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 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนขั้นตอนท่ีสําคัญยิ่งของกระบวนการเรียนการสอนใน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่นักศึกษาทุกคนตองผานเปนเวลา 2 ภาคเรียนตอเนื่องกัน  ซึ่งเปน

ชวงเวลาที่นักศึกษาไดใชความรูความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ ท่ีเรียนมาตั้งแตปท่ี 1 ถึงปที่ 4     

ไปสูการปฏิบัติงานในหนาที่ครูอยางเต็มรูปแบบ ภายใตการดูแล แนะนําอยางใกลชิดของสถาบันการ

ผลิตครูกับสถานศึกษาที่เปนแหลงฝกปฏิบัติการสอน ท้ังน้ี  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ

นักศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงคไดยอมตองอาศัย  ความรวมมือของบุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของ          

ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายในสถานศึกษา ท่ีตองทําความเขาใจในบทบาทหนาที่ใหตรงกันและ

ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครูเลมนี้ จะเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติการสอนของนักศึกษา เพื่อใหการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษามี

ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑมาตรฐานการรับรองการปฏิบัติการสอน 1 ป ของสํานักงาน

เลขาธิการคุรสุภา 

 ในโอกาสนี้ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร ขอขอบคณุคณะกรรมการจัดทํา

คูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู และคณาจารยอีกหลายทานท่ีมีสวนทําใหการจัดทําคูมือเลมนี้สมบูรณ

ยิ่งข้ึน  
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การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนวิชาในหมวดวิชาชีพครู/หมวดวิชาชีพเฉพาะ

และถือวาเปนกระบวนการสําคัญที่สุดสําหรับการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเปนการให

ประสบการณท่ีมีคุณคาตอนักศึกษาครู เพราะเปนโอกาสที่นักศึกษาไดทดลองปฏิบัติหนาที่ครู        

ในสถานการณตรงและเปนกระบวนการภาคปฏิบัติที่ชวยเสริมสรางคุณภาพของการผลิตครู           

ใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ของครูไดเปนอยางดี ข้ันตอนการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา เครือขายการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ถือวาเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนของ

หลักสูตรที่พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู และสงเสริมประสบการณแกนักศึกษาครูใหสามารถนํา

ความรูภาคทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติในสถานศึกษากอนที่จะออกไปประกอบวิชาชีพ เปนเวลา 1 ป  

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนการเตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมที่จะ

ออกไปประกอบอาชีพท่ีแทจริง ไดประสบการณจริงจากสถานการณจริง มีโอกาสทํางานรวมกับบุคคล

อ่ืน สรางภาวะความเปนผูนํา ซึ่งชวยใหนักศึกษาไดปรับปรุงตนเอง จากการทดลองทฤษฎีท่ีไดเรียนรูสู

การปฏิบัติ  การปฏิบัติการสอนที่ดี มิไดหมายความถึงการจัดสภาพหองเรียนที่หรูหรา สะดวกสบาย   

มีความพรอมทางวัตถุ เทคโนโลยี และการไดรบับริการอันเลิศ หากหมายถึงโอกาสที่นักศึกษาจะไดรับ

การฝกฝนอยางหลากหลาย ไดเรียนรูแบบอยางที่ดี คนควาแกปญหาที่ทาทาย รูจักและเขาใจตนเอง

มากขึ้น พัฒนาคุณลักษณะของความเปนครอูยางภาคภูมิใจ 

ความหมายของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หมายถึง การจัดประสบการณตรงใหกับนักศึกษาไดเกิด

การเรียนเรียนรูในสถานการณจริง ปฏิบัติภารกิจเสมือนหนึ่ง ครูประจําการทุกอยาง และมอง

ความสัมพันธระหวางทฤษฎีที่ศึกษามาและนําไปสูการปฏิบัติจริง ไดฝกทักษะและศึกษาปญหา

เกี่ยวกับการเรียนการสอนและวิธีการแกไขปญหา โดยมีอาจารยนิเทศกของมหาวิทยาลัยและ            

ครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษา ใหความชวยเหลือแนะนํา ซึ่งถือวาเปนการใหความรูโดยผานกระบวนการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานี้  จะเปนการฝกหัดทางปฏิบัติจนสามารถปฏิบัติหนาที่ครูไดดี         

เกิดทักษะ สมรรถนะ เกิดความมั่นใจที่จะนําไปสูศรทัธาในอาชีพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู  

 

ความสําคัญของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนกระบวนการซึ่งเปนหัวใจท่ีสําคัญท่ีสุดของหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต เปนการใหประสบการณตรงท่ีมีคุณคาตอนักศึกษาครู เปนโอกาสที่นักศึกษาจะได

นําเอาทฤษฎีตาง ๆ ทั้งหมดที่เรียนมา นําไปสูการปฏิบัติในสถานการณจริงเปนการเตรียมความพรอม

ในทุก ๆ ดาน เพื่อความม่ันใจที่จะออกไปประกอบวิชาชีพครูไดอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับ

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

1 
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มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

มาตรา 49 ซึ่งกําหนดใหมีมาตรฐานทางการศึกษาไว 3 ดาน ประกอบดวย 1) มาตรฐานความรูและ

ประสบการณ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน  

 วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนดวยวิธีการ ตาง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย     

ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ตํ่ากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษานอก

สถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือ ปฏิบัติงาน

เก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงาน 

การศึกษาตางๆ (ขอบังคบคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ,2556) 

 สําหรับมาตรฐานประสบการณวิชาชีพนั้น พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด

วาตองผานการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษาเปนเวลาไมนอย

กวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

คณะกรรมการคุรุสภากําหนด คือ 1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน และ 2) การปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

 

จุดมุงหมายของการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนเวลา 1 ปเปนหัวใจของกระบวนการผลิตบัณฑิตสาขา

การศึกษา โดยมีจุดมุงหมาย ดังนี้ 

1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถบูรณาการความรู ทฤษฎี ที่ไดศึกษาไปใชในสถานการณจริง 

2. เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะและงานใน

หนาท่ีของครู 

3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย 

4. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาบุคลิกภาพและประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับวิชาชีพ 

5. เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษามีเจตคติท่ีดี รักศรทัธาและภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

6. เพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชพี 

7. เพื่อใหนักศึกษาฝกดําเนินงานโครงการทางวิชาการ / โครงการพัฒนา 

 

สาระและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 มาตรฐานประสบการณของครู ที่จะไดรับใบประกอบวิชาชีพครูนั้น สํานักงานเลขาธิการ      

คุรุสภา ไดกําหนดวาตองผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา

เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ในสวนของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ สาระ

การฝกทกัษะและสมรรถนะ มีดังตอไปนี้ 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

สาระการฝก 

1. การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 

3. การจัดการกระบวนการเรียนรู 

4. การเลือกใช การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรยีนรู 

5. การใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรยีนรู 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

7. การทําวิจัยในชั้นเรยีนเพื่อพัฒนาผูเรียน 

8. การนําผลการประเมินมาพัฒนาจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

9. การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู 

 

      สมรรถนะที่สําคัญของนกัศกึษาการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

1. จัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ 

2. ประเมิน ปรบัปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับศกัยภาพของผูเรียน 

3. ทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน 

4. จัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน 

 

ขอบขายการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู มีขอบขายการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1.  การจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ 

 2.  งานธุรการในชั้นเรียน 

 3.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (รวมเปนอาจารยที่ปรึกษาชมรมตาง ๆ ในโรงเรยีน) 

 4.  การวิจัยในชั้นเรียน 

 5.  การรายงานผลการจัดการเรยีนรูและการพัฒนาผูเรียน 

 6.  การจัดทําโครงการพัฒนาเชิงวิชาการพัฒนานักเรียน /โรงเรียนหรือชุมชน 

 7.  การพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู 

 8.  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาทุกขั้นตอน ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครูจะแจงให

นักศึกษาทราบถึงระยะเวลาในการฝก ตลอดจนโรงเรียนท่ีเปนหนวยฝกและจัดปฐมนิเทศนักศึกษา

กอนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางในการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาซึ่งนักศึกษาขามข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งไมได ระบบการปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : ไดปรับจากคูมอืศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (2557) 

ระบบการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ (5 ป) 

กระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

นักศึกษามีทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 

มี 3 ดาน คอื ดานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดานการปฏิบติังานและดานการปฏิบัติตน 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ระหวางเรียน 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 1 

การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 

ขั้นตอนท่ี 2  

การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรยีน 2 

ขั้นตอนท่ี 3 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปตอเนื่อง 

สาขาวิชาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพครูกอน

ออกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 

ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู

ใหแกนักศึกษา 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

 
 

เพื่อใหเปนไปตามกระบวนการของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

คณะครศุาสตรไดกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไว ดังนี้ คือ 
 

  1.  คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ออกปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

      นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได ตองเรียนอยูชั้นปที่ 5             

ของหลักสูตร ค.บ. 5 ป และตองผานการเรียนในรายวิชากลุมวิชาชีพครู รายวิชาการจัดการเรียนรูใน

สาขาวิชาเฉพาะ รายวิชาศึกษาสังเกตและมีสวนรวมในสถานศึกษาและรายวิชาทดลองสอน 
  

  2.  ระยะเวลาของการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

       นักศึ กษาตองป ฏิบัติ ง านวิชาชีพครูตลอดภาค เรี ยนของสถานศึกษา             

เปนระยะเวลา ไมนอยกวา 18  สัปดาห แตทั้งนี้ตองปฏิบัติงานจนสิ้นสุดภาคเรียนของสถานศึกษา 
 

 

  3.  จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

       นักศึกษาตองมีชั่วโมงปฏิบัติการสอน วิชาเฉพาะ(วิชาเอก) ไมนอยกวา               

8 ชั่วโมงตอสัปดาหและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ในหนาที่ของครู  

 

  4.  จํานวนครั้งในการรับการนิเทศ 

       ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาจะไดรับการ

นิเทศจากอาจารยนิเทศกมหาวิทยาลัยอยางนอย 3 ครั้งตอภาคการศึกษา และจากครูพี่เลี้ยง       

อยางนอย เดือนละ 2 ครั้ง 
 

 

 

  5.  การปฏิบัติตนในสถานปฏิบัติการสอน 

       ในขณะนักศึกษาปฏิบัติงานสอนนั้นตองปฏิบัติตนเชนเดียวกับบุคลากร

ประจําการของสถานศึกษา คือปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาทุกประการ เชน การลงเวลาทํางาน 

ปฏิบัติระเบียบการลา การออกนอกบรเิวณตองแจงใหผูบริหารทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ นักศกึษาสามารถลา

ปวย  ขาดไดไมเกิน 5 วันตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานใน 1 ภาคเรียน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย 
 

  6.  การรับการปฐมนิเทศ 

       นักศึกษาตองเขารับการปฐมนิเทศ ซึ่งเปนการใหขอมูลเบื้องตนเพื่อพัฒนาการ

ปรับตัวของนักศึกษาโดยการจัดทําของฝายดําเนินการฝกทั้ง 2 ฝาย 

        6.1 การปฐมนิเทศท่ีจัดโดยศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตรเปน

การใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับขอบขายภาระงานของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การปฏิบัติตน

และการปฏิบัติงานในการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา การเตรียมตัวรับการนิเทศ  การประสานงาน

หลักเกณฑการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

กับคณะครุศาสตร ปฏิทินการปฏิบัติงานตลอดภาคเรียน การวางตัวและบุคลิกภาพของนักศึกษาการ

ทํางานรวมกับเพื่อนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาฝกประสบการณเดียวกัน 

        6.2 การปฐมนิเทศท่ีจัดโดยสถานศึกษา ประกอบดวยผูบริหารและผูที่เก่ียวของ

กับกิจกรรมการปฏิบัติการสอน เปนการใหขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา เชน สภาพบริบทของ

สถานศึกษา ระเบียบปฏิบัติ การปรับตนกับบุคลากรภายในสถานศึกษา การใชแหลงวิชาการ หรือ

แหลงเรียนรู ในโรงเรียนและชุมชน ปฏิทินปฏิบัติงานและภาระงานท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติ              

โดยหนาที่ตลอดจนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

  7.  การปฏิบัติงานในระยะแรกของนักศึกษา 

       เปนการศึกษาและสังเกตการจัดการเรียนรูของครูพี่ เลี้ยงในสถานศึกษา 

ระยะเวลา 1- 2 สัปดาห นักศึกษาจะตองศึกษางานและปรับตัวกับสภาพแวดลอมใหมและสังเกตการ

สอนของอาจารยในสถานศึกษา เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
 

 

 

  8.  การสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

       การจัดสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนหัวใจสําคัญประการหนึ่ง

ของกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนการรวมปรึกษาหารือระหวางอาจารยนิเทศก     

ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาในการที่จะวิเคราะหการสอนและการแกปญหาตาง ๆ รวมท้ังการรูจัก

ปรับปรุงตนเองของนักศึกษา ในระหวางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังนั้น นักศึกษาทุกคนตอง

เขารวมกิจกรรมการสัมมนาการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

 

 

  9.  การปจฉิมนิเทศ 

      เปนการประเมินภาพรวมของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตลอดภาคเรียน 

รวมทั้งนําเสนอปญหาตางๆ เพื่อแนวทางการแกปญหา และหลอมรวมเปนองคความรูใหม ตลอดจน

การจัดใหมีการใหความรูเก่ียวกับการเขาสูวิชาชีพทางการศึกษาและมีการจัดนิทรรศการเสนอผลงาน

ตลอด 1 ภาคการศกึษา 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 
 

 

 
 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    

เนนการมีสวนรวมในการเตรียมนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานวิชาชีพอยางครูมือ

อาชีพ ไดแก ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก        

ดังรายละเอียดบทบาทและหนาที่ของแตละฝาย  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

บทบาทและหนาท่ีของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพคร ูคณะครุศาสตร 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษากอนออกปฏิบัติการสอน 

2. ดําเนินการเก่ียวกับงานธุรการ ติดตอประสานงานสถานศึกษา 

3. เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

4. จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และสมุดบันทึกการนิเทศ 

5. จัดปฐมนิเทศ สัมมนาระหวางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และปจฉิมนิเทศ

นักศึกษารวมกับสาขาวชิา 

6. จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครพูี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศก 

7. ประสานงานฝายพาหนะจัดตาราง วัน เวลาการนิเทศ 

 
คณะกรรมการศูนยฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

 

 
 
 
 

อาจารยนิเทศก 

มหาวิทยาลัย 

 

ผูบริหารโรงเรียนใน

สถานศึกษา 

 
 
 
 

ครูพี่เลี้ยง 

โรงเรียน 

 

  
 
นักศึกษาปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 

นักเรยีน 

บทบาทและหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

8. ประสานงานกับสาขาวชิาและบุคลากรที่เก่ียวของทุกฝาย 

9. จัดเก็บรวบรวมผลการประเมนิ (เกรด) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

10. ดําเนินงานโครงการอบรมนักศึกษาเตรียมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

11. รวบรวมและจัดระบบขอมูลพื้นฐานโรงเรียนปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

 12. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ีของอาจารยนิเทศกฝายมหาวิทยาลัย 
  

คุณสมบัติอาจารยนิเทศกตามเกณฑมาตรฐานของคุรุสภากําหนดไว ดังนี้ 
 

1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท (หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 

 ผูชวยศาสตราจารย) 

