
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

 

 

สำหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ก 
 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง หนา 

รายละเอียดวิชา 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  1 

 คำอธิบายรายวิชา  1 

 นิยามการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ของนักศึกษาชั้นปที่ 4  1 

 ผลการเรยีนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  2 

ระเบียบและหลักเกณฑการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  3 

 คณุสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธ์ิออกปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3  3 

 ระยะเวลาของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 และการนิเทศ  3 

 การปฐมนิเทศกอนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  4 

 การเปลี่ยนสถานศึกษาในระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  5 

 เหตุสิ้นสุดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  6 

 การสะทอนผลและแลกเปลี่ยนเรยีนรูหลังจากการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3  6 

บทบาทหนาท่ีของนักศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  7 

 บทบาทหนาที่ของนกัศึกษาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  7 

 บทบาทหนาที่ของผูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  8 

สรุปข้ันตอนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  15 

หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  16 

 กรอบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  16 

 สรุปสัดสวนการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  19 

 สรุปภาระงานของนักศึกษาประจำวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  20 

 รูปแบบการจัดทำและนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา  21 

 เกณฑผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  23 

 การใหระดับผลการเรยีนวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  24 

ภาคผนวก ก  รูปแบบการจัดทำและนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนของนักศกึษา  27 

ภาคผนวก ข  แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  52 

ภาคผนวก ค  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

ของนกัศึกษา            85 
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รายละเอียดวิชา 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 

(Internship 3) 

6 หนวยกิต (290 ชั่วโมง) 

 

คำอธิบายรายวิชา 

 

 ปฏิบัติงานในหนาที่ครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมคีวามสุขเกิดกระบวนการคิดข้ันสูง

และนำไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชน

เขากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครอง

และชุมชนในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัย       

ท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการ   

เขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่ เก่ียวของกับการสงเสริม 

อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนำผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอน

กลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)       

เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

นิยามการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ของนักศึกษาช้ันปที่ 4 

 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนในสาขาวิชาเฉพาะ

และงานอ่ืน ๆ ในหนาที่ครู รวมท้ังปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากสถานศึกษาและ  คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อันสมควรแกสถานภาพ วัยวุฒิ คุณวุฒิและความสามารถของนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปท่ี 4 ทั้งในและนอกสถานศึกษาในความควบคุมดูแลของผูบริหาร

สถานศึกษา ครู พ่ี เลี้ยง อาจารยนิ เทศก  และอาจารยผู รับผิดชอบวิชาการปฏิบัติการสอน                

ในสถานศึกษา 3 เปนระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห หรือ 1 ภาคเรียนของสถานศึกษา              

โดยมีจุดมุงหมายหลักเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูงานในหนาที่ครู สั่งสมประสบการณเพื่อพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงตนเองใหมีคุณสมบัติพรอมสำหรับการประกอบอาชีพครูในอนาคต 
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ผลการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
 

มาตรฐานวิชาชีพ 

ทางการศึกษา 
นิยาม ผลการเรียนรูและสมรรถนะที่พึงประสงค 

มาตรฐานความรูและ

ประสบการณวิชาชีพ 

ขอกําหนดเก่ียวกับความรูและประสบการณ    

ในการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา 

ซึ่งผูตองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    

ตองมีเพียงพอที่สามารถนําไปใชในการประกอบ

วิชาชีพได 

1. ประยุกตใชความรูวิชาเอกและวิชาชีพคร ู          

เพ่ือออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่       

ผูเรยีนมคีวามสุขเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงและ

นำไปสูการเปนนวัตกรรม  

2. ประยุกตใชความรูวิชาเอกและวิชาชพีครู           

เพ่ือออกแบบนวัตกรรมทางการศกึษาที่ทนัสมัย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขอกําหนดเก่ียวกับคณุลักษณะหรอื 

การแสดงพฤติกรรม การปฏิบติังานและ 

การพัฒนางาน ซึ่งผูประกอบวิชาชพี 

ทางการศกึษาตองปฏิบัตติามเพ่ือใหเกิดผล  

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู  

หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งตองฝกฝนใหมี  

ทักษะหรือความชํานาญสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 

1. ปฏิบัติงานในหนาที่คร ู

2. บูรณาการบรบิทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรม     

การเรยีนรูท้ังในและนอกหองเรยีน 

3. สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครอง 

และชมุชนในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียน        

ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการ    

วิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย 

4. สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเอง      

ไดอยางชัดเจนจากการเรียนรูในสถานศึกษา          

การเขารวมกิจกรรมที่สงเสรมิใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริม

อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

มาตรฐานการปฏิบัติตน จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดข้ึนเปน 

แบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผูประกอบ

วิชาชีพทางการศกึษาตองปฏิบัติตาม           

เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง     

และฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศกึษา 

ใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคม 

อันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ 

ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคณุธรรม 

และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

นำผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนำไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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ระเบียบและหลักเกณฑการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 

 

เพ่ือใหการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ  

และเกิดประโยชนสู งสุดตอนักศึกษา คณะครุศาสตรจึงไดกำหนดระเบียบและหลักเกณฑ              

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 ไวดังน้ี 

 

คณุสมบัติของนักศกึษาที่มีสิทธ์ิออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

 

1. ศึกษาอยูในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา และผาน

การศึกษาระดับชั้นปท่ี 3 มาแลว และ 

2. ลงทะเบียนเรยีนวิชา 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  ในภาคการศึกษา

ท่ีออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ 

3. ผลการเรียนตองไมเปน  F  I  หรือ  W  ในรายวิชา 

1) 1001801 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  

2) 1002801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

3) 1003805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  

4) รายวิชาชีพครูทุกวิชาที่เรียนผานมาแลว และ 

4. เขารวมการปฐมนิเทศกอนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามที่คณะครุศาสตร

กำหนด ยกเวนมีเหตุจำเปนไดรับการอนุญาตจากสาขาวิชาและไดรบัการปฐมนิเทศจากสาขาวิชาแลว 

  

ระยะเวลาของการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 และการนิเทศ 

 

1. นักศึกษาตองฝกปฏิบัติการสอนและศึกษาเรียนรูงานในหนาท่ีครูในสถานศึกษา 

ท่ีคณะครุศาสตรกำหนด เปนระยะเวลาติดตอกัน รวมไมนอยกวา 15 สัปดาหและรวมไมนอยกวา 

150 ชั่วโมง/ภาคเรียน หรือจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลา 1 ภาคเรียนของสถานศึกษา โดยไมมีการลา 

ยกเวนเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บปวย โดยการพิจารณาอนุมัติอยูในดุลยพินิจของผูบริหารสถานศึกษา

และเปนไปตามระเบียบของสถานศกึษา 
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2. นักศึกษาตองมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะหรือในกลุมสาระวิชาที่ตรงกับ

สาขาวิชาเอกของนักศึกษา ตามวันและเวลาราชการ จำนวนไมนอยกวา 4 ชั่วโมงตอสัปดาห        

และมีชั่วโมงปฏิบัติ งาน อ่ืน ๆ ในหนาท่ีครู  เชน เตรียมสอน ตรวจงานและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ               

ที่สถานศึกษามอบหมายท้ังในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา โดยการรับรูและการนิเทศของ          

ครูพี่ เลี้ย งและอาจารยนิ เทศกของมหาวิทยาลัย จำนวนไมนอยกวา 6 ชั่ วโมงตอสัปดาห             

โดยรวมทั้งหมดตองไมเกิน 10 คาบ หรือ 10 ชั่วโมงตอสัปดาห  

3. ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาจะไดรับการนิเทศ 

แบบเต็มคาบการสอนจากครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศก ดังนี้ 

1) รับการนิเทศแบบเต็มคาบการสอนจากครูพี่เลี้ยง อยางนอย 2 ครั้ง โดยใชวิธีการ   

แบบใดแบบหน่ึงหรือแบบผสมผสานหลากหลายรูปแบบ ผานเทคโนโลยีการสื่อสารหรือเทคโนโลยี

ดิจิทัลตาง ๆ หรือแบบตัวตอตัว (face to face) ที่ มีหลักฐานเชิ งประจักษ  แสดงให เห็น ถึง

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนระบบและมีความนาเชื่อถือได 

2) รับการนิ เทศแบบเต็มคาบการสอนจากอาจารยนิ เทศก  อย างนอย 2 ครั้ง           

โดยใชวิธีการแบบใดแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสานหลากหลายรูปแบบ ผานเทคโนโลยีการสื่อสาร   

หรือเทคโนโลยีดิจิทัลตาง ๆ หรือแบบตัวตอตัว (face to face) ที่มหีลักฐานเชิงประจักษ แสดงใหเห็น

ถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนระบบและมีความนาเชื่อถือได 

3) การนิเทศแตละครั้งเวนระยะหางกันไมนอยกวา 1 สัปดาห ยกเวนมีเหตุจำเปน 

ที่จะตองใหความชวยเหลือดูแลนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ ใหมีจำนวนครั้งและความถี่ของการนิเทศ  

เพ่ิมอยางเหมาะสมตามดุลยพินิจของครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศก 

 

การปฐมนิเทศกอนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 

1. นักศึกษาตองเขารับการปฐมนิ เทศกอนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา          

เพื่อรับทราบขอกำหนดและคำชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามวันและเวลาท่ี

คณะครุศาสตรกำหนด หรือผานการปฐมนิเทศจากสาขาวิชา 

2. การปฐมนิเทศที่จัดโดยศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร เปนการให

ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับขอบขายของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การปฏิบัติงาน  การปฏิบัติตน
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ขณะอยูในสถานศึกษา การเตรียมตัวรับการนิเทศ การติดตอประสานงานกับคณะครุศาสตร       

ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตลอดจนบุคลิกภาพและการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

3. การปฐมนิเทศโดยสถานศกึษา อาจจัดข้ึนอยางเปนทางการหรือไมก็ได ประกอบดวย

ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนการใหขอมูลเก่ียวกับ

สถานศึกษา เชน สภาพบริบทของสถานศึกษา ระเบียบปฏิบัติ การปรับตนกับบุคลากรภายใน

สถานศึกษา การใชแหลงวิชาการหรือแหลงเรียนรูในโรงเรียนและชุมชน ปฏิทินปฏิบัติงานและ     

ภาระงานหรือกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเขารวมได ตลอดจนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 

 

การเปลี่ยนสถานศึกษาในระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสถานศึกษาในระหวางปฏิบัติการสอนได เมื่อมีเหตุขอใดขอหนึ่ง 

หรือหลายขอดังนี้ 

1. สถานศึกษาไมสามารถจัดหาครูพ่ีเลี้ยงที่มีคณุสมบัติตามที่กำหนดใหแกนักศึกษาได 

2. สภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางสังคมของสถานศึกษา เปนภัยตอสวัสดิภาพหรือ

สุขภาพของนักศึกษา 

3. เกิดเหตุสุดวิสัยทำใหนักศึกษาไมสามารถเดินทางไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเดิมได 

 การขอเปลี่ยนสถานศึกษาระหวางฝกปฏิบัติการสอน ใหสาขาวิชาทำบันทึกขอความที่ลงนาม

โดยนักศึกษาผูประสงคขอเปลี่ยนสถานศึกษา และลงนามอนุญาตโดยอาจารยนิเทศกและประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด ยื่นตอคณะครุศาสตร ภายใน 1 สัปดาห นับจากวันที่

เริ่มตนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือในทันทีท่ีเกิดเหตุใหเปลี่ยนสถานศึกษาไดในวรรคแรก 

 คณะครุศาสตร จะดำเนินการพิจารณาตามคำรองของสาขาวิชาและแจงเรื่องเปนหนังสือให

สาขาวิชาทราบ ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ไดรับเรื่องจากนักศึกษา ทั้งนี้การอนุมัติเปนไปตาม

มติของคณะกรรมการบริหารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครศุาสตร 

 กรณีนักศึกษายื่นเรื่องอันเปนเท็จหรือกระทำการขอเปลี่ยนสถานศึกษาสำหรับฝกปฏิบัติ 

การสอน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะครุศาสตรเรียกตัวนักศึกษาผูนั้นกลับ และถือเปนการยุติ

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชา 1004805 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ใหมในภาคการศึกษาถัดไปที่เปดสอน 
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เหตุสิ้นสุดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 จะสิ้นสุดหรอืยุติลง เมื่อมีเหตุขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ

เกิดแกนักศึกษา ดังนี้ 

1. ครบกำหนดระยะเวลาของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

2. ลาออกหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา 

3. ไดรบัอนุมัติใหลาพักการเรียนจากทางมหาวิทยาลัย 

4. กระทำผิดวินัยรายแรงและถูกเรียกตัวกลับมหาวิทยาลัย 

5. ขอถอนหรือขอยกเลิกวิชา 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 

6. ขาดปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่คณะครุศาสตรกำหนด ติดตอกันตั้งแต 3 วันข้ึนไป 

หรือขาดปฏิบัติการสอนครั้งละไมเกิน 2 วัน ตั้งแต 3 ครั้งข้ึนไป โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

7. ยื่นเรื่องอันเปนเท็จหรือกระทำการขอเปลี่ยนสถานศึกษาในระหวางปฏิบัติการสอน 

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร และถูกเรยีกตัวกลับมหาวิทยาลัย 

8. เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งไมใชความผิดของนักศึกษา ทำใหนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษาไดอีกตอไป 

กรณีมีเหตุตามขอ 3 4 5 6 และ 7 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา 1004805 การปฏิบัติ 

การสอนในสถานศึกษา 3 ใหมในภาคการศึกษาถัดไปที่เปดสอน 

กรณีมีเหตุตามขอ 8 ใหคณะครุศาสตรจัดสรรเวลาและสถานศึกษาสำหรับการปฏิบัติ 

การสอนในสถานศึกษาใหมใหแกนักศึกษา โดยนับเวลาตอจากวันที่เกิดเหตุน้ัน 

 

การสะทอนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรูหลังจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

 

การถอดบทเรียนประสบการณการเรียนรูหลังจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

โดยเฉพาะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองเมื่อผานการเรียนรูในสถานศึกษา การเขารวม

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษ

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น จะดำเนินการหลังจากครบกำหนดระยะเวลาของการปฏิบัติ      

การสอนในสถานศึกษา 3 โดยอยูในความดูแลของอาจารยนิเทศกและศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร 
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บทบาทหนาท่ีของนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

กับการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 

 

บทบาทหนาที่ของนักศึกษาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

 

1. เขารับการปฐมนิเทศกอนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามวันและเวลาที่        

คณะครุศาสตรกำหนด หรือผานการปฐมนิเทศจากสาขาวิชา 

2. พึงปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลง และแนวปฏิบัติของ

สถานศกึษาในระหวางปฏิบัติการสอน 

3. พึงปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภา

กำหนด   

4. ปฏิบัติงานสอน งานในหนาที่ครูและงานที่สถานศึกษามอบหมายดวยความรับผิดชอบ 

ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการปฏิ บัติงานและการปฏิบัติตนอยู เสมอเพ่ือสั่ งสม

