คานา
หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ ได้กาหนดให้มี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตามข้อกาหนดของคุรุสภา เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การฝึกหัดครูให้สูงขึ้น โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาจะมีทักษะในการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอน
และงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนาความรู้และทฤษฎีที่ศึกษาในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้และสร้าง
องค์ความรู้ทางการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในกระบวนการทางาน โดยมีครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีอาจารย์นิเทศก์จาก
คณะครุ ศ าสตร์ และจากคณะผู้ ร่ ว มผลิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ ที่ จ ะให้ ค าแนะน า ให้ ค าปรึ ก ษา และ
ควบคุมดูแลนักศึกษาให้มีคุณภาพตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ตั้งเปูาหมายไว้
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ น การฝึ กประสบการณ์วิช าชีพครูเป็น ไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงจัดทาคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาของนักศึกษา และเป็นแนวทางสาหรับการนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
ครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้จัดทาหวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ และสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ให้ตรงกัน สาหรับทุกส่วนฝุายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้กระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษาประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
ฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ตอนที่ 1

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันผลิตครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามปรัชญาคณะครุศาสตร์ “ผลิตครูดี มีความรู้
เป็นผู้นาเทคนิควิธี มีศรัทธาในวิชาชีพครู”
สานั กงานเลขาธิการคุรุส ภา กาหนดสาระความรู้ส มรรถนะ และประสบการณ์วิช าชีพของผู้ ประกอบ
วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ หมวด 1 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ในส่วนของสาระการฝึก
ทักษะและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อ 13 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
1. สาระการฝึกทักษะ
1.1 การปฏิบัติการสอนวิชาเอก
1.2 การวัดและประเมินผล และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
1.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
2. สมรรถนะ
2.1 สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก
2.2 สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2.3 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ดังนั้น นอกจากนักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรแล้ว จะต้องปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ โดยลงทะเบียนในรายวิ ชา 1005201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ
1005202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ซึ่งมี
รายละเอียด คาอธิบายรายวิชา ดังนี้
รายวิชา 1005201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1)
6 (450)
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ ได้แก่งานสอนธุรการ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการสัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
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ฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์

รายวิชา 1005202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship II)
6 (450)
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ ได้แก่ งานสอน
งานธุรการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการสัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
และการฝึกทาวิจัยในชั้นเรียน
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่งมีรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ดังนี้
รายวิชา 1002501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Teaching Internship I) ต้องสอบผ่านรายวิชา
1004101 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 และรายวิชา 1004102 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ ได้แก่ การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัด
และประเมินผล และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน งานธุรการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอื่น ๆ
ของโรงเรียน รวมทั้งการสัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
รายวิชา 1005202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Teaching Internship II) ต้องสอบผ่านรายวิชา
1005201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ ได้แก่ การปฏิบัติการสอนวิชาเอก
การวัดและประเมินผล และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนงานธุรการ งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการสัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู

จุดประสงค์
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการสอนตามสาขาวิ ช าที่ เ รี ย นมา และปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า ง ๆ
ในหน้าที่ครู
2. เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถภาพในการเป็นครู และมีลักษณะของครูที่ดี

ฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
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ลักษณะงาน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นการนาความรู้ที่นักศึกษาได้ศึกษามาแล้วทั้งหมด ในรายวิชาต่ าง ๆ
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 มาใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ครูทุกอย่าง เสมือนเป็นครูประจาการ โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติการสอน 2 ภาคการศึกษา (1 ปีการศึกษา)
ซึ่งเป็นการพัฒนาสมรรถภาพทั้ง 3 ด้าน คือ สมรรถภาพด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
และ ด้านคุณลักษณะและการปฏิบัติตน

