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ค ำน ำ 
 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และเพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตของ

คณะกรรมการคุรุสภา ดังนั้นคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ

นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัย

หาดใหญ่ ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นแนวปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้กระบวนการการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน การจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน การออกแบบทดสอบ 

ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติ

และการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ และเป็นการสร้างเสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามปรัชญาของวิทยาลัยการศึกษาที่ว่า  ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้

เป็นเลิศในด้านวิชาชีพ  

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่ง  

 

         

                      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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Preface 

 
Teaching Internship is really significance and necessary for graduates of Bachelor of 

Education in English Program because they will be legitimately abided by the regulations and 
announcements related to the process of the curriculum verification, the curriculum standard 
assessment, and the standard of producing graduates of Teachers Council of Thailand. Thus, 
this School Internship Handbook will be a set of guidelines of practices for students of Bachelor 
of Education in English Program, Didyasarin International College; Hatyai University. The contents 
of the School Internship Handbook will be useful for students to learn and accumulate new 
knowledge and experiences from various types of activities. The students will be actively 
encouraged to gain competence in the whole process of teaching and learning management, 
ranging from teaching in classes to scoring and assessment. The School Internship Handbook 
will also help boost up the standard of education in Thailand and produce qualified graduates 
in teaching profession, who will be able to serve the society for both the national and 
international levels.   

 
 Hopefully, Teaching Internship Handbook will be highly beneficial for students and 

related people in managing teaching practicum. 
 

         

         The Department of English 

 Didyasarin International College, Hatyai University 
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ตอนที่ 1 Section 1  

กำรจัดประสบกำรณ์วิชำชีพครู  
                                     Teaching Professional Internship 

 
ควำมส ำคัญของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู / The significane of Teaching Professional 

Internship 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการผลิตครู เพราะเป็นกระบวนการ
ภาคปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างนักศึกษาครูให้เป็นผู้มีความรักความศรัทธาต่ออาชีพครู และมีความรู้ความสามารถ
ที่จะน าทักษะการจัดการเรียนรู้มาปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คุรุสภาจึงได้ก าหนด     
ให้นักศึกษาครูต้องมีระยะเวลาของการเรียนรู้ตามหลักสูตรการผลิตครู เป็นเวลา 5 ปี และก าหนดให้มีการ
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเป็นเวลา 1 ปี จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานผู้ใช้ครูอย่างจริงจัง  เพราะหน่วยงานผู้ใช้ครูคือสถานที่ฝึกปฏิบัติ เป็นแหล่งต้นแบบที่จะให้นักศึกษาครู
ได้เรียนรู้จักสถานการณ์จริง ควบคู่กับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ขั้นตอน ถือเป็นโอกาสให้
นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูของตนให้เหมาะสมกับวิชาชีพ เพ่ือสมรรถนะการเป็นครูที่ดีในอนาคต  
 The teaching professional internship is a key component of teacher preparation 
programs. The increased focus on the development of field experience helps strengthen pre-
service teachers’ respect and admiration of the teaching profession, building their capability to 
apply the teaching duties effectively. The Teachers Council of Thailand issued regulations that 
the duration of teacher education program for pre-service teachers should be five years long. 
The increased year is for field experience. This is essential necessary for pre-service teachers, 
which serious cooperation and supports from schools as teaching institutions to employ pre-
service teachers in the future should be provided. Apart from being where pre-service teachers 
practice, teaching institutions provide pre-service teachers to practice their teaching in the real 
situation together with various theories. It is an occasion for pre-service teachers to develop 
their proper teaching characters and potential of being good teachers in the future.  
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หลักกำรของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูปฏิบัติกำรสอน / The Principles of Teaching Professional 

Internship 

 การด าเนินงานเพ่ือให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการสอนที่ดีมีคุณค่า วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินได้ยึด
หลักการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
           In order that pre-service teachers develop good teaching practices, Didyasarin 
International College emphasizes these following principles.  

1. เน้นการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎี ควบคู่กับภาคปฏิบัติ   
Focus on both theories and practice.   

2. เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้สู่ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
Focus on the application of existing knowledge to practice in real learning 
environment. 

3. ใช้หลักการประสานเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา 
Network and collaborate with other institutions.   

4. มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูในลักษณะการพัฒนาสมรรถภาพนักศึกษาครูให้สมบูรณ์มาก  
ที่สุด 
Design teaching practicums with an emphasis on the fullest development of a pre-
service teacher’s capacity.   

5. มุ่งพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา 
Develop the pre-service teacher’s potential in the teaching professions along with 
the requirements of Teachers’ Council of Thailand.    

 

จุดมุ่งหมำยของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู / The Objectives of the Teaching Professional 

Internship 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้จากการศึกษาตามทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูทั้ง
ในด้านเนื้อหาสาระและเทคนิควิธีการสอนในสถานศึกษาจริง 
To provide an opportunity for pre-service teachers to apply theoretical knowledge, 
both in terms of contents and teaching techniques into the real classroom. 

2.  เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพครูจากการปฏิบัติจริงรวมทั้งกิจกรรม
ที่เสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นครู เพ่ือจะได้ยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ครูต่อไป  
To strengthen pre-service teachers’ respect and admiration of practical teaching and 
activities that build up the characters of good teachers—for practicing the principles 
of excellence in teaching. 

3.  เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและปฏิบัติการสอนในหน้าที่ครูกับหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยตรง   
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To provide the opportunity for pre-service teachers to develop own self and their 
teaching skills at school. 
 

แนวคิดกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู / The conceptual framework of Teaching Professional 

Internship 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  ได้ก าหนดให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่าง
เรียน 2 ภาคการศึกษา และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  โดยใช้เวลาต่อเนื่องกันเป็นระยะ 1 ปีการศึกษา 
จ านวน 2 ภาคเรียน เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพให้กับนักศึกษาอย่างน้อย 3 ประการดังนี้ 
 The program (five-year B.Ed.) designates that the practicum should be conducted to 
do Professional Practicum subject within two semesters and Internship in Education for one year 
in schools in order to strengthen three pre-service teachers’ capabilities as follows.  
 

1.1  สมรรถภาพทางด้านความรู้  เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาตนเองให้มี

ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

       The pre-service teachers’ self-development with following knowledge:     

1.1.1 ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่จะน าไปใช้ในการสอนโดยตรง 
Knowledge in subject matters applied for teaching directly. 

1.1.2 ความรู้ในวิชาชีพครูที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู 
Knowledge of teaching professions applied to be teaching tools. 

1.1.3 ความรอบรู้อ่ืน ๆ ในบริบทของสถานศึกษาที่จะน าไปใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
เป็นสุข 
Other knowledge in terms of school can be applied for living with other 
people happily. 

1.2  สมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธี  เพ่ือท างานในหน้าที่ครูและความสามารถของนักศึกษาในการ
พัฒนาตนเอง ให้มีเทคนิคและทักษะด้านการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ  และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ครูด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

      Techniques for performing proper teacher duties and pre-service teacher’s 
competency in terms of self-development to have teaching techniques and skills and teacher’s 
duties as follows: 

1.2.1  งานสอน / Teaching 
1.2.2  งานธุรการในชั้นเรียน / Classroom Administration 
1.2.3  งานแนะแนว / Guidance and counselling 
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1.2.4  งานกิจการนักเรียน / Student activities 
1.2.5  งานการพัฒนาตนเอง / Self development 
1.2.6  งานการพัฒนาสังคมและผู้เรียน / Society’s and students’ development 

1.3  สมรรถภาพทางด้านคุณลักษณะ เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมส าหรับการเป็นครูดังนี้ 

  Building and developing suitable abilities of the pre-service teachers as follows 
1.3.1 มีความรัก  ความศรัทธา  และความภาคภูมิใจในอาชีพครู 

Having admiration respect and pride in the teaching professions. 
1.3.2 มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ  

ครู รักและเมตตาศิษย์ 
Holding socially accepted values with ethics and moral standards as well 
as following the teacher’s code of conduct. 

1.3.3 มีความตระหนักในคุณค่าของการด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติสิ่งแวดล้อม 
         Being aware of the value of national culture preservation. 
1.3.4 มีจิตส านึกในการพัฒนาสังคมมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยและมีความเป็นมนุษยชาติ 

Having common sense to develop society with values of democracy and  
humanism. 

 

ลักษณะงำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู / Description of Teaching Professional Internship  

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ การจัดให้นักศึกษาได้ออกฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงที่
โรงเรียน  โดยใช้เวลาฝึกต่อเนื่องกันเป็น 2 ขั้นตอน วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินได้จัดรายวิชาที่สอดคล้อง
กับขั้นตอนการฝึก ดังต่อไปนี้ / Teaching Professional Internship is organized to provide students 
with field experiences in a real school environment. Didyasarin International College has 
organized related subjects with the practices in two consecutive steps, as follows:   

1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วยรายวิชา 

The Professional Practicum consisting of these subjects:  

     - 705-414 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (Professional Practicum I)    3(2-2-5)   

    - 705-415 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 (Professional Practicum II)    3(2-2-5)               

       วิชาบังคับก่อน : 705-414  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1  

                 Prerequisite: 705-414 Professional Practicum I  
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2. การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วยรายวิชา 

A Teaching Internship consisting of these specific subjects:   

     - 705-516 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship in Education I)      6(0-16-0)   

                       วิชาบังคับก่อน: 705-415  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 

       Prerequisite: 705-415 Professional Practicum II  

-  705-517 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship in Education II)      6(0-16-0) 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำดังนี้ / Course Description 

 1. กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน  รวม 90 ชั่วโมง ต่อภำคกำรศึกษำ 

           Professional Practicum with a total 90 hours per semester 

1.1 705-414 กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน 1 (Professional Practicum I)    3(2-2-5)  
             ศึกษา สังเกตการจัดการเรียนรู้  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง  และสถานการณ์จริง  การออกแบบทดสอบ  ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล  
การตรวจข้อสอบ  การให้คะแนน  และการตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน  การวิจัย
แก้ปัญหาผู้เรียน  การจัดโครงงานหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาท่ียั่งยืน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพใน
สถานศึกษา 

The course focuses on the observation of a teacher’s learning management, 
preparing learning management plans that enhance a learners’ acquisition of knowledge; 
carrying out mock teaching with different scenarios and in the actual teaching; designing tests,  
examination and other assessment tools; marking examinations and papers, scoring, and grading; 
conducting a practical examination and scoring; doing research to solve learners’ problems; 
running a project or activities for sustainable development of schools; accumulating 
characteristics of a professional teacher of Thai education system. 

   1.2 705-415 กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน 2 (Professional Practicum II)  3(2-2-5) 

วิชำบังคับก่อน: 705-516  กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน 1   

Pre-requistic: 705-516 Professional Practicum I 

ศึกษา สังเกตการจัดการเรียนรู้  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง   
การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง  และสถานการณ์จริง  การออกแบบทดสอบ  ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล  
การตรวจข้อสอบ  การให้คะแนน  และการตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัย
แก้ปัญหาผู้เรียน  การจัดโครงงานหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
ในสถานศึกษา  
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The course focuses on the teacher’s learning management, preparing learning 
management plans that enhance learners’ acquisition of knowledge; carrying out mock teaching 
in different simulation and in the actual teaching; designing tests, examinations or other 
assessment tools; marking examinations, scoring, and grading; conducting a practical 
examinations and scoring; doing a research to solve learners’ problems; running a project or 
activities for sustainable development of schools; and  a professional teacher development. 

 2. กำรปฏิบัติกำรสอนในสำขำวิชำเฉพำะ  รวม 450 ชั่วโมง ต่อภำคกำรศึกษำ 

           Internship Education for specific subject with a total 450 hours per semester 

2.1 705-516 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ (Internship in Education I)      16(0-12-6) 

     วิชำบังคับก่อน: 705-415  กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน 2 

      Pre-requistic subject: 705-415 Professional Practicum II  

ศึกษาการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ 
และเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การเลือกใช้สื่อ การผลิตสื่อ
และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การจัดโครงงานวิชาการหรือการสัมมนาทางการศึกษา และการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอนและผู้เรียน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนได้มอบหมาย 
  A study of learning management, teaching practice of specialized subjects in 
schools, assessments, and evaluation tools design; marking assessments and grading; selecting 
and producing teaching materials appropriate for the learning management; organizing academic 
projects or educational seminars; conducting classroom research for the development teaching 
and learning; and performing other school tasks assigned by the school.     

   
  2.2 705-517 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2 (Internship in Education II)   16(0-12-6) 

ศึกษาการฝึกปฏิบัติการสอนต่อเนื่องจากการปฏิบัติการสอน 1 ศึกษาปัญหาและพัฒนาการเรียน 
การสอน การวิจัยและพัฒนาผู้เรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา 
        A continuation of teaching practices following Teaching Practice in School 1; this 
practicum focuses problems and improvements of learning-teaching activities; research and 
improvement of learner’s academic achievement; and sharing knowledge given after an 
internship or academic seminars. 
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ก ำหนดกำรจัดประสบกำรณ์ภำคสนำมในรำยวิชำของฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ดังนี้ 
The following schedule depicts how field experience of the teaching professional 
internship is organized. 

ปีที ่

Year 

ภำคเรียนที่ 1 

First Semester 

ภำคเรียนที่ 2 

Second semester 

1  

      บูรณาการในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน / Integrated in specialized subjects 2 

3 

4 กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน 1 
Teaching Practicum 1   
เรียนเนื้อหาและฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนจาก
อาจารย์ / วิทยากร ทดลองสอนในสถานการณ์
จ าลอง   การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา   (2 สัปดาห์) 
An emphasis of subject about theories; 
practice teaching in classroom observed 
by lecturers or guest speakers; 
demonstration of teaching in simulated 
environments; observations in schools. 
(2 weeks)   

กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน  2   
Teaching Practicum 2 
ศึกษาสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน มีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน   ทดลอง
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (2 
สัปดาห์) 
A study of general observation of the 
school as a whole; participation in 
learning-teaching management; 
experimenting with learning-teaching 
management in schools.  (2 weeks)  
 

5 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 

Internship in Education I 

(เต็มเวลา : ตลอดภาคเรียน) 

(Full time: throughout the whole 

semester)  

กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2  

Internship in Education II 

(เต็มเวลา : ตลอดภาคเรียน) 

(Full time: throughout the whole 

semester) 
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กระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูของวิทยำลัยนำนำชำติดิษยะศริน มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ สำมำรถแสดงได้ตำมแผนภำพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนกำร แหล่งฝึก 
กิจกรรม ผู้ประเมินผล 

 

กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 
 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1  

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน 2  

มหาวิทยาลัย 

(13 สัปดาห์) 

โรงเรียนหน่วยฝึก 

(2 สัปดาห์) 

-เรียนเนื้อหาและฝึกปฏิบตัิ

ในช้ันเรียนจาก อาจารย์ / 

วิทยากร        

-ทดลองสอนในสถานการณ์

จ าลอง 

- ศึกษาสังเกตสภาพ

ทั่วไปของโรงเรียน 

- มีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอน 

              อาจารย์ผูส้อน 

ครูพี่เลี้ยง 

 

  

 

กำรปฏิบัติกำรสอนในสำขำวิชำเฉพำt 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

โรงเรียนหน่วยฝึก 

(2 ภาคการศึกษา) 

 

ผู้บริหารโรงเรียน 

ครูพี่เลีย้ง 

อาจารย์นิเทศก์  

- วางแผนการจัดการเรียนรู ้

- ปฏิบัติการสอน 

- ประเมินผล 

- การศึกษารายกรณี (Case Study) 

- การวิจัยในชัน้เรียน 

- โครงการพัฒนาผู้เรียนและโครงการ

พัฒนาตนเอง 
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The process of the teaching practicum of HU’s Didyasarin International College can be illustrated as follows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processes Internship places 
Activities 

Examiners 

 

Teaching practicums 

Teaching Practicum 1 

Teaching Practicum 2  

  

The University 

(13 weeks) 

-Schools where the 

practicum takes  

place 

(2 semesters)  

 

- Learning about content 
and classroom practices, 
trained by lecturers / 
trainers 
-   Teaching demonstration  

- School observation 
-Participation in learning 
management 
-Teaching demonstration  

 

-Lecturers 

- School 

mentors 

 

 

Internship in Education 

Internship in Education  1 

Internship in Education  2 

 

-Schools where the 

practicum takes place 

(2 semesters)  

 

-School 

administrators/ 

School mentors/ 

Supervising teachers  

 

 

- Learning management design 
-Teaching practice 
-Evaluation 
-Case study 
-Classroom research 
-Projects regarding learners and self-
development  
-Teaching operation report 
-Seminars conducted during and after the 
practicum program  
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กระบวนกำรปฏิบัติกำรสอน The Teaching Process 

ขั้นปฏิบัติงำนวิชำชีพครูในสถำนศึกษำ The Teaching Process in the School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.วางแผนด าเนินการปฏิบัติการสอน/ Plan teaching practice 

 

2.ประชุมชี้แจงอาจารย์นเิทศก์/ Organize a meeting with university supervisors 

 

3.ประชุมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

Organize a meeting with administrators and school mentors 

 

6.สัมมนานักศึกษาระหว่างปฏบิัตงิานสอน Organize seminars during teaching practice 

4.ประชุมปฏิบตัิการเตรยีมความพร้อมและปฐมนิเทศ นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 

Organize a meeting for preparation and orientation before the Teaching Professional 

Internship 

 

7.สัมมนานักศึกษาหลังปฏิบตัิงานสอน Organize a seminar after finish teaching 

 

5.ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา/นิเทศการสอน / Teaching at a school/supervise students 

8.สรุปผลการสัมมนาและน าผลสัมมนาไปใช้ Summarize the seminar’s results 
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จำกแผนภูมิดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้ 

              The details of the chart are 

1. วางแผนด าเนินการปฏิบัติการสอน โดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประชุมวางแผนงานตลอดปีการศึกษา 
ก าหนดโรงเรียน ระยะเวลาที่จะปฏิบัติการสอน ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง เ พ่ือให้ได้แผนปฏิบัติสอน
ที่มีความครอบคลุมชัดเจน 
Plan the teaching practice by Professional Practicum Department; organize the annual planning 
meeting; set the target school and set the time to practice; identify responsible people and 
coordinators in order to achieve a clear teaching plan. 
2. ประชุมชี้แจงอาจารย์นิเทศก์  จัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์
นิเทศก์ เพ่ือให้สามารถด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Organize a meeting with the university supervisors to clarify the understanding the roles  of the 
university supervisor for effectively managing learning.  
3. ประชุมผู้บริหารและครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือรับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเตรียมความพร้อมผู้บริหารและครูพ่ีเลี้ยง โดยประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 
Organize a meeting with the administrators and school mentors in order to get ideas and 
suggestions about the process of gaining professional teaching experience. The meeting should 
clarify understandings and cooperation with school administrators and school mentors about 
pre-service teacher’s teaching. 
4. ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 
เตรียมความพร้อมนักศึกษา โดยจัดปฐมนิเทศ เพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการสอน ก าหนดการและบทบาทของ
นักศึกษาในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
Organize a meeting for the preparation and pre-service teacher orientation before the 
Professional Practicum. The orientation should explain how to teach and mainly focus on the 
role of students in teaching and working in schools. 
5. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยส่งนักศึกษาไปสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
แผนและระยะเวลาที่ก าหนดนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยอาจารย์นิเทศก์ (ทั้งวิชาเอกและวิชาชีพครู) และครูพ่ี
เลี้ยงให้การนิเทศการจัดการเรียนรู้ แนะน าช่วยเหลือเสริมสร้าง พัฒนาให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการสอนและ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการนิเทศตามระยะเวลาในแผนงานที่ก าหนด 
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Teaching in schools; the teaching should be followed by the university plan and the duration 
stated by the university supervisor (both major subject and teaching professional subjects). The 
school mentors supervise and help develop students to be able to teach and perform 
effectively.  
6. จัดสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน  จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้จากประสบการณ์สอนและปัญหาที่
พบระหว่างการปฏิบัติการสอน ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
Organize seminars during the teaching practice to share teaching experiences and problems 
encountered during teaching. This will lead to improvement and promote and develop more 
effective teaching practices. 
7. จัดสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน  จัดประชุมสัมมนาและให้นักศึกษาจัดนิทรรศการน าเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติการสอนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวบรวมผลการประเมินจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การปรับปรุง 
พัฒนาระบบและกระบวนการปฏิบัติการสอนให้มีความเข้มแข็งต่อไป   
Organize a seminar after the teaching practice is completed. Allow students to present the results 
of their teaching practice and exchange knowledge and gather feedback in order to improve 
future teaching practicums.    
8. สรุปผลการสัมมนาและน าผลสัมมนาไปใช้ โดยน าผลการสัมมนาและผลการประเมิน รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์  เพ่ือการพัฒนาการ
ปฏิบัติการสอนให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
Summarize the seminar’s results. Gather all the evaluation results and report to the Executive 
Committee and committee of the Faculty of Arts and Education in order to help develop the 
teaching to be more complete and effective. 
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ตอนที่2 / Section 2 
บทบำทหน้ำที่และแนวปฏิบัติของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง    

Roles and Practices of the relevant personnel                  

 

                                                

 

 

  

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาจะบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้
จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ หลายฝ่าย จึงได้สรุปบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติ ส าหรับ  แต่ละฝ่าย
ไว้ดังนี้ The roles and practices of the relevant personnel are summarized, as follows: 

ผู้บริหำรโรงเรียนร่วมพัฒนำวิชำชีพครู The school administrators jointly develop professional 

teachers. 

- บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน 
   The roles of school administrators 

- แนวปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนในการฝึกข้ันตอนต่าง ๆ 
   The practices of school administrators through various stages of training 

 

ครูพี่เลี้ยง School mentors 

- คุณสมบัติของครพ่ีูเลี้ยง 
Qualifications of school mentors 

- บทบาทหน้าที่ของครูพ่ีเลี้ยง 
The roles of school mentors 

- แนวปฏิบัติของอาจารย์พ่ีเลี้ยงในประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นต่าง ๆ 
The practices of school mentors in Teaching Professional Internship 

 

อำจำรย์นิเทศก์ University supervisors 

- คุณสมบัติของอาจารย์นิเทศ 
The qualifications of University supervisors 

- บทบาทของอาจารย์นิเทศ 
 Roles of university supervisors 

- แนวปฏิบัติของอาจารย์นิเทศในการฝึกขั้นตอนต่าง ๆ 
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ผู้บริหำร   
Administrators  

    The practices of the university supervisors through various stages of training. 
 

นักศึกษำ Pre-service teachers 

- บทบาทหน้าทีแ่ละแนวปฏิบัติของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นต่าง ๆ 
The roles and practices of pre-service teachers in the practice of professional teaching. 

 

                

 

  

 ผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งอาจจะ
จ าแนกบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้าน  ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

School administrators play an important role in the Teaching Professional Internship.  The 
role of school administrators can be identified as: 

 
บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรโรงเรียนในด้ำนต่ำง ๆ  The role of school administrators in various fields 
are as follows: 
 1. ด้ำนกำรจัดกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูในโรงเรียน Management of professional 
experience in school teachers. 