ประสบการณใหพรอมสำหรับการประกอบอาชีพครูในอนาคต 

5. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 

6. สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา             

ในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

7. หาโอกาสเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ หรือเขารวม

โครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

8. มีสวนรวมหรือใหความรวมมือกับกิจกรรมของสถานศึกษาตามความเหมาะสม           

กับศักยภาพของตน 

9. เตรียมความพรอมเพ่ือนั ดหมายการนิ เทศ กับครู พ่ี เลี้ ยงและอาจารยนิ เทศก   

อยางนอย 2 ครั้ง ภายในชวงระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และบันทึกผล     

การนิเทศทุกครั้งท่ีรับการนิเทศ  

10. รวมประชุมสัมมนากับฝ ายศูนยฝ กประสบการณ วิ ชาชีพครู  คณะครุศาสตร   

และอาจารยนิเทศก เพื่อสะทอนผล ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณท่ีไดรับหลังจาก

ปฏิบัติการสอน อยางนอย 1 ครั้ง ตามวันและเวลาที่คณะครุศาสตรกำหนด 
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 เอกสารท่ีนักศึกษาจะไดรับ 

เอกสาร จำนวน 

1. คูมือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ป) (Download ทางหนา Website       

คณะครุศาสตร) 

1 เลม 

2. แบบบันทึกเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 1 ชุด 

3. สมุดบันทึกผลการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 1 ชุด 

 

บทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

 

 ผูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ประกอบดวยบุคคล 

3 ฝาย คือ  1) ผูบริหารสถานศึกษา (หรือผูไดรับมอบหมายและผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา)    

2) ครูพ่ีเลี้ยง และ  3) อาจารยนิเทศก ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการอำนวยการ สงเสริม สนับสนุน 

ประสานงาน และดูแลใหความชวยเหลือใหเกิดสัมฤทธิผลในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน 

ตลอดจนตรวจประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในระหวางปฏิบัติการสอน ตามท่ีคณะครุศาสตร       

ขอความอนุเคราะห ดังนี้ 

 

1.  ผูบริหารสถานศึกษา 

 ผูบริหารสถานศึกษาหรอืผูไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 

 1)  รวมประชุมกับฝายศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร และครูพี่ เลี้ยง  

เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับเกณฑและแนวทางการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

ตามวันและเวลาที่คณะครุศาสตรกำหนด 

2)  ใหการปฐมนิเทศนักศึกษา ดังนี้ 

2.1) แนะนำเก่ียวกับสภาพท่ัวไปหรือบริบทของสถานศึกษาและชุมชน การบริหารงาน

ดานตาง ๆ ที่เปนภารกิจหลักของสถานศึกษา   

2.2) แนะนำใหรูจักบุคลากรภายในสถานศึกษา เชน ผูบริหาร ครูพ่ีเลี้ยง คณะครู 

ในกลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนบุคลากรที่เก่ียวของอ่ืน ๆ 

2.3) แนะนำเกี่ยวกับอาคาร สถานท่ี สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการตาง ๆ         

ของสถานศกึษา 
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2.4) ใหขอมูลสภาพการจัดการเรียนการสอน และสภาพปญหาของสถานศกึษา 

2.5) ใหขอมูลเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลง และแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 

3) พิจารณาเลือกสรรครูพี่ เลี้ ยงให กับนักศึกษา เพื่ อเปนแบบอยาง เปนที่ปรึกษา  

ใหคำแนะนำ ดูแล ชวยเหลือ ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติตน 

แกนักศึกษา โดยเฉพาะในดานบทบาทหนาที่ความเปนครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู และทำหนาที่เปน  

ผูประสานงานระหวางสถานศึกษากับคณะครุศาสตร ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติการสอน      

ในสถานศึกษา 

4) กำหนดตารางสอนและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบตามควรแกศักยภาพของ

นักศึกษา  

5) ควบคุม ดูแล และอำนวยการใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสอนตามสาขาวิชาเอกของ

นักศึกษา ศึกษาเรียนรู ฝกปฏิบัติงานหรือเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับหนาที่ครู ในชวงเวลาและ

ระดับชั้นท่ีเหมาะสม  

6) จัดการขอรองเรียนและเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดขอปญหาเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคบั ขอตกลง 

และแนวปฏิบัติของสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา หรือปญหาระหวาง

นักศึกษากับครูพี่เลี้ยง และปญหาอ่ืน ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษาที่อาจ

เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติการสอน 

7) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษาในระหวางปฏิบัติ       

การสอนรวมกับครูพี่ เลี้ยงและอาจารยนิเทศก เพ่ือประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 3 ครั้ง ดังน้ี 

 ครั้งที่ 1 ประเมินในชวงสัปดาหที่ 3-5 ของภาคเรียน 

 ครั้งที่ 2 ประเมินในชวงสัปดาหที่ 7-9 ของภาคเรียน  

 ครั้งที่ 3 ประเมินในชวงสัปดาหที่ 11-14 ของภาคเรียน  

ทั้งนี้ในสวนการประเมินท้ัง 3 ครั้งขอใหสงผลการประเมินกลับมายังศนูยฝกประสบการณ

วิชาชีพครู ภายในระยะเวลาดังตอไปนี้  

การประเมินครั้งที่ 

 ครั้งที่ 1 : สัปดาหที่ 3 - 5 ของภาคเรียน ใหสงผลการประเมินภายในสัปดาหที่ 6  

 ครั้งที่ 2 : สัปดาหท่ี 7 - 9 ของภาคเรยีน ใหสงผลการประเมินภายในสัปดาหที่ 10  

 ครั้งท่ี 3 : สัปดาหที่ 11 - 14 ของภาคเรียน ใหสงผลการประเมินไมเกินสัปดาหที่ 15  
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  ใหขอชี้แนะที่เปนประโยชนแกนักศึกษา และประเมินความพึงพอใจที่มีตอพฤติกรรม   

การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 1 ครั้ง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของการปฏิบัติการสอน 

8) ลงนามรับรองการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา ในแบบบันทึกเวลาการปฏิบัติการสอน    

ในสถานศึกษา 3 

 เอกสารท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะไดรับ 

เอกสาร จำนวน 

1. หนังสือสงตัวและรายชื่อนักศึกษาท่ีจะเขารับการฝกปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา 

1 ฉบับ 

2. คูมอืการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4    

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ป) (Download ทางหนา Website 

คณะครุศาสตร) 

1 เลม 

3. - แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพคร ูดานการปฏิบัติงานและ 

การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

-  แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครอง  

และชุมชน (เฉพาะผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา) 

1 ฉบับ x 3 ชุด 

 

1 ฉบับ x 3 ชุด 

  

2.  ครูพีเ่ลี้ยง 

ครูพ่ีเลี้ยง หมายถึง ครูประจำการของสถานศึกษาที่นักศึกษาเขารับการฝกปฏิบัติการสอน    

มคีุณสมบัติดังนี้  (1) มีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีที่ตรงกับสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาปฏิบัติการสอน  

(2) กรณีมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีไมตรงกับสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาปฏิบัติการสอน ตองมี

ประสบการณในการสอนตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาปฏิบัติการสอน ไมนอยกวา 3 ป 

และ (3) มีคุณลักษณะของความเปนครู ซึ่งผูบริหารสถานศึกษามอบหมายให เปนที่ปรึกษา            

ใหคำแนะนำ ดูแล ชวยเหลือ ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติตน       

แกนักศึกษา มีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 

1) รวมประชุมกับคณะกรรมการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร          

และผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับเกณฑและแนวทางการปฏิบัติงานและ

การปฏิบัติตนของนักศึกษา ตามวันและเวลาที่คณะครุศาสตรกำหนด 

2) กำหนดขอบขายการปฏิบัติการสอน หนาที่การปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติตน  

แกนักศึกษา รวมกับผูบริหารสถานศึกษา  
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3) ใหคำแนะนำ ดูแล ชวยเหลือนักศึกษาเก่ียวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู   

การออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน และวางแผนจัดกิจกรรม   

เพ่ือการพัฒนาผูเรียนหรือพัฒนาวิชาชีพรวมกับนักศึกษา ตามความเหมาะสมกับสถานภาพ วัยวุฒิ 

คุณวุฒิและความสามารถของนักศึกษา 

4) เปนแบบอยางในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน เปนที่ปรึกษา ใหคำแนะนำ ดูแล 

ชวยเหลือ ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติตนแกนักศึกษา โดยเฉพาะใน

ดานบทบาทหนาท่ีความเปนครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู และเสนอแนะแนวทางแกปญหาในการ

ปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติตน เม่ือนักศึกษามีปญหา 

5) เปนผูประสานงานระหวางสถานศึกษากับคณะครุศาสตร ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

6) นิเทศการสอนของนักศึกษาแบบเต็มคาบการสอน อยางนอย 2 โดยใชวิธีการแบบใด

แบบหนึ่งหรือแบบผสมผสานหลากหลายรูปแบบ ผานเทคโนโลยีการสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล   

ตาง ๆ หรือแบบตัวตอตัว (face to face) ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนระบบและมีความนาเชื่อถือได  โดยแตละครั้งเวนระยะหางกันไมนอยกวา        

1 สัปดาห ยกเวนมีเหตุจำเปนท่ีจะตองใหความชวยเหลือดูแลนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ ใหอยูใน       

ดุลยพินิจที่จะกำหนดจำนวนครั้งและความถ่ีของการนิเทศเพิ่ม 

7) ตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรูของนักศึกษา อยางนอย 2 ครั้ง ในชวงระยะเวลา

ของการปฏิบัติการสอน 

8) ตรวจประเมินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษา อยางนอย 2 ครั้ง      

ในชวงระยะเวลาของการปฏิบัติการสอน 

9) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษาในระหวางปฏิบัติการ

สอน รวมกับผูบริหารสถานศึกษาและอาจารยนิเทศก เพื่อประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 3 ครั้ง ดังน้ี 

 ครั้งที่ 1 ประเมินในชวงสัปดาหที่ 3-5 ของภาคเรียน 

 ครั้งที่ 2 ประเมินในชวงสัปดาหที่ 7-9 ของภาคเรียน  

 ครั้งที่ 3 ประเมินในชวงสัปดาหที่ 11-14 ของภาคเรียน  

 ใหขอชี้แนะที่เปนประโยชนแกนักศึกษา และประเมินความพึงพอใจที่มีตอพฤติกรรม  

การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 1 ครั้ง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของการปฏิบัติการสอน 
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10) ลงนามรับรองการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา ในแบบบันทึกเวลาการปฏิบัติการสอน     

ในสถานศึกษา 3 

 เอกสารท่ีครูพี่เลี้ยงจะไดรับ 

เอกสาร จำนวน 

1. คูมือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4    

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ป) (Download ทางหนา Website 

คณะครุศาสตร) 

1 เลม 

2. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงานและ 

การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

1 ฉบับ x 3 ชุด 

 

3.  อาจารยนิเทศก 

อาจารยนิเทศก หมายถึง ผูมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานดังนี้  (1) มีคุณวุฒิไมต่ำกวา

ปริญญาโท หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย (2) มีประสบการณการนิเทศ

มาแลวไมนอยกวา 2 ป (ในกรณีที่มีประสบการณไมไดมาตรฐานใหนิเทศรวมกับอาจารยนิเทศกพี่เลี้ยง

ที่มีประสบการณตามมาตรฐาน) และ  (3) มีคุณลักษณะเปนแบบอยางที่ดี โดยเปนผูรับผิดชอบกำกับ

ดูแลวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 หรือผูสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งไดรับแตงตั้งจากอธิการบดี ใหควบคุม ดูแล ชวยเหลือ เปนท่ีปรึกษา 

ใหคำแนะนำแกนักศึกษา ในสัดสวนอาจารยนิเทศก 1 คน ตอนักศึกษาไมเกิน 10 คน มีบทบาทหนาที่ 

ดังน้ี 

1) รวมประชุมอาจารยนิเทศกเพ่ือสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับเกณฑและแนวทาง 

การนิเทศ ตามวันและเวลาที่คณะครุศาสตรกำหนด 

2) รวมการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกปฏิบัติการสอนและหรือรวมประชุมสัมมนา

นักศึกษาหลังสิ้นสุดการปฏิบัติการสอน ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อสะทอนผล  

ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับนักศึกษาหลังจากนิเทศการสอน อยางนอย  

1 ครั้ง ตามวันและเวลาที่คณะครุศาสตรกำหนด 

3) ออกแบบและวางแผนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษารวมกับคณะครุศาสตร และหรือ

ครูพ่ีเลี้ยง  

4) ใหคำแนะนำ ดูแล ชวยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู   

การออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
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5) ควบคุม ดูแล ชวยเหลือ เปนที่ปรึกษา ใหคำแนะนำท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติการสอน

และการปฏิบัติตนแกนักศึกษา และเสนอแนะแนวทางแกปญหาในการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติตน 

เมื่อนักศึกษามีปญหา 

6) เปนผูประสานงานระหวางคณะครุศาสตรกับสถานศึกษา ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

7) นิเทศการสอนของนักศึกษาแบบเต็มคาบการสอน อยางนอย 2 ครั้ง โดยใชวิธีการ    

แบบใดแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสานหลากหลายรูปแบบ ผานเทคโนโลยีการสื่อสารหรือเทคโนโลยี

ดิจิ ทัลตาง ๆ  หรือแบบตัวตอตัว (face to face) ที่มีหลักฐานเชิ งประจักษ  แสดงให เห็นถึ ง

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนระบบและมีความนาเชื่อถือได  โดยแตละครั้งเวนระยะหางกัน   

ไมนอยกวา 1 สัปดาห ยกเวนมีเหตุจำเปนท่ีจะตองใหความชวยเหลือดูแลนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ    

ใหอยูในดุลยพินิจที่จะกำหนดจำนวนครั้งและความถ่ีของการนิเทศเพ่ิม 

8) ตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรูของนักศึกษา อยางนอย 2 ครั้ง ในชวงระยะเวลา

ของการปฏิบัติการสอน 

9) ตรวจประเมินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษา อยางนอย 2 ครั้ง ในชวง

ระยะเวลาของการปฏิบัติการสอน 

10) ตรวจประเมินรายงานการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 1 ครั้ง เมื่อครบกำหนด

ระยะเวลาของการปฏิบัติการสอน 

11) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษาในระหวางปฏิบัติ       

การสอน รวมกับผูบริหารสถานศึกษาและครูพี่ เลี้ยง เพื่อประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู                 

ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 ประเมินในชวงสัปดาหที่ 3-5 ของภาคเรียน 