2. มีประสบการณการนิเทศมาแลวไมนอยกวา 2 ป ในกรณีที่มีประสบการณไมได

มาตรฐานใหใชการนิเทศรวมกับผูอ่ืนที่มีประสบการณตามมาตรฐาน 

3. มีคุณลกัษณะที่เปนแบบอยางท่ีดี 

บทบาทและหนาที่ของอาจารยนิเทศก 

1. แนะนําและตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของกําหนดการสอนรายภาคเรียน

และการจัดทําแผนหนวยการเรียน 

2. นิเทศการปฏิบัติงานดานการสอนไมนอยกวา 2 ครั้ง ตามระยะเวลากําหนด  

3. บันทึกการนิเทศทุกครั้งท่ีทําการนิเทศการสอนและแจงผลการนิเทศใหนักศึกษา

ทราบเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการสอนในครั้งตอไป 

4. สงแบบประเมินคืนที่ศูนยฝกประสบการณวิชาชพี เม่ือสิ้นสุดระยะเวลานิเทศ          

แตละครั้ง 

5. เขารวมในกิจกรรมของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ เชน การประชุมอาจารย

นิเทศก การปฐมนิเทศการสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนและการปจฉิมนิเทศ

ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

6. ดูแลควบคุมความประพฤติและรวมแกปญหาของนกัศึกษาอยางใกลชิดตลอด

ระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

7. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และบุคคลอ่ืนในสถานศึกษา 

8. เปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา การศึกษาวิจัยในชั้นเรยีนแกนักศึกษา 

9. ประเมินผลการปฏิบัติงานดานการสอนของนักศึกษา 

10. ตรวจสอบและประเมินผลชิ้นงาน/ผลงานของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุด 

     การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

1. วางแผนการบริหารจัดการเก่ียวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใหเปนไปตาม

จุดมุงหมายและกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

2. ใหการปฐมนิเทศแกนักศึกษา ในสัปดาหแรกของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

3. ควบคุม ดูแล อํานวยความสะดวก จัดหาสถานที่พักท่ีปลอดภัยและจัดสวัสดิการ       

ท่ีจําเปนแกนักศึกษา 

4. แตงตั้งผูประสานงานหรือผูดูแลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในสถานศึกษา 

5. แตงตั้งครพูี่เลี้ยงในสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑของคุรุสภา 

6. กํากับและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาใหดําเนินไปตามขั้นตอนของการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

7. ใหคําแนะนํา ปรึกษา รวมแกไขปญหาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา

กับมหาวิทยาลัย 

 

บทบาทและหนาท่ีของครูพี่เลีย้ง 
1.   ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษานักศึกษาในการจัดทํากําหนดการสอน จัดทํา     

      แผนการเรียนรูรายหนวย รวมท้ังการเขียนการเรียนรูรายชัว่โมง ตามรูปแบบ                 

      ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (ดูในภาคผนวก) 

2. จัดใหนักศึกษาไดสังเกตการสอน กอนปฏิบัติการสอนอยางนอย 1 สัปดาห 

3. เปนแบบอยางที่ดีใหแกนักศึกษาในทุกดาน 

4. ดูแลใหความชวยเหลือ แนะนําในดานการเรียนการสอน ดานการสอนและ 

งานธุรการในชั้นเรียน 

5. นิเทศการสอนของนักศึกษาอยางมีความเปนกัลยาณมิตร ใหขอมูลยอนกลับ 

เพื่อการปรับปรุงแกไขการสอน 

6. มีความรับผิดชอบในหนาที่ ตรวจแผนการจัดการเรียนรูลวงหนากอนนําไป 

สอนอยางสม่ําเสมอทุกสัปดาห 

7. ใหความอบอุนและเสริมกําลังใจแกนักศึกษา 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแบบประเมิน 

ของมหาวิทยาลัย 

9. กรณีท่ีนักศึกษามีปญหา ขอใหแจงอาจารยผูประสานงานโรงเรียนหรืออาจารยนิเทศก

ของมหาวิทยาลัยโดยเร็ว 

10. ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการจัดกิจกรรมพิเศษ เชน การจัดปายนิเทศ  

การวิจัยในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

คุณสมบัติของครูพี่เล้ียงตามเกณฑมาตรฐานที่คุรุสภากําหนดไว ดังนี้ 
 

1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และตรงกับสาขาวชิาเฉพาะทีนั่กศึกษาปฏิบัติการสอน  

2. มีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 1 ป 

3. มีคุณลักษณะของความเปนคร ู

หมายเหตุ : กรณีครูพี่เลี้ยงมีคุณสมบัติไมตรงตามที่คุรุสภากําหนดใหประสานงานกับศูนยฝก

ประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร เปนรายกรณีไป 
 

บทบาทและหนาท่ีของนักศกึษาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

1. บทบาทในฐานะเปนครูในโรงเรียนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีหนาที่รบัผิดชอบในการสอน

นักเรียน มีดังน้ี 

1.1 นักศึกษาจะตองมีความรับผิดชอบเกี่ยวกบังานสอน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การประกอบอาชีพครตูองเปนผูรอบรูในวิชาการและการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ดังนี้ 

1.1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรใหเขาใจและนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริงได 

 1.1.2 วางแผนการสอนใหเหมาะสมตลอดภาคเรียนในรายวิชาที่ไดรับมอบหมาย 

 1.1.3 สํารวจแหลงขอมูล สื่อ และแหลงวิทยาการในทองถิ่นเพื่อใชเปนประโยชนใน 

       การสอน          

1.1.4 ศึกษารวบรวมวิธีการสอนหรือกิจกรรมหลาย ๆ แบบไวเพื่อเลือกใชให 

       เหมาะสมกับสถานการณ 

 1.1.5 ศึกษาวิธีการและกระบวนการในการประเมินผลของสถานศกึษา 

 1.1.6 ศึกษาภูมิหลังของนักเรียน สภาพแวดลอมตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการ         

       จัดกิจกรรม 

 1.1.7 วางแผนการสอนระยะยาวและระยะสั้นเปนรายคาบ ตามรูปแบบท่ี 

        มหาวิทยาลัยกําหนด 

 1.1.8 ปฏิบัติการสอนและงานอ่ืน ๆ ตามขอบขายภาระงานการปฏิบัติการสอนใน     

        สถานศึกษา 

 1.1.9 ดําเนินการประเมิน เพื่อดูความกาวหนาหรือปรับปรุงกระบวนการเรียน      

       การสอนทั้งของตนเองและของนักเรียน เพื่อตัดสินผลการเรยีนของนักเรียน  
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

2.2. หนาที่รับผิดชอบในงานอื่น ๆ ของสถานศึกษาเปนภาระงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตน

และการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีดังน้ี 

           2.2.1 การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายนอกเหนือจากการสอน 

         -  ครูประจําชั้น ไดแก การทําสมุดรายงานตามแบบ ปพ.ตาง ๆ ติดตอ 

       กับผูปกครองติดตามผลการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ดูแลความ 

 ประพฤติของนักเรียน 

         -  ครูเวร ศึกษาถึงบทบาท หนาท่ี และแนวทางการแกปญหา 

         -  มีสวนรวม หรือริเริ่มการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ไดแก กิจกรรม 

พัฒนาผูเรียน 

         -   งานอื่น ๆ  

  2.2.2   การปฏิบัติตามตนระเบียบของสถานศึกษา 

         -  การปฏิบัติงานตามเวลา 

         - การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 

         -  การเขาสอนในชั้น 

         -  การออกนอกโรงเรียน 

         -  การลากิจ  ลาปวย 

         -  การยืมวัสดุ  อุปกรณ 

         -  การมีมนุษยสัมพันธกับบุคลในสถานศึกษา 

         -   การวางตัวกับนักเรยีน 

         -   การปกครองนักเรียน 

                   -   ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของสถานศึกษา 

                   -  รักษาชื่อเสียงของสถานศกึษา 

 

2. บทบาทในฐานะเปนนกัศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
 

2.1  รักษาชื่อเสียงและเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ไดแก การแตงกายที่ถูกระเบียบ

มหาวิทยาลัย และการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกอใหเกิดการชื่นชมและความศรทัธาแกผูพบเห็น 

2.2 รักศักดิ์ศรี และเชิดชูเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และประกาศของคณะครุศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติของ

นักศึกษาปฏิบัติการสอนอยางเครงครัด 

 

 

3. บทบาทและหนาที่ของนักศกึษาตอผูบริหารสถานศึกษา 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

3.1 ใหความเคารพนับถือ 

3.2 ใหความรวมมือ 

3.3 ขอคําแนะนําปรึกษา 

3.4 มีเจตคติที่ดี 

3.5 รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย มีน้ําใจ เสียสละเพื่องานของสวนรวม 

3.6 เผยแพรคุณงามความดี 

3.7 รักษาความลับของขอมูลตาง ๆ ของโรงเรียน 

 

4. บทบาทและหนาที่ของนักศกึษาตออาจารยนิเทศก / ครูพี่เลี้ยง 

4.1 หาโอกาสพบเพ่ือปรึกษาหารือและขอคําแนะนํา 

4.2 นําแผนการจัดการเรียนรูและสมุดบันทึกการนิเทศเสนอตออาจารยทุกครั้งที่มีการนิเทศ 

4.3 ปรับตัวและมีมนุษยสัมพันธอันดกีับอาจารยนิเทศก / ครพูี่เลี้ยง 

 4.4 ขอคําปรึกษาในการเตรียมการสอน และการแกปญหาตาง ๆ   

4.5 ปฏิบัติตามคําแนะนําของอาจารยนิเทศกและครูพ่ีเลี้ยง 

4.6 แสดงใหเห็นความใฝรูในงานของครู 

  

5. บทบาทและหนาที่ของนักศกึษาตอนักเรียน 

5.1 เคารพในสิทธิเด็ก ของนักเรียน 

5.2 รับผิดชอบการปฏิบัติงานสอนอยางเครงครัด ยึดผลประโยชนของนักเรียนเปนหลัก 

5.3 เอาใจใสในผลการเรียนและความประพฤติของนกัเรียน 

5.4 รักษาความดีงามของตนท่ีเปนผลใหนักเรียนยอมรับดวยความเคารพเลื่อมใส 

5.5 เปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียนที่กาย  วาจา  ใจ  และจรยิธรรมตลอดจนทําตนใหเปนที่ 

     ไววางใจแกนักเรียนที่มาขอคําปรึกษาในปญหาตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้น 

5.6 มีความตระหนักวานักเรยีนแตละคนนั้นมีความแตกตางและตองใหความสนใจโดยใช 

     หลักจิตวิทยาการเรียนรู 

5.7 ใหความยุติธรรมในการตัดสินการกระทําของนักเรยีน 

5.8 ใหความอบอุนใจ  มีความเมตตากรุณาตอนักเรียน โดยเสมอภาค 

5.9 แสดงความมีใจกวาง  อดทน  อดกลั้น  ตอสถานการณท่ีไมพึงประสงค 

5.10 ไมนําความลับสวนตัวของนักเรยีนมาเปดเผย 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

6. บทบาทและหนาที่ตอเพื่อนนักศกึษาดวยกัน 

6.1 ใหเกียรติกันและกัน 

6.2 สรางความสัมพันธอันดีตอกัน 

 6.3 ใหความรวมมือตอกันในการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมตาง ๆ  

 6.4 ใหคําตักเตือนกันและกันเมื่อมีผูประพฤติไมเหมาะสม 

 6.5 รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

6.6 ใหความรวมมือชวยเหลือเก้ือกูลกันทั้งในทางวิชาการ กิจกรรมของหมูคณะตลอดจน 

     ปญหาสวนตัวบางประการเก่ียวกับความคิดเห็นในการตัดสินใจ 

6.7 ใหคําแนะนําและปรกึษาที่เปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุง 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

 

 ก.  มาตรฐานดานกระบวนการ  ประกอบดวยมาตรฐานและตัวบงชี้การพิจารณา 

ดังตอไปนี้ 

        (1)  สถานศึกษามีการจัดองคการ โครงสรางและการบรหิารงานอยางเปนระบบ

ครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศกึษา  โดยพิจารณาจากตัวบงชี้  ดังตอไปนี้ 

        (1.1)  สถานศึกษามกีารจัดองคการ โครงสรางการบริหาร และระบบการ

บริหารงานอยางเปนระบบ 

       (1.2)  สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ 

       (1.3)  สถานศึกษามีการบริหารโดยหลักการมีสวนรวม 

       (1.4)  สถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุล 

       (2)    สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกบัชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา  โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

       (2.1)  สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธและรวมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

       (2.2)  สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสรมิความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน

ในการพัฒนาการศกึษา 

      (3)    สถานศกึษามีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพ

อนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน  หลักการมีสวนรวมโดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดงัตอไปนี้ 

      (3.1)  สถานศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีสะอาด เปนระเบียบ และปลอดภัย 

      (3.2)  มีระบบปองกันใหสถานศึกษาปลอดสารพษิ สิ่งเสพติด อาชญากรรม และ

อบายมุข 

      (3.3)  สถานศึกษามีสาธารณูปโภคท่ีดี 

      (3.4)  สถานศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกใหครูและบุคลากรอยางเพียงพอและ

มีสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู 

        (4)  สถานศกึษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ครูตามความจําเปนและเหมาะสม

อยางสม่ําเสมอ โดยพิจารณาจากตัวบงชี้  ดังตอไปนี้ 

      (4.1)  สถานศึกษาจัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชา หรือความถนัด หรือความรู 

ความสามารถ 

      (4.2)  ครูไดรับการพัฒนาเก่ียวกับเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและ

สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 

       (4.3)  สถานศึกษาสงเสรมิการทํางานเปนทีม 

มาตรฐานคุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

        (5)   สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร ตามความ

ตองการของผูเรียนและทองถิ่น โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

          (5.1)  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความ

ตองการของทองถ่ินโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

        (5.2)  สถานศึกษามีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร

ความตองการของผูเรียน ทองถ่ิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อมโยง

แกปญหาทองถ่ินได และนําไปปฏิบัติไดจริง 

         (6)  สถานศกึษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั  

โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

        (6.1)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียนการสอน 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียน 

        (6.2)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบ และสรางองค

ความรูดวยตัวเอง 

        (6.3)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 

และกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรที่กระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค        

คิดแกปญหาและตัดสินใจ 

        (6.4)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการ เชื่อมโยงสาระความรู ทักษะดานตาง ๆ และแนวคิดของสิ่งที่

เรียนรูในหองเรียนกับความจริงของชีวิต รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่ตองปฏิบัติในสังคม

รวมกับผูอื่น 

        (6.5)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอ่ืน และความ

รับผิดชอบตอสวนรวม 

        (6.6)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางครบถวน ทั้งดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา 

        (6.7)  สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย

และตอเนื่อง 

        (6.8)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและรักสถานศึกษา     

 

   ข.  มาตรฐานดานปจจัย  ประกอบดวยมาตรฐานและตวับงชี้การพิจารณา ดังตอไปนี้ 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

  (1)  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และเปนแบบอยางทีดี่  โดยพิจารณาจากตัว

บงชี้ดังนี ้

        (1.1)  ผูบริหารอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

        (1.2)  ผูบริหารมีความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม และซื่อสัตย 

        (1.3)  ผูบริหารมีการครองตนที่ดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเก่ียวของกับอบายมุข

และสิ่งเสพติด 

  (2)  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ  โดยพิจารณา

จากตัวบงชี้ดังนี้ 

         (2.1)  ผูบริหารมีวิสัยทศันในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 

         (2.2)  ผูบริหารมีความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธ และยอมรับของผูเก่ียวของ 