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

แนวการจัด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) คณะครุศาสตร์ ดาเนินการดังนี้
1. คัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถาน
ศึก ษาส าหรั บ ปฏิบั ติก ารสอน หรื อ สถานศึก ษาที่เ ป็น โรงเรี ยนเครือ ข่า ยร่ ว มพัฒ นาวิ ช าชีพ ครู เพื่ อขออนุญ าต
ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2. ทาความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในโรงเรียนที่รับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้เข้าใจตรงกันถึงหลักการ จุดมุ่งหมาย และการปฏิบัติการสอน ตลอดจน
วิธีการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงการปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
4. จัดทาแนวปฏิบัติสาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5. จัดอาจารย์ที่สอนวิชาชีพครูภาคทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา เป็นอาจารย์นิเทศก์กลาง
ให้คาแนะนาแก่นักศึกษาร่วมกับครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6. กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษา ระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังนี้
6.1 ปฏิบัติการสอนในรายวิชาที่ตรงตามสาขาวิชาเอก จานวน 9-13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
6.2 จั ด ท าแผนการจั ด ประสบการณ์ / แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ต ลอดช่ ว งระยะเวลาของ
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีการจัดทาล่วงหน้าและให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนนาไปใช้
สอน
6.3 ผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือนาเทคนิควิธีการมาใช้ปฏิบัติการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.4 เขียนโครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนด้านวิชาการ ปฏิบัติงานตามโครงการ และ
รายงานผลโครงการ โรงเรียนละ 1 โครงการ
6.5 ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาหรือครูประจาชั้น ฝึกงานธุรการในชั้นเรียนต่าง ๆ เช่น การทาแบบ
บันทึกผลการเรียนประจารายวิชา สมุดประจาตัวนักเรียน จัดห้องเรียน วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดูแลการ
เรียนของนักเรียน เป็นต้น
6.6 ปฏิบั ติง านสนั บ สนุ น การสอนตามที่ โ รงเรีย นมอบหมาย ได้แ ก่ งานวิ ช าการ งานบุ คคล
งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ภาคการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง
6.7 ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยในภาคการศึกษาที่ 1 ส่งโครงร่าง
วิจัยในชั้นเรียน และในภาคการศึกษาที่ 2 ส่งวิจัยในชั้นเรียนรูปเล่มสมบูรณ์
6.8 จัดปูายนิเทศของห้องเรียน หรือโรงเรียน โดยกาหนดแผนการดาเนินงานไว้ล่วงหน้า
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6.9 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
6.10 บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันอย่างสม่าเสมอ และได้รับการรับรองและลงนาม รับทราบ
จากครูพี่เลี้ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
7. จั ดให้ มี การสั ม มนาเพื่อ แลกเปลี่ ย นปั ญ หาการปฏิบั ติ ก ารสอน ทั้ ง ในระหว่ างการปฏิ บั ติ การสอน
และหลั ง เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา โดยแบ่ ง กลุ่ ม ตามสาขาวิ ช า แล้ ว ร่ ว มกั น เสนอปั ญ หา
และแนวทางการแก้ไข
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บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ผู้ เกี่ย วข้องในการปฏิบั ติ การสอนในสถานศึกษา เป็นผู้ ที่มีส่ ว นส าคัญอย่างยิ่งในการพั ฒ นานักศึกษา
ให้สามารถปฏิบัติการสอนได้ และมีคุณลักษณะที่ดี ซึ่งผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง
หรือครูนิเทศประจาโรงเรียน อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แต่ละฝุายมีบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นผู้ที่มี
บทบาทสาคัญยิ่งในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิช าชีพครู ซึ่งอาจจาแนกบทบาทหน้าที่ของผู้ บริหาร
สถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านการจัดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1.1 ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตครู เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ครู
1.2 ให้ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
1.3 ร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อร่วมวางแผน ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินงาน และเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ด้านการปฐมนิเทศ
2.1 แนะนาเกี่ยวกับสถานที่และสภาพทั่วไปของโรงเรียน และชุมชน
2.2 แนะน าให้ รู้จั กกับ บุ คลากรของโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ ยงนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูประจาชั้นหรือครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ครูพิเศษ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
2.3 ชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจของโรงเรียนและสภาพปัจจุบันของโรงเรียน
2.4 ชี้ แ จงเกี่ย วกับ ระเบี ย บ ข้ อบั ง คับ ข้อ ตกลง หรื อ กติ ก าของโรงเรี ย นที่ จ ะต้ อ งยึ ด ถือ เป็ น
แนวทางปฏิบัติ
2.5 แนะนาเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกหรือบริการต่าง ๆ ของโรงเรียน และสถานที่ทางาน