 ครั้งที่ 2 ประเมินในชวงสัปดาหที่ 7-9 ของภาคเรียน  

 ครั้งที่ 3 ประเมินในชวงสัปดาหที่ 11-14 ของภาคเรียน 
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 เอกสารท่ีอาจารยนิเทศกจะไดรับ 

เอกสาร จำนวน 

1. คำสั่งแตงตั้งอาจารยนเิทศก 1 ฉบับ 

2. คูมือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4      

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ป) (Download ทางหนา Website    

คณะครุศาสตร) 

1 เลม 

3. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงานและ 

การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

1 ฉบับ x 3 ชุด 
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สรุปขั้นตอนการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา   

สมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาตามรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

คณะครุศาสตรสงนักศึกษาออกปฏิบัติการสอน 

นิเทศการสอนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

สิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติการสอนหรือถึงกำหนดปดภาคเรียนของสถานศึกษา 

ปจฉิมนิเทศหรือประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณหลังการปฏิบัติการสอน 

คณะครุศาสตรคดัเลือกสถานศกึษาและทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

กับสถานศึกษาสำหรบัเปนแหลงเรียนรูและปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 

นักศึกษาเลือกสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน 

จากรายชื่อสถานศกึษาเครือขายของคณะครศุาสตร 

คณะครุศาสตรพิจารณาคุณสมบัติของนกัศึกษา 

และความตองการของสถานศึกษา  
เพ่ือสงนักศึกษาออกปฏิบัติการสอน 

  

ปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพครูแกนักศึกษา 

ประชุมผูเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 

อนุมัต ิ

ไมอนุมัติ 

ผาน 

ไมผาน 
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หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

 

การวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 เปนการพิจารณาสมรรถนะ 

ของนักศึกษาเปนระยะ ๆ ตามแนวทางการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงาน 

และการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

โดย 1) ผูบริหารสถานศึกษา (หรือผู ไดรับมอบหมาย)  2) ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา)   

3) ครูพ่ีเลี้ยง และ  4) อาจารยนิเทศก รวมติดตามการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

วินิจฉัยขอดีและขอควรปรับปรุงแกไข เพ่ือชวยใหนักศึกษาไดพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

ดานตาง ๆ ใหเพิ่มสูงข้ึนเปนลำดับ และนำขอมูลไปประกอบการตัดสินผลการเรียนเมื่อสิ้นสุด 

ภาคการศึกษา โดยมีศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร เปนผูประสานงานระหวาง

สถานศึกษากับอาจารยที่เปนผูรวบรวมขอมูลการประเมิน  

การตัดสินระดับผลการเรียนเปนหนาที่ของอาจารยนิเทศก ตามกรอบการวัดและประเมินผล 

ดังน้ี 

 

กรอบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

มาตรฐานวิชาชีพ 

ทางการศึกษา 

ผลการเรียนรู 

และสมรรถนะท่ีพึง

ประสงค 

วิธีการประเมิน เกณฑ ผูประเมิน  
กำหนด 

การประเมิน 

มาตรฐานความรู

และประสบการณ

วิชาชีพ 

1. ประยุกตใชความรู 

วิชาเอกและวิชาชีพครู 

เพื่อออกแบบและจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

ที่ผูเรียนมีความสุข 

เกิดกระบวนการคิดข้ันสูง

และนำไปสูการเปนนวัตกร  

ตรวจประเมินแผนการจัด 

การเรียนรู สังเกตพฤติกรรม

การปฏิบัติงานและการ

ปฏิบัติตนของนักศึกษาใน

ระหวางการปฏิบัตกิารสอน 

และหาระดับหรอืคารอยละ

ผลการประเมินความพึง

พอใจของสถานศกึษาที่มีตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

และการปฏิบัติตนของ

นักศกึษา 

แผนการจัดการเรยีนรูและ

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู

ตามสาขาวิชาเอกของ

นักศึกษา มีคุณภาพเปนไป

ตามรายการประเมินที่กำหนด

ในแบบประเมินสมรรถนะทาง

วิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงาน

และการปฏิบัติตน ตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู แตละ

องคประกอบมีคาเฉลี่ยไมต่ำ

กวา 3.00 

1. ผูบรหิาร

สถานศึกษา 

2. ครูพี่เลี้ยง 

3. อาจารยนิเทศก 

 

3 ครั้ง ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 ในชวง

สัปดาหท่ี 3-5 

 ของภาคเรียน 

ครั้งที่ 2 ในชวง

สัปดาหท่ี 7-9  

ของภาคเรยีน  

ครั้งที่ 3 ในชวง

สัปดาหที่ 11-14 

ของภาคเรยีน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

ทางการศึกษา 

ผลการเรียนรู้ 

และสมรรถนะทีพึง

ประสงค์ 

วิธีการประเมิน เกณฑ์ ผู้ประเมิน  
กาํหนด 

การประเมิน 

มาตรฐานความรู

และประสบการณ

วิชาชีพ (ตอ) 

1. ประยุกตใชความรู 

วิชาเอกและวิชาชีพครู 

เพื่อออกแบบและจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

ที่ผูเรยีนมีความสุข 

เกิดกระบวนการคดิขั้นสูง

และนำไปสูการเปน

นวัตกรรม  

ตรวจประเมินแผนการจัด 

การเรียนรู สังเกตพฤตกิรรม

การปฏิบัติงานและการปฏิบัติ

ตนของนักศึกษาในระหวาง

การปฏิบัตกิารสอน และหา

ระดับหรือคารอยละผลการ

ประเมินความพึงพอใจของ

สถานศึกษาที่มีตอพฤติกรรม

การปฏิบัติงานและการปฏิบัติ

ตนของนักศึกษา 

นักศึกษามีพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน

หรอืไดรับผลการประเมิน 

ความพึงพอใจจากสถานศึกษา 

ในเรื่อง 

1. ความรูในวิชาเฉพาะ 

และ 

2. กระบวนการจัดการเรียนรู

ของนักศึกษา 

อยูในระดับคะแนนไมนอยกวา

รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

เปนไปตามรายการประเมินที่

กำหนดโดยศูนย 

ฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

1. ผูบริหาร

สถานศึกษา 

2. ครูพ่ีเลี้ยง 

 

1 ครั้ง  

เมื่อครบกำหนด

ระยะเวลา 

ของการปฏบิัติ  

การสอน 

 2. ประยุกตใชความรู 

วิชาเอกและวิชาชีพครู 

เพื่อออกแบบนวัตกรรม

ทางการศึกษาที่ทันสมยั 

ตรวจประเมินงานวิจยั 

เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

และสังเกตพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน

ของนักศึกษาในระหวางการ

ปฏิบัติการสอน 

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ในชั้นเรียน จำนวน 1 เรื่อง 

และพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน

ของนักศึกษามคีณุภาพ

เปนไปตามรายการประเมิน 

ที่กำหนดในแบบประเมิน

สมรรถนะทางวิชาชีพครู  

ดานการปฏิบัติงานและการ

ปฏิบัติตน ตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู แตละ

องคประกอบมคีาเฉลี่ยไมตำ่

กวา 3.00 

1. ผูบริหาร

สถานศึกษา 

2. ครูพ่ีเลี้ยง 

3. อาจารยนิเทศก 

 

3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ในชวง

สัปดาหที่ 3-5  

ของภาคเรียน 

ครั้งท่ี 2 ในชวง

สัปดาหที่ 7-9  

ของภาคเรียน  

ครั้งท่ี 3 ในชวง

สัปดาหท่ี 11-14 

ของภาคเรียน 

มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน 

1. ปฏิบัติงานในหนาที่ครู 

2. บูรณาการบริบทชุมชน 

เขากับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูทั้งในและนอก

หองเรียน 

3. สรางเครือขายความรวมมือ

กับผูปกครองและชุมชน

ในการพัฒนาและแกปญหา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค ดวย

กระบวนการวิจัยที่ถูกตอง

ตาระเบียบวธิีวิจัย 

ตรวจประเมินแผนการจัด 

การเรียนรู รายงานการมีสวน

รวมในการจัดกิจกรรมของ

ชุมชน รายงานการศึกษา

สภาพแวดลอมของชุมชน 

วัฒนธรรมและภูมปิญญา

ทองถิ่น และสังเกตพฤติกรรม

การปฏิบัติงานและการปฏิบัติ

ตนของนักศึกษาในระหวาง 

การปฏิบัติการสอน 

แผนการจัดการเรยีนรูตาม

สาขาวิชาเอกของนักศึกษา  

มีการบูรณาการบริบทชุมชน

เขากับการจัดกิจกรรม และใช

กระบวนการวจิัยในการพัฒนา

และแกปญหาผูเรียน 

ใหมีคณุลักษณะที่พึงประสงค 

เปนไปตามรายการประเมิน 

ที่กำหนดในแบบประเมิน

สมรรถนะทางวิชาชีพครู  

ดานการปฏิบัติงานและการ

ปฏิบัติตน ตามมาตรฐาน 

 

1. ผูบริหาร

สถานศึกษา 

2. ผูแทน

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

3. ครูพ่ีเลี้ยง 

4. อาจารยนิเทศก 

 

 

 

3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ในชวง

สัปดาหที่ 3-5  

ของภาคเรียน 

ครั้งท่ี 2 ในชวง

สัปดาหที่ 7-9  

ของภาคเรียน  

ครั้งท่ี 3 ในชวง

สัปดาหท่ี 11-14 

ของภาคเรียน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

ทางการศึกษา 

ผลการเรียนรู 

และสมรรถนะท่ีพึง

ประสงค 

วิธีการประเมิน เกณฑ ผูประเมิน  
กำหนด 

การประเมิน 

มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน 

(ตอ) 

4. สะทอนผลการเปลีย่นแปลง 

ที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยาง

ชัดเจนจากการเรียนรูใน

สถานศึกษา การเขารวม 

กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

โครงการที่เก่ียวของกับการ

สงเสริม อนุรกัษวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น 

 วิชาชีพครู แตละองคประกอบ 

มีคาเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.00 

  

มาตรฐาน 

การปฏิบัติตน 

ประพฤติตนเปนแบบอยาง 

ที่ดีมีคุณธรรมและจรยิธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชพี 

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

งานและการปฏิบัติตนของ

นักศกึษาในระหวางการ

ปฏิบัติการสอน และหา 

ระดับหรือคารอยละผล 

การประเมินความพึงพอใจ

ของสถานศกึษาท่ีมีตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและ

การปฏิบัติตนของนักศึกษา 

นักศึกษามีพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน

หรอืไดรบัผลการประเมินความ

พึงพอใจจากสถานศึกษา 

ในเร่ือง 

1. การทำงานรวมกับผูอื่น 

2. วินัยในการปฏิบัติงาน 

3. ความรับผิดชอบตอหนาที ่

ที่ไดรบัมอบหมาย 

4. บุคลิกภาพ 

อยูในระดับคะแนนไมนอย

กวารอยละ 70 ของคะแนน

เต็ม เปนไปตามรายการ

ประเมินท่ีกำหนดโดยศูนยฝก

ประสบการณวิชาชีพครู  

1. ผูบรหิาร

สถานศึกษา  

2. ครูพี่เลี้ยง 

 

1 ครั้ง  

เมื่อครบกำหนด

ระยะเวลา 

ของการ

ปฏิบัติการสอน 

รวมทุกมาตรฐาน 1. สะทอนผลการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ

ตนเอง 

ไดอยางชัดเจนจากการ

เรียนรูในสถานศึกษา  

การเขารวมกิจกรรม 

ที่สงเสรมิใหเกิดความ 

กาวหนาทางวิชาชีพ 

โครงการท่ีเกี่ยวของกับ

การสงเสริม อนุรักษ

วัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

2. นำผลจากการเรียนรู 

ในสถานศึกษาไปประเมิน

สะทอนกลับ (AAR)  

1. สังเกตพฤติกรรม 

การแสดงความคิดเห็น 

และการมีสวนรวม 

ของนักศึกษาในกจิกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

2. ซักถาม ทวนสอบความคิด

องคความรูและแนว

ทางการพัฒนาตนเอง

ของนักศึกษาที่ไดจาก

การเรียนรูในสถานศึกษา

และบันทึกผลการนิเทศ 

1. นักศึกษาสรุปองคความรู 

ที่ไดรบัและสะทอนคิด 

ผลที่เกิดข้ึนกับตนเองจาก

การเรียนรูในสถานศึกษา 

การเขารวมกิจกรรมท่ี

สงเสริมใหเกิดความ 

กาวหนาทางวิชาชีพ หรือ

โครงการท่ีเกี่ยวของกับ 

การสงเสริม อนุรกัษ

วัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่นได 

2. นักศึกษาทุกคนแสดงความ

คิดเห็นโดยอิสระ 

ไดอยางมีเหตุผลทั้งเชิง

วิชาการและเชิง 

1. ครูพี่เลี้ยง 

2. อาจารยนิเทศก 

อยางนอย 2 ครั้ง  

ในระหวางการ

ปฏิบัติการสอน 
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มาตรฐานวชิาชีพ 

ทางการศึกษา 

ผลการเรียนรู 

และสมรรถนะที่พึง

ประสงค 

วิธีการประเมิน เกณฑ ผูประเมิน  
กำหนด 

การประเมิน 

รวมทุกมาตรฐาน 

(ตอ) 

เปนรายบุคคลและรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ในรูปแบบชุมชนแหงการ

เรียนรู (PLC) เพื่อนำไปใช 

ในการพฒันาตนเองใหมี 

ความรอบรู ทันสมัยและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง 

 จริยธรรม รับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่นตามหลักประชาธปิไตย 

สรุปองคความ  รูที่ได และ

เสนอแนวทางในการพัฒนา

ตนเอง ใหมีความรอบรู 

ทนัสมัยและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงได 

  

 

สรุปสัดสวนการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

 

น้ำหนักการประเมิน 

ของผูประเมิน  

ครั้งที่ประเมิน 

(สัดสวนคะแนน) 

ผูบริหาร

สถานศึกษา 

ผูแทน

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ครูพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก 

องคประกอบท่ี 1 สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู   

ครั้งท่ี 1 (20%) 10% - 40% 50% 

ครั้งท่ี 2 (30%) 10% - 40% 50% 

ครั้งท่ี 3 (50%) 10% - 40% 50% 

องคประกอบท่ี 2 สมรรถนะดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน  

ครัง้ท่ี 1 (20%) 25.5% 4.5% 40% 30% 

ครั้งท่ี 2 (30%) 25.5% 4.5% 40% 30% 

ครั้งท่ี 3 (50%) 25.5% 4.5% 40% 30% 

องคประกอบท่ี 3 สมรรถนะดานการปฏิบัติหนาที่ครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

ครั้งท่ี 1 (20%) 30% - 40% 30% 

ครั้งท่ี 2 (30%) 30% - 40% 30% 

ครั้งท่ี 3 (50%) 30% - 40% 30% 
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สรุปภาระงานของนักศึกษาประจำวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 