         (2.3)  ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย 

         (2.4)  ผูบริหารมีความรูความสามารถดานวิชาการและหลักการบริหารจัดการ 

         (3)  ครูมีจิตวิญญาณความเปนครู มีคณุธรรม และจริยธรรม โดยพิจารณาจาก 

                           ตัวบงชี ้ดังนี้ 

         (3.1)  ครูมีความเอ้ืออาทร เขาใจ และเอาใจผูเรียนทุกคนอยางสม่ําเสมอและ 

                        เทาเทียมกัน 

         (3.2)  ครูมีมนุษยสัมพันธ ควบคุมอารมณได และรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น 

         (3.3)  ครูมีความรบัผิดชอบ ซื่อสัตย  ตรงตอเวลา และอุทิศตนใหกับการ 

                                 พัฒนาผูเรียน 

         (3.4)  ครูวางตนเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องความประพฤติบุคลกิภาพ 

         (3.5)  ครูมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 

         (3.6)  ครูศึกษาหาความรู และพัฒนาการสอนอยูเสมอ 

  (4)  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนน

ผูเรียนเปนสําคญั โดยพิจาณาจากตัวบงชี้ดังนี้ 

         (4.1)  ครูรูเปาหมายของการจัดการสถานศึกษา และเปาหมายหลักสูตร 

         (4.2)  ครูมีความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร และจัดทําแผนการเรียนรูท่ี 

                                 เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

         (4.3)  ครูสามารถจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในทุกระดับขั้น 

                                  ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

         (4.4)  ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยอิง

พัฒนาการของผูเรียน มีการประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเดน จุดดอย การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียน

การสอนและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

          (4.5)  ครูนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรบัการเรียนและเปลี่ยนการ

สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

  (5)  ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และสรางองคความรู

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

         (5.1)  ครูมีทักษะการตั้งคําถามใหผูเรียนแสวงหาคาํตอบดวยตนเองโดยลงมือ

ปฏิบัติได 

         (5.2)  ครูมีทักษะในการคัดเลือกความรูตามสภาพแวดลอมที่ทําไดจริง 

         (5.3)  ครูมีทักษะการสอนใหผูเรียนวิเคราะหเพื่อหาความคิดรวบยอดได 

         (5.4)  ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขาวสารขอมูลจากแหลงตาง ๆ   

เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน 

         (5.5)  ครูมีความสามารถในการศกึษา วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

         (5.6)  ครูมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกไขสถานการณได 

  (6)  ครูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  โดยพิจารณาจาก

ตัวบงช้ีดังตอไปนี้ 

         (6.1)  ครูท่ีจบระดับปรญิญาตรีข้ึนไป 

         (6.2)  ครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก โท 

         (6.3)  ครูไดสอนตรงกับความถนัด 

         (6.4)  ครูไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนปละไมนอยกวา 20 ชั่วโมง 

  (7)  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียนการ

สอนที่เอื้อตอการเรียนรู  โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

         (7.1)  สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสม

สอดคลองกับเปาหมายการศึกษาและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 

         (7.2)  สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 

  (8)  สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 

         (8.1)  สถานศกึษามีอาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 

         (8.2)  สถานศึกษามีหองเรียนและหองปฏิบัติการที่จําเปนตอการเรียน        

การสอน 

 

  (9)  สถานศึกษามีการจัดองคการ โครงสราง และการบรหิารงานอยางเปนระบบ 

เพื่อใหมีความพรอมในการเปนโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู 

         (9.1)  สถานศกึษามีการกําหนดแผนเก่ียวกับการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาในแผนพัฒนา 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

         (9.2)  สถานศึกษามีการกําหนดผูรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

         (9.3)  สถานศึกษามีระบบการดูแล นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษา 

          (9.4)  สถานศึกษาจัดและสงเสริมใหนักศกึษาฝกประสบการณวิชาชีพ จัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคาํตอบ และสรางความรู

ดวยตนเอง        

          (9.5)  สถานศึกษากําหนดงานใหนักศกึษาการปฏิบัติการสอนอยางเหมาะสม

และตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

          (9.6)  สถานศึกษามีการกําหนดแผนกลยุทธจากการมีสวนรวมของบุคลากรที่

เก่ียวของ เปนแผนแมบทการพัฒนาโรงเรียนรวมพัฒนาวชิาชพีครู 

          (9.7)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา

การปฏิบัติการสอนกับบุคลากรที่เก่ียวของของโรงเรียน 

          (9.8)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมในทองถ่ินที่ใหนักศึกษาการปฏิบัติการสอนได

เขารวมเพื่อรูจักบุคคลสําคัญและขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน 

          (9.9)  สถานศึกษามีการจัดสวัสดิการที่จาํเปนแกนักศึกษาการปฏิบัติการสอน 

          (9.10)  สถานศึกษาสามารถจัดโอกาสใหนักศึกษาการปฏิบัติการสอนเขารวม

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู    

การพัฒนานักเรยีน และกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูอ่ืน ๆ  

  (10)  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารหนวยการปฏิบัติการสอนโดย

พิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

          (10.1)  ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและกระบวนการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

           (10.2)  ผูบริหารมีการวางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับเปนหนวยการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

           (10.3)  ผูบริหารมีความสามารถในการประสานงานและรวมมือกับสถาบัน

ผลิตครูและผูเกี่ยวของในการพัฒนานักศึกษา และการจัดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

  (11)  ครูมีความสามารถในการเปนครูพี่เลี้ยงนักศึกษาการปฏิบัติการสอน      

โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

            (11.1)  ครูรูและเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและกระบวนการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

          (11.2)  ครมูทีักษะและเทคนิคในการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

          (11.3)  ครูครองตนเปนแบบอยางที่ดีตามจรรยาบรรณครู และการเปนคร ู 

มืออาชีพ 

          (11.4)  ครูมีความสามารถในการประสานงานรวมมือกับสถาบันผลิตครูและ

ผูเก่ียวของในการพัฒนานักศกึษา และจัดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

   

 
 

ผูเกี่ยวของกับการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
     

1. อาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัย    

1.1 อาจารยนิเทศก 

 

 2.    ผูนิเทศกจากสถานศึกษา  ประกอบดวย 

        1.1 ผูบริหาร / ผูประสานงานการปฏิบัติการสอน 

        1.2  ครูพี่เลี้ยงกลุมสาระที่นักศึกษาฝกสอน 

        1.3  ครูพ่ีเลี้ยงประจําชัน้ 

        1.4  อาจารยที่ปรึกษากลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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            สัปดาหที่           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : หมายถึง ชวงเวลาที่ผูเก่ียวของดําเนินการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

 

ระยะเวลาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและชวงของการนเิทศ 

การปฐมนิเทศ 

สังเกตการสอน/ปฏิบัติงานคร ู

และวิเคราะหการสอน 

เริ่มปฏิบัติการสอนและเริ่มดําเนินการนิเทศ

ของครพูี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศก ครั้งที่ 1 

การนิเทศของผูบริหารสถานศกึษาและปรบัปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1 

ครูพี่เล้ียง 

 

อาจารยนิเทศก 

 

  18 

ผูอํานวยการโรงเรยีน 

 

การนิเทศของผูบริหารสถานศึกษาและปรบัปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ครั้งที่ 2 

 

ศูนยฝกประสบการณ 

 

การปจฉิมนิเทศ และการจัดแสดงผลงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 1  2  3-5  6-9 10-13  14-17 

การนิเทศของอาจารยนิเทศกและครพูี่เลี้ยงและปรบัปรงุแกไขตาม

ขอเสนอแนะ ครั้งที่ 2  
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

สัปดาหท่ี 1 การปฐมนิเทศ ผูบริหารโรงเรียนหรือผูรับผิดชอบการปฏิบัติการสอน 

ของนักศึกษาในสถานศึกษา พบนักศึกษาเพื่อแนะนําเรื่องทั่วไปเก่ียวกับโรงเรียน/สถาบัน เชน       

การบริหารโรงเรียน ขอมูลเก่ียวกับนักเรียน หลักสูตร ระดับชั้นที่สอน แหลงขอมูลการเรียนการสอน 

แผนการสอนตลอดภาคเรียน แผนการสอนประจําวัน และงานอ่ืน ๆ ในหนาที่ของครู 

  สัปดาหที่ 2   นักศึกษาสังเกตการสอนและปฏิบัติงานครูในหองเรียน เพื่อสราง

ความรูจักและความคุนเคยกับนักเรียน นักศึกษาและครูพี่เลี้ยงวิเคราะหการสอนและการปฏิบัติงาน

ครูรวมกัน 

  สัปดาหที่ 3-5 นักศึกษาเริ่มปฏิบัติการสอนโดยครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนใหคําปรึกษา 

ครูพี่เลี้ยงตองตรวจแผนการสอนลวงหนาใหคําแนะนําและเสนอแนวทางแกไขใหถูกตอง นิเทศการ

สอนของนักศึกษาทุกครั้งที่ปฏิบัติการสอนเพื่อใหคําแนะนําในการแกปญหาตางๆ และติดตาม

พัฒนาการทางการเรียนการสอนในครั้งตอไป โดยใชวิธีการสอนแนะ และใหคําปรึกษาแนะนํา รวมทั้ง

เปนการเริ่มนิเทศการสอนของอาจารยนิเทศกมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  

  สัปดาหที่  6 - 9  นักศึกษารับการนิเทศจาก ผูบริหารสถานศึกษา ครั้งท่ี 1 และ

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากการประเมินผล  

สัปดาหที่ 10 – 13 นักศึกษารับการนิเทศจากอาจารยนิเทศกมหาวิทยาลัย          

ครั้งที่ 2 และปรบัปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากการประเมนิผล 

  สัปดาหที่  14 - 17 นักศึกษารับการนิเทศจาก ผูบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2      

และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากการประเมินผลและเตรียมจัดแสดงผลงานของตนเองในวัน

ปจฉิมนิเทศ 

สัปดาหที่ 18  การปจฉิมนิเทศและการจัดแสดงผลงานการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

 

วิธีการจดักระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

 1.  ปฐมนิเทศนักศึกษากอนไปปฏิบัติการสอนโดยศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุ

ศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 2.  สาธิตการสอนในชั้นเรยีนโดยครูพี่เลี้ยงของโรงเรยีน 

 3.  สังเกตการสอนแบบมีสวนรวมและศึกษางานครูของครูพี่เลี้ยงของโรงเรียน 

 4.  ปฏิบัติการสอนและงานครูอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 5.  ทดลองวิธีสอนแบบใหม ๆ และผลิตสื่อการสอนที่สรางสรรค 

 6.  นิเทศการสอนของนักศึกษาโดยอาจารยนิเทศกและครพูี่เลี้ยงของโรงเรียน 

 7.  อภิปรายกลุมยอยระหวางอาจารยนิเทศกและนักศึกษา ประมาณ 3-4 ครั้ง ในระหวาง

ปฏิบัติการสอน 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 8.  ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลแกนักศึกษา โดยอาจารยนิเทศกและครูพี่เลี้ยงของโรงเรียน 

ในเรื่องการเรียนการสอนและปญหาตาง ๆ  

 9. สัมมนาระหวางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อภิปรายกลุมยอยเพ่ือนําเสนอปญหา

และแนวทางแกไขในชวงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 10. ปจฉิมนิเทศหลังการปฏิบัติงานวิชาชีพเพื่อสรุปเปนบทเรียนสําคัญสําหรับการพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

* อาจารยประจําคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

 

แนวทางการนิเทศตามรปูแบบกัลยาณมิตร 
   ผศ.ดร.ปราโมทย  พรหมขันธ* 

 

 

        กรอบแนวคิด  แนวคิดที่เปนพื้นฐานของรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ คือ หลักธรรมความ

เปนกัลยาณมิตรของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ไดแก ความมีน้ําใจ การรวมทุกขรวมสุข    

การชวยเหลือเกื้อกูล แนะแนวทางที่ถูกตอง ดวยการยอมรับนับถือและใหเกียรติซึ่งกันและกัน      

สุมน อมรวิวัฒน (2546) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศไววา มีวิธีการนิเทศแบบหนึ่งท่ีใชกันมากใน

กลุมโรงเรียนและภายในโรงเรียน คือ “การนิเทศครูโดยเพื่อนครู” หรือ Peer Supervision           

ซึ่งเริ่มจนจากการท่ีผูบริหารและครูเห็นปญหา จุดดอย จุดเดน ทางการเรียนการสอนของโรงเรียน 

และเห็นวาบุคลากรหรือเพื่อครูแตละคนตางก็มีความสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน โดยการปรึกษาหารือกัน พบปะเสวนากันอยาสม่ําเสมอ วางแผนงานและ

วิธีการรวมกัน ชวยใหเกิดพลังการเรียนรูท่ีแข็งแกรงข้ึน  

 

           หลักการ  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ไดผลนั้น เริ่มตนจากศัรทธาที่ครูมีความ

ตั้งใจที่จะไปปรับปรุงวิธีการสอนของตนเอง ผูบริหารและศึกษานิเทศกเปนบุคคลกลุมหนึ่งที่ชวย

สงเสริมแนะแนววิธีการตาง ๆ ดานการเรียนการสอน ทั้งนี้หากไดแรงหนุนอีกดานหนึ่ง คือ           

การแนะนําชวยเหลือ ใหแบบอยาง จากเพื่อนครู ดวยกันในรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ก็จะชวยเปน

พลังผลักดันใหครูไดตระหนักและมองเห็นขั้นตอนการสอนที่เปนจริง ชัดเจน สามารถนําไปประยุกต  

ใชในชั้นเรียนของตนไดดีขึ้น 

 

     ความหมาย  กัลยาณมิตรหมายถึง มิตรที่ดีงาม มิตรแท เพื่อที่ดี คือบุคคลผูเพียบพรอม

ดวยคุณสมบัติที่จะชี้แจง ชวยบอกทางตลอดจนแนะนําสั่งสอน ชักนําผูอ่ืนใหดําเนินชีวิตดีงาม ประสบ

ผลดี และความสุขเจริญกาวหนา หรือเปนตัวอยางใหผูอื่นดําเนินไปในมรรคาแหงการฝกฝนอบรม

อยางถูกตอง  อาจเรียกไดวา กัลยาณมิตร คือ เพื่อท่ีดีที่คอยชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทาง  

ในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม โดยไมหวังผลตอบแทน (วัชราภรณ เขื่อนวัง, 2549)  
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

          รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ  เปนการชี้แนะและชวยเหลือดานการเรียนการสอนในกลุมเพ่ือน

ครูดวยกัน มีหลักการนิเทศที่เนนประเด็นสําคัญ 4 ประการ คือ 

         1. การสรางศรัทธา ผูนิเทศจะตองสรางศรัทธา เพื่อใหเพ่ือนครยูอมรบัและเกิดความสนใจท่ีจะ

ใฝรู ใฝปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู 

         2. การสาธิตรูปแบบการสอน  ผูใหการนิเทศจะตองแสดงใหเปนที่ประจักษชัดวา การสอน    

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นสามารถปฏิบัติและทําไดจริงๆ  และเพื่อนครูสามารถนํารูปแบบไปประยุกต

ในชั้นเรียนได 

         3. การรวมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู  ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ จะตองมีการพบปะกันอยาง

สม่ําเสมอ มีการรวมคิดแกปญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งกันและกัน 

         4. การติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ ผูนิเทศจะตองบันทึกการนิเทศอยางสมํ่าเสมอ 