ของนักศึกษา
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2.6 แนะน าให้ นั กศึ ก ษารู้ จัก กับ บุ คคลส าคัญ ในท้ องถิ่ น ได้ เ รีย นรู้ ข นบธรรมเนี ยม ประเพณี
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น
3. ด้านการจัดครูผู้ประสานงานและครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษา
3.1 พิจารณาจัดบุคลากรของสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้ประสานงานกับมหาวิทยาลัย
หรืออาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3.2 พิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่คุรุสภา และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กาหนด
3.3 สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรตามข้ อ 3.1 และ 3.2 เข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาเกี่ ย วกั บ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
4. ด้านการประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย
4.1 อานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานและการนิเทศนักศึกษา
4.2 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษากับอาจารย์นิเทศก์
5. ด้านนักศึกษา
5.1 มอบหมายงานการปฏิบัติการสอนให้แก่นักศึกษา
5.2 นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติการสอน
5.3 ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหาในด้านการปฏิบัติตนของนักศึกษา
5.4 ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในการปฏิบัติการสอน
5.5 จัดสวัสดิการที่จาเป็นให้แก่นักศึกษา
5.6 พิจารณาและอนุมัติโครงการต่าง ๆ ที่นักศึกษาจัดทาขึ้น
5.7 ประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
6. ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของโรงเรียน
6.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับบุคลากรของโรงเรียน
6.2 จัดให้มีการประชุมสัมมนาระหว่างนักศึกษากับบุคลากรของโรงเรียน
6.3 จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในโอกาสอันควร
แนวปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1. ให้การปฐมนิเทศแก่นักศึกษาโดยให้รู้จักบุคลากร สถานที่ ฯลฯ มอบหมายงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
2. ดูแลและจัดสวัสดิการที่จาเป็นแก่นักศึกษา เช่น โต๊ะ เก้าอี้ทางาน วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้
เป็นต้น
3. ให้คาปรึกษาแนะนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และการปฏิบัติตนของนักศึกษา
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4. แนะน านั กศึกษาให้ รู้ จั กบุ คคลและสถานที่ในท้องถิ่น ตลอดจนเข้าร่ว มกิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น
ตามสมควรแก่โอกาส
5. ประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาตามแบบประเมินผลของมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการดาเนินงานของนักศึกษา
2. ติดต่อและประสานงานกับมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์นิเทศก์เกี่ยวกับการจัดและการดาเนินงาน ในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3. ให้ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็ นแก่มหาวิทยาลั ยเกี่ยวกับการจัดและดาเนินงาน เพื่อพัฒ นาการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
4. เมื่ อ มี เ หตุ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นั ก ศึ ก ษาอั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ห รื อ สถานศึ ก ษา ควรแจ้ ง ให้
มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว
บทบาทหน้าที่ของครูนิเทศก์ประจาโรงเรียน
ครูนิเทศก์ประจาโรงเรียน คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ทาหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ให้ คาปรึกษา แนะนา และให้ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
แก่นักศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาและส่งมอบนักศึกษาให้แก่ครูพี่เลี้ยง ในวันแรกของการปฏิบัติการสอน
2. เป็นตัวแทนของโรงเรียน ในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษาทุกคนที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน
3. เป็ น ที่ ป รึ ก ษาและให้ ค าแนะน าแก่ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการวางตั ว และความประพฤติ
ของนักศึกษา
4. ติดต่อและประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย
5. เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อมหาวิทยาลัย
6. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครูพี่เลี้ยง และ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนเดียวกัน
บทบาทหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง หมายถึง บุคลากรประจาการที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา ดูแล
แนะนา ช่วยเหลือ และประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู
จึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักศึกษามากกว่าบุคคลอื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็น
ต้นแบบของความเป็นครูของนักศึกษา นอกจากนี้ยังต้องทาหน้าที่เป็นผู้รักษามาตรฐานทาง วิชาการแทนผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาในด้ า นที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ และยั ง ต้ อ งเป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ อาจารย์ นิ เ ทศก์ จ าก