 

สรุปภาระงานของนักศึกษาประจำวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 มี 5 รายการ คือ   

1. แผนการจัดการเรียนรู 

2. งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

3. รายงานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน 

4. รายงานการศึกษาสภาพแวดลอมของชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

5. บันทึกผลการนิเทศ 

ภาระงานดังกลาวจะตองนำสงผูประเมินทุกฝาย ประกอบกับการประเมินพฤติกรรม 

การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษา ดังน้ี 

 

สมรรถนะ 

ทางวิชาชีพครู 

ภาระงาน/พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

และการปฏิบัติตน 

ผูประเมิน 

เครื่องมือประเมิน 

ผูบ
ริห

าร
สถ

าน
ศกึ

ษา
 

ผูแ
ทน

คณ
ะก

รร
มก

าร

สถ
าน

ศึก
ษา

 

คร
ูพี่

เล
ี้ยง

 

อา
จา

รย
นิเ

ทศ
ก 

1. การจัดการ  แผนการจัดการเรียนรู  -   แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

เรียนรู  งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน  -   แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

2. ความสัมพันธ

กับผูปกครอง 
 รายงานการมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมของชุมชน 

    แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

 และชุมชน  รายงานการศึกษาสภาพแวดลอม

ของชุมชน วัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

    แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

3. การปฏิบัติ

หนาที่ครูและ 
 บันทึกผลการนเิทศ - -   แบบบันทึกผลการนิเทศการปฏิบัติ 

การสอนในสถานศึกษา 3 

จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ 
 พฤติกรรมการปฏิบัติงานและ 

การปฏิบัติตน 

 -  -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

ท่ีมีตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

และการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

 แบบบันทึกเวลาการปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 3 
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รูปแบบการจัดทำและนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 

 

1. แผนการจัดการเรียนรู 

ใหจัดทำแผนการจัดการเรียนรู มีจำนวนและรายละเอียดที่เหมาะสมเพียงพอกับ       

การนำไปใชสอนในวิชาหรือกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายและระดับชั้นที่รับผิดชอบใหแลวเสร็จ        

กอนออกปฏิ บั ติ การสอน อย างน อย  1 สัปดาห  ตามรูปแบบที่ กำหนดโดยสถานศึ กษ า                 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู หรือสาขาวิชา (ภาคผนวก ก) โดยจัดพิมพเปนรูปเลมหรือจัดเก็บและ

นำเสนอผานระบบออนไลนใหกับทางสถานศึกษา และนำสงใหครูพ่ี เลี้ยงและอาจารยนิ เทศก        

ตรวจพิจารณาใหขอเสนอแนะกอนการนำไปใชจริงทุกครั้ง โดยในระหวางจัดการเรียนรูหรือจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน อาจมีการปรับปรุงแผนดังกลาว และมีการตรวจประเมินจากผูประเมิน ทุกฝาย 

ฝายละ 3 ครั้ง  

 

2. งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

ใหดำเนินการวิจัยและจัดทำรายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือแกไขปญหาหรือ

พัฒนาผูเรียน ดวยเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมทางการศึกษาแบบใหม ซึ่งสอดคลองกับโจทยปญหา

วิจัย จำนวน 1 เรื่อง ตามรูปแบบหรือแนวทางที่กำหนดเปนตัวอยางโดยศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู 

(ภาคผนวก ก) โดยจัดพิมพเปนรูปเลมหรือนำสงผานระบบออนไลนใหกับผูประเมินทุกฝายตรวจ

ประเมิน ฝายละ 3 ครั้ง ดังนี้  

ครั้ งที่  1 ตรวจประเมินการวิเคราะหสภาพที่ พึงประสงค  สภาพปญหา สาเหตุ           

และแนวทางการแกไขปญหาในชั้นเรียน 

ครั้งที่ 2 ตรวจประเมินเคาโครงการวิจัย 

ครั้งที่ 3 ตรวจประเมินเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 5 บท  

 

3. รายงานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน 

เมื่อนักศึกษาไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน หรือโครงการที่เก่ียวของ

กับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน หรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาชีพ อยางนอย 3 โครงการ หรือ 3 กิจกรรม ใหนักศึกษาเก็บหลักฐานการเขารวมกิจกรรมหรือ

โครงการดังกลาว เชน คำสั่ง หนังสือรับรองการเขารวม ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ และเก็บภาพถาย
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หรือภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกไวในระหวางการเขารวมกิจกรรมหรือโครงการ เพ่ือจัดทำรายงาน      

ตามรูปแบบที่กำหนดโดยศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู (ภาคผนวก ก) โดยจัดพิมพเปนรูปเลมหรือ

นำสงผานระบบออนไลนใหกับผูประเมินทุกฝายตรวจประเมิน ฝายละ 3 ครั้ง 

 

4. รายงานการศึกษาสภาพแวดลอมของชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

ใหนักศึกษาศึกษาบริบทของชุมชน โดยหาโอกาสเปนผูมีสวนรวมในการสงเสริมอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน และดำเนินการดังนี้  

1) บันทึกรายละเอียดการศึกษาสภาพแวดลอมของชุมชน การศึกษาดานวัฒนธรรมของ

ชุมชนและภูมิปญญาในทองถิ่น โดยมีขอบเขต เชน พื้นที่ชุมชนที่ศึกษา แนวทางการศึกษารวมกับ

สถานศึกษา ขอมูลชุมชนพื้นฐาน ขอมูลการศึกษาสภาพแวดลอมของชุมชน และดานวัฒนธรรมและ

ภูมปิญญาในทองถ่ิน รูปถาย เปนตน 

2) วิเคราะหและสะทอนสิ่งที่ ได เรียนรูจากการดำเนินการศึกษาสภาพแวดลอม       

ของชุมชน ดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถ่ิน 

3) นำวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปญญาในทองถิ่นไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู

ในชั้นเรียน 

เพ่ือจัดทำรายงานตามรูปแบบที่ กำหนดโดยศูนยฝกประสบการณ วิชาชีพครู      

(ภาคผนวก ก) โดยจัดพิมพเปนรูปเลมหรือนำสงผานระบบออนไลนใหกับผูประเมินทุกฝายตรวจ

ประเมิน ฝายละ 3 ครั้ง 

 

5. บันทึกผลการนิเทศ 

ใหนักศึกษาบันทึกผลการนิเทศจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูนิเทศลงในสมุดบันทึก

ผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่กำหนดโดยศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย     

การนิเทศของผูบริหาร/ผูประสานงาน ครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศก ตามจำนวนครั้งท่ีไดรับกรนิเทศ

และนำสงใหผูนิเทศลงนามรับทราบ  
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เกณฑผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
 

1. นักศึกษาเข ารับการปฐมนิ เทศกอนออกปฏิ บัติการสอนครบตามระยะเวลา                 

ท่ีคณะครุศาสตรกำหนด ยกเวนมีเหตุจำเปนไดรับการอนุญาตจากสาขาวิชาและไดรับการปฐมนิเทศ

จากสาขาวิชาแลว และ 

2. มีระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 90 โดยการรบัรองจาก

ผูบริหารสถานศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง ยกเวนกรณีมีเหตุจำเปนหรือเหตุสุดวิสัยและไดรับอนุมัติจาก

ผูบริหารสถานศึกษา และ 

3. ไดรับผลประเมินจาก  1) ผูบริหารสถานศึกษา (หรือผูไดรับมอบหมาย)  2) ผูแทน

คณะกรรมการสถานศึกษา  3) ครูพ่ีเลี้ยง และ  4) อาจารยนิเทศก ตามกรอบการวัดและประเมินผล

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 คิดเปนคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะ      

ทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู แตละองคประกอบ          

ไมนอยกวา 3.00 และตองไดคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 3 องคประกอบ ไมนอยกวา 3.00 และ 

4. เขารวมประชุมสัมมนากับฝายศูนยฝกประสบการณ วิชาชีพครู คณะครุศาสตร   

อาจารยนิเทศก และอาจารยผูรับผิดชอบวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 เพ่ือสะทอนผล 

ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่ไดรับหลังจากปฏิบัติการสอน ตามวันและเวลาที่

คณะครุศาสตรกำหนด ยกเวนมีเหตุจำเปนไดรับการอนุญาตจากสาขาวิชาและไดรับการปจฉิมนิเทศ

หรือเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) จากสาขาวิชาแลว 
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การใหระดับผลการเรียนวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

 

การใหระดับผลการเรียนวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 หมวด 5 การวัดและ 

การประเมินผลการศึกษา ซึ่งแบงระดับคะแนนและคาระดับคะแนนเปน 8 ระดับ โดยนำคะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน  

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา ในการประเมินครั้งท่ี 3 จำนวน 3 สมรรถนะ คือ  1) สมรรถนะ

ดานการจัดการเรียนรู  2) สมรรถนะดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน และ  3) สมรรถนะ

ดานการปฏิบัติหนาที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ แตละสมรรถนะ เทียบกับระดับคุณภาพ ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง  ระดับคุณภาพ ดีมาก เทียบเปน 4 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพ ดี เทียบเปน 3 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 3.00-3.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพ ผาน เทียบเปน 2 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย นอยกวา 3.00 หมายถึง ระดับคณุภาพ ควรปรับปรุง  เทียบเปน 1 คะแนน 

และสรปุคะแนนในภาพรวมทั้ง 3 สมรรถนะ เปนระดับผลการเรียน ดังน้ี 

 

จำนวนสมรรถนะในแตละระดับคุณภาพ  เทียบ 

ดีมาก (4) ดี (3) ผาน (2) ควรปรับปรุง (1) รวมคะแนน ระดับผลการเรียน 

3 - - - 12 A 

2 1 - - 11 A 

2 - 1 - 10 B+ 

1 2 - - 10 B+ 

- 3 - - 9 B 

2 - - 1 9 B 

1 1 1 - 9 B 

- 2 1 - 8 C+ 

1 - 2 - 8 C+ 

1 1 - 1 8 C+ 

- 2 - 1 7 C 

- 1 2 - 7 C 

1 - 1 1 7 C 

- - 3 - 6 D+ 

1 - - 2 6 D+ 
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จำนวนสมรรถนะในแตละระดับคุณภาพ  เทียบ 

ดีมาก (4) ดี (3) ผาน (2) ควรปรับปรุง (1) รวมคะแนน ระดับผลการเรียน 

- 1 1 1 6 D+ 

- - 2 1 5 D 

- 1 - 2 5 D 

- - 1 2 4 D 

- - - 3 3 F 

 

คะแนนผลประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

เทียบกับระดับคุณภาพ รวมทั้ง 3 สมรรถนะ 
ระดับผลการเรียน ความหมาย 

11-12 

10 

9 

8 

7 

6 

4-5 

3 

 A 

 B+ 

 B 

 C+ 

 C 

 D+ 

 D 

 F 

 ดีเย่ียม (Excellent) 

 ดีมาก (Very Good) 

 ด ี(Good) 

 ดีพอใช (Fairly Good) 

 พอใช (Fair) 

 ออน (Poor) 

 ออนมาก (Very Poor) 

 ตก (Failed) 
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 ตัวอยางเชน 

เกณฑ ดีมาก (4) ดี (3) ผาน (2) ควรปรับปรุง (1) 

สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู 

• แผนการจัดการเรียนรู 

• งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรยีน 

    

สมรรถนะดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

• รายงานการมสีวนรวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน 

• รายงานการศึกษาสภาพแวดลอมของชุมชน 

วัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถิ่น 

    

สมรรถนะดานการปฏิบัติหนาที่คร ูและจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพ 

• บันทึกผลการนเิทศ 

• พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

    

สรุป 7 = C 

  

การใหผลการเรียน I หมายความวา ไมสมบูรณ (Incomplete) จะทำไดเมื่ออาจารยนิเทศก 

เห็นสมควรใหรอผลของการศึกษา เพราะนักศึกษาทำงานที่เปนสวนประกอบของการศึกษาของ

รายวิชายังไมสมบูรณ 
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ภาคผนวก ก 

รูปแบบการจัดทำและนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนของนักศกึษา 
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ภาระงานที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู 

 

 แผนการจัดการเรียนรูควรจัดทำตามรูปแบบท่ีสถานศึกษากำหนด แตหากสถานศึกษา 

ไมมีรูปแบบท่ีแนนอนและใหอิสระแกนักศึกษาในการจัดทำ นักศึกษาอาจจัดทำตามท่ีศูนยฝก

ประสบการณวิชาชีพครูกำหนดหรือตามท่ีสาขาวิชากำหนด โดยควรมีรายละเอียดครอบคลุม

องคประกอบตอไปนี้เปนอยางนอย 

1. ชื่อแผนการจัดการเรียนรู 

2. กลุมสาระการเรียนรู 

3. ระดับชั้นที่สอน 

4. ภาคเรียนและปการศึกษา 

5. จำนวนเวลาที่ใชสอน 

6. มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

7. จุดประสงคการเรียนรู/ผลการเรียนรู 

8. คุณลักษณะที่พึงประสงค 

9. สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

10. สาระการเรียนรู 

11. กิจกรรมการเรียนรู/กิจกรรมการพัฒนา 

12. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

13. การวัดและประเมินผลการเรียนรู/การวัดและประเมินผลการพัฒนา 

14. บันทึกหลังสอน/บันทึกทายแผน 

15. เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู เชน ใบงาน ใบความรู แบบประเมินตาง ๆ 

รูปภาพ สื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ 
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ภาระงานที่ 2 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

 

 รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนอาจจัดทำเปนเอกสารเย็บเลมหรือเอกสารออนไลนก็ได 

ขึ้นอยูกับขอจำกัดในการสงงานและขอตกลงรวมกันระหวางนักศึกษากับผูบริหารสถานศึกษา       

(หรอืผูไดรับมอบหมาย) ครูพี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศก  

รายงานวิจัยในสวนนอก สวนหนา และสวนทาย ไดแก ปก สารบัญ และภาคผนวก  

ใหนักศึกษาออกแบบและจัดทำดวยตัวเอง สวนเนื้อหาภายใน เม่ือถึงระยะของการประเมินครั้งท่ี 1 

ใหจัดทำเปนรายงานการวิเคราะหสภาพที่พึงประสงค สภาพปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไข

ปญหาในชั้นเรียน เมื่อถึงระยะของการประเมินครั้งที่  2-3 ใหจัดทำเปนรายงานวิจัย 5 บท         

ภายใตคำชี้แนะของครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศก ตามรูปแบบตอไปนี้เปนตัวอยาง 
 

(ตัวอยาง) 

รายงานการวิเคราะหสภาพท่ีพึงประสงค สภาพปญหา สาเหตุ  

และแนวทางการแกไขปญหาในชั้นเรียน 
 

สภาพท่ีพึงประสงคของผูเรียน [ ใหวิเคราะหโดยอิงมาตรฐานที่ควรจะเปนของผูเรียนในระดับช้ันที่สอน ] 

   

   
 

สภาพปญหาของผูเรียน [ ใหบรรยายลักษณะของปญหาที่พบในตัวผูเรียน มีปญหาอยางไร จำนวนกี่คน] 

   

   
 

สาเหตุของปญหา [ ใหอธิบายวาปญหาของผูเรียนที่กลาวมาในหัวขอสภาพปญหาของผูเรียน เกิดข้ึนมาไดเพราะ

อะไร อะไรที่อาจจะเปนสาเหตุของปญหานั้นไดบาง ] 

   

   
 

แนวทางการแกไขปญหา [ ใหศึกษาคนควาเทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมท่ีจะชวยแกไขปญหาดังกลาวไดตรง

กับสาเหตุของปญหา และนำมาอธิบายวาจะใชเปนแนวทางจัดการกับปญหานั้นไดอยางไร ] 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

ที่มาและความสำคัญของปญหา 

   

   

   

 

วัตถปุระสงคการวิจัย   [ เขียนเปนขอ ๆ เรียงตามลำดับความสำคัญ ] 

1.   