1.1  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตครูเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ครู 
       Cooperate with the university in producing teachers to respond to the needs of 

school. 
1.2 ให้ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 

Use the school as a place to practice for Teaching Professional Internship.   
1.3 ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยร่วมวางแผนให้ค าปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานและเข้าร่วมประชุมตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
Cooperate in the implemention of Teaching Professional Internship by planning, 
consulting, and suggestion, and then participate in the meeting that the university 
organizes. 
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 2. ด้ำนกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ Pre-service teacher Orientation 

2.1  แนะน าเกี่ยวกับสถานที่และสภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชน 
 Introduction to the location and general details of the school and community. 
2.2  แนะน าให้รู้จักกับบุคลากรของโรงเรียน เช่น ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ประจ าชั้น อาจารย์ผู้สอน 

ครูพ่ีเลี้ยง ตลอดจนอาจารย์พิเศษของโรงเรียน 
 Introduction to school personnel, such as school administrators, advisory teachers, 

school mentors, and all teachers of the school. 
2.3  ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ข้อตกลง หรือกติกาของโรงเรียนที่จะต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 Clarification of the rules, regulations, or agreements of the school that should be 

followed strictly. 
2.4   แนะน าเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนและสถานที่ ท างานของ

นักศึกษา 
 Introduction to the facilities and services of the school and workplaces. 
2.5  หาโอกาสแนะน าให้รู้จักบุคคลส าคัญของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นและการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น 
 Find opportunities to be introduced to well-known local people, and local traditions 

and participate in local activities. 
 

3. ด้ำนกำรจัดผู้ประสำนงำนและครูพี่เลี้ยงของโรงเรียน / Coordinator and school mentors 

3.1 จัดบุคลากรของโรงเรียนคนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยอาจารย์นิเทศก์และ
นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ  

 Name one school’s person to be the coordinator with the university, university 
supervisors, and pre-service teachers. 

3.2 พิจารณาเลือกสรรครูพี่เลี้ยง ให้กับนักศึกษาท่ีไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในข้ันตอนต่าง ๆ  
Select a school mentor. 

3.3 สนับสนุนให้บุคลากรตามข้อ 3.1 และ 3.2 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

 Support the personnel in 3.1 and 3.2 and attend a seminar at the university about 
the professional experience of teachers. 

3.4 มอบหมายงานในหน้าที่ให้กับครูพ่ีเลี้ยง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 Assign duties to the school mentors and related personnel. 
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3.5 ประสานงาน ติดตามผล ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของครูพ่ีเลี้ยงและบุคลากร
ที่เก่ียวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

 Coordinate, follow up, and give advices and suggestions on the performance of 
school mentors and related personnel. 

3.6 ดูแลการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของครูพ่ีเลี้ยงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

 Supervise the evaluation of the teacher’s professional internship that is evaluated 
by the school mentors and associated officers. 

 

 4. ด้ำนกำรประสำนงำนกับอำจำรย์นิเทศ / Coordinating with the university su[ervisors 

4.1  อ านวยการความสะดวกในการติดต่อประสานงานและการนิเทศนักศึกษาของอาจารย์นิเทศ 
  Facilitate the coordination and supervision of students. 
4.2   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์นิเทศ 
  Exchange opinions with the university supervisors. 
4.3 ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ดียิ่งขึ้น 
  Give feedback to improve the process of Teaching Professional Internship. 
4.4 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ และด าเนินงานของนักศึกษา 
  Collaborate with the university about the practices and the students’ performances. 
4.5 ประสานงานกับมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์นิเทศก์เกี่ยวกับการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 
  Coordinate with the university or university supervisors about the process of the 

Teaching Professional Internship. 
4.6 เมื่อมีเหตุเกี่ยวข้องกับนักศึกษาอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยควรแจ้ง

ให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว 
  When pre-service teacher is involved in an incident that could cause damage to a 

school or university, the school should inform the University immediately. 
 

5. ด้ำนเกี่ยวกับนักศึกษำ / Student Affairs 

 5.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
  Provide counseling and guidance to pre-service teachers on problem solving. 
5.2 มอบหมายงานตามขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้นักศึกษา 
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   Assign work to pre-service teachers based on the professional practicum. 
5.3 นิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

Supervise and follow-up. 
5.4 ควบคุม ดูแลและแก้ไขปัญหาในด้านการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

Solve problems in pre-service teachers’ behavior. 
5.5 ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

Give advice to pre-service teachers. 
5.6 ปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแนะน าให้รู้จักบุคลากร สถานที่ ฯลฯ และมอบหมายงานที่นักศึกษาต้อง

ปฏิบัติ 
Set the orientation and include the introduction to the personnel, locales, and 
assignments that pre-service teachers must practice. 

5.7 จัดสวัสดิการที่จ าเป็นแก่นักศึกษา 
Provide necessary student welfare. 

5.8 พิจารณาและอนุมัติโครงการต่าง ๆ ที่นักศึกษาจัดท าข้ึน 
Consider and approve pre-service teachers’ projects. 

5.9 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 
Evaluate the pre-service teachers’ Teaching Professional Internship. 

 

 6. ด้ำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำและบุคลำกรของโรงเรียน / The relationship between 

pre-service teachers and school staff 

 6.1  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  Promote good relationships between students and relevant personnel. 
 6.2  จัดให้มีการประชุมสัมมนาระหว่างนักศึกษากับบุคลากรของโรงเรียน 
  Organize seminars between pre-service teachers and school personnel. 
 6.3 จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ในโอกาสอันควร 
  Organize activities on appropriate occasions. 
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แนวปฏิบัติของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูขั้นต่ำงๆ / The Practice of school 

administrators in Teaching Professional Internship 

1. ขั้นกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน  1  / Steps of Professional Practticum 1 

1.1  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 
      Cooperate with the university for Teaching Professional Internship. 
1.2  ให้การปฐมนิเทศแนะน านักศึกษาท่ีมาศึกษาและสังเกตท่ีโรงเรียนของตน 
      Provide orientation and observe the school that pre-service teachers to teach 

1.4 มอบหมายงาน ควบคุม ดูแลและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาให้ ด าเนินไป
อย่างถูกต้องเรียบร้อย 
Assign work and supervise pre-service teachers. 

1.4  จัดครู บุคลากรของโรงเรียนเพื่อท าหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง 
      Name teachers to serve as school mentors. 
1.5  ติดตามประเมินผลการศึกษาสังเกตและการทีส่วนร่วมในสถานศึกษาของนักศึกษา 
      Follow up evaluation’s results and the participation of students in the school. 
1.6  ควบคุมดูแลความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
      Ensure students’ discipline. 
1.7  ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพ่ือปรับปรุงการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมหรือการจัด

ประสบการณ์วิชาชีพครู 
      Give feedback to the university in order to help improve education, observations, 

and participation. 
 

 2. ขั้นกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน 2  / Steps of Professional Practicum 2  
2.1  ให้การปฐมนิเทศแนะน านักศึกษาท่ีมาทดลองสอนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนของตน 
       Provide orientation to introduce students to the teaching or learning management 

at the schools. 
2.2  มอบหมายงาน ควบคุม ดูแลและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาให้ด าเนินไป

อย่างถูกต้องเรียบร้อย 
       Assign work and supervise students. 
 

 



23 

                  คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

3. กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 และ 2 / Internship in Education 1 and 2 

3.1 แนวปฏิบัติต่อนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

     Guidelines of the teaching professional internship for pre-service teachers 
3.1.1 ให้การปฐมนิเทศแก่นักศึกษา โดยแนะน าให้รู้จักบุคลากร สถานที่ ฯลฯ และ  มอบหมายงาน

ที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ 
        Give information as an orientation to the pre-service teacher by introducing 

staffs, facilities including a job description. 
3.1.2  ดูแลสวัสดิการที่จ าเป็นแก่นักศึกษา 
         Take care of the necessary welfare of the pre-service teacher. 
3.1.3  ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานของ

นักศึกษา 
         Give advices to the pre-service teacher about problem solving, as well as the   

procedures, and working. 
3.1.4  แนะน านักศึกษาให้รู้จักบุคคลและสถานที่ในท้องถิ่น ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม    ต่าง ๆ ใน

ท้องถิ่นตามสมควรแก่โอกาส 
         Introduce the pre-service teacher to the school’s staff and facilities, along 

with the occasional participation in school’s activities. 
3.1.5  ประเมินผลการฝึกของนักศึกษาตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย 
         Evaluate the pre-service teacher’s practice according to the university’s 

evaluation form. 
 

3.2 แนวปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 

     Guidelines for the school mentor and associate staff. 

3.2.1 เลือกสรรบุคลากรที่จะท าหน้าที่เป็นครพ่ีูเลี้ยงและผู้ประสานงานของโรงเรียน 
        Select the staff to be a school mentor and coordinator for the school. 
3.2.2 มอบหมายงานในหน้าที่ให้กับครพ่ีูเลี้ยง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
        Assign the job description to the school mentor and related staff. 
3.3.3 ประสานงาน ติดตามผล ให้ค าปรึกษาและข้อแสนอแนะในการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงและ

บุคลากรที่เก่ียวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาทุกข้ันตอน 
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        Coordinate and follow up on advice results and advice from the school 
mentor in the teaching professional internship. 

 

3.3 แนวทำงปฏิบัติต่อมหำวิทยำลัย  

     Guideline of the university 

3.3.1 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติและการด าเนินงานของนักศึกษา 
        Collaborate with the university on providing teaching professional internship 

information and the student-teacher approach in the school. 
3.3.2 ประสานงานกับมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์นิ เทศก์เกี่ยวกับการด าเนินงานการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 
        Coordinate with the university or the university’s supervisor concerning the 

teaching professional internship. 
3.3.3 ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นแก่มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดและด าเนินงานเพ่ือ

พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
         Give advice and suggestions about the management and the overall 

operation of teaching professional internship’s development to the university  
3.3.4 เมื่อมี เหตุที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอันจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนหรือ 

มหาวิทยาลัยควรแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว 
        When there is a case that the pre-service teachers may cause damage to the 

school or university, the school mentor should inform the university as soon 
as possible. 

 
 

                                                        ครูพี่เลี้ยง 

                                                School mentors 

 ครูพ่ีเลี้ยง หมายถึง บุคลากรประจ าการที่ผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มอบหมายให้ท า
หน้าที่ให้ค าแนะน า ดูแล ช่วยเหลือนักศึกษา ตลอดจนมีอ านาจในการปกครอง อบรมและประเมินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 
 ครูพ่ีเลี้ยงเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กล่าวคือ  เป็นผู้
ใกล้ชิดกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมากกว่าบุคคลอ่ืน เปรียบเสมือนต้นแบบหรือแบบพิมพ์ความเป็นครู
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ของนักศึกษา นอกจากนี้ยังต้องท าหน้าที่เป็นผู้รักษามาตรฐานทางวิชาการ แทนผู้บริหารโรงเรียนในด้านที่เก่ียวข้อง
กันการสอน และยังต้องเป็นผู้ให้ความร่วมมือกับอาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยในการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยงจึงเสมือนเป็นอาจารย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
 The school mentor is an assigned person who provides guidance to help students and has 
the power to rule oversee the training and evaluation of the students. 
       The school mentor is an important person for teaching professional internship. It means a 
person who is close to the pre-service teachers rather others because they are a teacher model. 
Moreover, the school mentor is also an academic standard guide, a representative of school 
director about teaching. They also become a coordinator with a university supervisor for 
evaluating the pre-service teachers. Therefore, the school mentor is as a lecturer in university.  
 

คุณสมบัติครูพี่เลี้ยง / Qualification of the school mentor 

1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
     A bachelor’s degree 
2. มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี 
     Not less than three years of experience in teaching. 
3. มีคุณลักษณะของความเป็นครู 
    The characterisitics of a teacher. 

 

บทบำทหน้ำที่ของครูพี่เลี้ยงในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  มีดังต่อไปนี้ 

The roles of the school mentor in teaching professional internship are as follows;  

1. ร่วมประชุมเตรียมการด าเนินการปฏิบัติการสอนกับสถาบัน 
Participates in the meeting about teaching with the schools. 

2. ศึกษาและท าความเข้าใจคู่มือฝึกปฏิบัติการสอน เพ่ือปฏิบัติงานให้สอดคล้องสัมพันธ์กับงานในบทบาท
หน้าที่ของครูพ่ีเลี้ยง 
Studies and understands the teaching manual for doing the jobs that related with the 
teacher’s roles and duties.  

3. สังเกตการสอน ให้การนิเทศ ข้อแนะน า ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนแก่นักศึกษา 
Observes teaching, supervision, giving advice about teaching performance with the 
pre-service teachers. 
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4. ตรวจและให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และสมุดบันทึกประจ าวันการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 
Checks and provides feedback on improving lesson plans, and the pre-service 
student’s daily record booklet.  

5. ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การปฏิบัติการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่
หลักสูตรก าหนด และการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา 
Provides advice on the development of the curriculum, teaching in various subjects 
based on the curriculum and a classroom research. 

6. ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติการสอน 
Facilities and supports the pre-service teachers about teaching. 

7. มีความเป็นกัลยาณมิตรทางวิชาชีพครูและเสริมสร้างความเป็นครูที่ดีให้แก่นักศึกษา 
Be a spiritual friend in the teaching profession and motivate the pre-service teacher to 
be a good teacher. 

8. ร่วมประชุม สัมมนาการปฏิบัติการสอนที่สถาบันจัดขึ้น 
Participate the meeting, seminar on teaching that the school organizes. 

9. สรุปผลการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติการสอนให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ 
Summarizes the results of evaluation and teaching reports to school director’s 
acknowledgement.  

10. น าข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติการสอนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษา 
Compiles information of the results of the teaching evaluation for being the 
advantages to develop teaching of the pre-service teacher.  

11. มอบเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาให้มหาวิทยาลัย 
Return documents of teaching professional internship to the university.  

 

แนวปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูขั้นต่ำงๆ 

Guidelines for the school mentor in the teaching professional internship 

 1. ขั้นกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน 1   

             Steps to practice Professional Practicum 1  

1.1 พบนักศึกษาและนัดหมายการปฏิบัติงาน 
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Meet the pre-service teachers to assign work.  
1.2 พิจารณาอนุญาตและแนะน าแนวทางในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

Approve recommended guidelines for the pre-service teacher’s working.  
1.3 ควบคุมดูแล แนะน านักศึกษาในการท างานให้เรียบร้อย 

Look after and suggest the pre-service students how to work properly and neatly.  
1.4 ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษามีปัญหา 

Assist when the pre-service teachers have a problem  
1.5 ตรวจบันทึก และประเมินผลพร้อมกับให้ค าแนะน าแก้ไขข้อบกพร่อง  

Check the record and evaluate including suggestions.  
1.6 สังเกตการปฏิบัติงานของนักศึกษาแล้วประเมินผลตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย 

Observe the pre-service student’s working and evaluate based on the university 
evaluation.  

 

2. ขั้นกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน  2 

    Steps to practice Professional Practicum 2   

2.1  พบนักศึกษาและนัดหมายการปฏิบัติงาน 
      Meet the pre-service teachers and assign works. 
2.2  สาธิตการสอนหรือประสานงานกับบุคคลอ่ืนมาเป็นผู้สาธิตการสอน 
      Demonstrate teaching or coordinate with the others to demonstrate teaching. 
2.3  มอบหมายงานให้นักศึกษาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
      Assign a task to the pre-service teachers about teaching – learning activities. 
2.4  แนะน าการวางแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนให้กับนักศึกษาส าหรับน าไปใช้สอนพร้อมกับ

ช่วยเหลือและสังเกตการสอนของนักศึกษาเพ่ือหาจุดแก้ไข 
      Introduce lesson plans and teaching materials to the pre-service teachers along with 

the assistance and observation of the teaching of the pre-service teachers to 
identify weakness.  

2.5  ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอน ปรับปรุงแก้ไขแล้วอนุญาตให้นักศึกษาน าไปสอน
พร้อมสังเกตการสอนและประเมินผลการสอนในชั้นเรียนลงในแบบประเมิน       เมื่อสิ้นสุดการ
สอน ครพ่ีูเลี้ยงให้ค าติชม และข้อเสนอแนะการสอนที่ดีในครั้งต่อไป 
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      Examine lesson plans tomanage learning and teaching materials improvement, and 
to allow the pre-service teacher to teach with observation and evaluate the 
teaching and provide feedback and give suggestions for improvement of teaching.  

2.6  ติดตามผลการนิเทศที่มีในครั้งที่ผ่านมาพร้อมกับประเมินผลคุณลักษณะการปฏิบัติตนลงในแบบ
ประเมิน 

      Follow up on the supervision with a performance review about characters of 
teacher in the evaluation form. 

 

3. กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 และ 2  

    Internship in Education 1 and 2 

   3.1  พบนักศึกษาและนัดหมายการปฏิบัติงานมอบเนื้อหาและแผนการจัดการเรียนรู้ 
         Meet the pre-service teacher and assign working about the job and lesson plans. 

3.2  ตรวจแผน ปรับปรุงแก้ไข และส่งคืนให้นักศึกษา 
      Check the lesson plans, improve them and return back to the pre-service teachers. 
3.3  ให้ค าแนะน าและสนับสนุนวัสดุในการท าสื่อเท่าที่โรงเรียนจะสนับสนุนได้ 
      Provide advice and support on classroom materials that the school provides.  

3.4  ให้ค าแนะน า ชี้แจงในข้อควรแก้ไข พร้อมแนะแนวทางแก้ไข 
      Clarify the instructions and revise after guidance. 
3.5  นิเทศการสอนร่วมกับอาจารย์นิเทศ ติดตามผลการนิเทศเพ่ือปรับปรุงการสอนของนักศึกษา 
      Oversee performance with the university supervisor, and then follow up the results 

to improve pre-service teacher’s teaching. 
    3.6  ประเมินผลคุณลักษณะและการปฏิบัติตนในแบบประเมิน 
                   Evaluate the characteristics and practices of pre-service teachers in evaluatin form. 

 

                                                       อำจำรย์นิเทศ 

                                            The university supervisor 

 

 อาจารย์นิเทศก์ คือ ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาในความรับผิดชอบนั้น นับเป็นบุคคลที่มี
บทบาทใกล้ชิดกับนักศึกษาในการให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อเสนอแนะตลอดจนความช่วยเหลือ    ต่าง ๆ แก่
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นักศึกษา  อาจารย์นิเทศก์จึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์การฝึกของนักศึกษา แต่ทั้งนี้ก็
ย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์เป็นส าคัญ การก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ 
ส าหรับถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันได้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้อาจารย์นิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 The university supervisor is assigned to oversee the pre-service teacher, they are close with 
the pre-service teachers for giving advice, suggestions including helping. The university supervisor 
is a person who has an important role for the pre-service teacher’s effective teaching practice. To 
prescribe the roles and duties of the university supervisor is the guideline for lecturers to become 
a perfect university supervisor.  
 

คุณสมบัติของอำจำรย์นิเทศก์ / The qualification of the university supervisor 

1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    A master’s degree or holds an academic position of assistant professor or higher. 

        2.  มีทักษะการนิเทศ    
            Supervisory skills 

3. มีคุณลักษณะและเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู 
    Characteristics appropriate to be a teacher. 

 

บทบำทหน้ำที่ของอำจำรย์นิเทศก์ มีดังต่อไปนี้ 

The roles of the university supervisor are as follows: 

1.   ศึกษาท าความเข้าใจงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือปฏิบัติงานนิเทศให้สอดคล้องสัมพันธ์จุดมุ่งหมายของ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

    Undertands the teaching professional internship for supervising. 
2.  ร่วมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการด าเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
     Attends meetings with the committee of teaching professional internship. 
3.   เข้าร่วมในการปฐมนิเทศ สัมมนาระหว่างการฝึก และหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 
    Paricipates in the orientation, seminar during and after teaching professional internship 

of the pre-service teacher. 
4.   ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ของนักศึกษา 
    Attends meetings to discuss the best solutions to solve problems of teaching professional 

internship.  
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5.  ร่วมประสานงานกับบุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัย
และโรงเรียน 

    Coordinate with the school’s staff who are associated with teaching professional 
internship in both university and school.  

6.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 
     Supervise, accompany, and evaluate the results of the teaching professional internship 

of pre-service teachers. 
 

แนวปฏิบัติของอำจำรย์นิเทศในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูขั้นตต่ำงๆ 

Guidelines for the university supervisor in teaching professional internship 

 1. ขั้นกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน 1   

            Steps to practice Professional Practicum 1 

1.1  ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ (อาจารย์ผู้สอน) 
      Compliance with the roles of the university supervisor (instructor). 
1.2 ให้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาให้พร้อมในหัวข้อเรื่องที่จะฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ

คร ู
      Educate theory and practice to the pre-service teachers in the topic that are related 

to the professional practicum. 
1.3  ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับวิธีการบันทึกตามแบบบันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครู เรื่องอ่ืน  ๆ 

ที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ 
      Provide advice and guidance about how to record the teaching professional forms 

and others that the pre-service teachers must practice. 
1.4  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมใน

สถานศึกษาของนักศึกษา 
       Supervise, monitor and evaluate the teaching professional internship in terms of 

observation and school participation. 
 

 2. ขั้นกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน 2  

            Steps to practice Professional Practicum 2   

2.1  ปฏิบัติตามบาทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศ 
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      Practice along the roles and duties of the university supervisor. 
2.2  ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินงานจัดประสบการณ์วิชาชีพครูในการประสานงานกับทางโรงเรียน

และครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสอนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

      Cooperate with the committee of teaching professional internship in collaboration 
with the schools and school mentors to clarify understandings about the trial 
teaching and teaching management at school.  

2.3  ร่วมมือกับครูพ่ีเลี้ยงในการก าหนดบทเรียน ขอบข่ายการปฏิบัติงานให้นักศึกษาเตรียมการสอน 
เตรียมการปฏิบัติงาน   

      Cooperate with the school mentors for prescribing lesson plans and the scope of 
work of the pre-service teachers to prepare their teaching and work. 

2.4  ตรวจและให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตามผล 
และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 

      Check and provide recommendations of improving lesson plans, supervision, and 
follow up the evaluation of teaching professional internship. 

 

3. กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 และ 2 

   Internship in Education 1 and 2  

3.1  ปฏิบัติตามหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ 
      Practice along the duties of the university supervisor. 
3.2  ตรวจและให้ค าแนะน า ปรับปรุง แก้ไข ก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้/แผนปฏิบัติการ

สอน 
      Check and provide advice about improving lesson plans and teaching. 
3.3  สังเกตการสอน ให้ค าแนะน าและบันทึกข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในสมุดประจ าตัวนักศึกษา หรือแบบ

สังเกตการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
      Observe teaching, provide and record suggestions on the pre-service teacher’s book 

or teaching professional observation forms 
3.4  นิเทศและประเมินผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน 
      Supervise and observe the pre-service teachers based on the academic calendar. 
3.5  ปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนและครพ่ีูเลี้ยง เพ่ือร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา 
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นักศึกษำ 

Pre-service teacher 

      Consult with the school director and the school mentor to resolve any problems 
that may occur with the pre-service teachers. 

