเสนอแนะ ลงนาม 
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ครั้งท่ี/ 
วัน-เดือน-ป 

ส่ิงท่ีไดจากการปฏิบัติ ขอจํากัดและขอเสนอแนะ ลงนาม 
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ครั้งท่ี/ 
วัน-เดือน-ป 

ส่ิงท่ีไดจากการปฏิบัติ ขอจํากัดและขอเสนอแนะ ลงนาม 
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ครั้งท่ี/ 
วัน-เดือน-ป 

ส่ิงท่ีไดจากการปฏิบัติ ขอจํากัดและขอเสนอแนะ ลงนาม 
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