สังเกตและรับฟงขอมูลปอนกลับจากเพื่อนครูผูรับการนิเทศ ศึกษาปญหาและแนวทางแกไข          

เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูขึ้นใหมอยางเปนระบบและตอเนื่องสืบไป   

 

                        ใหใจ                         รวมใจ 

  

                    เงื่อนไข 

 

 

 

 

                    

ตั้งใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพแสดง รปูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ    ที่มา : ปรับจาก สุมน อมรวิวัฒน 2546:  31 

ปฐมนิเทศ 

- สรางความสัมพันธ 

- แจงความมุงหมาย 

- จัดเวลา 

- กําหนดแผนงาน 

เปดใจ 

 

ทบทวนวดัและประเมินผล 

- การประเมินตนเอง 

- การประเมินผลงาน 

- การประเมินโดยกัลยาณมติร 

     - ไมมุงปรมิาณ 

    -  สารพลังอาสา 

    -  เสวนารวมกัน 

    -  สรางความเปนมิตร 

    -  ฝกคิดมุงมั่น 

    -  ปฏิบัติทุกวัน 

    -  บันทึกแนวทาง 

 

รวมคิดรวมทํา 

- แนะนํา, สาธิต, แบบอยาง 

- ฝกทําแผนการสอน 

- ฝกสรางสื่อการเรียนการสอน 

- วิจัยในชั้นเรียน 

- เรยีนรูการวัดและประเมินผล 

 

สรางสรรคคณุภาพ 

- ครูเครอืขายทดลองปฏิบัตจิรงิ 

- ครูเครอืขายและครตูนแบบ 

- ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ติดตอสือ่สาร เย่ียมเยียน 

- ชวยกันแกปญหา 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ 
                 1. เปดใจ ผูรับการนิเทศจะตองทบทวนการวัดและประเมินผลตนเอง ประเมินผลงาน 

ประเมินโยกัลยาณมิตรและประเมินพัฒนาการเรยีนรู 

                 2. ใหใจ  ผูนิเทศจะตองจัดใหมีการปฐมนิเทศ เพื่อสรางสายใยแหงความสัมพันธ         

เพื่อแจงจุดมุงหมาย จัดเวลาและกําหนดแผนงาน 

                 3. รวมใจ ทั้งผูนิเทศและผูรับการนิเทศจะตองรวมคิดรวมทํา โดยผูนิเทศอาจจะ

แนะนํา สาธิต เปนแบบอยาง ใหฝกทําแผนการสอน ฝกสรางสื่อการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน 

และเรียนรูการวัดและประเมนิผล 

                 4. ตั้งใจ สรางสรรคคุณภาพ ผูนิเทศทดลองปฏิบัติจริง  ปรึกษาหา แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ติดตอสื่อสาร เย่ียมเยียน ชวยกันแกปญหาและใหกําลังใจ 

                 5. เงื่อนไข ในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรนั้น ผูนิ เทศจะตองไมมุงดานปริมาณ          

แตจะตองสานพลังอาสา เสวนารวมกัน สรางความเปนมิตร ฝกคิดมุงมั่น ปฏิบัติทุกวัน และบันทึก

แนวทาง (สุมน อมรวิวัฒน, 2546) 

 กระบวนการดังกลาวสามารถแสดงผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศท่ีมีตอ

นักศึกษาการปฏิบัติการสอน ((วัชราภรณ เข่ือนวัง, 2549) ดังนี้ 

 

คุณสมบัติของกัลยาณมิตร 7 ประการ กระบวนการกัลยาณมิตรนเิทศ ผลที่เกิดข้ึน 

1. สรางความพอใจระหวางกันและกัน 

2. ผูนิเทศกปฏิบัติตนใหเปนที่นาเคารพ 

ใหใจ 

สรางศรัทธา-สรางความสัมพันธ 

 

ทัศนคติตอวิชาชีพครขูอง

นักศึกษาการปฏิบัติการสอน 3. ใหกําลังใจและเสริมแรง 

4. แนะนําความรูและเทคนิคการสอน 

5. ใหเกียรติและใหอภัย 

6. ใหความชวยเหลืออยางเต็มที่ 

7. พรอมที่จะปรับปรุงตามคําแนะนํา 

รวมใจ 

รวมคิดรวมทํา 

ตั้งใจ 

ตั้งใจสรางสรรคคณุภาพ 

 

การจัดการเรียนการสอนของ

นักศึกษาการปฏิบัติการสอน เปดใจ 

ทบทวนการวัดประเมินผล 

  

สรุปไดวา กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ เนนการเสริมแรงมากกวาการตรวจสอบตําหนิ       

ติเ ตียน นักศึกษาการปฏิบัติการสอนมีโอกาสแสดงความสามารถของตน มีโอกาสวิเคราะห

ความสามารถดานการวิจัยของตนเอง คนพบจุดเดนและจุดดอย มีความอบอุนใจที่มีเพื่อนหวังดีคอย

ชวยเหลือแนะนํา กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศจึงเปนการนิเทศที่ใจและสมองของมนุษย โดยมี

ความรูเปนฐาน เปนการหยั่งรากลึกทางปญญาและกรุณา ใหเกิดความงอกงามในการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรยีน 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

* อาจารยพิเศษคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

นิเทศอยางสรางศรัทธาความเปนครู 
         ผศ.สุนยี  เอี่ยมอดลุย* 

     

 ในกระบวนการผลิตครูไมวาจะเปนการสรรหาผูเรียนที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม 

จรรยาบรรณท่ีเหมาะสมกับความเปนครู จนตองมีการสอบวัดแววครู หรือกระบวนการเรียนการสอน       

ที่เริ่มตั้งแตมีหลักสูตรที่มีมาตรฐาน มีผูเรียนที่มีคุณวุฒิ มีประสบการณ มีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ   

การทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เขมขนมีประสิทธิภาพ  ลวนเปนสิ่งสําคัญที่ผูกํากับมาตรฐานการผลิต

และผูเกี่ยวของ เอาใจใส ตรวจสอบคุณภาพอยางสม่ําเสมอนั้น การฝกประสบการณวิชาชีพจัดเปน

ขั้นตอนสําคัญย่ิง ในสมัยที่มีกรมการฝกหัดครู มีวิทยาลัยครู มีคํากลาววา “การฝกสอนคือหัวใจของ

การฝกหัดคร”ู 

 ใครคอืคนสําคัญท่ีดูแลหัวใจของการฝกหัดคร ูและดูแลอยางไร ผศ.ดร.จักรกฤษณ  สําราญใจ 

นํากระดาษแผนหนึ่งมาใหบอกวาเก็บไวต้ังแต พ.ศ. 2526 มีบทกลอนของ ศ.สุมน  อมรวิวัฒน ซึ่งจะ

ตอบคําถามนี้ ดังนี้ 

 

การนิเทศนิสิต 

 เมื่อแมนกสอนลูกใหเชี่ยวชาญ   เพื่อบินเดี่ยวปกกลาสูฟากวาง 

แมยอมสอน ฝกและแนะแนวทาง    ทําแบบอยางชี้ชวนกระบวนบิน  

เมื่ออาจารยนิเทศการฝกสอน    นิสิตออนประสบการณงานทั้งสิ้น 

การนิเทศมิใชความเคยชิน     ที่จะหมิ่นวาเขาเบาปญญา  

ผูนิเทศคือผูที่ชี้แนะ     ชวยนาํและดูแลแกปญหา  

สงเสริมแวว  สามารถ  และศรัทธา    ใหนิสิตซึ้งคาความเปนครู 

ผูนิเทศคือผูทําแบบอยาง     คือผูสรางความฝนอันเลิศหรู 

ใหเปนจริงข้ึนดวยการชวยดู    เราใหรู   ฝกใหเกง  เรงใหเพียร 

ผูนิเทศจึงมิใชใครก็ชาง     ที่ชอบอาง ดา  บน  จนปวดเศียร 

มิใชผูอวดฉลาดคงแกเรียน    เที่ยวติเตียนเขาทั่ว  ตัวไมทํา 

แนละ! ผูนิเทศคือเทียนสอง    คือแสงทองสายชลอันชื่นฉํ่า 

เปนผูรัก  ผูรู  และผูนํา     ซึ่งนิสิตจะจดจําชัว่ชีวิต 
        

           สุมน  อมรวิวัฒน 
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ขยายความ คือ ผูนิเทศเปนผูดูแลรับผิดชอบการฝกลูกนก (ลูกศิษย)ใหบิน (ใหเปนครู         

ผูสามารถ)ผูนิ เทศมีใครบางก็แบงเปน 2 ฝาย คือ ฝายมหาวิทยาลัยไดแก  คณะกรรมการ                    

ฝกประสบการณวิชาชีพ อาจารยนิเทศก ฝายโรงเรียนก็ไดแก ผูบริหารซึ่งเปนผูอํานวยการการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฝายโรงเรียน คณะกรรมการของโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง  บุคลากรฝาย

รวมมือกันฝกลูกนกใหบินตั้งแตขั้นตอนศึกษาสังเกต ทดลองสอนและบินครั้งใหญ 1 ปการศึกษา     

ฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มรูปเต็มเวลา  ความสําเร็จ  ความสุข  ความหวัง บทเรียนตาง ๆ 

ที่ไดรับในขณะฝกจะเปนกําลังใจใหลูกนกหัดบิน บินอยางมั่นใจสูโลกของอาชีพอยางมีศักดิ์ศรี           

มีคุณภาพ มีคุณธรรม 

 ดูแลอะไร  ฝายบริหารทําหนาท่ีอํานวยการ อํานวยความสะดวกตาง ๆ  ศึกษาระเบียบวีธี

การท่ีเก่ียวของ ใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน  ประเมินผลงานอยางชัดเจน เปนธรรม ผูปฏิบัติงาน

อยางดีหรืออยางขอไปที จะตองไดรับผลที่แตกตางกัน ฝายปฏิบัติการซึ่งไดแก ฝายอาจารยนิเทศก            

ครูพี่เลี้ยง ดูการการปฏิบัติงานท้ังงานสอนและงานอ่ืน ๆ ในหนาที่ครทูี่นักศกึษาฝกปฏิบัติ เปนที่เขาใจ

วา ตองมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญจึงจะสมควรเปนผูนิเทศ ดังนั้นศึกษาหาความรูเทคนิคตาง ๆ 

เพิ่มเตมิ หากคิดวาตนเองยังไมภาคภูมิพอสําหรับตําแหนงนี้ 

 ดูแลอยางไร  ศ.สุมน  อมรวิวัฒน ไดบอกแลววา ไมดา ไมบน ไมติ จนผูฟงฝอ อวดตนเอง

ฉลาด (แตไมทํา) ยกตนขมทาน  ข้ีเกียจ  ละเลยหนาที่  ประเมินผลการสอนโดยไมดูการสอนของ

นักศึกษา ผูนิเทศทําหนาที่ชี้แนะ แกปญหา ทําใหดูเปนตัวอยาง  สอน  สรางศรัทธาในความเปนครู 

กระตุนใหทํา ฝกใหคลอง ใหกําลังใจใหมานะอดทน ใหมีความเพียร  ฝกใหเกง  ขอใดเปนขอดีขอเดน

สงเสริมใหเปนเลิศ   ขอดอยใหแกไข 

 ผูนิเทศผูใดปฏิบัติงานอยางที่ควรปฏิบัติ ทานคือผูสรางศรัทธาความเปนครูใหแกลูกนกหัด

บินของทาน  ทานคือผูสรางครูคณุภาพใหประเทศชาติ คือแสงทองสองสวางจากฟา คือสายน้ําอันเย็น

ฉ่ําที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจะจดจําไปชั่วชีวิต ความสําเร็จในการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา จะเปนกําลังใจใหเขากาวเขาสูอาชีพครูอยางมั่นใจและภาคภูมิลูกนกของทานเกงและ

แกรงพอที่จะบินไปในทองฟากวางแลว 
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การวัดและประเมนิผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนการพิจารณาสมรรถนะดานตาง 

ๆ ของนักศึกษาเปนระยะ ๆ เพื่อวินิจฉัยขอดี และขอควรปรับปรุงแกไขเปนชวง ๆ และเพื่อติดตาม

การพัฒนาการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนของนักศึกษา ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาไดพัฒนาสมรรถนะดาน

ตาง ๆ ในการเปนครูใหเพิ่มสูงข้ึนเปนลําดับ แลวจึงมีการประเมินผลเพื่อตัดสินในภายหลังเนื่องจาก

ภารกิจของนักศึกษาในชวงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามีหลายดานจึงมีแบบประเมินให

สอดคลองกับงานแตละดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

กรอบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

แบบประเมิน ผูใหขอมลู 

(น้ําหนกั) 

ชวงเวลาการประเมิน น้ําหนัก 

การปฏิบัติตน    

ฝส.01 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

ผูบริหาร/ผูประสานงาน 

ครพูี่เลี้ยง 

อาจารยนิเทศก 

อยางนอย 2  ครั้ง 50/2 = 25 

การปฏิบัติงาน      

ฝส.02 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูและกระบวนการจัดการ

เรียนรู 

ครพูี่เลี้ยง 

อาจารยนิเทศก 

 

2  ครั้ง 110/2 =55 

ฝส.02 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูและกระบวนการจัดการ

เรียนรู (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 

ครพูี่เลี้ยง 

อาจารยนิเทศก 

 

2  ครั้ง 90 

ฝส.03/1 

แบบประเมินโครงรางวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอยางงาย 

ครพูี่เลี้ยง   

อาจารยนิเทศก  

1 คร้ัง ภายใน 8 สัปดาหแรก

ของภาคเรียนที่ 1 

20 

ฝส.03/2 

แบบประเมินโครงรางวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเต็มรปู 

ครพูี่เลี้ยง   

อาจารยนิเทศก 

1 คร้ัง ภายใน 8 สัปดาหแรก

ของภาคเรียนที่ 2 

35 

ฝส.04/1 

แบบประเมินรายงานวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรยีนอยางงาย 

ครพูี่เลี้ยง   

อาจารยนิเทศก  

1 คร้ัง ภายใน 8 สัปดาหแรก

ของภาคเรียนที่ 1 

20 

ฝส.04/2 

แบบประเมินรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเต็มรูป 

ครพูี่เลี้ยง   

อาจารยนิเทศก  

1 คร้ัง ภายใน 8 สัปดาหแรก

ของภาคเรียนที่ 2 

45 

ฝส.05 

แบบประเมินโครงการพัฒนานักเรียน 

แบบประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียน หรอืชุมชน 

ผูบริหาร/ผูประสานงาน 

 

2 ครั้ง 

ภายใน 8 สปัดาหสุดทาย 

ของภาคเรยีน 

50 

ฝส.06 

แบบประเมินแฟมสะสมผลงานของนักศึกษา 

อาจารยนิเทศก  1 ครั้ง 

ภายใน 1 สปัดาห หลังจาก

สิ้นสุดการปฏิบัติการสอนใน

สถานศกึษา 

20 

ฝส.07 

แบบประเมินผลการเขียนรายงานการประชุม 

อาจารยนิเทศก 1 ครั้ง 

ภายใน 1 สปัดาห หลังจาก

สิ้นสุดการปฏิบัติการสอนใน

สถานศกึษา 

                                                                                                                             

10 
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เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาพิจารณาจากองคประกอบ ตอไปนี้ 

 

1.  ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตองไมนอยกวา รอยละ 90 (ยกเวนกรณีเหตุ 

     สุดวิสัย เชน นักศกึษาประสบอุบัติเหตุ เปนตน) 

2.  คะแนนจากแบบประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของฝายสถานศกึษาและ 

    มหาวิทยาลัย 

3.  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

4.  ผลงานอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติงานวิชาชพีครใูนสถานศึกษา 

 

 

 
 

1.แฟมสะสมงานนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาประกอบดวย 8 ตอนดังนี้ 

ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไป   

1.1 ประวัติสวนตัว 

1.2 ประวัติการศกึษา 

1.3 ประวัติการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

1.4 ประวัติการหยุดราชการ 

1.5 เกียรตปิระวัติท่ีไดรับจากหนวยงานตาง ๆ  

ตอนที่  2 ขอมูลการพัฒนาตนเองและการสรางสรรคผลงานทางวิชาชีพครู 

2.1 การรวมประชุม การอบรม การสัมมนา และการศึกษาดูงาน 

2.2 การเปนวิทยากร 

2.3 การเปนผูนําหรือมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพครู 

2.4 การเปนกรรมการประเมินผลงานดานวิชาการของครูและนักเรียน 

2.5 การนิเทศติดตามผลการพัฒนาตนเองและการพัฒนาเพ่ือนนักศึกษา 

 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

           2.6  การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

 

 

 

เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

รูปแบบการเขียนรายงานภารกิจของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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ตอนที่  3 ขอมูลการประพฤติตามจรรยาบรรณครู 

3.1 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2556 

3.2 การเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพครู 

3.3 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณครูตอนักเรียน 

3.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณครูตอตนเองและเพื่อนครู 

 

ตอนที่  4 ขอมูลพฤติกรรมการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู 

4.1 ประวัติการสอน 

4.2 งานพิเศษท่ีไดรับมอบหมาย 

4.3 การวิเคราะหหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการเขียนแผนการสอน 

4.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 

4.5 การวัดและประเมินผลการเรยีนการสอนและการทดสอบความรูพื้นฐานของ

นักเรียน 

4.6 การผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

4.7 การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 

ตอนที่  5 ขอมูลแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย 

5.1 แผนการจัดการเรียนรูสาระ……………………………… 

5.2 แผนการจัดการเรียนรูสาระ……………………………… 

ตอนที่  6  ขอมูลการชวยพัฒนาโรงเรียน 

6.1 ภาระงานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากโรงเรียน 

6.2 ภาระงานและหนาที่ท่ีไดชวยเหลือฝายวิชาการ 

6.3 ภาระงานและหนาที่ที่ไดชวยเหลือฝายบริการ 

6.4 ภาระงานและหนาที่ที่ไดชวยเหลือฝายธุรการ 

6.5 ภาระงานและหนาที่ที่ไดชวยเหลือฝายปกครอง 

6.6 ขอเสนอแนะรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตอนที่  7 ขอมูลการรวมมือกับสังคมและชุมชน 

7.1 การนิเทศทางดานวิชาการเพ่ือพัฒนาเพื่อนนักศึกษาคร ู 

7.2 การใหความชวยเหลือเพื่อนนักศึกษาครูและชุมชนในการศึกษาดูงานทางดาน 

 วิชาการและทางดานตาง ๆ  

7.3 การใชแหลงภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

7.4 การไดรับความรวมมือจากผูปกครองนักเรียนในดานการพัฒนาการจัดการ 

      เรยีนรู 
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7.5 การไดรับความรวมมือจากผูปกครองนักเรียนในดานการแกไขความประพฤติ 

 ของนักเรียน 

7.6 การใหบริการชุมชนทางดานตาง ๆ  

7.7 การไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ ในชุมชน 

7.8 การไดรับความรวมมือในกิจกรรมการรวมงานระหวางโรงเรยีนกับชุมชน  

 

ตอนที่  8 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนและการพัฒนานักเรียน 

8.1 ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนของนักเรยีน 

8.2 ผลงานนักเรียนทางดานการเรยีนและทางดานตาง ๆ 

8.3 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทางดานการเรียนการสอนและ 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค 

8.4  ระดับคุณภาพนักเรียน (NSQ) 

8.5  รายงานผลการพัฒนาคณุภาพของนักเรียน/รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

8.6  รายงานผลการจัดการเรยีนรูดวยโครงงาน 
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คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

โครงสรางรายวิชาหนวยและแผนการจัดการเรียนรู  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

โครงสรางรายวิชา 

โครงสรารายวิชา ......................................................................................................................... 

ระดับ     ประถมศึกษา  ชั้น ....................... เวลา ............................จํานวน...............หนวยกิต 

   มัธยมศึกษา    ชั้น ........................เวลา ............................จํานวน……….......หนวยกิต 

 

ลําดับ

ที ่

ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู 

สาระสําคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 
 

1.      
 

2.      

 

3.      
 

4.      
 

5.      
 

6.      
 

7.      
 

8.      

 

9.      
 

10.      

รวมตลอดป / ภาค   

 

คําอธิบายรายวิชา 

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

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

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

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

การเก็บคะแนน 

      คะแนนระหวางเรียน   ………………. คะแนน    

     คะแนนปลายภาค      …………….…. คะแนน 

รวม           100      คะแนน 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

หนวยการเรียนรูที่ ……….. 

 

หนวยการเรียนรู .................................................................................................................................... 

รหัส – ชื่อรายวิชา .......................................................กลุมสาระการเรียนรู.......................................... 

ชั้น..............................................ภาคเรียนที่............................................เวลา.............................ชั่วโมง 

ผูสอน..........................................................................โรงเรียน.............................................................. 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

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

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

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

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู 

1. .............................................................................................................................................

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

2. .............................................................................................................................................

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

 

สาระสําคัญ 

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

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

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

 

สาระการเรียนรู 

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

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

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

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ความรู 

1. …………………………………………………………………………………………………………………..…………

2. ………………………………………………….………………………………………………………………….……… 

  



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

ทักษะกระบวนการ 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………..………

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

2 .…………………………………………………………………………………………………………........……..….…

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

 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

2. .………………………………………………………………………………………………………........……..….…  

3. .…………………………………………………………………………………………………………………..………   

4. .………………………………………………………………………………………………………........……..….…  

 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

2. .………………………………………………………………………………………………………........……..….…  

3. .…………………………………………………………………………………………………………………..………   

4. .………………………………………………………………………………………………………........……..….…  

 

การประเมินผลรวบยอด 

 ชิ้นงานหรือภาระงาน 

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

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

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

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

 การประเมินผล 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ําหนัก

คะแนน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรงุ (1) 

 

 

 

     

 

 

 

     



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

กิจกรรมการเรียนรู 

ชั่วโมงที่ 1   

กิจกรรมหลักของครู (ภาระงานของครูท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั่วโมงที่ 1) 

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

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

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

          ภาระงานของนกัเรียน (ภาระงานของนักศึกษาระหวางเรียนรูในชั่วโมงท่ี 1) 

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

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

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

 

ชั่วโมงที่ 2   

กิจกรรมหลักของครู (ภาระงานของครูท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั่วโมงที่ 2) 

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

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

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

          ภาระงานของนกัเรียน (ภาระงานของนักศึกษาระหวางเรียนรูในชั่วโมงท่ี 2) 

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

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

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

 

ชั่วโมงที่ 3   

กิจกรรมหลักของคร ู(ภาระงานของครูท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั่วโมงที่ 3) 

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

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

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

          ภาระงานของนกัเรียน (ภาระงานของนักศึกษาระหวางเรียนรูในชั่วโมงท่ี 3) 

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

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

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

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

สื่อการเรียนรู 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

แบบฟอรมแผนการจัดการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรูที่……... 

กลุมสาระการเรียนรู……………………….….ช้ัน……………….……  ภาคเรียนที่  ……  ปการศึกษา …….……. 

เรื่อง……...........................….…..........วันท่ี....... เดือน……………พ.ศ. ……….ใชเวลา……………ชั่วโมง/คาบ 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู……………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

2. ตัวชี้วัด……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

3. จุดประสงคการเรยีนรู(ดานความรู : K ดานทักษะกระบวนการ: P ดานคุณลักษณะ: A) 

1.  …………………………………………………………………………………………………………..……………...… (K) 

2.  …………………………………………………………………………………………………………………………….. (P) 

3. ……………………………………………………………………….………..…………………………………….…..……A) 
 

4. สาระสาํคัญ 

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

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

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

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

5. สาระการเรียนรู 

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

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

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

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

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.  ……………………………………………………………………………………………………………..……………….….. 

2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1.  ……………………………………………………………………………………………………………..……………...…… 

2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

3. ……………………………………………………………………….………..…………………………………….…..……… 

 

7. กิจกรรมการเรียนรู     (ขั้นนาํเขาสูบทเรียน,ข้ันกิจกรรมการเรยีนการสอน,ข้ันสรุป) 

       (Warm up, Presentation, Practice, Wrap up) 

   (5E : การสรางความสนใจ (Engage), การสาํรวจและคนหา (Explore)        

   การอธิบายและลงขอสรปุ, (Explain) 

   การขยายความรู (Elaborate), การประเมินผล (Evaluation) 

        (ข้ันกระตุนสมอง, ขั้นปฏิบัติกิจกรรม, ขั้นลงขอสรุป) 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน (……..นาที) 

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

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

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

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

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

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

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

 

     ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน (……..นาที) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

ขั้นสรปุ (……..นาที) 

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

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

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

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

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

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

 

8. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

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

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

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

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

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

 

9. การวัดผลและประเมนิผล 

9.1 การวัดผล 
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัด เครื่องมือ 
เกณฑการให

คะแนน 

1....................................... 

......................................(K) 

   

2....................................... 

.......................................(P) 

   

3....................................... 

.......................................(A) 

   

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1………………………………………….. 

2………………………………………….. 

   

คุณลกัษณะอันพึงประสงค 

1........................................... 

2......................................... 

   

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

9.2 เกณฑการประเมินผล   

 1) ดานความรู 

 

แบบฝกหัด 

(……….. คะแนน) 

แบบทดสอบ 

(………….. คะแนน) 

…………       คะแนน หมายถึง   ดีมาก 

………….      คะแนน หมายถึง   ดี 

………….      คะแนน หมายถึง  พอใช 

………….      คะแนน หมายถึง  ปรับปรงุ 

………….      คะแนน หมายถึง   ดีมาก 

………….      คะแนน หมายถึง   ดี 

………….      คะแนน หมายถึง  พอใช 

………….      คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 

 

หมายเหตุ   ดานความรูเกณฑผาน รอยละ  80ทุกประเด็นการประเมิน 

 

2) ดานทักษะกระบวนการ  

     ไดระดับคุณภาพ .........ข้ึนไปทุกตัวชี้วัด ถือวาผานเกณฑการประเมิน 

3) ดานคณุลักษณะอันพึงประสงค  

     ไดระดับคุณภาพ .........ข้ึนไปทุกตัวชี้วัด ถือวาผานเกณฑการประเมิน 

4) ดานสมรรถนะสําคญัของผูเรียน 

     ไดระดับคุณภาพ .........ข้ึนไปทุกตัวชี้วัด ถือวาผานเกณฑการประเมิน 

10. ขอเสนอแนะ 

 ใชสอนได 

 ควรปรับปรุง  ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

           

  ลงชื่อ………..…………………….………………….…….. 

               (                                             ) 

                ครูพี่เล้ียง 

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

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

          1) ผลที่เกิดข้ึนแกผูเรียน 

ดานความรู 

  จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ......................คน  คดิเปนรอยละ....................... 

  จํานวนนักเรียนที่ไมผานเกณฑ..................คน  คิดเปนรอยละ....................... 

ดานทักษะกระบวนการ 

  จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ......................คน  คดิเปนรอยละ....................... 

  จํานวนนักเรียนที่ไมผานเกณฑ..................คน  คิดเปนรอยละ....................... 

ดานคณุลักษณะอันพึงประสงค 

  จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ......................คน  คดิเปนรอยละ....................... 

  จํานวนนักเรียนที่มาผานเกณฑ..................คน  คิดเปนรอยละ....................... 

ดานสมรรถนะผูเรียน 

  จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ......................คน  คดิเปนรอยละ....................... 

  จํานวนนักเรียนที่มาผานเกณฑ..................คน  คิดเปนรอยละ....................... 

2)  ปญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

 

3) แนวทางการแกปญหา   

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

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

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

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

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

 

 

ลงชื่อ………..……..…………………..…………….…  

           (                                          ) 

              ผูสอน 

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



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

12. ความเห็นของหัวหนากลุมสาระ/สายชั้น 

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

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

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

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

         ลงชื่อ……………..………..…………………..…..…  

              (                                       )  

          หัวหนากลุมสาระ/สายชั้น 

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

 

13. ความเห็นของฝายวิชาการ 

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

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

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

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

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

   ลงชื่อ …………………………....……..……………..…. 

 (                                          )              

             ฝายวิชาการ 

               วันที่........เดือน..............พ.ศ............ 

 

14. ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 

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

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

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

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

 

   ลงชื่อ …………………………....……..……………..…. 

   (                                         ) 

            ผูอํานวยการโรงเรยีน 

              วันที่........เดือน..............พ.ศ............ 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

การเขียนโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

การเขียนโครงการ 
 

ความหมายของโครงการ 

 โครงการ (Project)  คือ กลุมของกิจกรรมที่ มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมุงตอบสนอง

เปาหมายเดียวกันในแผนงานเดียวกัน โดยมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดชัดเจนและเปนงานพิเศษหรือ

ที่ตางไปจากงานประจํา (Routine) 

 โครงการประกอบดวย งาน (Task) และกิจกรรม (Activity) 
 

สวนประกอบของโครงการ มีดังตอไปน้ี 

1. ชื่อโครงการ 

2. หลักการและเหตุผล 

3. วัตถุประสงค 

4. เปาหมาย 

5. วิธีดําเนินงาน/ขั้นตอนดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

7. งบประมาณ 

8. การติดตาม ควบคุม กํากับและประเมินผล 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูเสนอโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ 

ตองเขียนอยางกระชับ ชัดเจนวาตอการทําอะไร ใหใคร หรือแสดงถึงลักษณะงานหรือ

ลักษณะเฉพาะของโครงการหรือลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติและจุดมุงหมายปลายทางท่ีตองการ 

 

2. หลักการและเหตุผล 

ควรกลาวถึงความเปนมา / เหตุผลหรือความจําเปนที่กอใหเกิดโครงการนั้น ควรมีขอมูล 

ตัวเลขสนับสนุนความจําเปนหรือความสําคัญของโครงการและควรระบุทิศทางของจุดมุงหมายของ

โครงการ      

 

3. วัตถุประสงค 

เปนการกําหนดทิศทางหรือแนวทางในการปฏิบัติที่สามารถวัดไดแสดงถึงผลงานที่เปน

จุดหมายปลายทาง ควรเขียนใหสอดคลองกับชื่อของโครงการและหลักการและเหตุผล มีความเปนไป

ไดและสามารถตรวจสอบได 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

4. เปาหมาย 

เปนการกําหนดทิศทางและความตองการที่คาดหวังจะใหเกิดจากการปฏิบัติงาน สามารถระบุ

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สามารถวัดไดตามลักษณะเฉพาะของงาน ควรพิจารณาถึงการ

ตอบสนองนโยบายหรือสภาพอันเปนที่มาของโครงการและวัตถุประสงคของโครางการที่กําหนดไว 

 

5. วิธีดําเนินงานหรือข้ันตอนดําเนินงาน 

วิธีการ / ข้ันตอน   ควรเขียนใหเห็นลําดับข้ันตอนของการดําเนินกิจกรรมเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายวัตถุประสงคและจุดมุงหมายอยางชัดเจน  ควรใชเทคนิคการดําเนินงานที่เหมาะสมมี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปนระบบและเปนไปได 