 

 

 

    

 

1. ขั้นกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน 1   

      Steps to practice Professional Practicum 1 

       บทบำทหน้ำที่ / Roles 
1. รับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียน 

Participate in the orientation of Professional Practicum from the university and 
schools.  

2.  ศึกษารายละเอียดในเอกสารทุกฉบับที่ใช้ในการสังเกตและมีส่วนร่วมหรือการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
     Study the detail of all documents that are used in observations or Professional 

Practicum book.  
3.  พบครพ่ีูเลี้ยงและเริ่มปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     Meet with the school mentor and practice as follows:  

3.1 ขออนุญาตท าการศึกษาและสังเกตตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
      Request permission to study and observe the assigned task. 
3.2 ปฏิบัติงานการศึกษาและสังเกตในความดูแลของครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์ผู้สอนและผู้บริหาร  โรงเรียน

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     Perform the study and observation about care of the school mentors, the 

university supervisors and the school director. 
3.3 บันทึกผลการศึกษาและสังเกตในแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      Record the results of the study and observation on the university forms. 
3.4 เสนอบันทึกผลการศึกษาและสังเกตให้ครพ่ีูเลี้ยงและอาจารย์ผู้สอนตรวจ 
      Present the records of the study and observation to the school mentor and the 

university supervisor for checking.  
3.5 รับค าแนะน าจากครพ่ีูเลี้ยง อาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียน 
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     Get advice from the school mentor, the university supervisor and the school 
director.  

3.6 ปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะการปฏิบัติตนและการศึกษาสังเกต 
     Improve and develop the behavior and observation. 
3.7 เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
     Attend the meetings and seminar as the school assigns.  

 

แนวปฏิบัติขั้นกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน 1 / Guidelines for Professional Practicum 1   

รำยกำร 
Framework 

แนวปฏิบัติ 
Description 

1.สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
  General School Conditions 

1.ศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียนโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
  Study and observe the general conditions of school by 
comparing it with the school standards. 
2.จดบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในแบบบันทึก 
   Record data on the forms. 

2.งานในหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้น 
   Teacher’s and homeroom teacher’s 
duties 

1.สังเกตและสอบถามจากครูผู้สอนและครูประจ าชั้น 
  Observe and ask teachers and homewroom teachers. 
2.จดบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในแบบบันทึก 
   Record data on the forms. 

3.พฤติกรรมของนักเรียนโดยทั่วไป 
   Student General Behaviors 

1.สังเกตนักศึกษาให้ทั่วถึงทุกชั้น 
  Observe students equally. 
2.ศึกษาจากเอกสาร เช่น สมุดรายงานประจ าตัว 
  Study pertinent documents, such as student reports. 
3.สนทนาซักถามนักเรียนหรือครูผู้เกี่ยวข้อง 
  Ask students and other pertinent teachers. 
4.จดบันทึกลงในแบบบันทึก 
   Record data on the forms. 

4.งานบริหารโรงเรียน 
  School Administration 

1.ศึกษาแผนภูมิสายงานการบริหารของโรงเรียน 
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รำยกำร 
Framework 

แนวปฏิบัติ 
Description 

  Study the hierarchical structure of school 
administration. 
2.สังเกตและสอบถามเกี่ยวกับการบริหารของโรงเรียน 
  Observe and ask about school administration. 
3.บันทึกข้อมลูในแบบบันทึก 
  Record datat on the forms. 

5.สภาพทั่วไปของชุมชนและความสัมพันธ์
กับโรงเรียน 
 General conditions of the community 
and their relationship with the school 

1.ออกไปศึกษาสังเกตในหมู่บ้าน สนทนา พูดคุยกับผู้น าหรือ
ชาวบ้านทั่วไป 
   Observe the community and talk with the leaders and 
villagers. 
2.สอบถามจากผู้บริหารหรือครูในโรงเรียน 
   Ask the administrators and teachers in a school. 
3.บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกความร่วมมือที่ชุมชนมีต่อโรงเรียน 
   Record data in the “Community collaboration with the 
school” form. 

6.งานบันทึกการศึกษาสังเกตประจ าวัน
บันทึก 
  Daily observation Record 

1.รายการปฏิบัติงานประจ าวันว่าได้ใช้เวลาไปในการ ศึกษาและ
สังเกตอะไรบ้าง โดยเขียนรายการปฏิบัติงานทุกวัน ได้แก่ ได้อ่าน 
ฟัง สัมภาษณ์ ใคร ที่ไหน และผลเป็นอย่างไร 
  Report daily jobs by specifying what you have studied 
and observed; for examples, what you read, listened to, 
who you interviewed, and subsequently reveal the 
outcomes.  
2.บันทึกย่อเป็นอนุทิน 
  Briefly recording the daily report. 
3.ส่งบันทึกให้อาจารย์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องลงนาม 
  Turn in the records to the school mentor and pertinent 
university lecturers to sign.   
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รำยกำร 
Framework 

แนวปฏิบัติ 
Description 

7.สัมมนาสรุปผลและรายงานผล 
  Summary and Report of the Seminar 

หลั งจากศึกษาสั ง เกตและบันทึกข้อมูลต่ าง  ๆ ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว ให้น าข้อมูลทุกเรื่องที่ได้ศึกษาสังเกตร่วม
สัมมนากับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์และ
สรุปงานการศึกษาและสังเกตทั้งหมด เมื่อได้ผลสรุปแล้วให้น ามา
เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน เพ่ือเสนอฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพครู
ต่อไป 
Attend the seminar with the pertinent university 
lecturers to analyze and summarize the investigation and 
observations, write the summary obtained from the 
seminar in a report, and finally submit it to the 
Professional Experience Department.  

 

2. ขั้นกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน 2  / Procedures of Professional Practicum 2 

       บทบำทหน้ำที่ / Roles and Duties 

1. รับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนตามล าดับ 
    Attend the university and school orientation 
2. ศึกษารายละเอียดในคู่มือการทดลองสอนหรือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
    Study details in the manuals of the teaching professional internship. 
3. พบครพ่ีูเลี้ยงรับงานการทดสอบสอนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดังต่อไปนี้ 
    Meet the school mentor and be assigned for practice teaching professional internship. 

3.1  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ และสังเกตการสอนของครูพ่ีเลี้ยงในสัปดาห์แรก ของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
Study the lesson plan and observe teaching of the school mentor for the first 
week of the teaching internship. 

3.2  มีส่วนร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนประมาณ 2-3 ครั้ง 
Take part in the school mentor’s classroom activities, approximately to 2-3 times. 

3.3  ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และทดลองสอนด้วยตนเอง 
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Design lesson plans, teaching materials, and practice teaching with the school 
mentor. 

3.4  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนแล้วทดลองสอนภายใต้การนิเทศของครู
พ่ีเลี้ยง หรืออาจารย์นิเทศก์  
Design lesson plans and teaching materials. Subsequently teach in the 
classrooms under the supervision of the school mentor and the university 
supervisor. 

3.5  ปรับปรุงและพัฒนาการสอนตามค าแนะน าของครูพ่ีเลี้ยงและ/หรืออาจารย์นิเทศ  
Improve and develop teaching methods according to the school mentor and the 
university supervisor. 

3.6  ประชุมร่วมกันระหว่างนักศึกษาในแต่ละโรงเรียนเพ่ือปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน และส่งบันทึกการประชุมให้ผู้บริหารโรงเรียนและ/หรืออาจารย์นิเทศก์
ตรวจ 
Attend a meeting, share opinions, or collaboratively solve problems among pre-
service teachers from other schools and submit the meeting minutes to the 
school director and/or the university supervisor to check. 

3.7  ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและโรงเรียน 
 Comply with the university’s and the school’s rules and regulations. 
3.8  ร่วมประชุมสัมมนาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

Attend the university seminar as scheduled.  
 

แนวปฏิบัติขั้นกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน 2 / Guidelines for Professional Practicum 2 

รำยกำร  
Framework 

แนวปฏิบัติ 
Description 

1 .  ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร ส อ น  / Teaching 
Preparation 
   1.1 ศึกษาหลักสูตร 
        Study the curriculum 
   1.2 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ 
        Study the lesson plans 

1. ฝึกท าแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง 
Design lesson plans and teaching materials with the 
school mentor. 
2.ศึกษาโครงสร้างรายวิชา / หน่วยการเรียนรู้แล้วแบ่งหัวข้อท า
แผนในสมดุลกับระยะเวลา 
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รำยกำร  
Framework 

แนวปฏิบัติ 
Description 

   1.3 ศึกษาคู่มือครู 
        Study teacher manuals 
   1.4 ศึกษาแบบเรียน 
        Study the textbook 
   1.5 ท าแผนจัดการเรียนรู้ 
         Design the lesson plans 
   1.6 ผลิตสื่อประกอบการสอน 
        Develop teaching materials 
   1.7 สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
        Develop tools for assessment  
        and evaluation 

Study the curriculum and learning unit and 
subsequently divide the topics in relation to the 
schedule. 
3.เลือกวิธีสอนที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดมาออกแบบและจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 
Choose an appropriate teaching method to design 
lesson plans 
4.จัดท าสื่อด้วยตนเองหรือหาแหล่งยืม 
Develop teaching materials or leveraging from other 
sources 
5.ปรึกษาและรับค าแนะน าจากครูพ่ีเลี้ยงหรืออาจารย์นิเทศก์ เพ่ือ
ร่วมกันปรับปรุงและเห็นชอบและน าไปใช้สอนได้ 
Consult with and listen to the school mentor or 
university supervisor to collaboratively improve the 
lesson plans until they are approved and allowed to 
use.  

2. การทดลองสอนในวิชาเอก  
    (8-12 ชั่วโมง)  
Trail teaching in the major subject. 
   (8-12 hours)  
      

 

1. เป็นผู้ช่วยครูพ่ีเลี้ยงในกิจกรรมการเรียนหรือทดลองสอน
ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง 
Be a school mentor assistant for conducting classroom 
activities and conduct practice teaching with the school 
mentor 
2. ฝึกท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง
ทดลองสอนด้วยตนเองภายใต้การนิเทศของอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
Develop lesson plans and teaching materials with the 
school mentor and conduct practice teaching under the 
supervision of the school mentor. 
3. ปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้นตาม
ค าแนะน าของอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
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รำยกำร  
Framework 

แนวปฏิบัติ 
Description 

Improve and develop teaching methods to suit the class 
and improve it following the advice of school mentor 
and the university supervisor 

3. งานธุรการในชั้นเรียน 
   Classroom Administration 

3.1 ท าบัญชีเรียกชื่อ 
     Taking roll-call 
3.2 ท าบัตรสุขภาพ 
     Issuing student health cards 
3.3 สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
     Student reports 
3.4 ท าข้อมูลสถิติ 
     Statistical data 
3.5 สมุดประจ าชั้น 
     Class textbooks 
3.6 ระเบียบนักเรียน 
     Student regulations 
3.7 จัดชั้นเรียน 
      Classroom Management 
3.8 ดูแลการเรียนของนักเรียน 
     Supervising student academic     
     performance 

1. ศึกษาระเบียบงานธุรการ 
    Study administrative regulations. 
2. รับค าแนะน าสอบถามจากครพ่ีูเลี้ยง 
    Receive advice from school mentors. 
3. ทดลองกรอกรายการต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม 
    Fill in the forms. 

4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    Other job assignements 
    4.1 ทดลองปฏิบัติงานห้องสมุด 
         Working in a library 
    4.2 ทดลองปฏิบัติงานทะเบียน 
          Working in a registrar office 

1. ศึกษาระเบียบการปฏิบัติ 
   Study regulations 
2. ทดลองปฏิบัติงานภายใต้ความดูแลแนะน าจากเจ้าหน้าที่แผนก
นั้น  
    Work under the supervision and suggestion of the 
officers of departments. 
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รำยกำร  
Framework 

แนวปฏิบัติ 
Description 

    4.3 ท าหน้าที่เวรกลางวัน 
          Day shift 

3. ทดลองปฏิบัติ 
    Work in departments. 

 

3. กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 และ 2 / Intenrship in Education 1 and 2  

     บทบำทหน้ำที่ / Roles and Duties 

1. รับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนตามล าดับ 
      Participate in the university orientation and the school orientation.   

2. ศึกษารายละเอียดในคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    Study the manuals for Internship in Education and pertinent documents. 
3. พบครูพ่ีเลี้ยง รับมอบหมายและงานวิชาชีพครู ดังต่อไปนี้ 
    Meet the school mentor in order to be assigned and to understand the teacher duties 

as enumerated, below: 
3.1 ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาและวางแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาและชั้นที่ได้รับมอบหมายล่วงหน้า อย่าง

น้อย 1 สัปดาห์ แล้วส่งให้ครูพี่เลี้ยงตรวจก่อนน าไปสอน 
       Study the teaching content and write lesson plans for the subjects assigned at 

least one week beforehand and turn them in the school mentor for evaluation. 
3.2 จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ 
      Prepare teaching aids associated with the lesson plan. 
3.3 สอนตามตารางสอนท่ีได้รับมอบหมาย 
      Teach as the assigned schedule specifies. 
3.4 รับการนิเทศจากครูพ่ีเลี้ยงและ/หรืออาจารย์นิเทศก์ 
      Be inspected by the school mentor or the university supervisor. 
3.5 แก้ไขปรับปรุงการสอนตามท่ีได้รับการนิเทศ 
     Improve teaching according to the suggestions from the university supervisor. 
3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในหน้าที่ครูตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
      Perform other teacher duties as suggested and assigned by the school. 
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3.7 ประชุมร่วมกันระหว่างนักศึกษาในแต่ละโรงเรียนเพ่ือวางโครงการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันเป็นประจ า  ส่งบันทึกการประชุมให้ผู้บริหารโรงเรียนและ/
หรืออาจารย์นิเทศก์ตรวจ 

      On regular basis, have meetings between students and schools to run a project 
pertaining to consulting, sharing, and problem-solving.  Hand in meeting minutes to 
the school administrators and the university supervisor. 

3.8 ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและโรงเรียน 
      Perform according to the regulations and guidelines of the university and the 

school. 
3.9 ร่วมประชุมสัมมนาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
      Participate in a seminar conducted by Hatyai University. 
 

แนวปฏิบัติขั้นกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 และ 2 / Guidelines for Internship in Education 1 
and 2  

รำยกำร 
Framework 

แนวปฏิบัติ 
Description 

1. งานสอนในสาขาวิชาเฉพาะ 8–12 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 
Work load of specific subjects has an 
aggregate of 8-12 hours per a week 
   1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
         Studying related documents 
          - หลักสูตร  
            Curriculum 
          - แผนการจัดการเรียนรู้/คู่มือครู 
            Lesson plan/Teacher manuals 
          - แบบเรียน 
            Textbook 
    1.2 ท าก าหนดการสอน 
         Scheduling a teaching plan 
    1.3 ท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. ศึกษาเนื้อหาและปฏิทินวิชาการของโรงเรียนแล้วท า
ก าหนดการสอนโดยวิเคราะห์ตามหลักสูตรแกนกลาง 
Study the content of the subject and the academic 
calendar of the school and write lesson plans by 
using the analysis of The Basic Education Core 
Curriculum. 
2.เลือกเทคนิคและวิธีการสอนให้บรรลุจุดประสงค์ของการ
สอนแต่ละครั้งเพ่ือท าแผนการจัดการเรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติการสอนจริง  
Choose teaching techniques and methods to 
achieve the teaching goals of a lesson plan. 
3.จัดท าสื่อด้วยตนเองหรือหาแหล่งสื่อ  
Create or appropriately leverage teaching aids. 
4.ท าเครื่องมือวัดผลประจ าแผนการจัดการเรียนรู้และประจ า
ภาคเรียน  
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รำยกำร 
Framework 

แนวปฏิบัติ 
Description 

         Writing a lesson plan 
    1.4 สอน 
         Teaching 
    1.5 ผลิตสื่อการเรียนรู้ 
         Creating teaching aids 
    1.6 วัดผลและการประเมิน 
          Evaluating and assess 
    1.7 จัดป้ายนิเทศและนิทรรศการในชั้นเรียน 
          Exhibit knowledge in classroom 

Create assessment tools for each lesson plan and 
for a semester. 
5.จัดป้ายนิเทศและนิทรรศการเสริมการสอน  
Exhibit knowledge to promote teaching. 
6.ปรับปรุงงานสอนตามค าแนะน าของอาจารย์นิเทศก์และครู
พ่ีเลี้ยง  
Improve teaching following suggestions of the 
university supervisor and mentors. 

2. งานกิจกรรมนักเรียนและการแนะแนว 
     Student activities and guidance 

2.1 งานชุมนุมหรือชมรม  
      Clubs 
2.2 งานแนะแนว 
     Guidance 
2.3 งานกีฬา 
     Sports 
2.4 งานตรวจสุขภาพนักเรียน 
     Student health examination 
2.5 การเข้าแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง 
     Lining students up in a rank and  

          attend the morning ceremony in  
          the school 

2.6 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     extracurricular activities 

1.ช่วยเป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมของชุมนุมหรือชมรม
Advise to students for community or club activities. 
2.แนะแนวทางการท างานของนักเรียนเป็นกลุ่ม เป็นราย 
บุคคล  
Give advice to students to work as a team and an 
individual. 
3.ช่วยงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาตามท่ีได้รับมอบหมายจากทาง
โรงเรียน  
Assist with sport games as assigned from a school. 
4. ช่วยงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและแนะแนวตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
Assist with student activities and guide students.  

 3. งานธุรการในชั้นเรียน 
     Administrative jobs in the classroom 
    3.1 ท าบัญชีเรียกชื่อ 

1.ท าเอกสารงานธุรการในชั้นเรียนตามระเบียบและค าแนะน า
จากครูพี่เลี้ยง / ผู้รับผิดชอบ 
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รำยกำร 
Framework 

แนวปฏิบัติ 
Description 

         Taking a roll-call 
    3.2 ท าบัตรสุขภาพ 
         Issuing health card 
    3.3 สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
         Student reports 
    3.4 งานข้อมูลสถิติ 
         Statistical data 
    3.5 สมุดประจ าชั้น 
         Class textbook 
    3.6 ระเบียบนักเรียน 
          Student regulations 
    3.7 จัดชั้นเรียน 
          Managing the classroom 
    3.8 ดูแลการเรียนของนักเรียน 
          Supervising student learning 

   Perform administrative jobs in the classroom in 
relation to the regulations and suggestions of a 
school mentor or a responsible person. 
2.จัดปรับปรุงนักเรียนเป็นกลุ่มเป็นรายบุคคล 
   Improve individual student and student group. 
 

4. งานธุรการทั่วไป  
    Administrative jobs 
   4.1 งานสารบรรณ  
         Correspondence 
   4.2 งานพัสดุ  
        Administrative jobs 
   4.3 งานการเงิน  
         Finance 

1.ศึกษาระเบียบของงานธุรการทั่วไปของโรงเรียนและปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง  
Study the regulations of administrative jobs in a 
school and perform them accordingly 
2.ปรึกษาขอค าแนะน าจากผู้เกี่ยวข้องหรือครูพ่ีเลี้ยงในการ
กรอกเอกสารแบบฟอร์มและใบเบิกต่าง ๆ  
Consult pertinent people and the school mentor to 
fill in the forms 

5. งานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน     
Developing School and Community 
   5.1 ดูแลความสะอาดทั่วไป  
         Cleaning 

1. ช่วยพัฒนาโรงเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
Be assigned to develop a school 
2. เข้าร่วมกิจกรรมหรือจัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียน  
Participate in school activities or conduct a project 
to develop the school 
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รำยกำร 
Framework 

แนวปฏิบัติ 
Description 

   5.2 ร่วมพัฒนาโรงเรียนตามความเหมาะสม 
         Appropriately develop the school 
   5.3 ร่วมพัฒนาชุมชนตามความเหมาะสม     
         Collaboratively develop the 
community. 

3. เข้าร่วมกิจกรรมหรือจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน 
Participate or conduct activities to develop the 
community 
 

6. งานวิจัยในชั้นเรียน  
     Classroom Research 

1.เขียนโครงการวิจัย ด าเนินการวิจัยและเขียนรายงานวิจัยใน
ชั้นเรียน  
Conduct and write a classroom research 
2.น าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
Present a classroom research 
3.จัดนิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้  
Exhibit and share knowledge 

7. ภาระงานตามที่ก าหนดในกรอบภาระงาน    
    Framework of Job Description 

ตามแนวทางที่ระบุในคู่มือและสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษา  
Comply with the guidelines specified in this manual. 

 

ระเบียบปฏิบัติส ำหรับนักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 และ 2 
Regulations for Pre-service Teacher during Internship in Education 1 and 2  
 

1.   นักศึกษาจะต้องแต่งเครื่องแบบตามระเบียบหรือข้อตกลงสถานศึกษา 
      Wear proper attire in accordance with the school’s regulations.  
2.   นักศึกษาจะต้องไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียง เช่น เสพเครื่องดองของเมา เล่นการพนัน 

ประพฤติผิดในทางชู้สาว 
      Do not behave in a way to damage reputation namely consuming alcoholic drinks, 

gambling, and having inappropriate romantic relationships. 
3.   นักศึกษาจะต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว ไม่ทะเลาะวิวาทกัน 
      Work harmoniously and avoid quarreling with others.   
4.   นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน า  ตักเตือนของผู้บริหารโรงเรียน ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์อย่าง

เคร่งครัด 
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 Strictly follow the school’s administrators, supervisors, and mentors. 
5.  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานตามก าหนดเวลาของทางโรงเรียน 
 Work within the school’s schedule. 
6.   นักศึกษาต้องลงเวลามาปฏิบัติงาน และเวลากลับในบัญชีลงเวลาตามความเป็นจริง 
 Show checking in and out time in work record. 
7.   วัน เวลาที่นักศึกษาไม่มีชั่วโมงสอน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในการเตรียมการจัดการเรียนรู้หรือ

ช่วยงานอยู่ในชั้นเรียนของตนหรือสถานที่ที่ก าหนด 
 In case of not having class, prepare your teaching, or be a teacher assistant in your class 

instead of doing nothing. 
8.  เมื่อนักศึกษาไม่สามารถไปปฏิบัติงานตามปกติ จะต้องลาตามระเบียบของทางราชการต่อผู้บริหาร

โรงเรียน ถ้านักศึกษามิได้ลาถือว่าขาดการปฏิบัติงานในวันนั้น ในกรณีที่สถานศึกษาต้องการให้
นักศึกษาไปท ากิจกรรมพิเศษ ทางสถานศึกษา จะขออนุญาตต่อทางมหาวิทยาลัยเป็นราย ๆ ไป 

 If you cannot work on that day, you must ask permission to take leave from the school’s 
administrator. If not, it becomes an absence. 

9.   ถ้ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงเรียน สถานศึกษา หรือตัวนักศึกษาเองต้องรีบ 
รายงานให้ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบทันที่ 

 If there are events that could cause damage to the school or students, it should 
immediately be reported to the school’s authorities. 