   

2.   

   

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากร/กลุมเปาหมาย   [ ใหระบุลักษณะหรือจำนวนพอสังเขป ] 

   

   

 ตัวแปร 

   

   

 

นิยามศัพทเฉพาะ   [ ใหความหมายของคำศัพทสำคญั ๆ ใหชัดเจน ] 

 xxxxxxxxxx หมายถึง   

   

 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย   [ อาจเขียนเรียงเปนขอ ๆ ก็ได ] 

   

   

   

   

หวัขอ้หลกัจดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ ใช้ตวัหนา 

หวัขอ้รอง ย่อหน้าเขา้มา  Tab  ใช้

ตวัหนา 

เนือหาจดัชดิระยะซา้ย-ขวา กระจายแบบไทย 

(ตวัอยาง) 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

[ เรยีบเรียงจากการทบทวนทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ แบบสังเคราะห ใหเพียงพอกับการดำเนินการวิจัย ] 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

(ตัวอยาง) 
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

ประชากร/กลุมเปาหมาย   [ ใหระบุจำนวนและวิธีการไดมาใหชัดเจนละเอียดกวาในบทที่ 1 ] 

   

   

   

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   [ ใหอธิบายรายละเอียดเครื่องมือวิจัยท่ีใชจริง พรอมวิธีการหรือขั้นตอนการสราง

และตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ] 

 ลักษณะเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   [ ใหอธิบายและยกตัวอยางประกอบ ] 

   

   

   

 ข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

   

   

   

 

การเก็บรวบรวมขอมูล   [ อาจเขียนเรยีงเปนขอ ๆ ตามขั้นตอนท่ีทำจริง ในรปูแบบตารางท่ีกำหนดให หรือ

เขียนบรรยายไปเปนขอ ๆ ตามลำดับโดยไมตองจัดเปนตารางก็ได ] 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา 

1.   

2.   

 

การวิเคราะหขอมูล   [ เขียนเปนขอ ๆ เพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัย ] 

1.   

   

2.   

   

 

(ตัวอยาง) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

[ นำเสนอขอมูล ผลการวิจัยและขอสรุป ไปตามลำดับ โดยอาจจัดในรูปตารางสถิติหรือบรรยายประกอบ ] 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

(ตัวอยาง) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย    

   

   

   

   

 

อภิปรายผล   [ อภิปรายโดยอางอิงถึงทฤษฎี หลักการ และผลการศึกษาวิจัยที่ผานมา วาสอดคลองหรอืขัดแยงกัน

อยางไรกับผลการวิจัยที่คนพบ ] 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช    

   

   

   

   

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป    

   

   

   

 

(ตวัอยาง) 
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เอกสารอางอิง 

 

[ เขียนแบบบรรณานุกรม ตามรูปแบบการอางอิงเอกสารวิชาการทั่วไป ตัวอยางเชน ] 

นภา  หลิมรตัน.  (2551).  การวัดผลและการประเมินผล[Online].  แหลงที่มา: http://teaching 

resources.psu.ac.th/document/2551/limrat/1.pdf[16 มกราคม 2565] 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน.  (2559).  วิธีวิทยาการประเมิน ศาสตรแหงคณุคา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

   

   

   

   

 

ภาคผนวก 

 

ใหแนบเอกสารหลักฐานประกอบเพ่ือความสมบูรณของรายงานวิจัย เชน 

 รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ภาพถายกิจกรรมในระหวางดำเนินการวิจัย 

 ผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียนท่ีเปนผลผลิตจากการวิจัย 

 คูมือประกอบการใชนวัตกรรม 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอยาง) 
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ภาระงานที่ 3 รายงานการมีสวนรวมในการจัดกจิกรรมของชุมชน 

 

 ตามที่ขาพเจา.......................................... รหัสนักศึกษา..................... สาขาวิชา...................... 

นักศกึษาฝกสอนของโรงเรียน............................................... อำเภอ.................. จังหวัด.....................

ไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน หรือโครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษ

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น หรือกิจกรรมที่สงเสริมให เกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ        

จำนวน...............กิจกรรม/โครงการ ดังน้ี 

1. กิจกรรม/โครงการ................................................................................................        

เมื่อ..........(วัน/เดือน/ป ชวงเวลาที่เขารวม).......... ณ ..........(สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ).......... 

2. กิจกรรม/โครงการ.............................................................................................          

เมื่อ..........(วัน/เดือน/ป ชวงเวลาที่เขารวม).......... ณ ..........(สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ).......... 

3. กิจกรรม/โครงการ.................................................................................................       

เมื่อ..........(วัน/เดือน/ป ชวงเวลาที่เขารวม).......... ณ ..........(สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ).......... 

ฯลฯ 

ขาพเจาขอรายงานขอมูลหลักฐานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม/โครงการดังกลาว  

ตามรายการตอไปนี้ 

 

1. กิจกรรม/โครงการ.......................................................................................................... 

1) เอกสารหลักฐานการมสีวนรวมในการจัดกิจกรรม/โครงการ 
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2) ภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไวในระหวางเขารวมกิจกรรม/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการ พรอมยกตัวอยางการนำไปประยุกต     

ใชกับการจัดการเรยีนรู 
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2. กิจกรรม/โครงการ.................................................................................................... 

1) เอกสารหลักฐานการมสีวนรวมในการจัดกิจกรรม/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

2) ภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไวในระหวางเขารวมกิจกรรม/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

3) ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการ พรอมยกตัวอยางการนำไปประยุกต     

ใชกับการจัดการเรียนรู 
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3. กิจกรรม/โครงการ.......................................................................................................... 

1) เอกสารหลักฐานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

2) ภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไวในระหวางเขารวมกิจกรรม/โครงการ 

 

 

 

 

 

3) ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการ พรอมยกตัวอยางการนำไปประยุกต     

ใชกับการจัดการเรยีนรู 

 

 

 

 

 

 

ฯลฯ 

ขาพเจาขอรับรองวา รายการขอมูลดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  

 

 ลงชื่อ..................................................................นักศึกษา 

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

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

 วัน / เดือน / ป 
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ภาระงานที่ 4 รายงานการศึกษาสภาพแวดลอมของชุมชน  

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

คำชี้แจง 

 จากการที่นักศึกษาไดเขาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาควรมีการศึกษา                

เขาถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทางวัฒนธรรม รวมท้ังควร

เปนผูมีสวนรวมในการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และหลังจากการศึกษา    

เขาถึงบริบทของชุมชน การสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น นักศึกษาสามารถ

สะทอนสิ่งที่ไดเรียนรูจากการดำเนินการศึกษาสภาพแวดลอมของชุมชน การศึกษาดานวัฒนธรรม   

ของชุมชนและภูมิปญญาในทองถิ่น รวมถึงสามารถบูรณาการวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปญญา      

ในทองถ่ินในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนได โดยนักศึกษาจะตองดำเนินการ ดังนี้ 

1. บันทึกรายละเอียดการศึกษาสภาพแวดลอมของชุมชน การศึกษาดานวัฒนธรรมของ

ชุมชนและภูมิปญญาในทองถิ่น โดยมีขอบเขต เชน พ้ืนท่ีชุมชนที่ศึกษา แนวทางการศึกษารวมกับ

สถานศึกษา ขอมูลชุมชนพ้ืนฐาน ขอมูลการศึกษาสภาพแวดลอมของชุมชน และดานวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาในทองถิ่น รปูถาย เปนตน 

2. วิเคราะหสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการดำเนินการศึกษาสภาพแวดลอมของชุมชน ดานวัฒนธรรม

และภูมิปญญาในทองถ่ิน 

3. บูรณาการวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปญญาในทองถิ่นในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

แบบบันทึกรายงานการศึกษาสภาพแวดลอมของชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา..................................................................... รหัสนักศึกษา...................... 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา........................................... คณะ................................... 

พื้นที่ชุมชนท่ีศึกษา........................................ อำเภอ.......................... จังหวัด......................... 

 

1. การวางแผนการศึกษาสภาพแวดลอมของชุมชน และการศึกษาดานวัฒนธรรมของชุมชนและ   

ภูมิปญญาในทองถ่ินรวมกับสถานศึกษา 

 

ประเด็น 
แหลงขอมูล/ 

ผูใหขอมูล 

ขั้นตอน/ 

กระบวนการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช 

ในการศึกษา 

วิธีการ 

วเิคราะหขอมูล 

1.1  การวางแผนการศึกษา

สภาพแวดลอมของชุมชน

รวมกับสถานศึกษา ดังนี้ 

1)  ขอมูลพ้ืนฐาน/

ขอมูลทั่วไป 

 

 2)  สถานภาพดาน

ความเปนอยู อาชีพ และ

รายได 

 

3)  สถานภาพดาน

สถานท่ีทองเที่ยว 
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ประเด็น 
แหลงขอมูล/ 

ผูใหขอมูล 

ข้ันตอน/ 

กระบวนการศกึษา 

เครื่องมือท่ีใช 

ในการศึกษา 

วิธีการ 

วิเคราะหขอมูล 

1.2  การวางแผนการศึกษา

ดานวัฒนธรรมของชุมชน

และภูมิปญญาในทองถ่ิน

รวมกับสถานศึกษา ดังนี้ 

1)  วิทยากรและ

ปราชญชาวบานในชุมชน

ดานวัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาในทองถ่ิน 

(วิทยากร เชน วิทยากรจาก

หนวยงานตาง ๆ ทั้งของรัฐ

และเอกชน และปราชญ

ชาวบาน เชน ปราชญ

ชาวบานการทำตุงไสชาง 

เปนตน) 

 

2) แหลงเรียนรู 

ในชุมชนดานวัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาในทองถ่ิน     

(เชน แหลงเรยีนรูทาง

ประวัติศาสตร เจาพอ 

ประตูผา เปนตน) 

      

       3) การอนุรักษ

วัฒนธรรมชุมชนและ      

ภูมิปญญาในทองถ่ิน     

(เชน  การพูดภาษาทองถิ่น     

การสวมชุดประจำเผา  

เปนตน) 
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2.  ผลการศึกษาสภาพแวดลอมของชุมชน และการศึกษาดานวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปญญาใน

ทองถ่ินรวมกับสถานศึกษา และการสะทอนผลการดำเนินงานตามแผนในขอ 1. 

 

ประเด็น ผลการดำเนินงาน 

การสะทอนผลการดำเนินงานตามแผน 

(นักศึกษาดำเนินการตามแผนที่วางไว

อยางไร) 

2.1 การศึกษา

สภาพแวดลอมของชุมชน

รวมกับสถานศึกษา ดังนี้ 

1)  ขอมูลพื้นฐาน/

ขอมูลทั่วไป 

 

2)  สถานภาพดานความ

เปนอยู อาชีพ และรายได 

 

3)  สถานภาพดาน

สถานท่ีทองเที่ยว 

 

2.2  การศึกษาดาน

วัฒนธรรมของชุมชนและ

ภูมิปญญาในทองถ่ิน

รวมกับสถานศึกษา ดังนี้ 

    1) วิทยากรและ

ปราชญชาวบานในชุมชน

ดานวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาในทองถิ่น 

(วิทยากร เชน 

วิทยากรจากหนวยงาน

ตางๆ ทั้งของรฐัและ

เอกชน  และปราชญ

ชาวบาน เชน ปราชญ

ชาวบานการทำตุงไสชาง    

เปนตน) 
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ประเด็น ผลการดำเนินงาน 

การสะทอนผลการดำเนินงานตามแผน 

(นกัศึกษาดำเนินการตามแผนที่วางไว

อยางไร) 

2)  แหลงเรียนรู 

ในชุมชนดานวัฒนธรรม

และภูมิปญญาในทองถิ่น 

(เชน แหลงเรยีนรูทาง

ประวัติศาสตร           

เจาพอประตูผา เปนตน) 

3)  การอนุรักษ

วัฒนธรรมชุมชนและภูมิ

ปญญาในทองถิ่น       

(เชน การพูดภาษาทองถิ่น 

การสวมชุดประจำเผา    

เปนตน) 
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3.  ภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวในการเก็บขอมูลการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปญญา 

ในทองถิ่น ในกรณีเปนภาพเคลื่อนไหวใหระบุเปน Link Clip VDO หรือ QR Code 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นภาพเคลอืนไหวใหร้ะบุเป็น Link Clip VDO หรอื QR Code  
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4. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่นำวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปญญาในทองถ่ินมาบูรณาการกับ

การเรียนการสอนในชั้นเรียน จำนวน 3 แผนการจัดการเรียนรู โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจจาก      

ขอ 1.2 แบงการประเมินแผนการจัดการเรียนรูเปน 3 ครั้ง ดังนี้ 

         ประเมินครั้งท่ี 1  ในชวงสัปดาหที่ 3-5 ของภาคเรียน       สงแผนการจัดการเรียนรูที่ 1      

         ประเมินครั้งท่ี  2  ในชวงสัปดาหที่ 7-9 ของภาคเรยีน      สงแผนการจัดการเรียนรูที่ 2   

           ประเมินครั้งท่ี  3  ในชวงสัปดาหท่ี 11-14 ของภาคเรียน   สงแผนการจัดการเรยีนรูที่ 3 

ซึ่งแผนการจัดการเรยีนรูตองมีรายละเอียดครอบคลุมตามองคประกอบอยางนอยตอไปนี้  

1. ชื่อแผนการจัดการเรียนรู 

2. กลุมสาระการเรียนรู 

3. ระดับชั้นที่สอน 

4. ภาคเรียนและปการศึกษา 

5. จำนวนเวลาที่ใชสอน 

6. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

7. จุดประสงคการเรยีนรู/ผลการเรียนรู 

8. คุณลักษณะที่พึงประสงค 

9. สมรรถนะสำคัญของผูเรยีน 

10. สาระสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปญญาในทองถิ่น 

11. สาระการเรียนรูที่บูรณาการกับวฒันธรรมของชุมชนและภูมิปญญาในทองถิ่น 

12. กิจกรรมการเรยีนรูท่ีบูรณาการกบัวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปญญาในทองถิ่น 

13. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

14. การวัดและประเมินผลการเรียนรู/การวัดและประเมินผลการพัฒนา 

15. บันทึกหลังสอน/บันทึกทายแผน 

16. เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู เชน ใบงาน ใบความรู แบบประเมิน ตาง ๆ รูปภาพ สื่อ

และนวัตกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ  

 

 

 

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

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

 นักศึกษา ผูบริหารสถานศกึษา 

 

 

 



50 
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ภาระงานที่ 5 แบบบันทึกผลการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 
 

ผูบันทึก : ชื่อ-สกุล  รหัส   สาขาวิชา                           

ผูนเิทศ :  ผูบริหาร/ผูประสานงานฯ   ครูพ่ีเลี้ยง    อาจารยนิเทศก    

     นิเทศคร้ังท่ี         วัน/เดือน/ป               

            นิเทศการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน        นเิทศการสอนหนวยการเรียนรู................................... 

      แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 รบัทราบผลการนิเทศ 

 ลงชื่อ..................................................................ผูนิเทศ 

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

*หมายเหตุ ภาระงานที่ 5 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนรูปเลมบันทึกผลการนิเทศการปฏิบัติ    

การสอนในสถานศึกษา 3 (สมุดบันทึกเลมเล็ก) 

สิ่งท่ีฉันทำไดดี 

  

  

  

  

  

  

  

  

ปญหา/ขอควรปรับปรุงของฉัน 

  

  

  

  

  

  

  

  

สิ่งท่ีจะทำตอไป 

  

  

  

  

  

  

  

  

แนวทางการแกไข 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน  

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
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แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ประกอบดวย 

 

1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพคร ูดานการจัดการเรียนรู 

2. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพคร ูดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

    2.1  แบบประเมนิสมรรถนะทางวิชาชีพคร ูดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน  

          (สำหรับผูประเมินที่ไมใชผูแทนคณะกรรมการสถานศกึษา) 

    2.2  แบบประเมนิสมรรถนะทางวิชาชีพคร ูดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน  

          (สำหรับผูประเมินที่เปนผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา) 

3. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพคร ูดานปฏิบัติหนาที่ครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการจัดการเรียนรู 

คำชี้แจง 

 1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการจัดการเรยีนรู มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

      1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการจัดการเรียนรู 

      1.2 นำผลการผานเกณฑการประเมินไปใชเปนเงื่อนไขหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู 

 2. นิยามศัพทเฉพาะ 

2.1 สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร 

วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในการจัดการเรียนรู     

การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน การวิจัยและการทำงานรวมกับผูอ่ืน รวมทั้งการดูแล ชวยเหลือ 

และพัฒนาผูเรยีน 

2.2 ผูเขารับการประเมิน หมายความวา ผูเขารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง

วิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบดวย ชาวไทย 

หรือชาวตางประเทศที่มีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 

2.3 ผูประเมิน หมายความวา ผูที่ทำหนาที่ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  

ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพคร ูใหกับผูเขารับการประเมิน 

 3. ผูประเมินที่ทำหนาที่ประเมนิตามแบบประเมินนี้ ประกอบดวย 

3.1 อาจารยนิเทศก ครูพี่ เลี้ยง และผูบริหารสถานศึกษา หรืออาจเปนผูที่ผูบริหาร

สถานศึกษามอบหมาย โดยไมใชบุคคลเดียวกับครูพ่ีเลี้ยง  กรณีที่ผูเขารับการประเมินเปนชาวไทย 

หรือชาวตางประเทศท่ีอยูระหวางศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทาท่ีคุรุสภารับรอง 

ตามหลักเกณฑคณุสมบัติที่คณะอนุกรรมการกำหนด  

3.2 บุคลากรของสถานศึกษาที่ผูเขารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น และ

บุคลากรอ่ืนที่สถานศกึษาพิจารณาแลวเห็นวาสามารถเปนผูประเมินได กรณีที่ผูเขารับการประเมินท่ีเปน

ชาวไทย หรือชาวตางประเทศที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือตางประเทศ  โดยมีคุณสมบัติ

ตามที่กำหนดในประกาศ  

 

แบบประเมิน ฉบับที่ 1 
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 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพคร ูดานการจัดการเรียนรู แบงเปน 2 ตอน ไดแก 

4.1 ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูประเมิน และผูเขารับการประเมิน 

4.2 ตอนท่ี 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการจัดการเรยีนรู 

 5. ขอมูลการประเมินและผลการประเมินของผูประเมินและผูเขารับการประเมิน ถือเปน

ความลับ และใชประกอบการพิจารณาตามเกณฑการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการ

จัดการเรียนรู ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการทดสอบและประเมิน

สมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 เทานั้น 

 6. ผูประเมิน ตองรับรองวาขอมูลการประเมินและผลการประเมิน เปนขอมูลที่เปนความจริง 

และดำเนินการประเมินดวยตนเอง 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน 

คำช้ีแจง :  โปรดกรอกขอมูลและเลือกคำตอบตามขอมูลท่ีเปนความจริง 

สวนท่ี 1 ผูประเมิน 

          ชื่อ-นามสกุล................................................................................................. 

 ชื่อหนวยงาน................................................................................................ 

 1. สถานะของผูประเมิน :  

1.1 กรณีผูเขารับการประเมินอยูระหวางการศึกษา 

  (1) อาจารยนิเทศก     (2) ครูพี่เลี้ยง 

  (3) ผูบริหารสถานศึกษา หรอื ผูที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายโดยไมใชครูพ่ีเลี้ยง 

1.2 กรณีผูเขารับการประเมินสำเร็จการศึกษา 

  (1) บุคลากรของสถานศึกษา 

  (2) บุคลากรอ่ืนที่สถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาสามารถเปนผูประเมินได 

สวนท่ี 2 ผูเขารับการประเมิน 

 ชื่อ-นามสกุล..................................................เลขบัตรประชาชน...............................................

   รหัสนักศึกษา...................................อีเมล...................................เบอรโทร............................. 

1. สถานะของผูเขารับการประเมิน 

  (1) อยูระหวางการศึกษา   (2) สำเร็จการศึกษา 

2. ระดับการศึกษา 

  (1) ปริญญาตรทีางการศึกษา 

  (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู      

  (3) ปริญญาโททางการศกึษา     

  (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา 

  (5) คุณวุฒิปริญญาอ่ืนที่คุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

   (5.1) ผานการรับรองความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีคุรุสภากำหนด  หรอื 

   (5.2) ผานการรับรองคุณวุฒกิารศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู 

3. ชือ่สถาบันอุดมศึกษา......................................ประเทศ...................................... 
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4. สถาบันอุดมศึกษาสังกดั 

 (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในกำกับของรฐั 

 (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

 (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ

 (6) มหาวิทยาลัยสงฆ 

 (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 (8) มหาวิทยาลัยเอกชน   

 (9) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................ 

5. การปฏิบัติการสอนของผูรับการประเมิน 

 ชื่อสถานศึกษาท่ีผูรับการประเมินไปปฏิบัติการสอน................................................................

 อำเภอ...................................................... จังหวัด................................................................... 

6. สถานศึกษาสังกัด 

  (1) สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

  (2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

  (3) สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย (กศน.) 

 (4) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

 (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  

 (6) องคการมหาชน (โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ) 

 (7) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 

 (8) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กถ.)  

 (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (กก.) 

 (10) สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พส.)  

 (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 (12) สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 

 (13) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 

 (14) สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ (สป.) 

 (15) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................... 
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7. ขนาดสถานศึกษา 

  (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก   (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 

  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ   (4) สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 

8. วิชาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา................................................................................... 

9. ความสัมพันธของสาขาวิชาเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชาที่ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 

  (1) ตรงกับกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ 

  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง 

  (2) สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ 

ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสงู 

  (3) ไมตรง/ไมสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

หรือประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง 

10. การประเมินครั้งท่ี 

 ครั้งที่ 1  : สัปดาหที่ 3 - 5 ของภาคเรยีน 

 ครั้งที่ 2      : สัปดาหที่ 7 - 9 ของภาคเรียน 

 ครั้งที่ 3     : สัปดาหที่ 11 - 14 ของภาคเรียน
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ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการจัดการเรียนรู 

คำชี้แจง :   

1. รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการจัดการเรียนรู มีจำนวน 12 พฤติกรรม

บงชี้ 

2. ใหผูประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการจัดการเรียนรู ของผูเขารับ

การประเมินตามเกณฑการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงานและ   

การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรากฏในเอกสารแนบทายประกาศคณะอนุกรรม           

การอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ

เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตาม

มาตรฐานวิชาชีพคร ู พ.ศ. 2564 

รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการจัดการเรียนรู: 

สมรรถนะยอย พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1. สมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการจัดการเรียนรู 

1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

การจัดการเรียนรู สื่อ การวัด

และประเมนิผลการเรียนรู  

1.1.1 สามารถวิเคราะหความสอดคลองของสาระ

การเรียนรูกับมาตรฐานการเรียนรูของ

หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 

     

1.1.2 สามารถวิเคราะหความสอดคลองของสาระ

การเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิด

และมีความเปนนวัตกรรม 

     

1.2 บูรณาการความรูและศาสตร 

การสอนในการวางแผนและ

จัดการเรียนรูที่สามารถ

พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิด 

และมีความเปนนวัตกรรม 

1.2.1 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปน

นวัตกรรม 

     

1.2.2 สามารถจัดการเรียนรูใหเปนไปตามแผนการ

จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารู

คิดและมีความเปนนวัตกรรม 

     

1.3 จัดกิจกรรมและสราง

บรรยากาศการเรียนรูให 

      ผูเรียนมีความสุขในการเรยีน  

1.3.1 สามารถจัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศ   

การเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรยีน 
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สมรรถนะยอย พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

       โดยตระหนักถึงสุขภาวะของ

ผูเรยีน 

1.3.2 สามารถจัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศ     

       การเรียนรูใหผูเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะ 

       ของผูเรียน 

     

1.4 ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนา

ผูเรียนเปนรายบุคคล  

ตามศกัยภาพ สามารถ

รายงานผลการพัฒนาณภาพ 

ผูเรียนไดอยางเปนระบบ 

1.4.1 สามารถดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียน 

เปนรายบุคคลตามศักยภาพ 

     

1.4.2 สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ไดอยางเปนระบบ 

     

1.5 วิจัย สรางนวัตกรรม และ

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

ใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู

ของผูเรียน 

1.5.1 สามารถทำวิจัยที่สอดคลองกับปญหาของ   

        ผูเรียน 

     

1.5.2 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

จัดการเรยีนรู เชน CAI, google classroom, 

Kahoot เปนตน 

     

1.6 ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยาง

สรางสรรคและมีสวนรวม 

ในกิจกรรมวิชาชีพ 

1.6.1 สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยาง 

        สรางสรรค 

     

1.6.2 มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ      

รวมคะแนนสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการจัดการเรียนรู (เต็ม 60 คะแนน)  

 

คำรับรองของผูประเมิน :   

  ขอรับรองวาขอมูลและการประเมินนี้เปนธรรมและตรงตามขอมูลจริงหรือหลักฐานท่ี

สังเกตหรือพบไดเก่ียวกับผูรับการประเมิน 

 

 

    ลงช่ือผูประเมิน............................................... 

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

    วันที่.........เดือน.................พ.ศ............. 
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แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

(สำหรับผูประเมินที่ไมใชผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา) 

คำชี้แจง 

 1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน          

มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

 1.2 นำผลการผานเกณฑการประเมินไปใชเปนเงื่อนไขหนึ่งในการขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู 

 2. นยิามศพัทเฉพาะ 

2.1 สมรรถนะดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน หมายถึง ความสามารถในการ

วิเคราะห วางแผน สรางเครือขาย รวมมือกับผูปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรูและ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน และการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

2.2 ผูเขารับการประเมิน หมายความวา ผูเขารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง

วิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบดวย ชาวไทย 

หรือชาวตางประเทศที่มีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 

2.3 ผูประเมิน หมายความวา ผูที่ทำหนาที่ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  

ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ใหกับผูเขารับการประเมิน 

 3. ผูประเมินท่ีทำหนาที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบดวย 

3.1 อาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยง และผูบริหารสถานศึกษา หรืออาจเปนผูที่ผูบริหาร

สถานศึกษามอบหมาย โดยไมใชบุคคลเดียวกับครูพี่เลี้ยง  กรณีที่ผูเขารับการประเมินเปนชาวไทย 

หรือชาวตางประเทศที่อยูระหวางศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทาที่คุรุสภารบัรอง 

ตามหลักเกณฑคณุสมบัติท่ีคณะอนุกรรมการกำหนด  

3.2 บุคลากรของสถานศึกษาที่ผูเขารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น และ

บุคลากรอ่ืนท่ีสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาสามารถเปนผูประเมินได กรณีที่ผูเขารับการประเมินที่เปน

ชาวไทย หรือชาวตางประเทศที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือตางประเทศ  โดยมีคุณสมบัติ

ตามที่กำหนดในประกาศ  

 

 

 

 

แบบประเมิน ฉบับที่ 2.1 
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 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธ กับผูปกครองและชุมชน        

แบงเปน    2 ตอน ไดแก 

4.1 ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูประเมิน และผูเขารับการประเมิน 

4.2 ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครอง

และชุมชน 

 5. ขอมูลการประเมินและผลการประเมินของผูประเมินและผูเขารับการประเมิน ถือเปน

ความลับ  และใชประกอบการพิจารณาตามเกณฑการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู                

ดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 เทานั้น 

 6. ผูประเมิน ตองรับรองวาขอมูลการประเมินและผลการประเมิน เปนขอมูลที่เปนความจริง 

และดำเนินการประเมินดวยตนเอง 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 

คำช้ีแจง :  โปรดกรอกขอมูลและเลือกคำตอบตามขอมูลที่เปนความจริง 

สวนท่ี 1 ผูประเมิน 

 ชื่อ-นามสกุล................................................................................................. 

 ชื่อหนวยงาน................................................................................................ 

 1. สถานะของผูประเมิน :  

1.1 กรณีผูเขารับการประเมินอยูระหวางการศึกษา 

  (1) อาจารยนิเทศก     (2) ครูพ่ีเลี้ยง 

  (3) ผูบริหารสถานศึกษา หรอื ผูที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายโดยไมใชครูพ่ีเลี้ยง 

1.2 กรณีผูเขารับการประเมินสำเร็จการศึกษา 

  (1) บุคลากรของสถานศึกษา 

  (2) บุคลากรอ่ืนที่สถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาสามารถเปนผูประเมินได 

สวนท่ี 2 ผูเขารับการประเมิน 

ชื่อ-นามสกุล.......................................เลขบัตรประชาชน.............................................รหัส

นักศึกษา..........................อีเมล...................................เบอรโทร........................... 