ระยะเวลา / สถานที่ / ผูเขารวมโครงการ ควรระบุใหชัดเจนวาทําอะไร ใหใคร ที่ไหน เมื่อไร 

และอยางไร 

ตารางกิจกรรม ควรระบุกรอบเวลาของการดําเนินกิจกรรมใหชัดเจน มองเห็นลําดับข้ันและ

ความเก่ียวของสัมพันธกันระหวางกิจกรรมตาง ๆ ในกรอบของเวลาและผูรับผิดชอบ 

 

6. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ระบุระยะเวลาตลอดการดําเนินงานของโครงการ บอกวากิจกรรมใดใชเวลาเทาใด บอก

ปฏิทินปฏิบัติงาน  

 

7. งบประมาณ 

เปนการประเมินการรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ แสดงยอดรวมคาใชจายทั้ง

โครงการและคาใชจายแตละกิจกรรมหรือแตละชวงเวลา โดยระบุรายละเอียดคาใชจาย จําแนกตาม

หมวดคาใชจาย ประกอบดวย คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ ฯลฯ และระบุแหลง

สนับสนุนงบประมาณและแหลงทรัพยากรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

 

8. การติดตาม ควบคุม กํากับและประเมินผล 

ระบุวิธีการและขั้นตอนในการติดตามงาน ควบคุมและประเมินผลการดําเนินโครงการ โดย

ระบุวิธีการควบคุมใหปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเพื่อใหโครงการบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ระบุแนวทางตรวจสอบผลการดําเนินการวา โครงการบรรลุเปาหมาย

และวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ระบุผลที่เกิดขึ้นจากการที่โครงการบรรลุวัตถุประสงคทั้งที่เปนผลทางตรงและทางออมหรือ

ผลกระทบอันเนื่องจากการปฏิบัติโครงการน้ัน  ระบุใหชัดเจนวาใครไดประโยชน และผลกระทบนั้นใน

ลักษณะอยางไร ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สอดคลองหรือเปนเหตุผลกับวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่กําหนดไว 

 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูเสนอโครงการ 

ระบุบุคคลหรือหนวยงามที่รบัผดิชอบในการเสนอและดําเนินโครงการ ใชในการตรวจสอบวา 

ผูรับผิดชอบโครงการมีประสบการณและคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความสามารถรับผิดชอบโครงการได

หรือไม หรือเปนงานในหนาที่รับผิดชอบของบุคคลหรือหนวยงานนั้นหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

แบบฟอรมการเขียนโครงการ  

 

โครงการ (พัฒนาผูเรียน หรือ พัฒนาชุมชน/โรงเรียน) 
 

1. ชื่อโครงการ

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

แผนงาน

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

นโยบาย/จุดเนนของโรงเรียน

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

สอดคลองกับมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท่ี

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

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

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

2. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

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

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

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

 

3. วัตถุประสงค 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

4. เปาหมาย  

เชิงปริมาณ

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

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

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

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

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

เชิงคุณภาพ

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

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

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

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

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

5. วิธีดําเนินงาน / ขั้นตอนดําเนินงาน 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
เดือน พ.ศ……. 

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

1......................................................    

2.......................................................    

3.......................................................    

    

(โครงการที่มีการอบรมใหเพิ่มเติมหลักสูตรการอบรม / วิทยากร / และตารางการอบรม) 

 

6. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

เริ่ม

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

สิ้นสุดโครงการ

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

 

7. งบประมาณ 

งบประมาณทั้งสิ้น .................................. บาท 

แหลงงบประมาณ  ............................................................................................................ 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

เปนคาใชจาย  ดังน้ี 

หมวด รายการ คาใชจาย(บาท) 

1.คาตอบแทน 

 

  

2.คาใชสอย 

 

  

3.คาวัสด ุ

 

  

4.อ่ืนๆ 

 

  

 

รวมทั้งสิ้น 

 

       (โดยขอถัวจายทุกรายการ ตามที่จายจริง) 

 

8. การติดตาม ควบคุม กํากับและประเมินผล 

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

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

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

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

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

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

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

 

 

 ลงชื่อ................................... ผูเสนอโครงการ  ลงชื่อ................................ ผูเห็นชอบโครงการ  

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

      ............................................................          รอง ผอ.ฝาย / กลุมงาน.............................. 

 

 

    ลงชื่อ.............................................  ผูอนุมัติโครงการ 

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

     ผูอํานวยการโรงเรยีน....................................... 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

การจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 

 

หลักการเขียนรายงานการประเมินโครงการ 

- ความถูกตองของขอมูลที่นําเสนอ 

- ความกระชับ รัดกุม ตรงประเด็น 

- ความชดัเจนของภาษาที่ใช  

- ความงาย อานแลวเขาใจงาย 

- ความตอเนื่อง 

- ความหลากหลายของการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

- การเนนประเด็นสําคัญท่ีตรงกับวัตถุประสงคการประเมิน 

 

โครงสรางรายงานผลการดําเนนิโครงการ 

สวนนํา 

- ปกนอก 

- ปกใน 

- บทสรุปผูบริหาร 

- คํานํา 

- สารบัญ 

- สารบัญตาราง (ถามี) 

- สารบัญภาพ (ถามี) 

 

สวนเน้ือเร่ือง  

สวนที่ 1  สาระสําคัญของโครงการ 

- ความเปนมาของโครงการ 

- วัตถุประสงคของโครงการ 

- เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 

- ขอบเขตของโครงการ 

 

สวนที่ 2 การดําเนินงานโครงการ 

- ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 

- การติดตามประเมินผลโครงการ 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

สวนที่ 3  ผลการดําเนินงานโครงการ 

- ผลการดาํเนินงานโครงการ 

 

สวนที่ 4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการและขอเสนอแนะ 

- สรุปผลการดาํเนินงานโครงการ 

- ปญหา/อุปสรรค 

- ขอเสนอแนะ 

 

สวนทายภาคผนวก 

- โครงการที่ไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว (ฉบับสําเนา) 

- กําหนดการ 

- หนังสือเชิญวิทยากร (ถามี) 

- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ (ถามี) 

- รายงานการประชุม (ถามี) 

- ใบลงทะเบียนรายชื่อผูเขารวมโครงการ 

- ภาพถายกิจกรรม 

- เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลโครงการ 

- เอกสารประกอบโครงการอ่ืน ๆ เชน เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารการเบิกจาย

ฉบับสําเนา ฯลฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินโครงการ 
(หนาปกดานนอก) 

 
รายงานผลการดําเนินโครงการ 

...............ช่ือโครงการ............. 

ระหวางวันที่ ............. เดือน ....................... พ.ศ. ............. 

โรงเรียน................................ สังกัด ..................................... 

ประจําปงบประมาณ ............................ 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

......ช่ือ-สกุล..........รหัส ...................... สาขาวิชา................ 

......ช่ือ-สกุล..........รหัส ...................... สาขาวิชา................ 

......ช่ือ-สกุล..........รหัส ...................... สาขาวิชา................ 

......ช่ือ-สกุล..........รหัส ...................... สาขาวิชา................ 

......ช่ือ-สกุล..........รหัส ...................... สาขาวิชา................ 

 
รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 

ภาคเรียนที่ ........... ปการศึกษา ........................... 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

(หนาปกดานใน) 

รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 
...............ช่ือโครงการ............. 

ระหวางวันที่ ............. เดือน ....................... พ.ศ. ............. 

โรงเรียน................................ สังกัด ..................................... 

ประจําปงบประมาณ ............................ 

 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

......ช่ือ-สกุล..........รหัส ...................... สาขาวิชา................ 

......ช่ือ-สกุล..........รหัส ...................... สาขาวิชา................ 

......ช่ือ-สกุล..........รหัส ...................... สาขาวิชา................ 

......ช่ือ-สกุล..........รหัส ...................... สาขาวิชา................ 

......ช่ือ-สกุล..........รหัส ...................... สาขาวิชา................ 

 

 
รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 

ภาคเรียนที่ ........... ปการศึกษา ........................... 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

บทสรุปผูบริหาร 

 
 การดําเนินงานโครงการ ............... (..เติมชื่อโครงการ..) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค

เพื่อ .............. ( ..เติมวัตถุประสงคของโครงการโดยชี้ใหเห็นวาเพื่ออะไร..) ผูเขารวมโครงการ 

ประกอบดวย ........................... (..ระบุกลุมที่เขารวมโครงการและจํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด..) 

โดยจัด ข้ึนในวัน... . ... . .... ..... ... .. . .... ... . .. .. .... . ( ..เติมวัน/เดือน/ป..) ณ .... .. .. ( ..สถานที่ . .)                     

ใชงบประมาณ ... . . . .. . .. .. ..  ( . .บอกแหลงที่มาและ จํานวนเงินที่ ใชจริง .. )  กิจกรรมที่จัดขึ้น 

ประกอบดวย ...................................... (..อธิบายกิจกรรมและขั้นตอนดําเนินงานโดยยอ..) ประเมินผล

การดําเนินงานโครงการ โดยใช ............................................................... (..ระบุเครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล..)................... วิเคราะหขอมูล โดยใช ................................ (..ระบุสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหและประมวลผลขอมูล..)..............................สรุปผลการดําเนินงานโครงการไดดังน้ี 

 

สรุปผลการดําเนนิงานโครงการ 

........................(สรุปผลการดําเนินงานโครงการเฉพาะประเด็นที่สอดคลองกับวัตถุประสงค

และเปาหมายขอโครงการ)โครงการ 

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

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

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

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

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

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

ปญหา/อุปสรรค 

..............(ระบุปญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินงานโครงการ….. 

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

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

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

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

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

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

  

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

        ผูรับผิดชอบโครงการ 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

คํานํา 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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

       ผูรบัผิดชอบโครงการ 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

สารบัญ 

 

หนา 

 

บทสรปุผูบริการ 

คํานํา 

สารบัญ 

สารบัญตาราง (ถามี) 

สารบัญภาพ (ถามี) 

 

สวนที่ 1  สาระสําคัญของโครงการ 

สวนที่ 2  การดําเนินงานโครงการ 

สวนที่ 3  ผลการดําเนินงานโครงการ 

สวนที่ 4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการและขอเสนอแนะ 

 

ภาคผนวก 

โครงการที่ไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว (ฉบับสําเนา) 

กําหนดการ 

หนังสือเชิญวิทยากร (ถามี) 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ (ถามี) 

รายงานการประชุม (ถามี) 

ใบลงทะเบียนรายชื่อผูเขารวมโครงการ 

ภาพถายกิจกรรม 

เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลโครงการ 

เอกสารประกอบโครงการอ่ืน ๆ เชน เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารการเบิกจายฉบับสาํเนา 

ฯลฯ) 
 

 

 
 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

สวนที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาของโครงการ 

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

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

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

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

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

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

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 เชิงปริมาณ 

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

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

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

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

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

 เชิงคุณภาพ 

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

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

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

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

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



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

ขอบเขตโครงการ 

 1. สรุปกิจกรรมสําคัญ/ระยะเวลาดําเนินการ/สถานที่ดําเนินโครงการ 

 ………………………………………(อาจนําเสนอในรูปแบบตาราง)………………………………………… 

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

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

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

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

2. ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย.. (ระบุกลุมผูรวมโครงการและจาํนวนคนแตละกลุม).... 

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

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

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

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

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

3. งบประมาณ ......................... (ระบุแหลงงบประมาณและจํานวนเงนิ)................. 

4. หนวยงานและผูรับผิดชอบโครงการ 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

สวนที่ 2  

การดําเนินงานโครงการ 

 

ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ 

.......................(อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานตลอดโครงการ)............................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

การติดตามประเมินผลโครงการ 

.........................(ระบุวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามประเมินผลโครงการท่ีสอดคลองกับ

เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ)..................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

สวนที่ 3  

ผลการดําเนินงานโครงการ 

 

 ……………….…… (เกริ่นนําเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการและกลุมผูเขารวมโครงการ และ

วิธีการ/เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ และสรุปเชื่อมโยงวาการนําเสนอผล

การดําเนินงานโครงการจะแบงการนําเสนอเปนก่ีตอน ตามวัตถุประสงคของโครงการ) ดังนี้  

 

ตอนที่ 1 ผลการดําเนินงานโครงการ 

 ………………..……… (นําเสนอผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย / 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการแตละขอ โดยอาจนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายใตตาราง 

แผนภูมิ แผนภาพ การสรุปประเด็นจากการวิเคราะหเนื้อหาและนํามาเรียงลําดับตามความถี่ของ

ผูตอบจากมากไปนอย ฯลฯ 

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

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

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

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

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

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

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

ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานโครงการ 

 ………………..……… (นําเสนอผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย / 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการแตละขอ โดยอาจนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายใตตาราง 

แผนภูมิ แผนภาพ การสรุปประเด็นจากการวิเคราะหเนื้อหาและนํามาเรียงลําดับตามความถี่ของ

ผูตอบจากมากไปนอย ฯลฯ 

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

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

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

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

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

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

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

 

สวนที่ 4  



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการและขอเสนอแนะ 

 

 การดําเนินงานโครงการ ............... (..เติมชื่อโครงการ..) ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ ..............

(..เติมวัตถุประสงคของโครงการโดยชี้ใหเห็นวาเพื่ออะไร..) ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย 

....................... (..ระบุกลุมที่เขารวมโครงการและจํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด..) โดยจัดข้ึนในวัน

........................................ (..เติมวัน/เดือน/ป..) ณ ........ (..สถานที.่.) ใชงบประมาณ ......................... 

(..บอกแหลงที่มาและจํานวนเงินที่ใชจริง..) กิจกรรมท่ีจัดข้ึน ประกอบดวย .......................................... 

(..อธิบายกิจกรรมและขั้นตอนดําเนินงานโดยยอ..) ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ โดยใช 

............................................................... (..ระบุเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล..)................... 

วิเคราะหขอมูล โดยใช ........................................ (..ระบุสถิติที่ใชในการวิเคราะหและประมวลผล

ขอมูล..)..............................สรปุผลการดําเนินงานโครงการไดดังน้ี 

สรุปผลการดําเนนิงานโครงการ 

 ………………..……… (สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการเฉพาะประเด็นที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ)  

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

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

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

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

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

 

ปญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

ขอเสนอแนะ 

 ………………..……… (ระบุขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการที่สอดคลองกับปญหา

และอุปสรรคที่พบโดยควรระบุผูรับผิดชอบใหชัดเจนวา ใคร/หนวยงานใด ควรทําอะไร อยางไร        

จึงจะทําใหโครงการท่ีจะทําในครั้งตอไปบรรลุผลที่คาดหวังโดยมีขอบกพรองนอยที่สุด)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

แบบฟอรมการทําวิจัยในช้ันเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

แบบฟอรมการทําวิจัยในช้ันเรียนอยางงาย 

ภาคเรียนที่ 1 

 

รูปแบบของรายงานวิจัยในช้ันเรียนประกอบไปดวยหัวขอ ดังนี้ 

 

1. ชื่อเรื่องวิจัย 

2. ชื่อผูวิจัย 

3. ระยะเวลาท่ีทําวิจัย 

4. ความเปนมาและสาเหตุของปญหา 

5. แนวทางการแกปญหา 

6. วัตถุประสงคของการวิจัย 

7. วิธดีําเนินการวิจัย 

8. ผลการวิจัย 

9. สรุปและสะทอนผลความคดิเชิงวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานวิจัยในช้ันเรียน 

 

เรื่อง............................................................................................ 