10. นักศึกษาจะต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด 
 Have at least 80% working attendance. 
11. นักศึกษาจะต้องส่งแผนการจัดการเรียนร ู้ หรือแผนการสอนให้ครูพ่ีเลี้ยงตรวจก่อนท าการสอนอย่าง

น้อย 1 สัปดาห์ หรือตามข้อตกลงของสถานศึกษา 
 Submit lesson plans to the school mentor at least one week before the class starts, or 

according to the school’s timeline. 
12. นักศึกษาควรประชุม ปรึกษาหารือเพ่ือวางโครงการปฏิบัติงาน และแก้ไขข้อบกพร่องตลอดจน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจ าทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งจดบันทึกการประชุมไว้ให้ชัดเจน
ให้หัวหน้านักศึกษาเสนอบันทึกการประชุมต่อครูพ่ีเลี้ยง/ผู้บริหารและอาจารย์นิเทศก์ทราบ 

 Regarding your project, consult the university supervisor, the school’s administrator, 
and mentor every week. Also, record the minutes, and reports of all authorities.  

13. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ เช่นเดียวกับครูประจ าการของโรงเรียน 
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 Follow all regulations, like a school teacher. 
 

กำรปฏิบัติตนส ำหรับนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู / Behaviors of Pre-service teachers 

 1.   กำรวำงตนต่อผู้บริหำร / Behaviors towards administrators: 
  -   ให้ความเคารพนับถือ / Pay respect 
  -   ให้ความร่วมมือ / Cooperate 
  -   ขอค าแนะน า / Ask for advice 
  -   มีเจตคติท่ีดี / Have good attitude 
  -   รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย / Have responsibility 
  -   เผยแพร่คุณงามความดี / Show good deeds 
  -   รักษาความลับของข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากโรงเรียน / Keep the school’s secrets 
 

 2.   กำรวำงตนต่อครูพี่เลี้ยง / Behaviors towards a school mentor: 

  -   ให้ความเคารพนับถือ / Pay respect 
 -   ขอค าติชม ข้อเสนอแนะหลังจากสอนแล้วเพ่ือปรับปรุง / Ask for comments and suggestions    
         after teaching 

  -   ให้ความร่วมมือกับหัวหน้าหมวดวิชาและครูพี่เลี้ยง / Cooperate with the Department head  
                    and a school mentor 
  -   ติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลเพื่อให้รับรู้กิจกรรมโดยตลอด / Keep contact 
  -   แสดงความมีน้ าใจให้ความช่วยเหลือตามแต่เวลาและโอกาสอันควร / Be benevolent 
 

 3.   กำรวำงตนต่อครูประจ ำชั้น / Behaviors towards a homeroom teacher: 

  - ให้ความเคารพนับถือ / Pay respect 
  -   รายงานความเป็นไปของนักเรียนให้ทราบ เช่น พฤติกรรมทางบวกและทางลบตลอด 
   จนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน / Report leaners’ performances, such as positive and  
                    negative behaviors or other problems. 
  -   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเป็นรายคน / Give each learner’s information 
  -   ขอความร่วมมือในการแก้ปัญหานักเรียน / Ask for contributions to solve problems about  
                    learners 
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 4.   กำรวำงตนต่ออำจำรย์อ่ืน ๆ / Behaviors towards other teachers: 

  -   มีสัมมาคารวะต่ออาจารย์ทุกท่าน / Show good manner towards all teachers 
  - แสดงความมีน้ าใจให้ความช่วยเหลือและความเป็นมิตรทั้งต่อหน้าและลับหลัง / Be benevolent 
  -   มีความจริงใจ เสมอต้นเสมอปลาย / Be sincere 

 -   ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ / Encourage harmony 
  -   มีความส ารวมทั้งกาย วาจา ใจ / Compose good behavior and mindset 
 

 5.   กำรวำงตนต่อนักเรียน / Behaviors towards students: 

  -   เอาใจใส่ในผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน / Be concern about students’  
                    grades and behavior.  
  -   รักษาความดีงามของตนที่เป็นผลให้นักเรียนยอมรับด้วยความเคารพเลื่อมใส / Maintain your   
                    virtue to be respected by students. 
  -   เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนตลอดจนท าตนให้เป็นที่วางใจ แก่นักเรียนที่มาขอค าปรึกษาในปัญหา 
                    ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน / Be a role model for students and be friendly to give students  
                    suggestions when having problems. 
  -   มีความสนใจและพร้อมที่จะช่วยปรับปรุงชั้นเรียน / Care for your class and improve your  
                    students. 
  -   มีความตระหนักว่า นักเรียนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันและต้องให้ความสนใจโดยใช้หลักจิตวิทยา 
                    การเรียนรู้ / Realize that each student is different and needs to be taken care of  
                    psychologically. 
  -   ให้ความยุติธรรมในการตัดสินการกระท าของนักเรียน / Be fair to judge students’  
                    performance. 
  -   มีความเมตตากรุณาต่อนักเรียนโดยเสมอภาค / Equitably have mercy. 
  -   ให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่ปฏิบัติงานได้ด ี/ Praise students when they do well. 
  -   แสดงความมีใจกว้าง อดทน อดกลั้นต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ / Be tolerant, patient in  
                    unwanted situations. 
  -   ไม่น าความลับส่วนตัวของนักเรียนมาเปิดเผย / Do not reveal students’ secrets. 
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 6.   กำรวำงตนต่ออำจำรย์นิเทศก์ / Behaviors towards a university supervisor: 

  -   มีสัมมาคารวะต่ออาจารย์ทุกคนในทุกคนสาขาวิชา / Have respect to all lecturers in the     

                    department. 

  -   เตรียมให้พร้อมอยู่เสมอเพ่ือรับการนิเทศ / Be ready for supervision. 

  -   ปฏิบัติตามค าชี้แนะด้วยเหตุผลอันควรแก่การปฏิบัติ / Follow the suggestions. 

  -   มีความขยัน อดทน อดกลั้น เอางานเอาการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติ 

   เต็มขีดก าลังความสามารถ / Show diligence and take responsibility. 

  -   แสดงความเป็นมิตรด้วยการเข้าพบปะทักทาย หรือขอค าปรึกษาแนะน า ตลอดจน 

   ให้การต้อนรับเมื่ออาจารย์มาเยี่ยมหรือท าการนิเทศ / Meet with and ask for suggestions  

   when the university supervisor visit, show good hospitality.  

  -   ให้ความเคารพนับถือ และเชื่อฟังในสิ่งที่ได้รับการชี้แนะ หรือตักเตือน / Rspect and obey. 

  -   ขอค าปรึกษากรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู / Consult  

                    with the university supervisor when you have problems about teaching professional  

                    internship. 
 

7. กำรวำงตนต่อเพื่อนนักศึกษำร่วมสถำบันและต่ำงสถำบัน / Behaviors towards friends from  
the same and other institutions: 

  -   แสดงความเป็นมิตรซึ่งกันและกัน / Be friendly. 
  -   ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในทางวิชาการ กิจกรรมของหมู่คณะตลอดจนปัญหา

ส่วนตัวบางประการเกี่ยวกับความคิดเห็นและการตัดสินใจ / Cooperate both academically 
and activity affairs, give personal help. 

  -   ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาที่ยังประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุง / Give suggestions or  
                    advice that is beneficial for development. 
        

 8.   กำรวำงตนต่อเจ้ำหน้ำที่และนักกำรภำรโรง / Behaviors towards officers and janitors: 

  -   แสดงความเป็นมิตรด้วยการทักทาย พูดคุยตามโอกาสอันควร / Greet friendly and talks with  
                    them. 
  -   ให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์เท่าที่จะท าได้ / Do a favor when they need it. 
  -   แสดงน้ าใจดี สุภาพ อ่อนโยน / Be generous. 
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 9.   กำรมีมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคลทุกฝ่ำย / Build up a good relationship with authorities of  

               the school. 

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลฝ่ายต่าง  ๆ ในสถานศึกษาเพราะการมีมนุษย์สัมพันธ์ มี
ความส าคัญอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา เพราะความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาส่วนหนึ่งอาจมาจากการช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง / Creating 
good relationship with other people in the school is very important for pre-service 
teachers’ work and pre-service teachers can succeed in their works because of 
other people’s support.  

-  ปฏิบัติตนเป็นสุภาพชนทั้งการพูดและการแสดงออกต่อบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษา / Speak 
politely and have good manners to and with the authorities. 

 

แนวปฏิบัติเรื่องกำรแต่งกำยของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
Dress code Regulations of Pre-service teacher for Internship in Education. 

 

กำรแต่งกำยนักศึกษำหญิง  / Female Dress Code 
1. เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวแบบสุภาพ ไม่มีลวดลายและไม่เย็บจีบ ไม่มีกระเป๋า ผ่าหน้าตลอด ตัว

เสื้อขนาดพอดีกับผู้ใส่ ไม่รัดรูป ไม่หลวมและไม่บางจนเกินไป ติดกระดุมโลหะสีขาวเครื่องหมาย 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ติดเข็มปกเครื่องหมาย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่รังกระดุมด้านซ้าย และติด
เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่หน้าอกเสื้อด้านขวาสอดชายเสื้ อไว้ในกระโปรงให้เห็น
เข็มขัด   
Shirt: Female students must wear a white short-sleeve shirt which has no patterns, 
pleats, or pocket.   The shirt must have full vertical opening buttons.  It must fit the 
body, not too tight, too loose and too thin. Female student wear a university shirt, 
which must have the silver metal buttons with the university logo. The left button 
hole of the collar must be tagged with the university collar badge.  The left bust of 
the shirt must be tagged with the university logo. The shirt must be tucked into and 
the belt revealed. 

2. กระดุม  ติดกระดุมโลหะที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และใช้เข็มเครื่องหมาย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ติดเสื้อที่หน้าอกด้านซ้าย 

           Buttons: Metal buttons and badges on the left bust must have the university logo.   
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3. กระโปรง ใช้กระโปรงทรงสุภาพสีด า เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูปจนเกินไป ยาว  ประมาณ
เข่าหรือคลุมเข่าเล็กน้อย รอยผ่าหน้าไม่ควรเกิน 3 นิ้ว กระโปรงจีบรอบใช้ได้ ห้ามใช้กระโปรงเอว
ต่ า กรณีกระโปรงยาว ความยาวต้องไม่เกินข้อเท้าไม่ลากพ้ืน และต้องเห็นรองเท้าเวลายืนหรือเดิน 

    Skirt: The skirt must be black without patterns.  It should never be too tight.  The 
hemlines should cover the knees or a bit below the knee.   The front slit should 
not be over three inches.  Pleated skirts are allowed, the reverse is true in lower-
waist skirts.  Regarding long skirts, the hemlines should hover around the ankles. 

4. เข็มขัด ใช้เข็มขัดสีด า หรือสีน้ าตาล หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
   Belt: The belt can be either black or brown with a university logo buckle.  
5. รองเท้า ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้น (คัทชู) สีด า แบบเรียบ ทรงสุภาพ รองเท้าส้นสูง ระหว่าง 1.5 - 2.5 

นิ้ว 
    Shoes: Black and polite court shoes are allowed.  The heel height must range from 

1.5 to 2.5 inches. 
6. ทรงผม ทรงผมแบบสุภาพ หากท าสีผม  ควรท าสีธรรมชาติไม่ฉูดฉาด 
    Hairstyles: Students must have appropriate hairstyles.  Dyeing hair is acceptable if 

it is not too colorful.  
7. เครื่องประดับ แบบสุภาพ สีไม่ฉูดฉาด 
    Accessories: Accessories must be appropriate and not too colorful. 

    

กำรแต่งกำยนักศึกษำหญิงมุสลิม / Female Muslim Dress Code 

 นักศึกษาหญิงมุสลิมที่ประสงค์แต่งกายแบบคุมฮิญาบ  ก าหนดแบบดังนี้ 
1. เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงข้อมือ  ปลายแขนรวบ  ทรงสุภาพไม่รัดรูป  ผ่าหน้าตลอด  ความ

ยาวเสื้อสุดปลายแขน  ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย  ไม่มีจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ห้ามม้วนพับ
แขนเสื้อ  และเก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรง  สวมเข็มขัดของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

    Shirt: Students must wear white long sleeve shirt with cuffs.  It must fit the body, 
along with full vertical opening buttons.  The cloth should not have patterns, 
pleated in the front or the back of the shirt. The sleeves should never be rolled 
up.  The shirt must be tucked into the skirt and the belt revealed. 

2. กระดุม  ติดกระดุมโลหะที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่    
   Button: Metal buttons and badges on the left bust must have the university logo.   
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3. กระโปรงยาวไม่เกินข้อเท้า ไม่ลากพ้ืน และต้องเห็นรองเท้าเวลายืนหรือเดิน 
    Hemlines should not be below the ankles or touch the floor.  Feet must be visible 

while standing. 
4. ผ้าคลุมผมตรง (ฮิญาบ) สีขาวไม่มีลวดลายติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระดับอกที่ผ้า

คลุมผมด้านขวา 
Hi ่jab must be white with no patterns.  The university badge should be tagged on 
the head scarves around the bust. 

5. เข็มขัด ใช้เข็มขัดสีด า หรือสีน้ าตาล หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
    Belt: The belt can be either black or brown with a university logo buckle.  
6. รองเท้า ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้น (คัทชู) สีด า แบบเรียบ ทรงสุภาพ รองเท้าส้นสูง ระหว่าง 1.5 - 2.5 

นิ้ว 
    Shoes: Black and polite court shoes are allowed. The heel height must range from 

1.5 to 2.5 inches. 
7. เครื่องประดับ แบบสุภาพ สีไม่ฉูดฉาด 
    Accessories: Accessories must be appropriate and not too colorful.  

 

กำรแต่งกำยนักศึกษำชำย / Male Dress Code 
1. เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาวหรือแขนสั้นสีขาว ผ้าธรรมดา ไม่มีลวดลาย ผ่าหน้าตลอด ขนาดพอดีกับผู้

ใส่ ไม่รัดหรือหลวมจนเกินไป สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นเข็มขัด ไม่พับแขนเสื้อและต้องติด
กระดุมเสื้อ คอเสื้อ และแขนเสื้อให้เรียบร้อย  

    Male students can either wear long or short sleeve shirts which is made of white 
cloth without patterns, having full vertical opening buttons.  The shirt must fit the 
body, not too loose or too tight.  The shirt should be tucked into the trousers to 
reveal the belt.  All buttons should be fastened up to the neck, including buttons 
on the cuffs.  Rolling up sleeves are not appropriate.   

2. เนคไท ใช้เนคไทสีแดงของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และกลัดเข็มเนคไทที่เป็นเครื่องหมาย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  การสวมใส่ต้องให้ปมเนคไทปิดกระดุมคอเสื้อปลายเนคไท อยู่ระดับเข็มขัด 

    Necktie: Student must wear the university red necktie with the university tie pin on 
the tie.  The tie must cover the collar button and the end of the tie must be above 
the belt.   
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3. ใช้กางเกงขายาวแบบสุภาพสีด า สีกรมท่า หรือสีน้ าเงิน ไม่ใช้ผ้ายืด ไม่ใช้กางเกงยีนส์  ใช้ผ้า
ธรรมดา มีห่วงส าหรับร้อยเข็มขัด มีกระเป๋าข้าง ขาไม่บาน หรือ แคบจนเกินไป 

    Trousers: The trousers’ colors are composed of black, navy, and dark 
blue.  Spandex and jeans are not allowed.  The trousers must have belt loops 
and pockets.  Flared and tampered with trousers are not allowed. 

4. เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด าไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
   Belt: The belt must be black without patterns, with the university logo buckle. 
5. รองเท้าและถุงเท้า ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด าแบบเรียบ ทรงสุภาพไม่มีลวดลาย ไม่เปิดปลายเท้า  
    ถุงเท้าสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย 
    Shoes and socks: Leather shoes must be black without patterns and open toe shoes 

are not allowed.  Polite color and no pattern socks are appropriate. 
6. ทรงผม ทรงผมสุภาพ ห้ามไว้หนวดเครา 
    Male students must have polite hairstyles and no mustache and beard. 

 

ระเบียบกำรลำกิจ  ลำป่วย / Regulations of taking business leaves and sick leaves. 

การลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาทั่ว ๆ ไปให้ใช้ระเบียบการลาเหมือนข้าราชการ  
ดังนี้ 
         Taking leave as a pre-service teacher is the same as government officers’ regulations. 

 

1. ลากิจไม่อนุญาตให้ลาในวันที่มีการเรียนการสอน  ยกเว้นกรณีที่จ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น และต้อง ส่งใบลา
ล่วงหน้าโดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อน 
You are not allowed to take leave on the day you have class, except for emergancy 
situations. Taking leave will be completed when you submit the leave form in advance 
and get approval. 

2. ลาป่วยอนุญาตให้ลาได้ตามความเป็นจริง และมีใบรับรองแพทย์ แต่เป็นไปตามระเบียบของข้าราชการ   
You can take sick leave, but it must be in line with the government officers’ regulations. 

 

หมำยเหตุ  การลาทุกชนิดนักศึกษาจะต้องปฏิบัติการสอนชดเชยให้เท่ากับจ านวนวันที่ลา  แต่ทั้งนี้มีสิทธิ์ในการลา
ได้ไม่เกิน 8 วันต่อภาคเรียน  โดยบันทึกวันที่สอนชดเชยไว้ในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และลงชื่อรับรองโดยครูพ่ีเลี้ยงซึ่งให้ใช้ใบลาของสถานศึกษา 
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Note: You can not take leave more than eight days per semester. However, you must compensate 
for your leaving. Also, your compensation must be recorded in the internship manual. It must be 
approved by your supervisor. 
 

ระเบียบปฏิบัติระหว่ำงท ำกำรสอน / Regulations for while-teaching period. 

1.  ต้องคอยดูแลควบคุมการเข้าแถวของนักเรียน 
    Take care of students’ morning assembly. 
2.  ในระหว่างเวลาราชการไม่อนุญาตให้กลับที่พัก หรือออกนอกบริเวณสถานศึกษา  หากม ีกิจจ าเป็น

จริง ๆ ให้ขออนุญาตผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร  และต้องลงชื่อในสมุดออกนอก
บริเวณสถานศึกษา 

    You are not allowed to go back home or go outside during office hours. If you have 
personal business, ask permission from administrators or other authorities, and record it 
in the school form. 

3.  นักศึกษาจะต้องลงเวลาท างานทั้งไปและกลับในบัญชีลงเวลามาท างานที่สถานศึกษา/หรือมหาวิทยาลัยจัด
ให้ 

    Record your attendance (in-out working time) in the school form and/or HU form. 
4. นักศึกษาที่มาลงเวลาท างานสาย  จะต้องชี้แจงต่อผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร  และมาสายได้ไม่เกินตามระเบียบข้าราชการ 
    Inform, and send the report to the administrator or other authorities when you are late. 

However, you can’t be late more than as the government regulations determined. 
5. เมื่อมีกิจกรรมพิเศษที่ต้องปฏิบัติในวันหยุดก็ให้ลงชื่อและเวลาปฏิบัติในสมุดบันทึกการลงเวลาในช่องหมาย

เหตุ  การปฏิบัติระหว่างสอนให้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษานั้น ๆ 
    Record in the form (‘Note’ column) when you work on the weekend. 

 

ระเบียบอ่ืน ๆ / Other regulations: 

 นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
          In other cases, you must follow the university’s regulations. 
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ฝ่ำยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
Professional Experience Department 

 

 

บทบำทหน้ำที่ของฝ่ำยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู / Role and Duties of the Professional Experience 
Department 
  1.1 ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศก์ 
   Coordinate with Academic Affairs of the University, lecturers, and supervisors. 

1.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
Prepare documentation for Teaching Professional Internship. 

1.3 จัดเตรียมโรงเรียนที่จะใช้เป็นหน่วยฝึกและจัดอาจารย์นิเทศ 
Prepare and contact a school to serve as a Training and Mentoring unit for pre-service 
teachers. 

  1.4 เชิญฝ่ายวิชาการหรือตัวแทนครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนประชุมปรึกษาและรับทราบวิธีด าเนินการ 
              ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   Invite the Academic staff and the mentoring school to discuss and agree on how to  
              proceds with the Teacher Training Experience. 

1.5 จัดนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
      Organize pre-service teachers and pre-service teachers orientation before Teaching 

Professional Internship. 
1.6 ออกหนังสือแจ้งโรงเรียนล่วงหน้าและท าหนังสือส่งตัวนักศึกษา 
      Issue a letter to the school in advance and a letter of dispatch to the pre-service 

teachers. 
1.7 จัดสัมมนาระหว่างปฏิบัติงานสอนและหลังปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 
      Organize seminars during and after the Teaching Professional Internship. 
1.8 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษา 
     Solve the pre-service teachers’ problem with the Teaching Practicum. 
1.9 รวบรวมผลการประเมินจากโรงเรียน อาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรียน มอบให้อาจารย์นิเทศก์ประจ า

วิชาตัดสินผลการเรียน 
      Collect assessment results from the school mentor and administrator to the university 

supervisors for grading. 
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ตอนที่ 3 / Section 3 
กำรประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

Assessment of the Teaching Professional Internship 
 

 

 

 

 

 
หลักกำรของกำรประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู / Priniciples of Assessment of Teaching 
Professional Internship 
 

 กำรประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู / Assessment of the Teaching Professional 
Internship 

1. เป็นการประเมินผลเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ในการเป็นครู โดยถือว่าการประเมินเพ่ือวินิจฉัย
ข้อดีและข้อดีและข้อปรับปรุงแก้ไขเป็นช่วง ๆ หรือเป็นล าดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่องกัน จะช่วยให้นักศึกษาครูได้
ทราบผลการประเมินและการปรับปรุงหรือการพัฒนาสมรรถนะในการเป็นครูได้สูงขึ้นตามล าดับแล้วจึงมีการ
ประเมินผลเพื่อตัดสินความสามารถนั้น ๆ ในภายหลัง 
    This assessment aims to develop various competencies in the teaching profession. It is 
considered that the assessment can point out both strengths and weakness of the pre-service 
teachers in formative manners so that the pre-service teachers can manke improvements in a 
sequential order. The pre-service teachers will be informed of the results of the assessment and 
improvement of their overall competency respectively. 

2. เป็นการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาให้ครอบคลุมในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านความรู้ เทคนิควิธี และ
คุณลักษณะ โดยอาศัยผู้ประเมินหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสถานทีฝ่ึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

    This assessment should perform holistically to cover various aspects of knowledge, 
techniques, methods, and characteristics by multiple assessors, both the university and the 
teacher training facility. 
 

จุดประสงค์ของกำรประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู / The aims of Assessment of Teaching 
Professional Internship 

 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีจุดประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ 
 Two aims of Assessment of Teaching Professional Internship 
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 1. เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาครูอย่างต่อเนื่องกันตลอดเวลา โดยให้
นักศึกษาครูได้ทราบผลการฝึกปฏิบัติและพัฒนาตนเองจนบรรลุผลตามเกณฑ์ของการฝึกปฏิบัติในรายวิชาของแต่
ละข้ันตอน 
    To evaluate progress continuously in the teaching practicum. Pre-service teachers have 
been informed of the results of their practice and become self-developed to achieve the criteria 
of the practice. 
 2. เพ่ือตัดสินผลรวมของการฝึกปฏิบัติในรายวิชาของแต่ละขั้นตอน หลังจากการพัฒนาความสามารถให้
ก้าวหน้าเป็นล าดับอย่างต่อเนื่องกันแล้ว 
     To determine the formative achievements of each step on this course after developing 
the pre-service teachers’ ability in a consecutive order. 
 