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยในการนิเทศการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา อันจะทาให้เกิดความมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากาหนด
คุณสมบัติของครูพี่เลี้ยงตามที่คุรุสภา และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กาหนด
1. มีคุณวุฒิในสาขาวิชาและมีประสบการณ์ตรงกับการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีคุณลักษณะของความเป็นครู ครองตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณครู และการเป็นครูมืออาชีพ
5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเปูาหมายและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6. มีทักษะและเทคนิคในการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
7. มีค วามสามารถในการประสานงานและร่ ว มมื อกั บ สถาบั นผลิ ตครู และผู้ เ กี่ ยวข้ องในการพั ฒ นา
นักศึกษา และการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
8. ครูพี่เลี้ยง 1 ท่าน ดูแลนักศึกษาได้จานวน 1 คนเท่านั้น
แนวปฏิบัติของครูพี่เลี้ยง
1. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. แนะนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อนักเรียนในชั้นเรียนที่ทาการสอน
3. ให้ความรู้ คาแนะนา เกี่ยวกับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน แนวทางปฏิบัติการสอน การปกครอง
ชั้นเรียน ตลอดจนการทางานธุรการในชั้นเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นั กศึกษาได้สังเกตการสอนของครูพี่เลี้ ยง ก่อนที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนจริง
ในชั้น เรี ย น ตลอดจนให้ คาแนะน า สาธิตการสอน และทากิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักศึกษา
5. ให้ ค าแนะน า ตรวจสอบ แก้ ไ ข การท าแผนการจั ด ประสบการณ์ / แผนการจั ด การเรี ย นรู้
ก่อนการนาไปทาการสอนในชั้นเรียน
6. สังเกตการสอน การทางานในชั้นเรียนของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ ไม่ปล่อยให้นักศึกษาทาการสอน
โดยลาพัง ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการสอน เมื่อพบว่างานใดบกพร่อง ต้องให้คาแนะนา เพื่อช่วยให้
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีประสิทธิภาพ
7. ช่วยเหลือและให้คาแนะนาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโรงเรียน
8. ช่วยเหลือและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
9. ประชุมหรือนิเทศร่วมกับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย
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ฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์

ฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
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10. ในกรณีที่พ บว่านักศึกษามีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติการสอน /
การปฏิบัติตน (เช่น ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงเรียน ปัญหาชู้สาว ฯลฯ) ให้ว่ากล่าวตักเตือน
ชี้แจงบทลงโทษ และแจ้งฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรืออาจารย์นิเทศก์ เพื่อร่วมกันแก้ไขต่อไป
11. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา ตามแบบฟอร์ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย
และส่ ง ผลการประเมิ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษารั บ ทราบและรั บ รอง ภาคการศึ ก ษาละ 2 ครั้ ง ตามปฏิ ทิ น
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มหาวิทยาลัยกาหนด
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์
อาจารย์นิเทศก์ คือ อาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่นิเทศ
นักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศก์กลาง และอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความใกล้ชิดกับนักศึกษาที่ต้องทาหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา กากับ ติดตาม ดูแล และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจน
ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี้
1. ร่วมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการดาเนินงานฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2. เข้าร่วมในการปฐมนิเทศนักศึ กษาหรืออบรมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างการ
ปฏิบัติการสอน และสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอน
3. ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูของนักศึกษา
4. ร่วมประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งทางมหาวิทยาลัย สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5. นิ เทศงานปฏิบัติการสอน และงานด้านอื่น ๆ ที่โ รงเรียนมอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ รวมถึงการ
ปฏิบัติตนของนักศึกษา
6. นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ
2 ครั้ง และมีการสอบการปฏิบัติการสอนโดยอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา
7. ประเมิน และส่งผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษา ตามปฏิทิน
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 5 ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต มีคุ ณ สมบั ติค รบถ้ ว นและได้ รั บการอนุมั ติอ อกฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พในสถานศึก ษาจาก
มหาวิทยาลัย มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

1. รับการปฐมนิเทศหรืออบรมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัย และรับหนังสือส่งตัว
พร้อมคู่มือและเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
2. ศึกษารายละเอียดคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้เข้าใจในการปฏิบัติ
3. พบผู้บริหารสถานศึกษา แนะนาตัวและรับการปฐมนิเทศจากทางโรงเรียน
4. พบครูพี่เลี้ยง รับมอบหมายงานต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่
4.1 ปฏิบัติการสอนในรายวิชาที่ตรงตามสาขาวิชา จานวน 9-13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
4.2 ทาแผนการจั ดประสบการณ์ แผนการจัดการเรียนรู้ตามรายวิช าที่สอน โดยทาล่ ว งหน้า
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และส่งให้ครูพี่เลี้ยงตรวจก่อนนาไปใช้สอน
4.3 ผลิตสื่อ / นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ หรือ นาเทคนิควิธีการมาใช้ปฏิบัติการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.4 ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน้าที่ครู เช่น งานในหน้าที่ครูประจาชั้นหรือครูที่ปรึกษา งานธุรการใน
ชั้นเรียน จัดปูายนิเทศในห้องเรียน จัดห้องเรียน เป็นต้น
4.5 ทาโครงการพัฒนาโรงเรียน โดยให้ดาเนินการร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
โรงเรียนเดียวกัน โดยต้องผ่านการอนุมัติโครงการจากผู้บริหารสถานศึกษา
4.6 ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
4.7 ทาบันทึกประจาวัน โดยบันทึกงานที่ปฏิบัติทุกวันและให้ครูพี่เลี้ยงลงนามรับรอง
4.8 ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนตามที่โรงเรียนมอบหมาย ได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล
งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง
4.9 ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนหรือชุมชนอย่างสม่าเสมอ
5. ประชุมร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนเดียวกัน เพื่อจัดทาโครงการ /
ปรึกษาหารือ / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันอย่างสม่าเสมอ โดยต้องมีบันทึกการประชุม
ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร (จัดทาเป็นเล่มบันทึกการประชุม) ตามรูปแบบงานสารบรรณ
6. เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กาหนด ได้แก่ การอบรม / สัมมนาก่อน-ระหว่าง-หลัง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
7. ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสถานศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ใ นสถานศึ ก ษา เป็ น การประเมิ น ผลในรายวิ ช า
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
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แนวทางการประเมินผล
1. นักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนต้องดาเนินการครบทุกขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.1 เข้ารับการอบรมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.2 ดาเนินการฝึกปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษาตามช่วงของระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.3 ไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อตนเอง โรงเรียนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงปรากฏแน่ชัด
2. ได้รับผลการประเมินครบทุกรายการ ดังนี้
2.1 คะแนนประเมินผลจากโรงเรียน ร้อยละ 50
2.2 คะแนนประเมินผลจากมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50
3. กาหนดให้การประเมินผล เป็นค่าระดับคะแนน 8 ระดับ คือ
A
หมายความว่า
ได้ผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม
มีค่าระดับคะแนน
4.0
+
B
หมายความว่า
ได้ผลการประเมินเป็น ดีมาก
มีค่าระดับคะแนน
3.5
B
หมายความว่า
ได้ผลการประเมินเป็น ดี
มีค่าระดับคะแนน
3.0
+
C
หมายความว่า
ได้ผลการประเมินเป็น ดีพอใช้
มีค่าระดับคะแนน
2.5
C
หมายความว่า
ได้ผลการประเมินเป็น พอใช้
มีค่าระดับคะแนน
2.0
D+
หมายความว่า
ได้ผลการประเมินเป็น อ่อน
มีค่าระดับคะแนน
1.5
D
หมายความว่า
ได้ผลการประเมินเป็น อ่อนมาก
มีค่าระดับคะแนน
1.0
F
หมายความว่า
ได้ผลการประเมินเป็น ตก
มีค่าระดับคะแนน
0.5
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
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ตอนที่ 2

การเตรียมการสอนและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้

การเตรียมการสอนและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้

การเตรียมการสอน
การเตรียมการสอน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะสอน เช่น เตรียมเนื้อหาวิชา เตรียมกิจกรรม
เตรีย มสื่ อการเรี ยนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล การเตรียมการสอนที่ดีจะช่ว ยให้ผู้ สอนเกิดความมั่นใจ
ในการสอน และช่ ว ยให้ ก ารสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ในการเตรี ย มการสอนนั้ น ผู้ ส อนจะต้ อ งจั ด ท าแผน
การจัดการเรียนรู้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะสอน
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ประจาเรื่องหรือหน่วยย่อย เพื่อเตรียม
การจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ งจะได้นาไปใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
องค์ประกอบสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้
1. หัวเรื่อง ประกอบด้วย ลาดับที่ของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา ชั้น ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ ชื่อเรื่อง วันที่ / เวลาที่ใช้สอน
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้
3. สาระสาคัญ
4. สาระการเรียนรู้
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
7. การวัดและประเมินผล
8. บันทึกผลหลังสอน
รูปแบบของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สามารถ
เลือกใช้ได้ตามที่สาขาวิชากาหนด หรือใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์
ถ้าเลือกใช้เป็นรูปแบบใดให้ใช้รูปแบบนั้น ๆ ทั้งหมด และควรให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญต่าง ๆ ด้วย
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แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ .......
กลุ่มสาระการเรียน .............................................. รหัสวิชา/ชื่อวิชา .................................................. ชั้น .............
หน่วยการเรียนรู้ที่ ................... (ชื่อหน่วยการเรียนรู้)................. เรื่อง ....................................................................
เวลาที่สอน ......... ชั่วโมง วัน/เดือน/ปีที่สอน ..................................... เวลาที่สอน ...........................................
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ / จุดประสงค์การเรียนรู้
การเขียนมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ในรายวิชาที่เป็นรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรั บ ปรุ ง 2560) ถ้าเขีย นแผนการจั ดการเรียนรู้ในรายวิช าเพิ่มเติม ให้ เขียนเฉพาะหั ว ข้อ ผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

สาระสาคัญ
เป็นข้อความสรุปที่เรียบเรียงมา จากลักษณะเด่นของเนื้อหา โดยเขียนให้สั้น กะทัดรัด และมี ความหมาย
ชัดเจน
ตัวอย่างสาระสาคัญ
สาระสาคัญในเชิงเนื้อหาความรู้
รากของพื ช มี 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ รากแก้ ว รากฝอย และรากแขนง สาระส าคั ญ ในเชิ ง ทั ก ษะ
กระบวนการ
การใช้กระบวนการเขียน เป็นการเตรียมการเขียน การยกร่างข้อเขียน การปรับปรุงข้อเขียน
การบรรณาธิ ก ารกิ จ และการเขี ย นให้ ส มบู ร ณ์ จะท าให้ ไ ด้ ข้ อ เขี ย นที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งเหมาะสม
สาระสาคัญในเชิงเจตคติ
ความขยันหมั่นเพียร เป็นสิ่งที่นาไปสู่ความสาเร็จ
ฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
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การเตรียมการสอนและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างการเขียนมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.1/5 ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนาเสนอความคิดและข้อมูล

สาระการเรียนรู้
ระบุเนื้อหาสาระหรือแนวคิดของเนื้อเรื่อง /สาระที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ จุดประสงค์
หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือตัวชี้วัด เรียงตามลาดับเป็นข้อ ๆ เขียนเฉพาะหัวข้อหลัก และหัวข้อย่อย ไม่ต้อง
เขียนรายละเอียด เช่น

การเตรียมการสอนและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่าง การเขียนสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การเขียนลายกนก 3 ตัว
• ชื่อลายกนก
• ลวดลายของลายกนกชนิดต่าง ๆ
• ความสาคัญของลายกนก
กิจกรรมการเรียนรู้
เป็นการจัดกิจกรรม /ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
- สอดคล้องกับเปูาหมายในการพัฒนาผู้เรียน (มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้)
- ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ และเหมาะสม กับสาระการเรียนรู้
- มีลาดับขั้นตอนเป็นขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นปฏิบัติกิจกรรม และขั้นสรุป
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้จากรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของแฮร์โรว์
1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1.1 ครูแจ้งจุดประสงค์และสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลวดลายไทยแบบต่าง ๆ ว่ามีลักษณะ
อย่างไร เช่น มีลายเส้นเป็นลวดลายแบบไทย ระบายสีแบนเรียบ ไม่เน้นแสงเงา มีลายเส้นที่ชัดเจนอ่อนช้อย ตัด
เส้นด้วยสีดา หรือน้าตาล
1.2 ครูอภิปรายร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพแบบไทยพร้อมดูภาพการเขียนลายไทย
กนก 3 ตัว
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2. ขั้นสอน (ตามแนวคิดของแฮร์โรว์)
2.1 ขั้นการเลียนแบบ
2.1.1 นักเรียนดูตัวอย่างภาพเกี่ยวกับลวดลายไทย สังเกต เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่าง เช่น สีเรียบกับแสงเงา เส้นโค้งกับเส้นหยัก ลายกลีบบัวกับลายกนก เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ครู
แนะนาเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ
2.1.2 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คนศึกษาจากภาพตัวอย่าง และเอกสารใบความรู้ที่ 1
เรื่อง การเขียนลายไทยลายกนก 3 ตัว เกี่ยวกับลักษณะของภาพ การใช้เส้น สี แสงเงา แล้วสรุปเป็น ความคิดรวบ
ยอดของกลุ่ม โดยทาในใบงานที่ 1
2.2 ขั้นลงมือปฏิบัติตามคาสั่ง
2.2.1 นักเรียนฝึกทักษะปฏิบัติการเขียนลายไทยกนก 3 ตัว ตามตัวอย่างจาก ใบความรู้
ที่ 1 โดยวาดภาพลายกนกลงในกระดาษวาดเขียนตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในบัตรคาสั่ง
2.2.2 นักเรียนอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์ภาพและหลักการเขียนลายไทยกนก 3 ตัว
แล้วเขียนผังความคิดสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสร้างภาพ เพื่อให้เกิดความชานาญ และพัฒนา
งานต่อไป
2.3 ขั้นการกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์
2.3.1 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในเรื่อง ทักษะ
ปฏิบัติการเขียนลายไทย และความคิดสร้างสรรค์ การใช้สี การตัดเส้นด้วยสีเข้ม ให้แต่ละกลุ่มเขียนสรุป ความคิด
หลักการเขียนภาพลายไทยกนก 3 ตัว
2.3.2 นักเรียนนาความรู้จากการเขียนลายไทย ลายกนก สร้ างสรรค์ภาพแบบต่าง ๆ
มาประกอบเป็นภาพให้สมบูรณ์ มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ
2.4 ขั้นการแสดงออก
นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ออกแบบเขี ย นภาพไทย ตามความคิ ด จิ น ตนาการของตั ว เอง
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว ด้วยความมั่นใจ
2.5 ขั้นการกระทาอย่างเป็นธรรมชาติ
2.5.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการเขียนลายไทยกระหนก 3 ตัว ให้มีความ
แปลกใหม่ไม่ซ้าแบบแล้วระบายสีให้สวยงามสมบูรณ์ ตามจินตนาการ พร้อมทั้งตั้งชื่อภาพลงในใบงานที่ 2