 

 

 

จัดทําโดย 

 

นาย/นางสาว.....................................รหัสนักศึกษา............................................ 

                    สาขาวิชา......................................................................... 

 

 

 
 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภาคเรียนที่  1/............ 

คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

 

 

 

 

 

 

1.5น้ิว 

1.5นิว 

1น้ิว 

1น้ิว 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

ชื่อเรื่องวิจัย ................................................................................................................................. 

ชื่อผูวิจัย .................................................................................................................................

ระยะเวลาทีท่ําวิจัย ................................................................................................................... 

 

ความเปนมาและสาเหตุของปญหา 

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

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

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

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

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

 

แนวทางการแกปญหา  

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

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

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

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

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

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

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

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

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

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

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

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

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

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

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

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

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

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

ผลการวิจัย  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

สรุปและสะทอนผลความคิดเชิงวิชาชีพ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

แนวทางการเขียนรายงานวิจยัในชั้นเรียนอยางงาย 

1. ชื่อเรื่อง   

 ควรเขียนชื่อเรื่องใหกะทัดรัด ชัดเจนและสื่อความหมาย โดยครอบคลุมองคประกอบ 3 สวน

ไดแก จุดมุงหมายของการวิจัย  ตัวแปรที่ตองการศกึษา  และกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย 

2.ความเปนมาและสาเหตุของปญหา 

 - ปญหา/ตัวแปรหรือเรื่องที่ศึกษามีความสาํคัญอยางไร 

 - สภาพที่พึงประสงคหรือความมุงหวังใหเกิดกับผูเรียนกับสภาพที่แทจริงเปนอยางไร 

แตกตางกันจนสามารถเปนปญหาในการทําวิจัยได โดยสภาพปญหาที่พบเปนอยางไร เกี่ยวของและ

สัมพันธกับอะไรบาง 

3. แนวทางการแกปญหา 

 -   นวัตกรรม เทคนิค/วิธีสอน หรือแนวทางที่จะนํามาใชแกปญหาคืออะไร  เหตุผลในการ

เลือกใชคืออะไร 

 -   ประโยชนของนวัตกรรม เทคนิค/วิธีสอน จากการวิจัยนีคื้ออะไร 

4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 -  เขียนวัตถุประสงคใหสอดคลองและครอบคลุมปญหาวิจัย 

- วัตถุประสงคที่กําหนดสามารถหาคาํตอบไดจากการวิจัย (ตองเขียนในเชิงคนหาคําตอบ

ไมใชประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย) 

5.วิธีดําเนินการวิจัย (ประกอบดวย ประชากร กลุมตัวอยาง, เครื่องมือ, การเก็บรวบรวมขอมูล,  

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช)   

5.1 ประชากร กลุมตัวอยาง 

- ทํากับใคร ประชากร กลุมตัวอยาง หรือกลุมเปาหมายใด 

- ทําในวิชาใด/ เนื้อหาใด 

- ทําชวงเวลายาวนานเทาใด 

5.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

- ใชเครื่องมือใดบาง และลักษณะของเครื่องมือเปนอยางไร 

5.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

- ขั้นตอนการการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางไร 

5.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช  

- การวิเคราะหขอมลูทําอยางไร ใชสถิติอะไรในการวิเคราะหขอมูล 

6.  ผลการวิจัย                   

 -ผลการวิจัยเปนเชนใด (ตอบตามคําถามการวิจัย/วัตถุประสงค)ตองนําเสนอผลที่ถูกตอง 

ตามหลักวิชาการและตามสภาพจริง 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

7. สรุปและสะทอนผลความคิดเชิงวิชาชีพ 

 - สรุปผลที่ไดจากผลการวิจัย 

 - จากสะทอนผลการวิจัยครั้งนี้ไดเรียนรูอะไรหรือพบขอเท็จจริงจากการใชนวัตกรรมหรือได

ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอยางไรทางดานการเรียนการสอนไดเรียนรูเก่ียวกับการนํานวัตกรรมมาใชใน

การจัดการเรียนการสอนอยางไรบาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

แบบฟอรมการทําวิจัยในช้ันเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 

 

รูปแบบของรายงานวิจัยในช้ันเรียนประกอบไปดวยหัวขอ ดังนี้ 

กิตติกรรมประกาศ 

บทคัดยอ 

สารบัญ 

สารบัญตาราง 

สารบัญภาพ 

บทที่ 1  บทนาํ 

1. ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตดานประชากร 

3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

3.3 ขอบเขตดานตัวแปร 

 4.   สมมติฐาน (ถามี) 

 5.   นิยามศัพทเฉพาะ 

 6.   ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 

บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิด  ทฤษฎีหลักตามประเด็นใหครอบคลุมเรื่องที่วิจัย 

2. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

การอางอิง   - ชื่อ-สกุล (พ.ศ./:/เลขหนา) เชน จรีรตัน   สุวรรณ (2549 : 12-48) 

  - (ชื่อ-สกุล./พ.ศ./:/เลขหนา)  เชน (จรีรัตน สุวรรณ. 2549 : 12-48)  

 

บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

บทที่ 4  ผลการวิจัย 

 นําเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย 

 

บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

1. ความเรยีงซึ่งครอบคลุมเนื้อหา โดยเปนการสรปุใหไดเนื้อหาพอสังเขป 

1.1  วัตถุประสงคการวิจัย 

1.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.5  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

 2.   สรุปผลการวิจัย 

 3.   อภิปรายผล 

 4.   ขอเสนอแนะ 

       - ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

      -  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 

บรรณานุกรม 

 ชื่อ-สกุล. (พ.ศ.) ชื่อหนังสือ. จังหวัด : สํานักพิมพ 

 

ภาคผนวก 

1. ภาคผนวก  ก  รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

2. ภาคผนวก  ข  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย/นวัตกรรมท่ีใชในการวิจัย 

3. ภาคผนวก  ค  ผลการทดลอง/คะแนน/ผลการหาคุณภาพ 

4. ภาคผนวก  ง  ภาพกิจกรรม/ผลงานนักเรียน 

 

ประวัติผูวิจัย 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

แบบฟอรมการเขียนรายงานผลการจัดการเรียนรู  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

แบบฟอรมการเขียนรายงานผลการจัดการเรียนรู   

วิชา ……………………. 

 

1.  สาระการเรียนรู............................................................................................................................... 

     ชั้น…………………………. โรงเรียน   …………………………………………………………………………….………… 

2. ผูรายงาน …………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

3. ปดําเนินการ ……………………………… 

  

4. ผลการวิเคราะหผูเรียน 

 4.1 คุณลักษณะ/จํานวนนกัเรียนโดยภาพรวม 

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

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

 4.2 ความตองการและการมีสวนรวมของนักเรียน 

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

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

5. รูปแบบ เทคนิค กระบวนการ การบูรณาการการจัดการเรียนรูโดยสรุป 

 5.1 ……………………………………………………………………………………………… 

 5.2 ……………………………………………………………………………………………… 

 5.3 ……………………………………………………………………………………………… 

 5.4 ……………………………………………………………………………………………… 

 5.5 ……………………………………………………………………………………………… 

 5.6 ……………………………………………………………………………………………… 

 5.7 …………………………………………………………………………………………… 

 

6. สื่อ / นวัตกรรม / แหลงเรียนรู 

 6.1 ……………………………………………………………………………………………… 

 6.2……………………………………………………………………………………………… 

 6.3 ……………………………………………………………………………………………… 

 6.4……………………………………………………………………………………………… 

6.5 ……………………………………………………………………………………………… 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

7. ผลที่เกิดกับนักเรียน  (หลักฐานอางอิง / เกณฑการวัดประเมิน) 

 7.1 ผลการเรียนรู   

7.1.1 นักเรียนที่เรียนในรายวิชาที่สอน = ………………………… คน 

7.1.2 นักเรยีนผานเกณฑประเมินความรูความเขาใจขั้นต่ํา 70%  = ………………..คน 

7.2 นักเรียนมสีมรรถนะสําคัญของผูเรียนในแตละดานจัดลําดับคณุภาพดังนี้ 

 

รายการ ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
รายการ/ อันดับคุณภาพ 

4 

ดีมาก 

3 

ดี 

2 

ปานกลาง 

1 

ปรับปรุง 

1. ความสามารถในการสื่อสาร      

2. ความสามารถในการคิด     

3. ความสามารถในการแกปญหา     

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต     

5. ความสามารถใชเทคโนโลยี     

รวม     

  

 7.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในแตละดานจัดลาํดับคุณภาพดังนี้ 

 

รายการ ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
รายการ/ อันดับคุณภาพ 

4 

ดีมาก 

3 

ดี 

2 

ปานกลาง 

1 

ปรับปรุง 

1. รักชาติ ศาสตร กษัตริย      

2. ชื่อสัตยสุจริต     

3. มีวินัย     

4. ใฝเรียนรู     

5. อยูอยางพอเพียง     

6. มุงมั่นในการทํางาน     

7. รักความเปนไทย     

8. มีจิตสาธารณะ     

รวม     

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

7.4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกระบวนการเรยีนรู 

รายการ ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ รายการ / อันดับคุณภาพ 4 

ดีมาก 

3 

ดี 

2 

ปานกลาง 

1 

ปรับปรุง 

1. เนื้อหาความรู      

2. กิจกรรมมีความหลากหลาย      

3. สื่อมีคุณภาพ      

4. การวัดประเมินผลมีความชดัเจน

เหมาะสม 

     

5. ผลงานท่ีปฏิบัติมีความเหมาะสม      

6. ใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการ

เรียนรู 

     

7. สามารถนําไปประยุกตใชได      

 

8. อุปสรรคปญหาและขอจํากัดในการจัดกระบวนการเรียนรู 

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

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

 

การปรับแกตามสภาพจริง 

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

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

 

9. ขอคนพบ และขอเสนอแนะที่จะนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน 

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

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

 

10. ความพึงพอใจของครูผูสอน 

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

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

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

11. ความคิดเห็นของผูบังคับบญัชา 

  ครพูี่เลี้ยง 

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

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

 

 

  ลงชื่อ………..…………………….………………….……..   

                      (                                             ) 

                      ผูรายงาน 

                     วันที่........เดอืน.............................พ.ศ............ 

 

ภาคผนวก 

1. แผนการจัดการเรียนรู อยางนอย 1 หนวย 

2. สื่อ นวัตกรรม (เชน แบบฝก ชุดฝก CAI ......ฯลฯ..............) 

3. ตัวอยางผลงานดีเดนของนักเรียน 

4. สําเนาเกียรติบัตร ผลงาน ของนักเรียน คุณครู 

5. ภาพถายผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวของ 

6. คะแนนผลการเรียนของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 

รูปแบบการเขียนรายงานภารกิจของ 

นักศึกษาปฏิบัติการสอน 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

รูปแบบการเขียนรายงานภารกิจของนกัศกึษาการปฏิบัติการสอน 

 

1.แฟมสะสมงานนักศึกษาการปฏิบัติการสอน   

1.แฟมสะสมงานนักศึกษาการปฏิบัติการสอนที่  1  ขอมูลทั่วไป   

1.1 ประวัติสวนตัว 

1.2 ประวัติการศกึษา 

1.3 ประวัติการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

1.4 ประวัติการหยุดราชการ 

1.5 เกียรตปิระวัติท่ีไดรับจากหนวยงานตาง ๆ  

2. แฟมสะสมงานนักศึกษาการปฏิบัติการสอนที่  2 ขอมูลการพัฒนาตนเองและการ

สรางสรรคผลงานทางวิชาชีพครู 

2.1 การรวมประชุม การอบรม การสัมมนา และการศึกษาดูงาน 

2.2 การเปนวิทยากร 

2.3 การเปนผูนําหรือมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพครู 

2.4 การเปนกรรมการประเมินผลงานดานวิชาการของครูและนักเรียน 

2.5 การนิเทศติดตามผลการพัฒนาตนเองและการพัฒนาเพ่ือนนักศึกษาฝก 

 ประสบการณวิชาชพีครู 

           2.6   การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

3. แฟมสะสมงานนักศกึษาการปฏิบัติการสอนที่3 ขอมูลการประพฤติตามจรรยาบรรณครู 

3.1 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2556 

3.2 การเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพครู 

3.3 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณครูตอนักเรียน 

3.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณครูตอตนเองและเพื่อนครู 

4. แฟมสะสมงานนักศึกษาการปฏิบัติการสอนที่  4 ขอมูลพฤติกรรมการสอนตาม

แนวทางปฏิรูปการเรียนรู 

4.1   ประวัติการสอน 

4.2   งานพิเศษที่ไดรบัมอบหมาย 

4.3   การวิเคราะหหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร 

         และการเขียนแผนการสอน 

4.4   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 

4.5   การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและการทดสอบ 

   ความรูพื้นฐานของนักเรียน 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

4.6   การผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

4.7   การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 

5. แฟมสะสมงานนักศึกษาการปฏิบัติการสอนที่  5 ขอมูลแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับ

มอบหมาย 

5.1   แผนการจัดการเรียนรูสาระ……………………………… 

5.2   แผนการจัดการเรียนรูสาระ……………………………… 

6. แฟมสะสมงานนักศึกษาการปฏิบัติการสอนที่  6  ขอมูลการชวยพัฒนาโรงเรียน 

6.1   ภาระงานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากโรงเรียน 

6.2   ภาระงานและหนาที่ที่ไดชวยเหลือฝายวิชาการ 

6.3   ภาระงานและหนาที่ที่ไดชวยเหลือฝายบริการ 

6.4   ภาระงานและหนาที่ที่ไดชวยเหลือฝายธุรการ 

6.5   ภาระงานและหนาที่ที่ไดชวยเหลือฝายปกครอง 

6.6   ขอเสนอแนะรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

7. แฟมสะสมงานนักศึกษาการปฏิบัติการสอนที่  7 ขอมูลการรวมมือกับสังคมและชุมชน 

7.1  การนิเทศทางดานวิชาการเพ่ือพัฒนาเพ่ือนนักศกึษาครู  

7.2  การใหความชวยเหลือเพื่อนนักศึกษาครูและชุมชนในการศึกษาดูงานทางดาน 

  วิชาการและทางดานตาง ๆ  

7.3  การใชแหลงภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

7.4  การไดรับความรวมมือจากผูปกครองนักเรียนในดานการพัฒนาการจัดการ 

  เรียนรู 

7.5  การไดรับความรวมมือจากผูปกครองนักเรียนในดานการแกไขความประพฤติ 

  ของนักเรียน 

7.6  การใหบริการชุมชนทางดานตาง ๆ  

7.7  การไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ ในชุมชน 

7.8  การไดรับความรวมมือในกิจกรรมการรวมงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน  

8. แฟมสะสมงานนกัศึกษาการปฏิบัติการสอนที่  8 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียน

และการพฒันา 

นักเรียน 

8.1  ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนของนักเรียน 

8.2  ผลงานนักเรียนทางดานการเรยีนและทางดานตาง ๆ 

8.3  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทางดานการเรยีนการสอนและ 

   คุณลักษณะที่พึงประสงค 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

8.4   ระดับคุณภาพนักเรียน (NSQ) 

8.5   รายงานผลการพัฒนาคณุภาพของนักเรยีน/รายงานวจิัยในชั้นเรียน 

8.6   รายงานผลการจัดการเรยีนรูดวยโครงงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ. 

แบบฟอรมวาระการประชุมและการเขียนรายงาน 

การประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

แบบฟอรมวาระการประชุม 

 

การประชุม......................................   

ครั้งที.่........................ วันที่............ เดือน................................... พ.ศ.......................... 

ณ..................................................... 