1. สถานะของผูเขารับการประเมิน 

  (1) อยูระหวางการศึกษา   (2) สำเรจ็การศึกษา 

2. ระดับการศกึษา 

  (1) ปริญญาตรีทางการศกึษา 

  (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู      

  (3) ปริญญาโททางการศกึษา     

  (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา 

  (5) คุณวุฒปิริญญาอื่นที่คุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ี 

  (5.1) ผานการรับรองความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีคุรุสภากำหนด  หรือ 

     (5.2) ผานการรับรองคุณวุฒิการศกึษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ 

3. ช่ือสถาบันอุดมศึกษา...........................................ประเทศ................................... 
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4. สถาบันอดุมศึกษาสังกัด 

  (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในกำกับของรัฐ 

  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

  (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

  (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

  (6) มหาวิทยาลัยสงฆ 

  (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 (8) มหาวิทยาลัยเอกชน 

 (9) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 

5. การปฏิบัติการสอนของผูรับการประเมิน 

 ชื่อสถานศึกษาที่ผูรับการประเมินไปปฏิบัติการสอน....................................................

 อำเภอ.................................. จังหวัด........................................................................ 

  (1) สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

  (2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

  (3) สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย (กศน.) 

  (4) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน (สช.) 

  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  

  (6) องคการมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ) 

  (7) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 

  (8) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กถ.)  

  (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (กก.) 

  (10) สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พส.)  

  (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  (12) สำนักบริหารการศกึษาพิเศษ (สศศ.) 

  (13) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 

  (14) สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ (สป.) 

  (15) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 
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7. ขนาดสถานศึกษา 

  (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก   (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 

  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ   (4) สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 

8. วิชาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา.............................................................. 

9. ความสัมพันธของสาขาวิชาเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชาที่ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 

  (1) ตรงกับกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ 

  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง 

  (2) สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ 

ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง 

  (3) ไมตรง/ไมสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

หรือประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง 

10. การประเมินครั้งที่ 

 ครั้งที่ 1  : สัปดาหที่ 3 - 5 ของภาคเรียน 

 ครั้งที่ 2      : สัปดาหท่ี 7 - 9 ของภาคเรียน 

 ครั้งท่ี 3     : สัปดาหท่ี 11 - 14 ของภาคเรียน 
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ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

คำชี้แจง :   

1. รายการประเมิ นสมรรถนะทางวิ ชาชี พครู  ด านความสั มพั นธ กั บผู ปกครองและชุ มชน                              

มีจำนวน  8  พฤติกรรมบงชี้ 

2. ใหผูประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครองและ

ชุมชน ของผูเขารับการประเมินตามเกณฑการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรากฎในเอกสารแนบทายประกาศ

คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ 

วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ

ตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 

รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน  

โดยผูประเมิน : 

สมรรถนะยอย พฤติกรรมบงช้ี 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

2. สมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

2.1 รวมมือกับผูปกครองในการ

พัฒนาและแกปญหาผูเรียน   

ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

2.1.1 รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน    

ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถานศึกษา 

     

2.1.2 รวมมือกับผูปกครองในการแกปญหาผูเรียน 

ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

สถานศึกษา 

     

2.2 สรางเครือขายความรวมมือกับ

ผูปกครองและชุมชน  

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 

ที่มีคุณภาพของผูเรียน 

2.2.1  สามารถสรางเครือขายความรวมมือกับ

ผูปกครองเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูท่ีมี

คุณภาพของผูเรียน 

     

2.2.2 สามารถสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน 

เชน ปราชญชาวบาน หนวยงานปกครองของ

ทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการเรียนรูที่มีคุณภาพ

ของผูเรียน 
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สมรรถนะยอย พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

2.3 ศึกษา เขาถึงบริบทของชุมชน 

และสามารถอยูรวมกัน    

บนพ้ืนฐานความแตกตาง 

ทางวัฒนธรรม 

2.3.1 สามารถรายงานการศึกษาสภาพแวดลอม 

ของชุมชนโดยเลือกประเด็นศึกษา ไดแก  

 1) วิทยากรในชุมชน  

 2) ปราชญชาวบานในชุมชน  

 3) แหลงเรียนรูในชุมชน 

 4) วัฒนธรรมของชุมชุน  

 5) เศรษฐกิจของชุมชน 

     

2.3.2 สามารถปฏิบัติตนในการอยูรวมกับชุมชน 

ไดอยางเหมาะสม 

 

     

2.4 สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม  

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.4.1 สามารถรายงานการศึกษาวัฒนธรรมของ

ชุมชนและภูมิปญญาในทองถ่ิน โดยเลือก

ศึกษาตามประเด็น ไดแก  

1) วิทยากรดานวัฒนธรรมของชุมชนและ      

ภูมิปญญาในทองถิ่น 

2) ปราชญชาวบานดานวัฒนธรรมของชุมชน 

และภูมิปญญาในทองถ่ิน 

3) แหลงเรยีนรูในชุมชนดานวัฒนธรรมของ

ชุมชนและภูมิปญญาในทองถ่ิน 

4) การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา        

ในทองถิ่น 

     

2.4.2  สามารถนำวัฒนธรรมของชุมชนและ       

ภูมปิญญาในทองถ่ิน มาบูรณาการในการ

จัดการเรยีนรูในชั้นเรียนตามประเด็น ไดแก  

1) องคความรูของวิทยากรดานวัฒนธรรมของ

ชุมชนและภูมิปญญาในทองถิ่น  
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สมรรถนะยอย พฤติกรรมบงช้ี 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

2) องคความรูของปราชญชาวบานดาน

วัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปญญา         

ในทองถ่ิน  

3) องคความรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนดาน

วัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปญญา         

ในทองถ่ิน 

รวมคะแนนสมรรถนะทางวิชาชีพคร ูดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน            

(เต็ม 40 คะแนน) 

 

 

คำรับรองของผูประเมิน :   

  ขอรับรองวาขอมูลและการประเมินนี้เปนธรรมและตรงตามขอมูลจริงหรือหลักฐานท่ี

สังเกตหรือพบไดเก่ียวกับผูรับการประเมิน 

 

 

         ลงชื่อผูประเมิน ............................................... 

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

       วันที่.........เดอืน.................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

(สำหรับผูประเมินท่ีเปนผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา) 

คำชี้แจง 

 1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน           

มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

 1.2 นำผลการผานเกณฑการประเมินไปใชเปนเงื่อนไขหนึ่งในการขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู 

 2. นิยามศัพทเฉพาะ 

2.1 สมรรถนะดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน หมายถึง ความสามารถในการ

วิเคราะห วางแผน สรางเครือขาย รวมมือกับผูปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรูและ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน และการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.2 ผู เขารับการประเมิน หมายความวา ผู เขารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะ         

ทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบดวย ชาว

ไทย หรือชาวตางประเทศที่มีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ.2563 

2.3 ผูประเมิน หมายความวา ผูที่ทำหนาที่ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  

ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ใหกับผูเขารับการประเมิน 

 3. ผูประเมินท่ีทำหนาที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบดวย 

3.1 อาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยง และผูบริหารสถานศึกษา หรืออาจเปนผูที่ผูบริหาร

สถานศกึษามอบหมาย โดยไมใชบุคคลเดียวกับครูพ่ีเลี้ยง กรณีที่ผูเขารับการประเมินเปนชาวไทย หรือ

ชาวตางประเทศที่อยูระหวางศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทาที่คุรุสภารับรอง 

ตามหลักเกณฑคณุสมบัติท่ีคณะอนุกรรมการกำหนด  

3.2 บุคลากรของสถานศึกษาท่ีผูเขารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น     

และบุคลากรอ่ืนที่สถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาสามารถเปนผูประเมินได กรณีที่ผูเขารับการประเมิน

ท่ี เป นชาวไทย หรือชาวต างประเทศท่ีสำเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือตางประเทศ              

โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศ  

 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพคร ูดานการจัดการเรียนรู แบงเปน 2 ตอน ไดแก 

4.1 ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูประเมิน และผูเขารับการประเมิน 

4.2 ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครอง

และชุมชน 

แบบประเมิน ฉบับที่ 2.2 
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 5. ขอมูลการประเมินและผลการประเมินของผูประเมินและผูเขารับการประเมิน ถือเปน

ความลับ  และใชประกอบการพิจารณาตามเกณฑการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู                

ดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 เทานั้น 

 6. ผูประเมิน ตองรับรองวาขอมูลการประเมินและผลการประเมิน เปนขอมูลที่เปนความจริง  

และดำเนินการประเมินดวยตนเอง 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 

คำช้ีแจง :  โปรดกรอกขอมูลและเลือกคำตอบตามขอมูลที่เปนความจริง 

สวนท่ี 1 ผูประเมิน 

 ชื่อ-นามสกุล................................................................................................. 

 ชื่อหนวยงาน................................................................................................ 

 1. สถานะของผูประเมิน :  

  ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

สวนท่ี 2 ผูเขารับการประเมิน 

 ชื่อ-นามสกุล.................................................เลขบัตรประชาชน............................................    

          รหัสนักศึกษา....................................อีเมล...................................เบอรโทร............................. 

1. สถานะของผูเขารับการประเมิน 

  (1) อยูระหวางการศึกษา   (2) สำเรจ็การศึกษา 

2. ระดับการศกึษา 

  (1) ปริญญาตรีทางการศกึษา 

  (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู      

  (3) ปริญญาโททางการศกึษา     

  (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา 

  (5) คุณวุฒปิริญญาอื่นที่คุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ี 

   (5.1) ผานการรับรองความรูตามมาตรฐานวชิาชีพครูที่คุรุสภากำหนด  หรือ 

   (5.2) ผานการรับรองคณุวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู 

3. ช่ือสถาบันอุดมศึกษา.....................................................ประเทศ...................................... 

4. สถาบันอุดมศึกษาสังกดั 

  (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในกำกับของรฐั 

  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

  (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

  (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

  (6) มหาวิทยาลัยสงฆ 

  (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  (8) มหาวิทยาลัยเอกชน  

   (9) อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 
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5. การปฏิบัติการสอนของผูรับการประเมิน 

   ชื่อสถานศึกษาที่ผูรับการประเมินไปปฏิบัติการสอน..................................................... 

   อำเภอ..................................................... จังหวัด......................................................... 

6. สถานศึกษาสังกัด 

  (1) สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

  (2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

  (3) สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย (กศน.) 

  (4) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน (สช.) 

  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  

  (6) องคการมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ) 

  (7) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 

 (8) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กถ.)  

  (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (กก.) 

  (10) สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พส.)  

  (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  (12) สำนักบริหารการศกึษาพิเศษ (สศศ.) 

  (13) กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน (ตชด.) 

  (14) สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ (สป.) 

  (15) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................... 

7. ขนาดสถานศึกษา 

  (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก   (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 

  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ   (4) สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
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8. วิชาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา.............................................................. 

9. ความสัมพันธของสาขาวิชาเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชาทีป่ฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 

  (1) ตรงกับกลุมสาระการเรยีนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรอื 

  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง 

  (2) สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ 

ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง 

  (3) ไมตรง/ไมสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานหรือประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

10. การประเมินครั้งที่ 

 ครั้งที่ 1  : สัปดาหที่ 3 - 5 ของภาคเรียน 

 ครั้งที่ 2      : สัปดาหท่ี 7 - 9 ของภาคเรียน 

 ครั้งท่ี 3     : สัปดาหท่ี 11 – 14 ของภาคเรียน 
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ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับชุมชนและผูปกครอง 

คำชี้แจง :   

1. รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด านความสัมพันธ กับผูปกครองและชุมชน มีจำนวน                 

8  พฤติกรรมบงชี ้

2. ใหผูประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครองและ

ชุมชน ของผูเขารับการประเมินตามเกณฑการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรากฎในเอกสารแนบทายประกาศ

คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ 

วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงานและ          

การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 

รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน โดยผูประเมิน : 

สมรรถนะยอย พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

2. สมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

2.1 รวมมือกับผูปกครองในการ

พัฒนาและแกปญหาผูเรียน    

ใหมีคณุลักษณะที่พึงประสงค 

2.1.1 รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน     

ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถานศึกษา 

     

2.1.2 รวมมือกับผูปกครองในการแกปญหาผูเรยีน  

ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถานศึกษา 

     

2.2 สรางเครือขายความรวมมือกับ

ผูปกครองและชมุชน  

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 

ที่มีคุณภาพของผูเรียน 

 

 

2.2.1  สามารถสรางเครือขายความรวมมือกับ

ผูปกครองเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูที่มี

คุณภาพของผูเรียน 

     

2.2.2 สามารถสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน 

เชน ปราชญชาวบาน หนวยงานปกครองของ

ทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ

ของผูเรียน 
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สมรรถนะยอย พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

2.3 ศึกษา เขาถึงบริบทของชุมชน 

และสามารถอยูรวมกันบน

พื้นฐานความแตกตาง 

ทางวัฒนธรรม 

2.3.1 สามารถรายงานการศึกษาสภาพแวดลอม  

ของชุมชนโดยเลือกประเด็นศึกษา ไดแก  

 1) วิทยากรในชุมชน  

 2) ปราชญชาวบานในชุมชน  

 3) แหลงเรยีนรูในชุมชน 

 4) วัฒนธรรมของชุมชุน  

 5) เศรษฐกิจของชุมชน 

     

2.3.2 สามารถปฏิบัติตนในการอยูรวมกับชุมชน 

ไดอยางเหมาะสม 

     

2.4 สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม  

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.4.1 สามารถรายงานการศึกษาวัฒนธรรมของ

ชุมชนและภูมิปญญาในทองถ่ิน โดยเลือก

ศึกษาตามประเด็น ไดแก  

1) วิทยากรดานวัฒนธรรมของชุมชนและ       

ภูมิปญญาในทองถ่ิน 

2) ปราชญชาวบานดานวัฒนธรรมของชุมชน 

และภูมิปญญาในทองถิ่น 

3) แหลงเรียนรูในชุมชนดานวัฒนธรรมของ

ชุมชนและภูมิปญญาในทองถิ่น 

4) การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา         

ในทองถิ่น 
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สมรรถนะยอย พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

 2.4.2 สามารถนำวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิ

ปญญาในทองถิ่น มาบูรณาการในการจัดการ

เรียนรูในชั้นเรียนตามประเด็น ไดแก  

1) องคความรูของวิทยากรดานวัฒนธรรม    

ของชุมชนและภูมิปญญาในทองถิ่น  

2) องคความรูของปราชญชาวบานดาน

วัฒนธรรมของชุมชนและภูมปิญญา         

ในทองถ่ิน  

           3) องคความรูจากแหลงเรียนรูในชุมชน            

               ดานวัฒนธรรมของชมุชนและภูมิปญญา       

               ในทองถ่ิน 

     

รวมคะแนนสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน  

(เต็ม 40 คะแนน) 

 

 

คำรับรองของผูประเมิน :   

  ขอรับรองวาขอมูลและการประเมินน้ีเปนธรรมและตรงตามขอมูลจริงหรือหลักฐาน       

ที่สังเกต หรือพบไดเก่ียวกับผูรับการประเมิน 

 

           ลงชื่อผูประเมิน ............................................... 