แนวปฏิบัติในกำรประเมิน / Guideline for the Assessment 

  การประเมินผลการปฏิบัติการสอน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  The processes of teaching assessment 

1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมความรู้ การฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาและสัมมนา
ระหว่างและหลังการฝึกปฏิบัติการสอนแล้ว จะต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด 
The pre-service teachers are required to complete minimally 80 percent of the full    
time Teaching Practicum. The assessments are from an orientation activity, learning 
supplementary activities, completion of attendance, seminars, and after completion 
ofTeaching Practicum.   

2. ประเมินจากคุณลักษณะและการปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
    Pre-service teachers will be assessed on their characteristics and behaviors while 

conducting the teaching practicum. 
3. ประเมินความสามารถการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
    Pre-service teachers will be assessed on their working capability during teaching 

practicum. 
4. ประเมินสมรรถภาพในการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
    Pre-service teachers will be assessed on their teaching ability. 
5. ประเมินจากการบันทึกความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากวิทยากร อาจารย์ผู้สอน และการปฏิบัติ

กิจกรรมที่ครบถ้วนทุกแบบบันทึก  
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    Pre-servie teacher will be assessed on the completion of a log book. The log book is for 
noting down all their activities, knowledge and experiences learned from different sources, 
e.g. guest speakers, lecturers, etc.   

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำตำมเกณฑ์คุรุสภำ 
Teacher Council of Thailand Standards for Internship in Education 

เกณฑ์กำรรับรองมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
Standards for Teaching 
Practicum Accreditation 

กำรปฏิบัต ิ
Practice 

ชิ้นงำน / หลักฐำน 
Evidence 

1.การจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
Learning management of 
professional courses.  

-การวิเคราะห์หลักสูตร 
-การจัดท าโครงการสอน 
-การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้
- analysis of curriculum  
- production of teaching project 
-Production of learning 
management plan  

-โครงงาน/โครงการสอนรายภาค 
-แผนการจัดการเรียนรู ้
- Teaching project 
- Learning management plan  

2.สามารถประเมิน ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับศักยภาพของผู้เรียน 
Providing for appropriate 
assessment and adjustment to 
potential of learners.  

-ประเมินผลการเรียน 
-วิเคราะห์ผู้เรียน/Case study. 
-พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
- Learner assessment 
- Analysis of learners/case study 
- Innovation development to 
develop learners   

-ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน 
-นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
- Result of learners’ analysis 
- Innovation and development  
of learning management   
 

3.สามารถท าวิจัยในชัน้เรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
Be able to do action research to 
develop students. 

-จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
- do action research to develop 
students 

-วิจัยในชัน้เรียน 
- วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
- Action research  
- Research for learning 
development 

4.สามารถจัดท ารายการผลการจัดการ
เรียนรู ้

-จัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
-บันทึกหลังสอน 
-ท ารายงานสรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

-บันทึกหลังการสอน 
-รายงานสรุปผลการจัดการเรียนรู ้
- Teaching record  
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เกณฑ์กำรรับรองมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
Standards for Teaching 
Practicum Accreditation 

กำรปฏิบัต ิ
Practice 

ชิ้นงำน / หลักฐำน 
Evidence 

Be able to do a report of their 
learning management. 

- Do a report of learning 
management  
- Do a teaching record 
- Do a summary report   

- Report of learning 
management  

5.การปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาความเป็นครู 
-จิตอาสา 
-งานครู 
Pertaining to behaviors to 
develop as teachers (voluntary 
tasks and teacher task) 

-โครงการพัฒนาส่งเสริมวชิาการ
(ร่วมกันทุกคน) 
- การร่วมกิจกรรม/จัดท าบนัทึกการ
ประชุมโครงการพัฒนาโรงเรียน 
- เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน 
- Academic-oriented project  
- Participation in activities and 
activity recordings 
- Participation in community 
development    

-รายงานสรุปโครงการ/   
การปฏิบัติงาน 
- บันทึกประจ าวนั 
- บันทึกการประชุม 
- Project summary report  
- Daily journal  
- Meeting minutes  

 

กำรประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู Assessment in Teaching Professional Internship. 

 1. การประเมินผลในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 
              Assessment of the Internship in Education I and II:  
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา / School administrator   10 % 

1.2 ครูพ่ีเลี้ยง / School mentor     40 % 
  1.3 อาจารย์นิเทศก์ / University supervisor             50 % 

รวม / Total             100 %   
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กำรประเมินผลในรำยวิชำกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1  และ 2 / Assessment of the Internship in 
Education I and II.  

แนวทำงกำรปฏิบัติ / Guidelines for Assessment 

1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมความรู้ การฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาและสัมมนา
ระหว่างและหลังการฝึกปฏิบัติการสอนแล้ว จะต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด 
Students are required to attend the orientation and supplementary activities, seminars 
during the practicum and after the practicum, and they need to complete a minimum of 
80% of the full time internship. 

2.  ประเมินจากคุณลักษณะและการปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
     Students will be assessed on behaviours and quality of being a pre-service teacher. 
3.  ประเมินความสามารถการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
     Students will be evaluated on their capabilities on being a pre-service teacher. 
4.  ประเมินสมรรถภาพในการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

                 Students will be assessed on their competencies.  
5.  ประเมินจากการบันทึกความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากวิทยากร อาจารย์ผู้สอน และการปฏิบัติ  
     กิจกรรมที่ครบถ้วนทุกแบบบันทึก   

                Their reports on knowledge and experience learned from speakers, lecturers, and the  
                 completion of activity forms.   
 

เอกสำรกำรประเมินผล / Documents for evaluating  

เอกสารการประเมินผลจากการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2  มีดังนี้ / Documents for 
teaching internship evaluation I and II: 
 1. แบบประเมินผล  มี 7  แบบ คือ / seven types of evaluation  

 1.1 แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตน (ป.1) 
              Evaluation form of Characteristics and Behaviors (P. 1) 

b. แบบประเมินงานในหน้าที่ครู (ป.2) 
Evaluation form of teachers’ task (P. 2) 

c. แบบประเมินสมรรถภาพการสอน (ป.3)  
Evaluation form of teaching capability (P. 3) 

d. แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติการสอน (ป.4) 
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Evaluation of teaching report (P. 4) 
e. แบบประเมินการเข้าร่วมการสัมมนาการปฏิบัติการสอน (ป.5) 

Evaluation of teaching seminar (P. 5) 
f. แบบประเมินคุณภาพโครงการวิจัยในชั้นเรียน (ป.6) (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1) 

Evaluation of quality of classroom research in Internship in Education I (P. 6) 
 1.7 แบบประเมินคุณภาพรายงานวิจัยในชั้นเรียน (ป.7) (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2) 

                        Evaluation of quality of classroom research report in Internship in Education 2  
                        (P. 7) 

2. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม มี 3 แบบ คือ / Three types of activity records: 
2.1 แบบบันทึกการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูผู้สอน (บ.1)  

Record of the pre-service teacher tasks (B.1) 
2.2 แบบบันทึกการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูประจ าชั้น (บ.2) 

Record of homeroom teacher’s tasks (B. 2) 
2.3 แบบบันทึกการมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน (บ.3) 

                         Record of daily activities (B. 3) 
 

ผู้ประเมิน / Assessor 

งำนที่ต้องประเมิน / Task  ผู้ประเมินผล / Evaluator 
1. แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตน (ป.1) 
Evaluation form of characteristics and practice (P. 1) 

ผู้บริหารสถานศึกษา   
School administrator 
ครูพี่เลี้ยง 
Teacher mentor 

2. แบบประเมินงานในหน้าที่คร ู (ป.2) 
Evaluation form of teachers' tasks (P. 2) 

ครูพี่เลี้ยง   
School mentor 
อาจารย์นิเทศ 
University supervisor 

3. แบบประเมินสมรรถภาพการสอน  (ป.3) 
Evaluation form of teaching capabilities (P. 3) 
 

ครูพี่เลี้ยง   
School mentor 
อาจารย์นิเทศก์  
University supervisor 

4. แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติการสอน (ป.4) อาจารย์นิเทศ 
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งำนที่ต้องประเมิน / Task  ผู้ประเมินผล / Evaluator 

Evaluation of teaching report (P. 4) University supervisor 

5. แบบประเมินการเข้าร่วมการสัมมนาการปฏิบัติการสอน (ป.5)  
Evaluation of teaching seminar (P. 5) 

อาจารย์นิเทศ 
University supervisor 

6. แบบประเมินคุณภาพโครงการวิจัยในชั้นเรียน  (ป.6) 
Evaluation of action research project in Internship in Education I  
(P. 6) 

อาจารย์นิเทศ 
University supervisor 

7. แบบประเมินคุณภาพรายงานวิจัยในชั้นเรียน (ป.7) 
Evaluation of action research report in Internship in Education II 
(P. 7) 

อาจารย์นิเทศ 
University supervisor 

 

คะแนนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 และ2 
Score allocation for Internship in Education I and II. 

แบบประเมิน 
Evaluation 

โรงเรียนหน่วยฝึก 
School อำจำรย์

นิเทศก ์
University 
supervisor 

ฝ่ำยฝึกฯ 
Professional 

Teaching 

รวม 
Total 

 
 
 

ผู้บริหำร 
School 

administr
ator 

ครูพี่เลี้ยง 
School 
mentor 

1. แบบประเมนิคุณลักษณะและการปฏิบัติตน (ป.1) 
Evaluation form of characteristics and 
practice (P. 1)  

10 10 - - 20 

2.แบบประเมินงานในหน้าที่ครู  (ป.2) 
Evaluation form of pre-service teachers' 
tasks (P. 2) 

- 10 10 - 20 

3.แบบประเมินสมรรถภาพการสอน (ป.3) 
Evaluation form of teaching capabilities (P. 
3) 

- 20 10 - 30 

4.แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติการสอน (ป.4) 
Evaluation of teaching reportt (P. 4) 

- - 10 - 10 
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แบบประเมิน 
Evaluation 

โรงเรียนหน่วยฝึก 
School อำจำรย์

นิเทศก ์
University 
supervisor 

ฝ่ำยฝึกฯ 
Professional 

Teaching 

รวม 
Total 

 
 
 

ผู้บริหำร 
School 

administr
ator 

ครูพี่เลี้ยง 
School 
mentor 

5. แบบประเมินการเข้าร่วมการสัมมนาการปฏิบัติ การ
สอน (ป.5)  
Evaluation of teaching seminar (P. 5) 

- - 10 - 10 

6. แบบประเมินคุณภาพโครงการ/รายงานวิจัยในชั้น
เรียน (ป.6) / (ป.7) 
Evaluation of action research project in 
Internship in Education I and II (P. 6) / (P. 7) 

- - 10 - 10 

รวม / Total 10 40 50 - 100 
7. เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตลอด
ภาคเรียน 
Attendance of supplementary activities   

 
 

 

ผ่าน/    ไม่
ผ่าน 

Pass / Not 
pass 

 

 

 

แนวทำงกำรประเมินผล / Guidelines for Assessment  
 1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศและเสริมประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติงาน และการ
สัมมนาทั้งระหว่างการฝึกปฏิบัติและหลังจากการฝึกปฏิบัติแล้ว ซึ่งจะต้องมีเวลำไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 ของเวลำ
ทั้งหมด 
       Assess from the orientation, supplementary-experience activities, practice, seminars 
in-between and after practicum. The students need to achieve at least 80% of total time. 
 2. ประเมินตามแบบประเมินผลในแบบประเมิน ป.1-ป.3 ให้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 ช่วง โดยผลการ
ประเมินช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ให้เป็นการประเมินผล “เพ่ือพัฒนา” ส่วนผลการประเมินช่วงที่ 3 เป็นการประเมินผล 
“เพ่ือสรุปผล” 
     Assess the pre-service students using P. 1 to P. 3 continuously, at least 3 times, having 
the 1st and 2nd time as a developmental assessment, and the 3rd time assessment will be an 
evaluative assessment. 
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 3.ในกรณีที่มีผู้ประเมินหลายคนให้คิดคะแนนเฉลี่ยในแต่ละแบบประเมินแล้วจึงคิดคะแนนรวมแล้ว
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมิน  
               When many evaluators are involved in assessments, average each evaluation results 
and sum up the total scores to compare it with the criteria.  

เกณฑ์กำรประเมิน / Criteria 

1. การตัดสินผลการปฏิบัติการสอน   ใช้เกณฑ์การตัดสินดังนี้ / Criteria of Teaching Internship is 
used as follows:  

คะแนน / Scores ระดับคะแนน / 

Scores’ level 

ค่ำคะแนน / 

Mean 

ควำมหมำย / Difinition 

90-100 A 4.00 ดีเยี่ยม          Excellent 

85-89 B+ 3.50 ดีมำก           Very Good 

80-84 B 3.00 ดี                Good 

70-79 C+ 2.50 ค่อนข้ำงดี      Fairly Good 

60-69 C 2.00 พอใช้           Fair 

55-59 D+ 1.50 อ่อน            Poor  

50-54 D 1.00 อ่อนมำก       Very Poor 

0-49 F 0 ตก              Fail 

 

ถ้าได้ระดับคะแนน ต่ ากว่า C หรือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในสถาบันและการปฏิบัติการสอนน้อยกว่ำ ร้อย
ละ 80 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ / If the score is below a C or the participation time in 
school and teaching practices are less than 80, the students must reenroll and restudy. 
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ภำคผนวก ก 

APPENDIX A 

 เอกสำรกำรประเมินและแบบบันทึก 

 กำรฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 และ 2  

Documents for evaluation and record of Teaching Internship at 

school 1 and 2  
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                                          แบบประเมินคุณลักษณะและกำรปฏิบัติตน 
        Evaluation form of Characteristics and Behaviors 

ผู้ประเมิน / Assessor      ผู้บริหำร / School Director       ครูพี่เลี้ยง / School Mentor 

ค ำชี้แจง / Instructions:   

                 1. โปรดระบุ  “ผลกำรประเมิน” ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีความหมาย ดังนี้ 

                    Please specify “Evaluation results” to relate with the opinion 

    5   หมายถึง / means ดีมาก / Excellent  

    4   หมายถึง / means  ดี / Good 

  3   หมายถึง / means ปานกลาง / Average  

  2   หมายถึง  / means พอใช้ / Fair  

  1   หมายถึง  / means        ควรปรับปรุง / need to be improved 

 2.  การประเมินผลช่วงที่  1  และช่วงที่  2  เป็นการประเมิน “เพื่อพัฒนำ”  ส่วนการประเมินผล

ช่วงที่  3  เป็นการประเมิน  “เพื่อสรุปผล” 

           Evaluation results of the first time and the second time are the evaluations “for 

development” and the third evaluation is “for summarizing the results”. 

 3.   โปรดสรุปผลการประเมินโดยกรอกคะแนนที่ได้  เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

       Please summarize the evaluation results by filling in the scores when comparing  

                      with a total score of 10. 
 

รำยกำรประเมิน / Evaluation List 
ผลกำรประเมิน Evaluation Result 

ช่วงที่ 1 
1st time 

ช่วงที่ 2 
2nd time 

ช่วงที่ 3 
3rd time 

1. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    Dress properly and correctly according to university. 

   

2. มีสัมมาคารวะ  แสดงกิริยามารยาทเหมาะสมกับกาลเทศะ    

ป.1 / P.1 
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รำยกำรประเมิน / Evaluation List 
ผลกำรประเมิน Evaluation Result 

ช่วงที่ 1 
1st time 

ช่วงที่ 2 
2nd time 

ช่วงที่ 3 
3rd time 

    Have good manners suitably with the circumstance. 
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
    A good role model for students. 

   

4. มีความรัก เมตตา และเอาใจใส่ต่อผู้เรียน 
    Have affection, generous and take care of students. 

   

5.  แสดงออกถึงความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืนมีความเสียสละ
ท างานให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
   Show generosity to others, be sacrifice and work for 
public benefit. 

   

6.  มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    Have responsibility and commitment to work 
effectively. 

   

7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี   
   Has a good interpersonal relationship. 

   

8. มีความม่ันคงทางอารมณ์และความอดทนต่อแรงกดดันต่างๆ 
   Have stable emotions and be patient under pressures. 

   

9. มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี 
   Be modern and advanced in technology. 

   

10. ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
      Always improve and develop own self.  

   

จากคะแนนเต็ม   50  คะแนน / Total score 50      รวมคะแนนที่ได้ / Score …………….  คะแนน 
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ / Opinions and Suggestions: 

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

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

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

 

สรุปผลกำรประเมิน    น้ าหนักคะแนนเต็ม  10  คะแนน  คิดจาก   คะแนนที่ได้  x 10……….…….คะแนน 

                                               50 

Sum of evaluation:  Weight of total score 10 from Total scores X 10 ……………………. Score 

                                                                               50 

 

            (ลงชื่อ / Signature)  ………………………..………………………  ผู้ประเมิน  / Assessor 

                                    (………………….……….…………...………..) 

                          วันที่ / Date  …….…/…..……..…….……/…...……….       
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                                               แบบประเมินงำนในหน้ำที่คร ู

                                          Evaluation form of Teachers’ task 

  

ผู้ประเมิน / Assessor    ครูพี่เลี้ยง / School Mentor     อำจำรย์นิเทศก์ / University Supervisor 
 

ค ำชี้แจง / Instructions:    

 1)   โปรดระบุ “ผลกำรประเมิน” ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  โดยมีความหมาย ดังนี้ 

  Please specify “Evaluation result” to relate with the opinion 

    5   หมายถึง / means ดีมาก / Excellent  

    4   หมายถึง / means  ดี / Good 

  3   หมายถึง / means ปานกลาง / Average  

  2   หมายถึง  / means พอใช้ / Fair  

  1   หมายถึง  / means        ควรปรับปรุง / need to be improved 

 2.  การประเมินผลช่วงที่  1  และช่วงที ่ 2  เป็นการประเมิน “เพื่อพัฒนำ”  ส่วนการประเมินผล

ช่วงที่  3  เป็นการประเมิน  “เพื่อสรุปผล” 

           Evaluation results of the first time and the second time are the evaluations “for 

development” and the third evaluation is “for summarizing the results”. 

 3.   โปรดสรุปผลการประเมินโดยกรอกคะแนนที่ได้  เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

       Please summarize the evaluation results by filling in the scores when comparing  

                      with a total score of 10 

รำยกำรประเมิน / Evaluation List 
ผลกำรประเมิน Evaluation result 

ช่วงที่ 1 
1st time 

ช่วงที่ 2 
2nd time 

ช่วงที่ 3 
3rd time 

1. ปฎิบัติงานก่อนโรงเรียนเข้าอย่างสม่ าเสมอ 
   Be punctual, arrive well before school starts.  

   

ป.2 / P.2 
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รำยกำรประเมิน / Evaluation List 
ผลกำรประเมิน Evaluation result 

ช่วงที่ 1 
1st time 

ช่วงที่ 2 
2nd time 

ช่วงที่ 3 
3rd time 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด ทักษะการท างานเป็นกลุ่มและ
เป็นรายบุคคล ตลอดจนใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างเหมาะสม 
    Encourage students to have critical thinking skill, be 
collaborative and individual skills including being 
enthusiastic of learning suitably.   

   

3. ตรวจผลงานของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน  
    Always check students’ work and update it.   

   

4. ปรับปรุงชั้นเรียนให้มีบรรยากาศสะอาดเรียบร้อยน่าเรียน 
    Create a classroom that is neat and conducive to 
learning.  

   

5. ท าเอกสารงานธุรการประจ าชั้นได้ถูกต้องและเรียบร้อย 
    Do classroom administrative documents correctly and 
neatly. 

   

6. ปฏิบัติเวรประจ าวันตามที่ได้รับมอบหมาย  
   Do daily duties assigned.  

   

7. เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน/โรงเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   Participate in students’ or school’s activities that is 
assigned.  

   

8. ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   Takes care of students individually. 

   

9. จัดป้ายนิเทศและมุมวิชาการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
    Create effective notice boards or academic corners. 

   

10. สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
    Teache ethics and morality effectively for students’ 
development. 

   

11. ศึกษางานในหน้าที่ครูด้านอ่ืน ๆ อยู่เสมอ 
   Always learn another teacher’s work.  
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รำยกำรประเมิน / Evaluation List 
ผลกำรประเมิน Evaluation result 

ช่วงที่ 1 
1st time 

ช่วงที่ 2 
2nd time 

ช่วงที่ 3 
3rd time 

จากคะแนนเต็ม  50  คะแนน / Total score 50              รวมคะแนนที่ได้ / Score …………….  คะแนน 

 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ / Opinions and Suggestions: 

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

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

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

 

สรุปผลกำรประเมิน    น้ าหนักคะแนนเต็ม  10  คะแนน  คิดจาก   คะแนนที่ได้  x 10……….…….คะแนน 

                                               50 

Sum of evaluation:  Weight of total score 10 from Total scores X 10 ……………………. Score 

                                                                               50 

  

            (ลงชื่อ / Signature)  ………………………..………………………  ผู้ประเมิน / Assessor 

                                    (………………….……….…………...………..) 

                     วันที่ / Date  …….…/…..……..…….……/…...……….       
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 แบบประเมินสมรรถภำพกำรสอนของนักศึกษำ 

Evaluation form of Teaching Capability 

 

ผู้ประเมิน / Assessor    ครูพี่เลี้ยง / School Mentor     อำจำรย์นิเทศก์ / University Supervisor 
 

ค ำชี้แจง / Instructions:   

 1)   โปรดระบุ “ผลกำรประเมิน” ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  โดยมีความหมาย ดังนี้ 
  Please specify “Evaluation results” to relate with the opinion 
    5   หมายถึง / means ดีมาก / Excellent  

    4   หมายถึง / means  ดี / Good 

  3   หมายถึง / means ปานกลาง / Average  

  2   หมายถึง  / means พอใช้ / Fair  

  1   หมายถึง  / means        ควรปรับปรุง / need to be improved 

 2.  การประเมินผลช่วงที่  1  และช่วงที่  2  เป็นการประเมิน “เพื่อพัฒนำ”  ส่วนการประเมินผล
ช่วงที่  3  เป็นการประเมิน  “เพื่อสรุปผล” 

           Evaluation results of the first time and the second time are the evaluations “for 
development” and the third evaluation is “for summarizing the results”. 