--------------------------------------- 

 

 วาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

1.1 ……………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 ………………………………………………………………………………..……………………… 
    

 วาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

      2.1……………………………………………………………………………………………………….… 

      2.2………………………………………………………………………………………….……………… 

 

 วาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง 

    3.1……………………………………………………………………………………………….………… 

      3.2…………………………………………………………………………………………….…………… 
 

 วาระที่ 4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

    4.1………………………………………………………………………………………………….……… 

      4.2……………………………………………………………………………………………….………… 
 

 วาระที่ 5   เร่ืองนําเสนอเพื่อพิจารณา 

    5.1…………………………………………………………………………………………………..……… 

      5.2……………………………………………………………………………………………………..…… 
 

 วาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ  

               6.1…………………………………………………………………………………………………..……… 

        6.2………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

แบบฟอรมการเขียนรายงานการประชุม  

 

รายงานการประชุม............................................. 

ครั้งที.่.................. วันที่...........เดือน......................พ.ศ.................... 

ณ.............................................................. 

 

ผูเขาประชุม  1....................................................................................................................... 

 2....................................................................................................................... 

ฯลฯ 

ผูไมเขาประชุม  1.................................................................................................................…...  

 2....................................................................................................................... 

ฯลฯ 

เริ่มประชุมเวลา...............................................................น.  

 นาย/นางสาว.............................................ตําแหนง...............................ตรวจสอบเห็นวามี

จํานวนสมาชิกครบองคประชุมแลว จึงเปดประชุม  

 

 วาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

      ประธานกรรมการแจงในท่ีประชุมเก่ียวกับ……………………………………………..... 

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

 

     มติที่ประชุม รบัทราบ 
    

 วาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

  ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม.................................... 

ครั้งที่ .............. วันที่ .........................  ณ  ........................................................................................  
   

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 วาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง 

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

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

    

   มติที่ประชุม   ………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

 วาระที่ 4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

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

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

   มติที่ประชุม   ………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 วาระที่ 5   เร่ืองนําเสนอเพื่อพิจารณา 

    ประธานนําเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา……………………..………………………… 

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

   มติที่ประชุม   ………………………………………………………………………………………….. 

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

 วาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ  

               6.1…………………………………… 

        6.2………………………………….. 

 

 ประธานนัดประชุมครั้งตอไป วันที่............................................เวลา.....................…...น.   

เลิกประชุม เวลา...........................น.  

    

                                                                                                  

 (                                   ) (                                   ) 

 ผูบันทึกรายงานการประชุม   ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม  



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช. 

การเขียนหนังสือราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

การเขียนหนังสือราชการ  

 

หนังสือราชการ หมายถึงเอกสารที่เปนหลักฐานราชการ ไดแก  

 1.  หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ  

 2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่ มีไปถึง

บุคคลภายนอก  

 3.  หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมใิชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ  

 4.  เอกสารที่ทางราชการจัดทาํขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ  

 5.  เอกสารที่ทางราชการจัดทาํขึ้นตามกฎหมาย  ระเบียบหรือขอบังคับ 

 

หนังสือภายนอก  

 หนังสือภายนอก  คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ เปน

หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ  หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่มี

ถึงบุคคลภายนอก 

 

หนังสือภายใน  

หนังสือภายใน  คือหนังสือติดตอราชการที่ เปนแบบพิ ธีนอยกวาหนังสือภายนอก            

เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง  หรือจังหวัดเดียวกัน  กําหนดใหใชเฉพาะกระดาษบันทึกขอความ

เพื่อใหเห็นความแตกตางกับหนังสือภายนอก  

 หนังสือภายในไมตองลงท่ีตั้งไมมีสวนอางถึง (หากมีการอางถึงจะใชวิธีเขียนเทาความในสวน

ตอนตนของขอความวาอางถึงหนังสือฉบับใด) ไมมีสวนสิ่งที่สงมาดวยและไมมีคําลงทาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

        

 

ที่ ศธ ๐๕๓๔.๐๒/      คณะครุศาสตร 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

        อ.เมือง จ.ลําปาง  ๕๒๑๐๐ 

      ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเปนวิทยากร 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนแมเมาะวิทยา 

          ดวย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงเนนผลิต

บัณฑิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชพีครเูพื่อพัฒนาทองถ่ินและสังคม  โดย

หลักสูตรในการผลิตบัณฑิตน้ัน มีสาระวิชาท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนและจิตวิทยาการแนะ

แนว อนึ่ง ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ คณะครุศาสตรไดจัดการเรียนการสอน

รายวิชา ๑๐๕๓๕๐๔ (จิตวิทยาการแนะแนว) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับ

งานแนะแนว ตลอดจนมุงหวังใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงจากบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ความรูความสามารถและมีประสบการณ 

      ในการนี้  คณะครุศาสตร พิจารณาแลวเห็นวาโรงเรียนแมเมาะวิทยา มีบุคลากรทาง

การศึกษาที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณ จึงขอเรียนเชิญอาจารยศิริมาศ ราชคม  ให

ความอนุเคราะหบรรยายใหความรู และแลกเปลี่ยนประสบการณแกนักศึกษาในหัวขอ “เสนทางสู

การเปนครู” ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ หองเรียน ๐๗๔๒ 

อาคาร ๗  (คณะครุศาสตร)   

  คณะครุศาสตร หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณ

ทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้   

        ขอแสดงความนับถือ 

 

             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยดา  เหลมตระกูล) 

            คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง         

สํานักงานเลขานุการคณะครุศาสตร 

โทรศพัท  ๐๘ ๓๕๘๐ ๗๖๖๕ 

โทรสาร   ๐ ๕๔๓๑ ๖๗๔๘ 
 

ชั้นความลับ (ถามี) 

ชั้นความเร็ว (ถามี) 

ขนาดครุฑสูง ๓ ซ.ม. 
หัวหนังสือ 

ภาคความ

ประสงค 

ภาคสรุป 

การพิมพเรื่อง เรียน อางถึง (ถามี) สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) ใหมีระยะหาง

จากเรื่องเทากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคากอนหนาอีก ๖ พอยท  

(๑ Enter + Before 6 pt) 

การพิมพคําลงทาย ใหมีระยะบรรทัด

หางจากบรรทัดสุดทายภาคสรุป  

1 Enter + Before 12 pt 

การพิมพช่ือเต็มของเจาของหนังสือให

เวนบรรทัดการพิมพ ๓ บรรทัด  

(๔  Enter) จากคําลงทาย 

การพิมพช่ือสวนราชการเจาของเรื่อง ใหเวน

บรรทัดการพมิพ ๓ บรรทัด จากตําแหนงของ

เจาของเรื่อง (๔  Enter) 

ตัวอยางหนังสือภายนอก 

ภาคเหตุ 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

หมายเหตุ  :    ๑.  แบบตัวอักษรการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบใช  Th Sarabun  

                   ๒.  ตั้งคาหนากระดาษ ซาย ๓ ซม. ขวา ๒ ซม. บนขอบกระดาษหางจากครุฑ ๑.๕ ซ.ม. 

                   ๓.  การยอหนาขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค และภาคสรปุ ใหมีระยะการ

พิมพยอหนาตามคาไมบรรทัด ระยะการพิมพเทากับ  ๒.๕ ซ.ม. และระยะบรรทัดระหวางขอความ   

แตละภาคหาง  1 Enter + Before ๖ pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

           

                      บันทึกขอความ            

สวนราชการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  สาํนักงานเลขานุการคณะครุศาสตร   โทร. ๑๐๑๗  

ที่         คร ๕๒๖ /๕๗                                    วันที ่   ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหใชหองเรยีน  

เรียน     อธิการบด ี

  ตามที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ๕ ป สาขาครุศาสตร (ค.บ.) สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย หมูเรียน ๕๓๑๘๑๘๖๐๓ จํานวน ๔๕ คน  ไดลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสําหรับ

ครู  รหัสวิชา ๑๐๕๒๔๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันศุกร เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

และนักศึกษามีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงวันเรียนจากเดิมเปนวันพฤหัสบดี ซึ่งอาจารยผูสอน

พิจารณาแลวไมขัดของ นั้น 

  ในการนี้  เนื่องจากวันและเวลาดังกลาว มีการใชงานหองเรียนคณะครุศาสตรเพื่อทาํ

การสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ประกอบกับหองเรยีนที่ยังวางอยูไมสามารถรองรับนักศึกษาจํานวนดังกลาว

ได ดังน้ัน เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปดวยความเรียบรอย  จึงขอความอนุเคราะหใชหองเรียน 

๓๘๕๔อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ ในวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐  น. เพ่ือสอนวิชา ๑๐๕๒๔๐๒ 

ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ ทั้งนี้ อาจารยผูสอนไดประสานกับเจาหนาที่ผูดูแลการใช

หองเรียนในเบื้องตนแลวพบวาไมมีการใชงานหองเรียนในวันและเวลาดังกลาวแตอยางใด 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จะขอบคุณย่ิง 

        

 

 

              (นางสาวชรัญรักษ  ปญญามูลวงษา) 

                อาจารยประจําหมูวิชาจิตวิทยา  คณะครุศาสตร 

                 อาจารยผูสอนวิชา  ๑๐๕๒๔๐๒ 

 

 

  

 

หมายเหตุ  :    ๑.  แบบตัวอักษรการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบใช  Th Sarabun  

ตัวอยางหนังสือภายใน 

ภาคเหตุ 

ภาคความ

ประสงค 

ภาคสรุป 

ชั้นความเร็ว (ถามี) 

ชั้นความลับ (ถามี) 

ทายหนงัสือ 

พิมพช่ือเต็มและตําแหนง 

หัวหนังสือ 

ขนาดครุฑสูง ๑.๕ ซ.ม. 

ตํ่ากวาเทาครุฑ ขนาดตัวอักษร ๒๙ พอยท 

ปรับคาระยะบรรทัดจาก ๑ เปนคาแนนอน ๓๕ พอยท 

การพิมพคําข้ึนตนใหมีระยะหางจากเรื่องเทากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคา

กอนหนาอีก ๖ พอยท (๑ Enter + Before 6 pt) 

การพิมพช่ือเต็มของเจาของหนังสือ ใหเวนระยะบรรทัด 

การพิมพ ๓ บรรทัด จากภาคสรุป  (4 Enter) 

ชั้นความลับ (ถามี) 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

                   ๒.  ตั้งคาหนากระดาษ ซาย ๓ ซม.ขวา ๒ ซม. บนขอบกระดาษหางจากครุฑ ๑.๕ซ.ม. 

                   ๓.  คําวา “สวนราชการ  วันที่  เรื่อง”  พิมพดวยอักษรตัวหนาขนาด ๒๐ พอยท    

                   ๔.  การยอหนาขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค และภาคสรปุ ใหมีระยะการ

พิมพยอหนาตามคาไมบรรทัด ระยะการพิมพเทากับ  ๒.๕ ซ.ม. และระยะบรรทัดระหวางขอความแต

ละภาคหาง  1 Enter + Before ๖ pt 

 

ความแตกตางระหวางหนงัสือภายนอกกับหนังสอืภายใน 

 

หนังสือภายใน หนังสอืภายนอก 

• ใชกระดาษบันทึกขอความ 

• ไป-มาในเรื่องราชการ 

• ติดตอกับบุคคลผูดํารงตําแหนง/หนวย 

• สภาพของหนังสือไมผูกมัด เปลี่ยนแปลงได 

• ใชบันทึกแทน 

– คําขึ้นตนใช เรื่อง เรียน/เสนอ 

– สรรพนามใชผม กระผม ดิฉัน            

– ทาน พณฯ เกลากระผม ชื่อของหนวย 

– คําลงทายไมม ี

– ใชคํายอของตําแหนงหรือสวนงาน        

– วัน เดอืน ป 

 

• ใชกระดาษตราครุฑ 

• ไป-มา เปนทางราชการ 

• ติดตอ ตําแหนง-ตําแหนงหรอืหนวย-หนวย 

• สภาพของหนังสือผูกมัดถาวร 

• รูปแบบหนังสือเปนแบบลงนาม หรือแบบ 

ประทับตรา 

– คําขึ้นตนประกอบดวย เรื่อง เรียน อางถึง     

สิ่งที่สงมาดวย 

– คําลงทายใช ขอแสดงความนับถือ หรือ อ่ืนๆ 

แลวแตกรณี 

– ใชคําเต็มทั้งชื่อ สวนราชการ วัน  

เดือน ป 
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ภาคผนวก ซ. 

ฟอรมใบลา 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

ฟอรมใบลา 

แบบขออนุญาตลาปวย / ลากิจของนักศึกษาการปฏิบัติการสอน 

 

        เขียนที่..................................... 

      วันที.่............... เดือน...................... พ.ศ............. 

 

เรื่อง ขออนุญาตลาปวย / ลากิจ 

เรียน ............................................................... 

 

 ขาพเจา.................................................... รหัส...............................การปฏิบัติการสอน 

ที่โรงเรียน............................................................................................................................................... 

สอนกลุมสาระ............................................................................. ชั้น .................................................... 

ขออนุญาตลาปวย / ลากิจ มีกําหนด.................... วัน  เนื่องจาก  (ระบุเหตุของการลา)....................... 

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

จึงขอลาตั้งแตวันที่.................. ถึงวันท่ี...................... เดือน ................................... พ.ศ. ..................... 

 ขาพเจาเคยลา (  )  ปวยมาแลว..................... วัน  เคยลา (   ) กิจ มาแลว........................ วัน 

ในระหวางลาจะสามารถติดตอกับขาพเจาไดท่ี (ระบุที่อยู) .................................................................... 

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

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

          

 ความเห็นของครูพี่เลี้ยง       ความเห็นของผูบริหารโรงเรียน 

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

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

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

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

หมายเหตุ  สงใบลาพรอมแนบตารางสอน 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ. 

ภาระงานท่ีนักศึกษาจะตองสงหลังปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

ภาระงานที่นักศึกษาจะตองสงหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ภาระงาน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ผูตรวจ ผูตรวจ 
ผูบริหารฯ/   

ผูประสานงาน 
ครู      

พี่เลี้ยง 

อาจารย

นิเทศก 

ผูบริหารฯ/ 

ผู

ประสานงาน 

ครู      

พ่ีเลี้ยง 

อาจารย

นิเทศก 

1.แผนการจัดการเรียนรู  

 
      

2.รายงานผลการจัดการเรียนรู (ใหนักศึกษา

แนบคะแนนของนกัเรียนดวย) 
      

3.รายงานผลการวิจัยในชั้นเรยีน    

- ภาคเรียนที่ 1 (วิจัยอยางงาย) 

- ภาคเรียนที่ 2 (เต็มรูป 5 บท และไมซ้ํา

กับงานวิจัยในภาคเรียนท่ี 1) 

      

4. โครงการ 

 โครงการพัฒนานักเรยีนหรือโครงการ

พัฒนาโรงเรยีน/ชุมชน(เลือกทํา 1 โครงการ) 

  หากนักศึกษาทําโครงการพฒันานักเรียน

ไปแลวในภาคเรียนท่ี 1 ใหทําโครงการ

พัฒนาโรงเรียน/ชุมชน ในภาคเรียนที่ 2 

      

5.แฟมสะสมผลงาน       
6.รายงานการประชุม(เขารูปเลม)        

7.แบบบันทึกการนิเทศ        

 

เอกสารที่ตองสงกลับมายังศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร 

1. แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     

- ผูบรหิารสถานศึกษา 

- ครูพี่เลี้ยงนกัศึกษา 

2. สมุดลงเวลาการฝกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา  

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  
 

 