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

       วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานปฏิบัติหนาที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

คำชี้แจง 

 1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติหนาที่ครู และจรรยาบรรณ        

ของวิชาชีพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติหนาที่ครู และจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ 

 1.2 นำผลการผานเกณฑการประเมินไปใชเปนเงื่อนไขหนึ่งในการขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู 

 2. นิยามศัพทเฉพาะ 

2.1 สมรรถนะดานการปฏิบัติหนาที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายถึง 

ความสามารถในการปฏิบัติหน าที่ครู มุ งมั่ นพัฒนาผู เรียน ประพฤติตนเปนแบบอย างที่ดี                  

มีจรรยาบรรณตอตนเอง วิชาชีพ ผูรับบริการ ผูรวมประกอบวิชาชีพ และสังคม 

2.2 ผูเขารับการประเมิน หมายความวา ผูเขารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง

วิชาชีพครู ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบดวย ชาวไทย 

หรือชาวตางประเทศที่มีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการทดสอบและประเมนิสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 

2.3 ผูประเมิน หมายความวา ผูที่ทำหนาที่ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  

ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ใหกับผูเขารับการประเมิน 

 3. ผูประเมินท่ีทำหนาที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบดวย 

3.1 อาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยง และผูบริหารสถานศึกษา หรืออาจเปนผูที่ผูบริหาร

สถานศึกษามอบหมาย โดยไมใชบุคคลเดียวกับครูพี่เลี้ยง  กรณีที่ผูเขารับการประเมินเปนชาวไทย 

หรือชาวตางประเทศที่อยูระหวางศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทาที่คุรุสภารบัรอง 

ตามหลักเกณฑคณุสมบัติท่ีคณะอนุกรรมการกำหนด  

3.2 บุคลากรของสถานศึกษาที่ผูเขารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น และ

บุคลากรอ่ืนท่ีสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาสามารถเปนผูประเมินได กรณีที่ผูเขารับการประเมินที่เปน

ชาวไทย หรือชาวตางประเทศที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือตางประเทศ  โดยมีคุณสมบัติ

ตามที่กำหนดในประกาศ  

 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพคร ูดานการจัดการเรียนรู แบงเปน 2 ตอน ไดแก 

4.1 ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูประเมิน และผูเขารับการประเมิน 

4.2 ตอนท่ี  2 รายการประเมิ นสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ด านการปฏิ บั ติ หน าที่ ครู                    

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

แบบประเมิน ฉบับท่ี 3 
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 5. ขอมูลการประเมินและผลการประเมินของผูประเมินและผูเขารับการประเมิน ถือเปน

ความลับ และใชประกอบการพิจารณาตามเกณฑการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติ

หนาที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 เทานั้น 

 6. ผูประเมิน ตองรับรองวาขอมูลการประเมินและผลการประเมิน เปนขอมูลที่เปนความจริง 

และดำเนินการประเมินดวยตนเอง 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 

คำช้ีแจง :  โปรดกรอกขอมูลและเลือกคำตอบตามขอมูลที่เปนความจริง 

สวนท่ี 1 ผูประเมิน 

 ชื่อ-นามสกุล..........................................เลขบัตรประชาชน...................................... 

 ชื่อหนวยงาน.............................อีเมล...................................เบอรโทร..................... 

 1. สถานะของผูประเมิน :  

1.1 กรณีผูเขารับการประเมินอยูระหวางการศึกษา 

  (1) อาจารยนิเทศก     (2) ครูพ่ีเลี้ยง 

  (3) ผูบริหารสถานศึกษา หรอื ผูที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายโดยไมใชครพูี่เลี้ยง 

1.2 กรณีผูเขารับการประเมินสำเร็จการศึกษา 

  (1) บุคลากรของสถานศึกษา 

  (2) บุคลากรอ่ืนที่สถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาสามารถเปนผูประเมินได 

สวนท่ี 2 ผูเขารับการประเมิน 

 ชื่อ-นามสกุล...............................เลขบัตรประชาชน................................................. รหัส

นักศึกษา...........................อีเมล...................................เบอรโทร..................... 

1. สถานะของผูเขารับการประเมิน 

  (1) อยูระหวางการศึกษา   (2) สำเรจ็การศึกษา 

2. ระดับการศกึษา 

  (1) ปริญญาตรีทางการศกึษา 

  (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู      

  (3) ปริญญาโททางการศกึษา     

  (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา 

  (5) คุณวุฒิปริญญาอื่นที่คุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ี 

   (5.1) ผานการรับรองความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด  หรือ 

   (5.2) ผานการรับรองคณุวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู 

3. ช่ือสถาบันอุดมศึกษา..................................ประเทศ...................................... 
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4. สถาบันอดุมศึกษาสังกัด 

  (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในกำกับของรัฐ 

  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

  (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

  (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

  (6) มหาวิทยาลัยสงฆ 

  (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 (8) มหาวิทยาลัยเอกชน 

 (9) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 

5. การปฏิบัติการสอนของผูรับการประเมิน 

 ชื่อสถานศึกษาที่ผูรับการประเมินไปปฏิบัติการสอน.....................................

 อำเภอ..................................... จังหวัด....................................................... 

6. สถานศึกษาสังกัด 

  (1) สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

  (2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

  (3) สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย (กศน.) 

  (4) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน (สช.) 

  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  

  (6) องคการมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ) 

  (7) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 

 (8) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กถ.)  

  (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (กก.) 

  (10) สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พส.)  

  (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  (12) สำนักบริหารการศกึษาพิเศษ (สศศ.) 

  (13) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 

  (14) สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ (สป.) 

  (15) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................... 
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7. ขนาดสถานศึกษา 

  (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก   (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 

  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ   (4) สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 

8. วิชาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา.............................................................. 

9. ความสัมพันธของสาขาวิชาเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชาทีป่ฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 

  (1) ตรงกับกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ 

  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชัน้สูง 

  (2) สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ 

ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง 

  (3) ไมตรง/ไมสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน หรือประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

10. การประเมินครั้งที่ 

 ครั้งที่ 1  : สัปดาหที่ 3 - 5 ของภาคเรียน 

 ครั้งที ่2      : สัปดาหท่ี 7 - 9 ของภาคเรียน 

   ครั้งท่ี 3     : สัปดาหท่ี 11 – 14 ของภาคเรียน 
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ตอนท่ี 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติหนาที่ครู  

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

คำชี้แจง :   

1. รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติหนาที่ครู และจรรยาบรรณ        

ของวิชาชีพ มีจำนวน  20  พฤติกรรมบงชี้ 

2. ใหผูประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติหนาที่ครู และ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผูเขารับการประเมินตามเกณฑการทดสอบและประเมินสมรรถนะ      

ทางวิชาชีพครู  ด านการปฏิบัติ งานและการปฏิ บัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ ปรากฏ                 

ในเอกสารแนบทายประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู         

ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพคร ูพ.ศ. 2564 

รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติหนาที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยผูประเมิน : 

สมรรถนะยอย พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

3. สมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติหนาที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

3.1 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิต

วิญญาณความเปนครู 

3.1.1 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู ทักษะ

ปฏิบัติ และคุณลักษณะที่ดีงามอยางเต็ม

ความสามารถดวยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับ

ความสามารถและชวงวัย 

     

3.1.2 รักเมตตา เอาใจใส ชวยเหลือและพัฒนา

ผูเรยีนอยางเหมาะสมดวยความบริสุทธิ์ใจ 

     

3.2 สงเสรมิการเรียนรู เอาใจใส 

และยอมรบัความแตกตาง 

ของผูเรียนแตละบุคคล 

3.2.1 สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องดวยความ      

เอาใจใส 

     

3.2.2 ยอมรับความแตกตางของผูเรียนทางดานเพศ 

เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และระดับ      

การเรียนรู 

     

3.3 สรางแรงบันดาลใจผูเรียนให

เปนผูใฝเรียนรู และผูสราง

นวัตกรรม 

3.3.1 กระตุนและเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนรู

แกผูเรียนโดยใชการเสริมแรงทางบวก 

     

3.3.2 สงเสริมใหผูเรียนแสดงความสามารถและ

ความคิดรเิริ่มสรางสรรคอยางเต็มศักยภาพ 
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สมรรถนะยอย พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

3.4 พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัยและทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

 

3.4.1 ติดตามขอมูลขาวสารการศึกษา สังคม 

การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ โดย

สามารถนำมาปรับใช/เชื่อมโยง กับเนื้อหา   

ในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

สวนหนึ่งในการออกแบบการจัดกิจกรรม   

การเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

     

3.4.2 นำแนวคิด เทคนิควิธีการ หรือความรูใหม ๆ  

ที่นาสนใจ มาประยุกตใชเปน 

     

3.5 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  

มีคุณธรรม จริยธรรม  

และมีความเปนพลเมอืง 

ท่ีเขมแข็ง 

3.5.1 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย 

วาจา และจิตใจ มีคุณธรรมจรยิธรรม 

     

3.5.2 ปฏิบัติตนโดยยดึหลักความเปนธรรม เทาเทียม 

และมีสวนชวยใหคนในองคกรอยูรวมกัน    

อยางสันติ 

     

3.6 จรรยาบรรณตอตนเอง 3.6.1 ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎกติกาของโรงเรียน

ดวยความสมัครใจ ทั้งในดานการปฏิบัติ    

การสอนและการปฏิบัติหนาที่อ่ืนในโรงเรียน 

     

3.6.2 ติดตามขอมูลและปรับเปลี่ยนตนเองให

สอดคลองการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ 

วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

     

3.7 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 3.7.1 ศรัทธา ซื่อสัตย สจุริต และรับผิดชอบตอ   

วิชาชีพครู 

     

3.7.2 เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ      

3.8 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 3.8.1 ใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค      

3.8.2 ไมเรยีกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการ  

ใชตำแหนงหนาที่โดยมิชอบ 
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สมรรถนะยอย พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

3.9 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบ

วิชาชีพ 

3.9.1 อุทิศตนเพ่ือชวยเหลือเพื่อนผูรวมประกอบ

วิชาชีพภายใตหลักการที่ถูกตอง 

     

3.9.2 สรางความสามัคคีในหมูคณะ      

3.10 จรรยาบรรณตอสังคม 3.10.1 ริเริ่ม วางแผน หรือ เปนผูนำในการทำกิจกรรม

เกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนา เศรษฐกิจ 

สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา หรือ

สิ่งแวดลอมโดยคำนึงถึงผลประโยชนของ

สวนรวมเปนสำคัญ 

     

3.10.2 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมภายใต

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขอยางเครงครัด 

     

รวมคะแนนสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติหนาที่ครู และจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ (เต็ม 100 คะแนน) 

 

 

คำรับรองของผูประเมิน :   

  ขอรับรองวาขอมูลและการประเมินนี้เปนธรรมและตรงตามขอมูลจริงหรือหลักฐานท่ี

สังเกตหรือพบไดเก่ียวกับผูรับการประเมิน 

 

 

           ลงชื่อผูประเมิน ............................................... 

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

                  วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ. ......... 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินความพงึพอใจที่มีตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
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แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

 

ผูประเมิน :  ผูบริหารสถานศกึษา   ครูพ่ีเลี้ยง   

นักศึกษา : ชื่อ-สกุล  รหัส   สาขาวิชา  

คำชี้แจง โปรดประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในระหวางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

ของนักศึกษาที่อยูในความดูแลของทาน โดยประเมินในครั้งสุดทายของการประเมิน (ครั้งที่ 3)         

ในประเด็นตอไปนี้ โดยกรณุาทำเครื่องหมาย ลงในชองระดับความพึงพอใจที่ตรงหรือใกลเคียงกับ

ความเปนจริงตามดุลยพินิจของทาน และคำนวณคะแนนที่ได (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

 ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นการประเมิน 

มาก/ 

ไมเคยมีพฤติกรรม 

บกพรอง ( 3 ) 

ปานกลาง/ 

เคยมีพฤติกรรม 

บกพรองบาง ( 2 ) 

นอย/ 

มีพฤติกรรมบกพรอง 

บอยครั้ง ( 1 ) 

ไมพึงพอใจ/ 

ควรปรับปรุง 

พฤติกรรม ( 0 ) 

ความรูในวิชาเฉพาะ     

1. ความใฝรู 3 2 1 0 

2. การนำความรูวิชาเอกมาใช 

ในการปฏิบัติงาน 
3 2 1 0 

3. การแบงปนความรูและแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับผูอื่น 
3 2 1 0 

กระบวนการจัดการเรยีนรู     

4. การวางตนตอผูเรียน 3 2 1 0 

5. การใหความรวมมือกับสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาผูเรียน 
3 2 1 0 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 3 2 1 0 

การทำงานรวมกับผูอ่ืน     

7. ความมีน้ำใจ จิตอาสา 3 2 1 0 

8. มนุษยสัมพันธ 3 2 1 0 

9. การใชเหตุผล 3 2 1 0 

10. ความเสมอภาคในการปฏิบัติ 

ตอผูอ่ืน 
3 2 1 0 
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 ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นการประเมิน 

มาก/ 

ไมเคยมีพฤติกรรม 

บกพรอง ( 3 ) 

ปานกลาง/ 

เคยมีพฤติกรรม 

บกพรองบาง ( 2 ) 

นอย/ 

มีพฤติกรรมบกพรอง 

บอยครั้ง ( 1 ) 

ไมพงึพอใจ/ 

ควรปรับปรุง 

พฤติกรรม ( 0 ) 

วินัยในการปฏิบัติงาน     

11. ความซื่อสัตย 3 2 1 0 

12. ความตรงตอเวลา 3 2 1 0 

13. การปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ 

ของสถานศึกษา 
3 2 1 0 

14. การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ 3 2 1 0 

ความรบัผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย   

15. ความเอาใจใสตอหนาที่ 3 2 1 0 

16. ความขยันและอดทนตองาน 3 2 1 0 

17. การแกไขปรับปรุงขอบกพรอง 

ในงาน 
3 2 1 0 

บุคลิกภาพ     

18. การควบคุมอารมณ 3 2 1 0 

19. กิริยามารยาท สัมมาคารวะ 3 2 1 0 

20. การแตงกาย 3 2 1 0 

รวมคะแนน     

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในดานการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

  

  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในดานการปฏิบัติตนของนักศึกษา  

  

  

 

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

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

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

 วัน / เดือน / ป 
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