 3.   โปรดสรุปผลการประเมินโดยกรอกคะแนนที่ได้  เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
       Please summarize the evaluation results by filling in the scores when comparing   
                      with a total score of 10 
 

รำยกำรประเมิน / Evaluation List 

ผลกำรประเมิน  
Evaluation Result 

ช่วงที่ 1 
1st time 

ช่วงที่ 2 
2nd time 

ช่วงที่ 3 
3rd time 

ตอนที่ 1  กำรเตรียมกำรสอน : มีแผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่มี 
ส่วนประกอบดังนี้  

   

ป.3 / P.3 
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รำยกำรประเมิน / Evaluation List 

ผลกำรประเมิน  
Evaluation Result 

ช่วงที่ 1 
1st time 

ช่วงที่ 2 
2nd time 

ช่วงที่ 3 
3rd time 

Section 1: Teaching Preparation: Have a lesson plan with 
details. 
1.   สาระส าคัญมีความถูกต้อง 
     Main points are correct. 
2.   จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนและเหมาะสม 
     Learning objectives are clear and suitable. 

   

3.   ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     Design a learning leasson that focuses on the students. 

   

4.   เนื้อหาสาระมีความถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน 
     Learning contents are correct, covered and clear. 

   

5.   มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน 
     There are important elements completed. 

   

6. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละหัวข้อมีความ     
สอดคล้องกัน 

     Elements of the lesson plan in each topic are relevant. 

   

7.   มีการวิเคราะห์ผู้เรียนและยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน 
     There are students’ analyses and acceptance of  
students’ differences. 

   

8.    ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตรงเวลาตามที่ก าหนดก่อนด าเนินการ
สอน 
      Send lesson plans punctually before teaching. 

   

9.    สื่อมีความหลากหลายและเร้าความสนใจ 
      Several motivating teaching materials are used. 

   

10.  สื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
      Teaching materials are relevant to learning objectives. 

   

11.  มีการประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น    
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รำยกำรประเมิน / Evaluation List 

ผลกำรประเมิน  
Evaluation Result 

ช่วงที่ 1 
1st time 

ช่วงที่ 2 
2nd time 

ช่วงที่ 3 
3rd time 

      Local resources are utilized for learning. 
12.  มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
      Technology is applied for teaching. 

   

13.  การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน 
      Evaluation and measurement is relevant to learning 
objectives. 

   

14.  เครื่องมือ  วิธีการ  และเกณฑ์มีความสอดคล้องกัน 
      Tools, processes and crietria are related. 

   

ตอนที่ 2  กำรด ำเนินกำรสอน มีส่วนประกอบดังนี้ 
Section 2: Teaching process  
15.  ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ 
      Teaches according to a prescribed lesson plan. 
       15.1 สอนตามจุดประสงค ์/ Teaching is based on 
objectives. 

   

       15.2 จัดกิจกรรมหลากหลายและชิ้นงาน / Organizes several 
activities and assessment. 

   

       15.3 จัดกิจกรรมที่แสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ / Organizes 
activities that contain knowledge with different strategies. 

   

       15.4 จัดกิจกรรมเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน / 
Organize suitable activities matching students’ abilities. 

   

16.  มีการใช้ค าถามเพ่ือให้เกิดการคิดวิเคราะห์ / Use questions for 
creating critical thinking. 

   

17.  ด าเนินการสอนอย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องและสอดคล้อง 
     Teach systematically, continuously and congruently.  

   

18.  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  
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รำยกำรประเมิน / Evaluation List 

ผลกำรประเมิน  
Evaluation Result 

ช่วงที่ 1 
1st time 

ช่วงที่ 2 
2nd time 

ช่วงที่ 3 
3rd time 

     Provide suitable opportunities for students to participate 
and exchange knowledge in activities. 
19.  ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
       Use suitable learning materials for contents. 

   

20.  ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิด  ฝึกปฏิบัติและแก้ปัญหา  
      Encourgage students to think, practice and solve 
problems.         

   

21.  ใช้กริยา วาจา  ท่าทาง และน้ าเสียงสื่อสารได้น่าสนใจ 
      Be well-mannered, with gentle speech, gestures and 
voice. 

   

22.  สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมตามวิถีไทย 
      Teache ethics and morality according to Thai ways. 

   

23.  มีการให้ก าลังใจและเสริมแรงแก่ผู้เรียน 
      Give moral support and motivate students. 

   

24.  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน 
      Create circumstances and atmosphere that are 
conduvice to learning. 

   

25.  สามารถจัดการชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม 
      Manage classroom suitably. 

   

26.  มีความอดทนที่จะสอนให้นักเรียนเข้าใจ 
      Be patient to make students understand.   

   

27.  มีความเป็นมิตรแก่ผู้เรียน 
      Be friendly with students. 

   

28. เอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาค   
      Look after every student equally. 

   

29.  สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนที่จูงใจ    
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รำยกำรประเมิน / Evaluation List 

ผลกำรประเมิน  
Evaluation Result 

ช่วงที่ 1 
1st time 

ช่วงที่ 2 
2nd time 

ช่วงที่ 3 
3rd time 

      Create a motivating learning atmosphere.  
30.  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
      Provide suitable opportunities for students to 
participate and exchange knowledge in teaching-learning 
activities. 

   

31.  ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเชื่อมโยงประสบการณ์ชีวิตจริง 
       Use various resources to link with real-life experiences. 

   

32.  ใช้ค าถามกระตุ้นความคิดและให้ตัวอย่างทั่วถึง 
       Use questions to motivate thought and provide 
sufficient examples. 

   

33.  ให้ข้อมูลย้อนกลับเน้นส่วนดีและชี้แนะสิ่งที่ควรปรับปรุง 
       Provide the positive feedback with suggestions. 

   

ตอนที่  3 กำรประเมินผล 
Section 3: Evaluation   
34.  มีการก าหนดเกณฑ์การวัดประเมินผลที่ชัดเจน 
      Have clear criteria for evaluation. 

   

35.  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน ตามสภาพจริง 
      Use ways to assess and evaluate according to real 
situations. 

   

36.  น าผลการประเมิน มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน 
      Use evalutions to improve teaching-learning processes. 

   

37.  มีการบันทึกหลังสอน 
      Has a teaching record after teaching. 

   

     (รวม 200 คะแนน) (total 200 marks)        รวมคะแนนที่ได้ / Score   ………………………  คะแนน 
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ / Opinions and Suggestions: 

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

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

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

สรุปผลกำรประเมิน Summary of evaluation  

       ส าหรับครูพี่เลี้ยง    น้ าหนักคะแนนเต็ม  20  คะแนน  

                          School mentor    Weight of total score 20  

        คิดจาก Calculate from       คะแนนที่ได้ / Scores  =   ……….……. คะแนน / score 
                                                               20 
                     

      ส าหรับอาจารย์นิเทศก์   น้ าหนักคะแนนเต็ม  10  คะแนน   

                         University supervisor    Weight of total score 20 

        คิดจาก Calculate from       คะแนนที่ได้ / Scores  =   ……….……. คะแนน / score 
                                                               20 
                     

(ลงชื่อ/ Signature)  ………………………..………………………  ผู้ประเมิน / Assessor 

                           (………………….……….…………...………..) 

             วันที่ / Date  …….…/…..……..…….……/…...……….       
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                                    แบบประเมินรำยงำนผลกำรปฏิบัติกำรสอน 

                           Evaluation form of Teaching Report 

 

                          (ส ำหรับอำจำรย์นิเทศก์ / University Supervisor) 

ค ำชี้แจง ให้ประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติการสอนจากการบันทึกการปฏิบัติงาน / กิจกรรมต่างๆ โดยท า
เครื่องมือ √ ลงในช่อง “ผลการประเมิน”โดยก าหนดความหมายคะแนนดังนี้ 

Instructions: Evaluate from teaching and work reports/activities by ticking ✓ the appropriate    
                  box.    
                  “Evaluation Results” as prescribed below: 

5  หมายถึง  สาระมีความครอบคลุมชัดเจน มากที่สุด 
           Means           Most of the content is covered and clear. 
4  หมายถึง  สาระมีความครอบคลุมชัดเจน มาก 
           Means           Much of the content is covered and clear. 
3  หมายถึง  สาระมีความครอบคลุมชัดเจน ปานกลาง 
           Means           An average amount of the content is covered and clear. 
2  หมายถึง  สาระมีความครอบคลุมชัดเจน น้อย 
          Means            A little content is covered and clear. 
1  หมายถึง  สาระมีความครอบคลุมชัดเจน น้อยที่สุด 
           Means           Very little content is covered and clear. 
 

รำยกำรประเมิน Evaluation List 
ผลกำรประเมิน  

  Evaluation Result 
5 4 3 2 1 

1. ด้านเนื้อหาสาระมีความตรงประเด็นที่ก าหนดให้ 
The contents match with the prescribed objectives. 

     

2. สาระมีความครอบคลุมชัดเจน 
The content is covered and clear. 

     

ป.4 / P.4 
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รำยกำรประเมิน Evaluation List 
ผลกำรประเมิน  

  Evaluation Result 
5 4 3 2 1 

3. มีความเป็นระบบระเบียบในการจัดท ารายงาน 
Work is neat and systematic. 

     

4. การใช้ภาษามีความถูกต้องเหมาะสม 
Use proper and suitable language. 

     

5. มีระบบการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
Have a system for referring to correct and reliable resources. 

     

6. ข้อมูลเนื้อหาสาระมีความน่าเชื่อถือ 
The content and information are reliable. 

     

7. สาระที่เสนอ สะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจของผู้รายงาน 
The presented content reflects the reporter’s knowledge and 
understanding. 

     

8. สาระเนื้อหาสะท้อนถึงการน าไปใช้ประโยชน์ 
The content of subject reflects utilization. 

     

9. สะท้อนความคิดเห็นที่ได้จากการปฏิบัติงานต่อการเรียนรู้ 
Give the opinions from the learning. 

     

10.โดยภาพรวมของรายงานนี้มีคุณภาพ/ประโยชน์ต่อการปฏิบัติการสอน 
   Overall, this report has quality / benefits to teaching. 

     

จำกคะแนนเต็ม 50 คะแนน / From total score 50      คะแนนรวมที่ได้ / Score ……………………… 

 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ / Opinions and Suggestions:  

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

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

..………………………………………………………………………………………..………………………..………………………………………… 
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สรุปผลกำรประเมิน    น้ าหนักคะแนนเต็ม  10  คะแนน  คิดจาก   คะแนนที่ได้  x 10……….…….คะแนน 

                                               50 

Sum of evaluation:  Weight of total score 10 from Total scores X 10 ……………………. Score 

                                                                               50 

  

            (ลงชื่อ / Signature)  ………………………..………………………  ผู้ประเมิน / Assessor 

                                    (………………….……….…………...………..) 

                     วันที่ / Date  …….…/…..……..…….……/…...……….       
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       แบบประเมินกำรเข้ำร่วมกำรสัมมนำกำรปฏิบัติกำรสอน 
                                                        Evaluation of Teaching seminar 

 

ภำคกำรศึกษำที่ / Semester ......... ปีกำรศึกษำ / Academic Year ............. 
 

(ส ำหรับอำจำรย์นิเทศก์ / University Supervisor) 
 

ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง “ผลการประเมิน” ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยก าหนด
คะแนนให้มีความหมายดังนี้  

Insructions: Please tick ✓ the “Evaluation result” box that matches with the opinion  
  5  หมายถึง  มีการด าเนินงาน ดีมาก 
   Means   has excellent progress 
  4  หมายถึง  มีการด าเนินงาน ดี 
   Means   has good progress 
  3  หมายถึง  มีการด าเนินงาน ปานกลาง  
                               Means            has average progress 
  2  หมายถึง  มีการด าเนินงาน น้อย 
                               Means            has little progress 
  1  หมายถึง  มีการด าเนินงาน น้อยมาก 
                               Means            has very little progress  

 

รำยกำรประเมิน Evaluation List 
ผลกำรประเมิน 

 Evaluation Results 
5 4 3 2 1 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเต็มเวลา 
Full time participate in seminar activities.  

     

2. การเตรียมความพร้อมในการน าเสนอ 
Preparation for presentation. 

     

ป.5 / P.5 
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รำยกำรประเมิน Evaluation List 
ผลกำรประเมิน 

 Evaluation Results 
5 4 3 2 1 

3. การใช้ภาษาในการสื่อสาร 
Be able to use proper language for communication. 

     

4. การท างานเป็นทีม 
Work as a team member. 

     

5. การใช้เทคนิควิธีการน าเสนอที่เหมาะสม 
Select suitable presentation techniques. 

     

6. การน าเสนอผลการปฏิบัติงานครบตามประเด็นที่ก าหนด 
Present work that relates to the prescribed objectives.  

     

7. ความชัดเจนของการน าเสนอ 
Clear presentation. 

     

8. การใช้เวลาอย่างเหมาะสมกับการด าเนินกิจกรรม 
Suitable timing for activities.  

     

9. สร้างบรรยากาศและการจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
Create an atmosphere and motivation that promote co-
operative learning. 

     

10. สาระที่น าเสนอช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติการสอน 
Content presented help to develop teaching and learning. 

     

จำกคะแนนเต็ม 50 คะแนน / Total Score 50            คะแนนรวมที่ได้ / Score………………………… 
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สรุปผลกำรประเมิน    น้ าหนักคะแนนเต็ม  10  คะแนน  คิดจาก   คะแนนที่ได้  x 10……….…….คะแนน 

                                               50 

Sum of evaluation:  Weight of total score 10 from Total scores X 10 ……………………. Score 

                                                                               50 

  

            (ลงชื่อ / Signature)  ………………………..………………………  ผู้ประเมิน / Assessor 

                                    (………………….……….…………...………..) 

                     วันที่ / Date  …….…/…..……..…….……/…...……….       
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                              แบบประเมินคุณภำพโครงกำรวิจัยในชั้นเรียน 
                       Evaluation of the quality of classroom research  

(ส ำหรับอำจำรย์นิเทศก์ / University Supervisor) 
 

ค ำชี้แจง ให้ประเมินคุณภาพโครงการวิจัยในชั้นเรียนตามรายการประเมิน โดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง 
“ผลการประเมิน” โดยก าหนดคะแนนมีความหมายดังนี้ 

Insructions Please tick ✓ the “Evaluation result” box that matches the opinion.  
  5  หมายถงึ   มีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน สอดคล้อง มากท่ีสุด 
                               Means    The most suitable, clear and relevant.  
  4  หมายถึง   มีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน สอดคล้อง มาก 
   Means    Much suitable, clear and relevant.  
  3  หมายถึง   มีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน สอดคล้อง ปานกลาง 
                               Means    Average suitable, clear and relevant.   
  2  หมายถึง   มีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน สอดคล้อง น้อย 
                               Means    Little suitable, clear and relevant.  
  1  หมายถึง   มีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน สอดคล้อง น้อยมาก 
                               Means    Very little suitable, clear and relevant.  
  

รำยกำรประเมิน Evaluation List 
 ผลกำรประเมิน 

Evaluation Result 
5 4 3 2 1 

1.ชื่อเรื่องวิจัยมีความชัดเจน 
  The research topic is clear. 

        

2.ระบ/ุอธิบายปัญหาวิจัยการเรียนรู้ได้ชัดเจน 
  Clearly specifies / describes a learning research problem.  

        

3.วัตถุประสงค์การวิจัยถูกต้องและชัดเจน 
   Provide correct and clear research objectives.  

        

4.ระบวุิธีการ/นวัตกรรมแก้ปัญหาเหมาะสม         

ป.6 / P.6 
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รำยกำรประเมิน Evaluation List 
 ผลกำรประเมิน 

Evaluation Result 
5 4 3 2 1 

   Specify suitable processes/innovations of solving the 
problem. 
5.ก าหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับถูกต้องชัดเจน 
  Describe the correct and clear advantages. 

        

6.ระบุนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาชัดเจน 
   Identify the sample group clearly. 

        

7.ระบุเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลถูกต้อง 
   Specify research tools for collecting data correctly. 

        

8.ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเชิงปฏิบัติการ 
  Prescribe the definitions of practical words 

        

9.ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้องชัดเจน 
   Prescribe the process of data analysis correctly and clearly. 

        

10.ส่วนประกอบโครงการวิจัยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
    Research elements are relevant. 

        

จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน  / Total Score 50           คะแนนรวมที่ได้ / Score  ………………………… 
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ / Opinions and Suggestions 

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

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

..……………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………. 
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สรุปผลกำรประเมิน    น้ าหนักคะแนนเต็ม  10  คะแนน  คิดจาก   คะแนนที่ได้  x 10……….…….คะแนน 

                                               50 

Sum of evaluation:  Weight of total score 10 from Total scores X 10 ……………………. Score 

                                                                               50 

  

            (ลงชื่อ / Signature)  ………………………..………………………  ผู้ประเมิน / Assessor 

                                    (………………….……….…………...………..) 

                     วันที่ / Date  …….…/…..……..…….……/…...……….       
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                                   แบบประเมินคุณภำพรำยงำนวิจัยในชั้นเรียน 

                             Evaluation of the quality of classroom research 

                                 

ค ำชี้แจง ให้ประเมินคุณภาพรายงานวิจัยในชั้นเรียนตามรายการประเมิน โดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง“ผล
การประเมิน” โดยก าหนดคะแนนมีความหมายดังนี้ 

Insructions: Please tick ✓ the “Evaluation result” box that matches the opinion.  
  5  หมายถึง   มีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน สอดคล้อง มากท่ีสุด 
                               Means    Most suitable, clear and relevant.  
  4  หมายถึง   มีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน สอดคล้อง มาก 
   Means    Much suitable, clear and relevant.  
  3  หมายถึง   มีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน สอดคล้อง ปานกลาง 
                               Means    Average suitable, clear and relevant.   
  2  หมายถึง   มีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน สอดคล้อง น้อย 
                               Means    Little suitable, clear and relevant.  
  1  หมายถึง   มีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน สอดคล้อง น้อยมาก 
                               Means    Very little suitable, clear and relevant.  
 

รำยกำรประเมิน Evaluation List  ผลกำรประเมิน 
Evaluation Result 

5 4 3 2 1 

1. รายงานการวิจัยมีส่วนประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
The research has completed elements. 

     

2. การเขียนรายงานการวิจัยมีความเป็นระบบ 
The research has been conducted systematically. 

     

3. รายงานการวิจัยมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักการใช้
ภาษาและการอ้างอิง 
The research is correct according to academic 
concepts, language usage and reference. 

     

ป.7 / P.7 
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รำยกำรประเมิน Evaluation List  ผลกำรประเมิน 
Evaluation Result 

5 4 3 2 1 

4. น าเสนอผลการวิจัยมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  
Research presentation is completed and correct.  

     

5. การใช้ค า วลี/ภาษามีความคงเส้นคงวา 
Use a balance of words, phrases / languages. 

     

6. เนื้อหาสาระระหว่างบท/ตอน/หัวข้อมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน 
Contents of each section / topic is relevant. 

     

7. วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์มีความถูกต้อง 
Data analysis and analysis of presentation are 
correct. 

     

8. สรุปผลการวิจัยได้ถูกต้องครอบคลุม ครบถ้วน 
Research results are correct and completed. 

     

9. อภิปรายผลการวิจัย/สะท้อนความคิดเห็นต่อการวิจัยได้
ถูกต้อง สมเหตุสมผล 
Research discussion reflects the opinions to the 
research correctly and reasonably. 

     

10.ผลการวิจัยสะท้อนถึงผลส าเร็จในการแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน 
Research results reflect the success in problem 
solving / learner’s development. 

        

จำกคะแนนเต็ม 50 คะแนน / Total Score 50           คะแนนรวมที่ได้ / Score ………………………… 

 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ / Opinions and Suggestions:  

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

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

..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
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สรุปผลกำรประเมิน    น้ าหนักคะแนนเต็ม  10  คะแนน  คิดจาก   คะแนนที่ได้  x 10……….…….คะแนน 

                                               50 

Sum of evaluation:  Weight of total score 10 from Total scores X 10 ……………………. Score 

                                                                               50 

  

            (ลงชื่อ / Signature)  ………………………..………………………  ผู้ประเมิน / Assessor 

                                    (………………….……….…………...………..) 

                     วันที่ / Date  …….…/…..……..…….……/…...……….       
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ภำคผนวก ข  
APPENDIX B 

แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำทีค่รู 
Records on teachers’ task 
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                                    แบบบันทึกกำรปฏิบัตงิำนในหน้ำที่ครูผู้สอน 

                                    Record on Teachers’ task 

 

ค ำชี้แจง / Instructions: 
 1. ให้นักศึกษาบันทึกการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน ตามประเด็น รายการที่ก าหนดให้           
                        (ทุกสัปดาห์)  
     Write down regularly on teacher’s duties based on the prescribed topics.       
                        (every week) 

 2. สรุปสังเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน (ทุกเดือน) 
              Summarize and synthesize teacher’s duties. (every month)  
  3. สะท้อนความคิดต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูผู้สอน (เมื่อสิ้นภาคการศึกษา) 
              Reflect on opinions on teacher’s duties (when the semester finishes) 
  

สัปดำห์ที่ 
Week 
no. 

วันเดือนปี 
Date/Month 

/ Year 

รำยกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูผู้สอน 
List of teacher’s duties 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้  
และปรับปรุงพัฒนำ 

What are learnt and 
improved  

1 

   

2 

   

บ.1 / B.1 
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สัปดำห์ที่ 
Week 
no. 

วันเดือนปี 
Date/Month 

/ Year 

รำยกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูผู้สอน 
List of teacher’s duties 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้  
และปรับปรุงพัฒนำ 

What are learnt and 
improved  

3 

   

4 

   

5 

   

 

สรุปสังเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูผู้สอน เดือน_________________ 

Summarize and synthesize teacher’s duties on (month) ______________________ 
 

งำนที่ได้ปฏิบัติ 
Assigned work 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
Things that are learnt 

ข้อเสนอแนะ 
Suggestion 
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งำนที่ได้ปฏิบัติ 
Assigned work 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
Things that are learnt 

ข้อเสนอแนะ 
Suggestion 

 

 

 

  

 

กำรสะท้อนควำมคิดต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของครูผู้สอน / Reflection on teachers’ task 

แนวทำงกำรน ำไปประยุกต์ใช้/ Ways to apply 

        

       ลงชื่อ / Signature............................................................ 

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

                       ............../.............../............. 
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                              แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูประจ ำช้ัน 

                                Record on Homeroom Teacher’s duties 

 
ค ำชี้แจง / Instructions   

1. ให้นักศึกษาบันทึกการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูประจ าชั้น ตามประเด็น รายการที่  
                        ก าหนดให้ (ทุกสัปดาห์) 
                        Write down regularly on homeroom teacher’s duties based on the prescribed    
                        topics. (every week) 

2. สรุปสังเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูประจ าชั้น (ทุกเดือน) 
              Summarize and synthesize the homeroom teacher’s duties. (every month)  

3. สะท้อนความคิดต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูประจ าชั้น (เมื่อสิ้นภาคการศึกษา) 
   Reflect on the opinions on homeroom teacher’s duties (when the semester  
   finishes) 

สัปดำห์ที่ 
Week 
no. 

วันเดือนปี 
Date/Month

/ Year 

รำยกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูประจ ำชั้น 
List of homeroom teacher’s duties 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้  
และปรับปรุงพัฒนำ 

What are learnt and 
improved 

1 

   

2 

   

บ.2 / B.2 
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สัปดำห์ที่ 
Week 
no. 

วันเดือนปี 
Date/Month

/ Year 

รำยกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูประจ ำชั้น 
List of homeroom teacher’s duties 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้  
และปรับปรุงพัฒนำ 

What are learnt and 
improved 

3 

   

4 

   

5 

   

 

สรุปสังเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูประจ ำชั้น เดือน_________________ 

Summarize and synthesize homeroom teacher’s duties on (month) __________________ 

งำนที่ได้ปฏิบัติ 
Assigned work 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
Things that are learnt 

ข้อเสนอแนะ 
Suggestion 
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งำนที่ได้ปฏิบัติ 
Assigned work 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
Things that are learnt 

ข้อเสนอแนะ 
Suggestion 

 

 

 

 

  

 

กำรสะท้อนควำมคิดต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของครูประจ ำชั้น / Reflection on homeroom teacher’s 

duties 

แนวทำงกำรน ำไปประยุกต์ใช้ / Ways to apply. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ลงชื่อ / Signature............................................................ 

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

        ............../.............../............. 
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                            แบบบันทึกกำรมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมประจ ำวัน 

                               Record of Participation in Daily work 
 

ค ำชี้แจง / Instructions 
 1. ให้นักศึกษาบันทึกการมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันตลอดระยะเวลาของการ    
                      ปฏิบัติการสอน 
     Write down the daily participation during teaching internship 
  2. ให้สรุปสังเคราะห์ผลการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม 
      Summarize and synthesize the results of participation 

3. ให้สะท้อนความคิดต่อการมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรม 
    Reflect on the opinions of participation 
 

วันเดือนปี 
Date/Month

/Year 

รำยกำรกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมปฏิบัติ 
List of participation activities  

สิ่งท่ีได้เรียนรู้และพัฒนำตนเอง 
What are learnt and 

developed. 
   

   

   

   

   

   

   

   

บ.3 / B.3 
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วันเดือนปี 
Date/Month

/Year 

รำยกำรกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมปฏิบัติ 
List of participation activities  

สิ่งท่ีได้เรียนรู้และพัฒนำตนเอง 
What are learnt and 

developed. 
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วันเดือนปี 
Date/Month

/Year 

รำยกำรกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมปฏิบัติ 
List of participation activities  

สิ่งท่ีได้เรียนรู้และพัฒนำตนเอง 
What are learnt and 

developed. 
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สรุปสังเครำะห์ผลกำรเข้ำร่วมปฏิบัติกิจกรรม / Summarize and synthesize the results of 
participation 

สรุปกิจกรรมที่ร่วมปฏิบัติ 

Summary of the participated activities 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้และพัฒนำตนเอง 

What are learnt and developed. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



99 

                  คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

กำรสะท้อนควำมคิดต่อกำรมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรม / Reflection on activity participation  

แนวทำงกำรน ำไปประยุกต์ใช้ / Ways to apply 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           ลงชื่อ / Signature............................................................ 

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

                    ............../.............../............. 
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ภำคผนวก ค 
APPENDIX C 

บันทึกกำรสัมมนำระหว่ำงกำรฝึกปฏิบตัิ 
Record of seminar during teaching internship 
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ค ำชี้แจง นักศึกษาจะต้องบันทึกสรุปผลการสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพ 
            ครูในสถานศึกษา 1 และ 2  ที่จัดขึ้นทุกครั้งที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและที่มหาวิทยาลัย 

Instructions: Write the summary of the seminar during your teaching internship, the processes of  
                   Internship in Education  I and II that have been organized by the school and  
                   the university. 
ครั้งที ่/ No:  ………….  วันที่ / Date:  ………..  เดือน / Month:  ……………..……………  พ.ศ. / Year:  ……………….  

เวลา / Time: ………...…… สถานที่ / Place: ………………………………………………………………………………………. 

 สรุปผลกำรสัมมนำ / Summary of seminar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

         บันทกึกำรสัมมนำระหว่ำงกำรฝึกปฏิบัติ 

Record of seminar during teaching internship 
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ค ำชี้แจง  นักศึกษาจะต้องบันทึกสรุปผลการสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพ 

Instructions: Write the summary of the seminar during your teaching internship, the processes of  
                    Internship in Education I and II that have been organized by the school and  
                    the university. 
ครั้งที ่/ No:  ………….  วันที่ / Date:  ………..  เดอืน / Month:  ……………..……………  พ.ศ. / Year:  ……………….  

เวลา / Time: ………...…… สถานที่ / Place: ………………………………………………………………………………………. 

 สรุปผลกำรสัมมนำ / Summary of seminar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภำคผนวก ง 
APPENDIX D 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรเขียนบันทึก 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

Pattern of a writing form for teaching internship 
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ตัวอย่ำง / Sample 
แบบฟอร์มกำรเขียนบันทึกกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

Recording form for doing teaching internship 
 

1.  แบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย / Learning experience records must include 
ล าดับที่ 1 ข้อมูลนักศึกษาและสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
No.1     Information of the pre-service teacher and the training school 
ล าดับที่ 2 แผนผังโรงเรียน / สถานศึกษา 
No. 2   The school’s map 
ล าดับที่ 3 ประวัติสถานศึกษา 
No.3       The school’s history 
ล าดับที่ 4 ปฏิทินการศึกษา  
No.4       The school’s calendar 
ล าดับที่ 5 โครงการสอน/ก าหนดการสอนตลอดภาคเรียน  
No.5      Subject curriculum / course of whole semester 
ล าดับที่ 6 ตารางสอน 
No.6      The teaching schedule 
ล าดับที่ 7 รายชื่อนักเรียนประจ าชั้น 
No.7       Students’ names list 
ล าดับที่ 8 แผนการจัดการเรียนรู้  (มีสื่อ/แบบทดสอบ/แบบประเมินผล/การตรวจของครูพ่ีเลี้ยง และ 
             บันทึกหลังการสอน) 
No.8       Lesson plans (including medium, worksheets, quizzes, assessments, the school  
             mentor’s checking and record after teaching)  

2.  บันทึกผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู / Record of teachers’ task 
3.  รายงานการวิจัยในชั้นเรียน / The classroom research 
4.  โครงการพัฒนาตนเอง / The project for self-development 
5.  แบบบันทึกผลการประชุม / The minutes of meeting 
6.  รายละเอียดการเขียนแฟ้มสะสมงาน / Your portfolio 
7.  แบบบันทึกผลการนิเทศของอาจารย์นิเทศ / Supervision record of the university supervisor 
8.  ใบลงเวลาปฏิบัติงาน / Working attendance form  
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9.  รายชื่ออาจารย์นิเทศ / The name of the university supervisor 
10.ปฏิทินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  / The teaching internship calendar 
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1.  แบบบันทึกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  ประกอบด้วย Learning experience  

     record must include: 

 

 

ล ำดับที่ 1ข้อมูลนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

No.1     Information of the pre-service teacher and the training school 
 

ชื่อ – สกุล นักศึกษา (นาย/นางสาว/นาง) Pre-service teacher’s name (Mr./ Miss/Mrs.) 

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

รหัส /ID: .......................................................... ระดับ / Year:  ...............................................................................  

อาจารย์ที่ปรึกษา/ Advisor: ..................................................................................................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ Current Address no: ............ หมู่ที ่/ Moo: ................ ถนน / Street: ................................ 

ต าบล / Tamboon: ....................................................... อ าเภอ / Amphur: .......................................................... 

จังหวัด / Province: .............................................................. รหัสไปรษณีย์/ Postcode: ....................................... 

โทรศัพท ์/ Tel: .................... โทรสาร / Fax: ................... โทรศัพท์(มือถือ) Mobile phone: ............................... 

ภูมิล าเนาเดิม เลขท่ี Address no: ............. หมู่ที ่/ Moo: ................ถนน / Street: .............................................. 

ต าบล / Tamboon: .................................................. อ าเภอ / Amphur: .............................................................. 

จังหวัด / Province: .................................................................. รหัสไปรษณีย์ / Postcode: .................................. 

โทรศัพท ์/ Telephone: ........................................ 

ผู้ที่สามารถติดต่อได้ / Emergency contact person: ............................................................................................ 

โทรศัพท์(มือถือ) / Mobile phone: .............................................. 
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ความสามารถพิเศษ / Talents: ................................................................................................................................. 

ชื่อสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู / Name of the training school: ........................................................ 

ถนน / Street: ........................................................ ต าบล / Tamboon: ...............................................................  

อ าเภอ / Amphur: ..................... จังหวัด / Province: ......................... รหัสไปรษณีย์ / Postcode: ....................  

โทรศัพท ์/ Telephone: .............................................. โทรสาร / Fax: ..................................................... 

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา / The school director’s name: ..................................................................................... 

ชื่อรองฝ่ายวิชาการ / Deputy Academic Officer’s name:  ............................................................. 

ชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา / The head of subject department’s name:  ......................................................... 

ชื่อครูพ่ีเลี้ยง/ The school mentor’s name: ........................................................................................................ 

หมายเลขใบประกอบวิชาชีพครู / Teacher license no: ………………………………………............................................ 

วิชา / กลุ่มสาระวิชาที่สอน  Subject / subject depertmant  

1) ....................................ชั้น / Class: ....................ครูพ่ีเลี้ยง / School mentor: .................................. 

2) ....................................ชั้น / Class: ....................ครูพ่ีเลี้ยง / School mentor: .................................. 

3) ....................................ชั้น / Class: ....................ครูพ่ีเลี้ยง / School mentor: .................................. 

อาจารย์นิเทศก์ / The university supervisor ............................................................................... ......................... 
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ล ำดับที่ 2 แผนผังโรงเรียน / สถำนศึกษำ / No. 2 The school’s map 
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ล ำดับที่ 3       ประวัติสถำนศึกษำ / No.3     The school’s history 
 

ที่ตั้ง / Location: 

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

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

ประวัติโดยสังเขป / A brief background: 

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

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

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

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

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

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

ปรัชญา / Philosophy: 

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

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

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

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

วิสัยทัศน์ / Vision: 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………..…….……….............................………… 
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พันธกิจ / Mission: 

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

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

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

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

เป้าหมาย / Objectives: 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน / Strategies: 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………….............................……..…….………………… 
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ล ำดับท่ี 4 ปฏิทินกำรศึกษำ /  No.4       The school’s calendar 
 

(ตัวอย่ำง / Sample)  

ปฏิทินกำรศึกษำโรงเรียน / The calendar of ................................................... (school name) 

ภำคเรียนที่ / Semester: ............ ปีกำรศึกษำ / Academic Year: ................ 

     (วัน/เดือน/ปี)             (กิจกรรมทางการศึกษา) 

(Date/Month/Year)            (Educational Activities) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………… …………………………………………………………...…………………………………………………. 
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ล ำดับที่  5   โครงกำรสอน/ก ำหนดกำรสอนตลอดภำคเรียนที่....................  

No.5         Subject curriculum / course of ………………. Semester 

 
(ตัวอย่าง/Sample) 

โครงกำรสอนตลอดภำคเรียนที่  .................... 

Complete teaching plan for semester …………….. 

กลุ่มสาระ / Subject ...................................................................ชั้น / Class ............................................. 

หน่วยกำร

เรียนรู้ที่ 

Unit no. 

หน่วยกำรเรียนรู้/เนื้อหำย่อย 

Details / Content of unit 

เวลำ (ชั่วโมง) 

Duration (hours) 
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ล ำดับที่ 6 ตำรำงสอน / No.6     The teaching schedule 
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ล ำดับที่ 7     รำยช่ือนักเรียนประจ ำชั้น / No.7       Students’ names list 
 

(ตัวอย่ำง / Sample) 
 

   รำยช่ือนักเรียนประจ ำชั้น List of students in class ..../......... 

วิชำ / Subject: ..................................................... 

ภำคเรียนที่ Semester: ......../................. 

ล ำดับที่ 
No. 

รหัส 
ID. 

ชื่อ-สกุล 
Name-Surname 
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ล ำดับที่ 8  ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ / No. 8 Sample of lesson plan  
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ / Lesson Plan 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / Subject: ..............................................................................ชั้น / Class: ............................ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / Unit no: ......... เรื่อง / Topic: ......................... เวลา / Duration: ...............ชั่วโมง / Hours 

แผนการสอนที่ / Lesson no: ............. เรื่องท่ีสอน / Teaching topic: ......................... เวลา / Time: ............น. 

วันที่ / Date: ..............เดือน / Month: .....................................พ.ศ. / Year: .......................... 

1. สาระที ่/ Strand no. 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวบ่งชี้ / Strands / Standards  
3. ตัวชี้วัด / Indicators 
4.  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ / Learning analysis 

- ด้านความรู้ / Knowledge  

- ด้านเจตคติ – ค่านิยม / Attitude values 

- ด้านทักษะ / กระบวนการ / Skills / Process 

     5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ / Learning objectives 

     6.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด / Important contents / concepts  

     7.  สาระการเรียนรู้ (ระบุหัวข้อของสาระการเรียนรู้ที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน) / Learning  

         contents (Specify the learning topic that is related to the activities) 

     8.  รายละเอียดสาระการเรียนรู้ / Details of learning 

     9.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(ระบุขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอน) / Process of  

         teaching and organizing learning activities (Specify the teaching steps) 

    10. สื่อเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ / Teaching tools, mediums and/or resources 

    11. การวัดและประเมินผล / Measurement and assessment 

    12. ภาคผนวก / Indexes 

- แบบประเมิน / Assessments 
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- ใบความรู้/ใบงาน / Worksheets and/or knowledge sheets 

- ฯลฯ / etc. 
13. ข้อคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยง / Opinions of the school mentor 
14. บันทึกผลหลังการสอน / Record of teaching  
- ผลการสอน / Results of teaching 
- ปัญหาอุปสรรค / Obstacles  
- แนวทางแก้ไข / Solutions 
- ข้อเสนอแนะ / Suggestions  

หมำยเหตุ  ด าเนินการสอน 1 ครั้ง   จะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน  1  แผน  ทุกครั้ง 
Remarks:  When teaching every time, a pre-service teacher must always have a lesson  
               plan.   
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2.    บันทึกผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของครู / Record of teachers’ task 

ระหว่างวันที่.........เดือน........................พ.ศ. ............ถึงวันที่........เดือน...................พ.ศ. ..................... 

From date:……. Month:………………… Year: ………. to date:…….. Month: ……………… Year: ……………….  

วัน/เดือน/ปี 

Date/Month/ 

Year 

 ผลกำรปฏิบัติงำน 

Work record 

ลำยมือชื่อ 

ครูพ่ีเลี้ยง 

School mentor’s 

signature 

หมำยเหตุ 

Remarks 
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3.รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน / Classroom research  
บทที่ 1 บทน า / Chapter 1 Introduction 
 -  ความเป็นมาของปัญหา / Background of problems 
 -  วัตถุประสงค์ / Objectives 
 -  สมมุติฐาน / Research hypothesis 
 -  ความส าคัญ / Significance of the research 
 -  ขอบเขตของการวิจัย / Scope of the research 
 -  นิยามศัพท์เฉพาะ / Definitions  
 -  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / Benefits of the research 
 -  กรอบแนวคิดการวิจัย / Conceptual Framework 
บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง / Related literature and document 
บทที่ 3 วิธีการด าเนินการวิจัย / Research methodology 
 -ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง / Population / Group sample 
 - เครื่องมือวิจัย / Research tools  
 -การสร้างเครื่องมือวิจัย / Construction of research tools  
 -การเก็บรวบรวมข้อมูล/ Data collection 
 -การวิเคราะห์ข้อมูล / Data analysis 
 -สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล / Statistics used to analyze data 
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล / Results 
บทที่ 5  สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ / Conclusions, discussions and implications 
ภาคผนวก  เครื่องมือในการวิจัย/ภาพถ่าย / Appendix Equipment on research / photos 
ประวัติผู้วิจัย / Researcher’s curriculum vitae 
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4.  โครงกำรพัฒนำตนเอง / Project for self-development 

1. การวิเคราะห์ตัวเอง / Self analysis  
1.1 จุดเด่น / Strengths 

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

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

1.2 จุดด้อย / Weaknesses  
............................................................................................................................. .........................................

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

2. จุดด้อยที่จะต้องพัฒนา / Things that need to be improved 
......................................................................................................................................................................

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

3. วิธีการพัฒนาโดยย่อ / Ways to develop in brief. 
............................................................................................................................. .........................................

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

4. โครงการพัฒนา / The developed project 
4.1 หลักการและเหตุผล / Principles and reasons 

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

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

4.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนา / Objectives of development 
............................................................................................................................. .........................................

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

4.3 ขั้นตอนและวิธีการพัฒนา / Steps and the ways to develop 
.................................................................................................................................................... ..................

..................................................................................................................................................................... 
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4.4 ก าหนดการพัฒนา / Schedule of development 
............................................................................................................................. .........................................

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

5. ผลการพัฒนา  (รายงานผลตามระยะเวลาในก าหนดการ) / Results (Report the results 
according to the prescribed time duration) 

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

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

6. การสะท้อนผลการพัฒนา / Reflection of development results 
............................................................................................. .........................................................................

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

7. ข้อเสนอแนะ / Suggestion 
............................................................................................................................. .........................................

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

8. ความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยง / Opinions of the school mentors 
................................................................................................................ ......................................................

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

9. โครงการที่จะท าต่อไป / Next project 
............................................................................................................................. .........................................

.......................................................................................... ............................................................................ 
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5.  แบบบันทึกผลกำรประชุม / Minutes of meeting  

เรื่อง / Topic: ................................ 

วันที ่/ Date: ...........เดือน / Month: ..............พ.ศ./ Year: ……… ณ / Venue: ............................... 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม / Present: 

 1.         

 2.  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม / Absent: 

 1. 

 2.  

เริ่มประชุม / Start time of meeting: เวลา.............. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ / Agenda no. 1: Chairman’s Report 

  1.1 

  1.2 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม / Agenda no. 2: Approval of Minutes of the Previous 

Meeting 

  2.1 

  2.2 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง / Agenda no.3: Matters Arising 

  3.1 

  3.2 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา / Agenda no.4: Matters for Consideration 

  4.1 

  4.2 



122 

                  คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ / Agenda no.5: Any Other Business 

  5.1 

ปิดประชุม  / Closing time of meeting:  เวลา................. 

 

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

  ผู้บันทึกการประชุม     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                    Minutes recorder                                              Chairperson   
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6. รำยละเอียดกำรเขียนแฟ้มสะสมงำนและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน / Details of portfolio and 

practical report 

ค าน า / Preface  ท าอะไร / What  
   ท าเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร / For which objectives  
  ท าอย่างไร / How 
   ผลเป็นอย่างไร / Results   
สารบัญ / Content ตอนที่ 1     ข้อมูลทั่วไป / Section 1 General Information 
   ตอนที่ 2     ผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไป / Section 2 General working records 
   ตอนที่ 3     ผลงานที่ภาคภูมิใจ / Section 3 Impressive works 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป / Section 1 General Information 
    ประวัติส่วนตัว / Personal background 
    ประวัติการศึกษา / Educational background 
    ประวัติการท างาน / Working Experiences 
    เป้าหมาย / ปรัชญาการจัดการเรียนการสอน / Objectives / Teaching  
                                    philosophy    

ตอนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไป / Section 2 General working records 
    แผนปฏิบัติงาน  / Working plans 
   รายการงานที่ปฏิบัติ / Working reports 
    บันทึกผลการปฏิบัติการ / Working results 
    งานในหน้าที่ / Duties 

- งานสอนหลัก และสอนเสริม สอนพิเศษ / Normal class teaching, extra  
  class teaching, tutorial teaching 
- งานสนับสนุน ปรับปรุงชั้นเรยีน ปรับปรุงโรงเรียน / Administrative works 
- งานด้านอื่นๆ / Others  

ตอนที่ 3 ผลงานที่ภาคภูมิใจ / Section 3 Impressive works 
    นวัตกรรม 1 , 2 , 3 , 4 / Innovation works 
    ผลงานดีเด่น / Excellent works 

 - งานด้านการสอน / Teaching 
 - งานสนับสนุน / Administrative work 
 - งานพิเศษ / Extra work 
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7. แบบบันทึกผลกำรนิเทศของอำจำรย์นิเทศก์ประจ ำภำคเรียนที่............ปีกำรศึกษำ.............   

    Supervision record of the university supervisor in ____ Semester Academic Year ______ 

วัน/เดือน/ปี 

Date/Month

/Year 

 

ชื่ออำจำรย์นิเทศ 

Name of the 

university supervisor 

 

ลำยเซ็นอำจำรย์นิเทศ 

University supervisor’s signature 

 

 

ผลกำรนิเทศ 

Supervision’s Result 

นิเทศคร้ังท่ี 

1 

1st time 

นิเทศ 

คร้ังท่ี2 

2nd time 

นิเทศ 

คร้ังท่ี3 

3rd time 
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8.ใบลงเวลำปฏิบัติงำน  :  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู / Working Attendance form : For a 

pre-service teacher  

โรงเรียน / School: ........................................................................................................................................  

เขตพื้นที่กำรศึกษำ / Educational Service Area ............................ ภำคเรียนที่ / Semester ................... 

วัน/ Day..................ที ่/ Date .............เดือน / Month ..............................พ.ศ./Year ............... 

ที ่
No. 

ชื่อ  สกุล 
Name Surname 

เวลำมำ 
Arrive 
time 

ลำยมือชื่อ 
Signature 

เวลำกลับ 
Departure 

time 

ลำยมือชื่อ 
Signature 

หมำยเหตุ 
Remarks 
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สรุป  นักศึกษาที่มาปฏิบัติงาน         จ านวน.............คน 

Summary  Number of pre-service teachers           …………… person  

  นักศึกษาท่ีไม่มาปฏิบัติงาน    จ านวน.............คน 

                    Number of pre-service teachers absent       ………….. person 

     ลาป่วย   จ านวน.............คน 

                                     Sickness                                 …………. person 

     ลากิจ   จ านวน.............คน 

                                      Business leave                        ……….. person 

     ขาด   จ านวน.............คน 

                                      Absent                                  ………….. person 

นักศึกษาท่ีมาสาย        จ านวน.............คน 

Number of pre-service teacher who is late ………….. person 

 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้บริหารโรงเรียน / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

Signature                                     School Director / Who is assigned 

         (........................................................) 
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ภำคผนวก จ 
APPENDIX E 

         แนวทำงกำรวิจัยในชั้นเรียน 
      The ways of classroom research 
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           กำรรำยงำนวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำผูเรียน 

Report of the Classroom Research for Developing Learners 
 

 นักศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)  (หลักสูตร 5 ปี) ที่ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีบทบาทหนาที่ในสถานศึกษา
เหมือนกับครผูู้สอนในสถานศึกษา คือจัดการเรียนรู้ ใหแกนักเรียน พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษา รวมทั้ง
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน าผลการวิจัยไปพัฒนานักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติพ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24 (25) ที่กลาววา     “สงเสริมสนับสนุนให
ครูผูสอนสำมำรถจัด บรรยำกำศสภำพแวดลอม สื่อกำรเรียนกำรสอนและอ ำนวยควำมสะดวกใหเกิดกำรเรียน
รูและมี ควำมรอบรู รวมทั้งสำมำรถใชกำรวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรูไปพรอมกัน จำกสื่อ กำร
เรียนกำรสอนและแหลงวิทยำกำรประเภทตำงๆ” และมาตรา 30 ที่กลาววา “ใหสถำนศึกษำ พัฒนำ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพรวมทั้งกำรสงเสริมใหผูสอนสำมำรถวิจัยเพื่อ พัฒนำกำรเรียนรูที่
เหมำะสมกับผูเรียนในแตละระดับกำรศึกษำ”  เพ่ือให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มี
มาตรฐานและคุณภาพ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงก าหนดใหนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
(รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2  : รหัส 705-516, รหัส 705-517) ตองจัดท าเคาโครงการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือน าเสนอ      ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศก์ หลังได้รับการชี้แนะแล้วจะต้องมีการปรับปรุงแกไขตาม
ข้อเสนอแนะและได้รับการอนุมัติจากครูพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศก์กอนที่จะด าเนินการวิจัย และเมื่อด าเนินการ
วิจัยแล้วเสร็จจะต้องจัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียนที่ผ่านการตรวจสอบจากครูพ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ก่อนจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือเผยแพร่ต่อไป   โดยมีรายละเอียดรูปแบบและแนวทางการน าเสนอดังนี้  

The pre-service teachers are the students of the English in Education department, 
(International Program) (5-year program) who perform the internship in education program of 
Didyasarin International College (DRIC), Hatyai University, have important roles in schools as a full-
time teacher. They need to manage the learning and develop both the quality of students and 
schools, including conducting a classroom research in order to develop students and the teaching 
and learning process. Cited on the National Education Act B.E 2542, chapter 4, section 24 (25), 
the students’ roles are to “encourage and support teachers to provide the appropriate 
atmosphere, materials, and facilities for learning; to have a wide range of knowledge, and to use 
a research as part of the learning process in line with textbooks, teaching and learning and other 
supplementary resources.” Likewise, section 30 indicates that “schools oblige to develop the 
effective teaching and learning process and encourage teachers to conduct a research as to 
develop the suitable learning for learners on each level of education.” In order to create the 



129 

                  คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

quality and standard for the professional practicum program of Hatyai University, the committee 
of the curriculum requires that the students who perform the internship in education program 
(Internship in Education 1 and 2: 705-516 and 705-517) have to propose a classroom research 
project to a school mentor and a university supervisor. And after the suggestions are given, the 
proposal must be revised and approved by the school mentor and the university supervisor 
before conducting the full research. When the research is completed, the report of the classroom 
research which is collaboratively edited and proofread by the school mentor and the university 
supervisor must also be written and distributed. The patterns and procedures are as follows. 
  

เคำโครงกำรวิจัยในชั้นเรียน รายละเอียดประเด็นและแนวการน าเสนอดังนี้  
Proposal of a classroom research: Details and the process of the proposal.  
1. ชื่อเรื่องวิจัย /Research title.          
2. ชื่อผูวิจัย/Researcher.          
3. ความเปนมาและความส าคัญของปญหา/ Background and a problem statement.    
 4. ค าถามวิจัย Hypothesis.         
 5. วัตถุประสงคการวิจัย/ Objectives.  
6. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ/Literature reviews and related researches.   
7. วิธีด าเนินการวิจัย/ Methodologies.            
           7.1 กลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนกลุ่มที่ใช้ในการวิจัย  โดยระบุ  ชั้นเรียน ภาคเรียน  ปีการศึกษา  

สถานศึกษา  และจ านวน)  
                 Population. (Samples: identify class, semester, academic year, name of school, 

and number of the population.)                  
     7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เครื่องมือทดลอง/ สื่อที่ใช้ในการวิจัย เช่น บทเรียนโปรแกรม แบบ

ฝึก ถ้ามีให้ระบุลักษณะ กระบวนการพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือให้ชัดเจน)    
               Tools. (Testing tools/ materials such as software, lessons, and practices; if 

needed, identify the characteristics, the process of development and clear tools of quality 
control.)     

7.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  (เชน  แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ให้
ระบุลักษณะ กระบวนการพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพ)   
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                Tools for data collection. (Quizzes, questionnaires, interview forms; identify the 
characteristics of the process of development and clear tools of quality control.)    

7.4 การเก็บรวบรวมขอมูล (ระบุกระบวนการ/วิธีการ/ขั้นตอนที่ใช้ในการด าเนินการ)   
                Data collection. (Identify the process / methods / procedures.) 

7.5 การวิเคราะหขอมูล (ระบุ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแต่ละตัวแปร / การวิเคราะห์เพ่ือ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย)  
                          Data analysis. (Identify statistics used to analyze the variables / the analysis of 
the objectives.)   
 8. สถานที่ท าการวิจัย / Place of conducting research.     

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ / Outcomes.        
10. แผนการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมและระยะเวลาท าการวิจัย / Plan of activities and timeline 

of conducting research.      
       

รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน / Report of a Classroom Research  
 การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเปนการน าเสนอกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยเพ่ือเผยแพร่ข้อ
ค้นพบจากการวิจัยดังนั้นการเขียนรายงานวิจัยจึงมีรายละเอียดกระบวนการวิจัยตั้งแต่เริ่มตนวิเคราะหและส ารวจ 
ปญหา การพัฒนารูปแบบการทดลองใชรูปแบบเพ่ือแกปญหาจนกระทั่งถึงการวิเคราะหผล สรุปผล อภิปรายและ 
ขอเสนอแนะ และเพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ส าหรับนักศึกษาใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินการวิจัยในวิชาชีพต่อไป โดยมีรายละเอียดการเขียน และแนวการน าเสนอรายงานวิจัย ดังนี้   

Writing a report of a classroom research is the demonstration of the process of researching 
and presenting the results; therefore, the process needs to be started with the analysis and the 
problem survey, deployment of a testing model, using the model for a problem solving, data 
analysis, summary, discussion, and suggestions. To write a complete report of a research, 
guidelines for students are given as follows. 

      

สวนประกอบส ำคัญของรำยงำนวิจัยประกอบด้วย 4 สวน ดังนี้   
 The report of a research contains four main parts: 

1. สวนหนำ ประกอบดวย/ Cover         
1.1 ปกนอก (ชื่อเรื่องวิจัย  ผู้วิจัย  และระบุ รายงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา) 
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      Outer cover page. (Research tile, researcher, and write “This report is part of 
studying the course Internship in Education 2, Didyasarin International College, Hatyai University”,  
and academic year.)                 

1.2 ปกใน (เหมือนปกนอก) 
     Inner cover page. (The same as outer cover.)   
1.3 บทคัดยอ (เป็นการสรุปเนื้อหาของงานวิจัยให้สั้นกะทัดรัด ชัดเจน ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์วิธีด าเนินการหรือระเบียบวิธีวิจัย  ข้อค้นพบหรือผลการวิจัย อย่างย่อโดยมีรายละเอียดไม่เกิน  1  
หน้า)   

      Abstract. (The summary of the content of the research in brief and with clear 
writing; it consists of the tile, objectives, methodologies, findings or results in less than one page. 
                      1.4 กิตติกรรมประกาศ (เปนการกลาวขอบคุณผูที่ใหความชวยเหลือในการท าวิจัยอาจจะเปน 
บุคคล สถาบันหรือองคกร)   

       Acknowledgements. (Express gratitude for those who have assisted to do the 
research. It might be persons, institutes and/or organizations.) 

 1.5 สารบัญ (เป็นการแสดงสวนประกอบที่ส าคัญทั้งหมด เรียงตามล าดับตั้งแต บทคัดยอ 
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ และสวนที่เปนเนื้อหาสาระ บรรณานุกรม ภาคผนวก 
ประวัติผูรายงานอยางยอๆ เพ่ือชวยให้การเข้าถึงเนื้อหาที่สนใจได้เร็ว และสะดวก)  

        Contents. (Present all main components chronologically: abstract, 
acknowledgements, contents, table of contents, table of pictures, topics, references, appendix, 
short biography of the researcher, as to quickly and conveniently lead to an interesting contents.)  

   1.6 สารบัญตาราง 
        Table of contents.  

      1.7 สารบัญภาพ  
                              Table of pictures.  
2. สวนเนื้อเรื่อง เปนสวนน าเสนอเนื้อเรื่องของวิจัยประกอบดวยบทตางๆ ดังนี้ / Chapters: To demonstrate 
the contents of each chapter.  
 บทที่ 1 บทน ำ ประกอบด้วยประเด็นการน าเสนอดังนี้   
 Chapter 1: Introduction. The introduction contains the followings: 

1.1 ควำมเปนมำและควำมส ำคัญของปญหำ (ระบุที่มาของปญหาการวิจัยมีสภาพการณอยาง
ไร มีปญหาอะไรเกิดข้ึนบาง ปัญหาสอดคล้องกับสภาพปจจุบัน และความส าคัญและเหตุผลที่ท าใหเลือกปญหานั้น 
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เหตุผลที่ตองท าการวิจัยเป็นอย่างไร การวิจัยนี้จะท าสิ่งใด นวัตกรรมที่จะน ามาใช้สามารถแกปญหาได้อย่างไร และ
มีงานวิจัยที่เก่ียวของช่วยสนับสนุนอยางไร)  

      Background and Statements of problem. Identify the background of  doing 
the research, the problems that are related to the current situation, significance, reasons for 
selecting the problem, reasons of doing the research, benefits of the research, how innovation 
solves a problem, how related researches support the research. 

1.2 วัตถุประสงคของกำรวิจัย (วัตถุประสงคต้องชัดเจนใหเฉพาะเจาะจงท าใหสามารถ
มองเห็นแนวทางในการปฏิบัติจริง ระบุสิ่งที่ต้องการข้อสรุปในตัวแปรนั้น ๆ และต้องสอดคล้องกับปญหาการวิจัย 
รวมทั้งตองเขียนใหสอดคลองกับความเปนมาและความส าคัญของ ปญหา การเขียนวัตถุประสงค์เปนการเขียนเพ่ือ
บอกใหทราบวา ผูวิจัยตองการศึกษาอะไรกับใคร ที่ไหน เมื่อไร ศึกษาแงมุมไหนและศึกษาอยางไร โดยทั่วไปนิยม
เขียนวัตถุประสงคในรูปประโยคบอกเล่า)   

        Objectives. Provide clear objectives of the research, make practical goals, 
identify requirements of each variable in accordance with the problem, and relatedly write in 
accordance with the background and problem statement. Objectives inform what the research 
will do, where to do, who to do with, and when to do; in what perspective, and how to study. 
Normally, objectives are written in positive sentences. 

1.3 ค ำถำมของกำรวิจัย(เปนการก าหนดกรอบแนวทางในการวิจัยวาจะเปนอย่างไรและต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย)  

      Hypothesis. Set up the framework of the research, related to the 
objectives. 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย / บริบทของกำรวิจัย (กลุมประชากร/ กลุมเปาหมาย ตัวแปรที่
ศึกษา เนื้อหาสาระ ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา)   

      Limitation of the study/ context of the research. Population/ samples, 
variables, contents, and timeline of doing the research. 

1.5 ค ำนิยำมศัพทเฉพำะ (เปนการอธิบายค าเฉพาะที่ใช้ในการวิจัย   เพ่ือต้องการสื่อสารให้
เขาใจตรงกัน ความหมายที่ใหตองเปนความหมายเฉพาะเรื่องของการศึกษาวิจัยนั้นๆ หากเปนค าศัพทที่ใชกันอยู
ทั่วไป  ไมจ าเปนตองใหค านิยามศัพท์)        

      Terms of definition: Explain specific words used in the research in order 
to make clearer understanding, the definition is specifically used for that research; common words 
don’t need to have a term of definition. 
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1.6 ประโยชนที่คำดวำจะไดรับจำกกำรวิจัย (เปนการกลาวถึงประโยชนหรือผลที่คาดหวัง    
วาจะเกิดขึ้นจาก การวิจัยเปนผลตามมาหลังจากการวิจัยซึ่งไมใชวัตถุประสงค) 

       Benefits of the research Explain the benefits or expectations of the 
outcomes of the research as expected results after conducting the research that is not the 
objectives. 

บทที่ 2 วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวของ เปนการรวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรมที่จะน ามาอางอิงในการวิจัย การเขียนรายงานในบทที่  2  

จะตองเรียบเรียงใหมีความตอเนื่องมีการจัดล าดับหัวขอ  จัดหมวดหมูเนื้อเรื่อง ตามล าดับความสอดคลอง แนวคิด

ที่น ามาใช้เป็นขั้นตอนการผลิต หรือพัฒนา ลักษณะของนวัตกรรมและผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย 

Chapter 2: Literature review and related researches. It is the collection of principles, 
ideas, and theories; related researches which contain ideas, theories, and innovation to be used 
in the research. For the method to write the report on chapter 2, the contents must be arranged 
continuously; ordering of topics and ordering of categories. The ideas used can be the processes 
or development, innovation and researches related to the topic.  

บทที่ 3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย เปนการน าเสนอเพ่ือแสดงขั้นตอนในการวิจัยหรือการใชนวัตกรรม หรือ
แผนการด าเนินงานวิจัย โดยระบุกลุมประชากร /กลุ่มเปาหมาย รูปแบบการทดลอง/การวิจัย เครื่องมือ (ชนิดของ
เครื่องมือการวิจัยรวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการน าเสนอกระบวนการสรางและการหา
คุณภาพ) วิธีเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล (แสดงการน าสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล)  

Chapter 3: Methodologies. It is the demonstration of the procedures of conducting the 
research or using the innovation or a research plan by identifying  the population, samples, a 
testing model, researching, tools ( types of tools, including tools used to collect data by showing 
the process of building and testing the quality), data collection, data analysis (showing the use of 
statistics for data analysis)  

บทที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นการออกแบบการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง  กราฟ  
หรือลักษณะอื่นที่ง่ายต่อความเข้าใจและช่วยให้ง่ายต่อการสรุปผลการวิจัยนอกจากนี้การน าเสนอผลการวิเคราะห์
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  มีครบทุกข้อ และการแปลผลการวิจัยใต้ตารางหรือกราฟ   

Chapter 4: Data analysis. It is the designation of presenting the results of data analysis in 
a table forms, a graph or other easy understandable formats; helping to draw an easy conclusion. 
Besides these, the presentation of the results of the analysis must relate to all objectives and the 
interpretation of the results under a table or graph. 
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บทที่ 5 สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย เปนการสรุปผลการวิจัยด้วยการน าเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ส าหรับการอภิปรายผล ควรมีเนื้อหาครอบคลุมวา ข้อคนพบจากการวิจัย
พบอะไรและผลที่ไดนั้นสอดคลองกับทฤษฏีและการศึกษาของผูที่เคยรายงานมาแลวอยางไร พรอมใหเหตุผลขอคิด
เห็นประกอบความแตกตางหรือสอดคลองกัน พรอมทั้งมีขอเสนอแนะส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของตอไป ตลอดจน
ประโยชนในการประยุกตใช้ผลงานวิจัยที่ไดมีวิธีการเขียนดังนี้        

Chapter 5: Summary and Discussion. It is the summary of the research results by 
presenting and connecting it with the objectives. The discussion should cover what has been 
discovered and how the results relate to theories and studies of other researchers. Reasonable 
opinions should be provided whether the results are in accordance with or not, including 
providing suggestions for a further research, and benefits of applying the results of the research.  
3. สวนอำงอิง ประกอบดวย การอางอิงในเนื้อหาซึ่งจะปะปนอยูในสวนเนื้อเรื่อง และ อางอิงทายเรื่องซึ่งจะอยูตอ
นทายตอจากสวนเนื้อเรื่อง   
    References. It contains inside text citation and outside text citation, which will be presented 
in the footnotes.  
4. สวนเพิ่มเติม ประกอบดวย ภาคผนวก (แบบสอบถาม แบบสัมภาษณผลงานนักเรียน ขอมูลจากการถอดเทป 
รูปภาพประกอบ ฯลฯ) และประวัติผูวิจัย  
    Additions. It contains an appendix (questionnaires, interview forms, students’ work, scripts, 
pictures, etc.) and the biography of the researcher. 
 

กำรประเมินกำรวิจัยในชั้นเรียน / Evaluation of a Classroom Research      

การประเมินการวิจัยในชั้นเรียน มีประเด็นการประเมิน  3  ส่วนดังนี้  

There are three main parts of the evaluation: 
 1. ความตั้งใจและมุ่งม่ันในการด าเนินงานวิจัย           20  คะแนน  

    Determination and endeavor in doing a research.      20  marks 
 2. คุณภาพโครงร่างการวิจัย                   30  คะแนน   

   The quality of the proposal.          30 marks 
 3. คุณภาพรายงานวิจัย                                   50  คะแนน  

   The quality of the report.     50 marks   
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ประเด็นกำร
ประเมิน/Topics of 

Evaluation 
แนวทำงกำรให้คะแนน/ Guidelines for marking 

ความตั้งใจและมุ่งมั่น
ในการด าเนินงาน           
(20  คะแนน) 
Attention and 
endeavor (20 
marks)        

- ความสม่ าเสมอและมุ่งมั่นและมานะพยายามในการด าเนินงานวิจัย (3 คะแนน)      
  Regularity and endeavor to do a research. (3 marks) 
- การเขารวมกิจกรรมวิจัยหรือด าเนินงานตามท่ีครูพ่ีเลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์มอบหมาย(3คะแนน)        
  Participation of research activities or following up the assignment of a school 
mentor or university supervisor. (3 marks) 
- การพบครูพ่ีเลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์ทุกครั้งที่นัดหมาย  (3 คะแนน)      
  Meeting a school mentor or university supervisor as appointed. ( 3 marks)                              
- การแก้ไขปรับปรุงผลงานตามที่ครูพ่ีเลี้ยง/อาจารย์นิเทศให้ข้อเสนอแนะด้วยความตั้งใจโดยไม่
ต่อรอง  (5 คะแนน) 
   Improvement of work as the school mentor or university supervisor suggested with 
willingness and without bargaining. (5 marks) 
- การสงงานที่มอบหมายตรงเวลารวมทั้งการปรับปรุงแกไขงาน (3 คะแนน)     
  Punctuality in handing assigned work and work improvement. (3 marks) 
- การมีภูมิรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย (3 คะแนน) 
   Having knowledge of doing a research. (3 marks) 

คุณภาพโครงร่างการ
วิจัย (30  คะแนน)   
The quality of the 
proposal   
(30  marks)       

- ควำมส ำคัญของปญหำในกำรวิจัย ปัญหาและเหตุผลที่ตองท าการวิจัยมีความชัดเจนและเป็น
เรื่องท่ีหมาะสมควรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อน าผลมาใช้แก้ปัญหานั้นอย่างเหมาะสม (5 คะแนน)   
   Significance of problems:  The problems and reasons of doing the research are 
clear and appropriate, enabling the results to be used for solving the problems 
appropriately. (5 marks) 
- วัตถุประสงคของกำรวิจัย ชัดเจนและสอดคลองกับปญหาการวิจัย (5 คะแนน)      
   Objectives are clear and in accordance with the problems. (5 marks)                                                                                                                        
- วรรณกรรมและผลงำนวิจัยท่ีเกี่ยวของ  วรรณกรรมที่น าเสนอครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัย วรรณกรรมที่ทบทวนมีการเชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย (5 คะแนน)       
    Literature review and related researches: The  presented documents cover ideas, 
theories,  and other researches; and relate to the problems. (5 marks) 
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ประเด็นกำร
ประเมิน/Topics of 

Evaluation 
แนวทำงกำรให้คะแนน/ Guidelines for marking 

                                                                                                                    
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย / Methodologies                                                                                      
- รูปแบบวิธีการวิจัยเหมาะสมกับปัญหาการวิจัยและสามารถใช้ในการหาค าตอบตามวัตถุประสงค์
การวิจัย (3 คะแนน)    
  The pattern of the research is appropriate with the problems and able to be utilized 
for the outcome answers, in accordance with the objectives. ( 3 marks)                                                                                                                                                                      
- เครื่องมือวิจัยที่เลือกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความเหมาะสมกับปัญหาการวิจัย (3 คะแนน)     
  Selected tools for collecting data are appropriate to the problems. ( 3 marks) 
- กระบวนการสร้างมีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักวิชาการพัฒนาแบบวัด (3 คะแนน)         
  The process of building a testing tool is appropriate and in accordance with the 
principles of research tools development. (3 marks) 
- การพัฒนาแบบวัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการแบบวัด (3 คะแนน)     
  The deployment of testing tools are appropriate and in accordance with the 
principles of testing tools. ( 3 marks) 
-วิธีการเลือก/สุ่มกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ที่จะได้แบบวัด
ที่ดี   (3คะแนน)      
  The selection, sampling, and samples are appropriate and practical to assure 
good testing. ( 3 marks) 

คุณภาพรายงานวิจัย 
(50 คะแนน) 
The quality of the 
report (50 marks) 
  
 
 
 
 

-การรายงานวิจัยบทที่1มีความสอดคล้องกันและการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมเข้าใจง่าย (5 คะแนน) 
 The report of chapter 1 is in accord, and the use of language is suitably easy. ( 5 
marks) 
- การน าเสนอบทที่ 2 มีการคัดเลือกสาระที่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยการจัดล าดับความส าคัญ
ของเรื่องมีความเหมาะสม  และการใช้ภาษาเชื่องโยงแต่ละเรื่องได้อย่างเหมาะสม ( 5 คะแนน)    
   The presentation of chapter 2 is neatly done in accordance with the problems, 
setting up the priority of contents, and using language to relate to each topic 
appropriately. ( 5 marks) 
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ประเด็นกำร
ประเมิน/Topics of 

Evaluation 
แนวทำงกำรให้คะแนน/ Guidelines for marking 

 
 
 

- การน าเสนอบทที่ 3 ส่วนของการพัฒนาแบบวัดและการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดมีความถูกต้อง
เหมาะสมกับข้อมูลส าหรับการวิจัย  (5 คะแนน)    
  The presentation of chapter 3 in part of developing the testing tools, and the 
quality checking is accurate and appropriate to the data for the research. ( 5 marks) 
 - การน าเสนอบทที่ 3 ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจน และถูกต้องตามหลักสถิติและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย ( 5 คะแนน)    
  The presentation of chapter 3 on data analysis  is clear and accurate, and in 
accordance with statistics and objectives. (5 marks) 
 - การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีการออกแบบการน าเสนอที่เหมาะสม  ง่ายต่อความเข้าใจ
และช่วยให้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ง่ายและครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย (10 คะแนน)    
    The presentation of results of data analysis is easy and in appropriate formats, 
helping to summarize the results and cover the objectives. (10 marks)                
- การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยชัดเจนและน าหลักทฤษฏี/ ผลงานวิจัย/ สภาพความเป็นจริงมา
อภิปรายอย่างสมเหตุสมผล (10 คะแนน)      
   The summary and discussion are clear, and theories, related researches, and 
realistic condition are brought into the discussion reasonably. ( 10 marks) 

คุณภาพรายงานวิจัย 
(50 คะแนน) 

- การให้ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้ (5 คะแนน)       
  The suggestions are in accordance with the results and able to be used 
practically. (5 marks)      
- การเขียนเอกสารอ้างอิงถูกต้องและครบถ้วน (5 คะแนน) 
  The references are accurate and complete. (5 mark) 

 

 

 

 