2.5.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบายผลงานของตนเองให้เพื่อนฟัง โดยเปรียบเทียบกับภาพ
ที่ทดลองวาดในครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติการวาดภาพ แล้วให้เพื่อนร่วมกัน
วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของตนเอง
2.5.3 นักเรียนอภิปรายซักถามเพิ่มเติม แล้วจัดแสดงผลงานในที่เตรียมไว้
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. ระบุวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ตามลาดับของกิจกรรม
2. ระบุแหล่งการเรียนรู้ สถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนไปศึกษาเรียนรู้
3. ระบุบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นวิทยากร

การเตรียมการสอนและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล
ระบุสิ่งที่ต้องการวัด วิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมินผล
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
1. เขียนแสดงผลการจัดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้
2. เขียนปัญหาต่าง ๆ ที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. เขียนข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งต่อไป
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ตอนที่ 3

การทาโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน

แนวปฏิบัติในการพัฒนา
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องปรึกษาครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อให้งานพัฒนาในด้านที่กาหนด และสอดคล้องกับโครงการที่โรงเรียนได้ทาไว้หรือบูรณาการอยู่ในกรอบความ
เหมาะสมของโรงเรียน โดยต้องให้โรงเรียนรับรู้และพิจารณาเห็นชอบ
2. ในการปรับปรุง / พัฒนาแต่ละครั้ง โดยเฉพาะในวันหยุด จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารสถานศึกษา
เสียก่อน โดยเสนอให้ทราบถึงกระบวนการทางานที่จะจัดทาและผู้ร่วมกิจกรรม ในกรณีมีนักเรียนมาร่วมปฏิบัติงาน
ในวันหยุดต้องแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาและมีการดาเนินการขออนุญาตผู้ปกครองของนักเรียนด้วย
3. ขอให้ นั กศึก ษาฯ พิจ ารณาทุ น ทรัพย์ โดยห้ า มใช้จ่า ยเงินเกิ นฐานะของตนเอง จนก่อให้ เ กิดความ
เดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อนักศึกษาในรุ่นต่อไปที่ทางโรงเรียนจะเปรียบเทียบได้
ดังนั้น ฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จึงไม่อนุญาตให้นักศึกษาซื้อของที่ระลึกให้เป็นอนุสรณ์แก่โรงเรียนในการ
จัดทาโครงการเป็นอันขาด
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การทาโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน

การจัดทาโครงการด้านวิชาการ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดประสิทธิภ าพ และต่อยอดโรงเรียนให้ เกิด
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เป็นงานในหน้าที่อย่างหนึ่งที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดทา โดยการจัดทาเป็นโครงการมีขอบข่ายและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินงาน ดังนี้
ขอบข่ายงาน
งานโครงการด้านวิชาการ ประกอบด้วย
1. โครงการอบรม / สัมมนา
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
3. โครงการค่ายวิชาการ
4. โครงการส่งเสริมความรู้เฉพาะด้านให้แก่นักเรียน
5. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
6. โครงการปรับปรุง / พัฒนาโรงเรียนและชั้นเรียน เช่น โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความรู้และเสริมสร้างทักษะ / สมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียน โครงการพัฒนางานตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
7. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาการ

การทาโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน

งานพัฒนาดังกล่าว จะสามารถทาได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับสภาพของโรงเรียน หากเป็นโรงเรียนที่
มีความพร้อมอยู่แล้วงานพัฒนาก็อาจมีน้อย ถ้าเป็นโรงเรียนในชนบท งานที่จะทาและโอกาสที่จะพัฒนาก็มีมากขึ้น
ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องคิดและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน โรงเรียน และชุมชนรอบข้าง
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในแต่ละโรงเรียนจะต้องจัดทาโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนา
โรงเรียน 1 โครงการ ต่อ 1 โรงเรียน โดยเลือกโครงการที่เหมาะสมกับจานวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนนั้น ๆ ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของครูที่ปรึกษาโครงการ
2. เสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ และดาเนินการอนุมัติโครงการตามขั้นตอน
3. เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ และได้รับการอนุญาตจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนุมัติ จึงจะดาเนินโครงการได้ โดยนักศึกษาจะต้องดาเนินการตามแนวทางดังนี้
3.1 ให้ หั ว หน้ า นั ก ศึ กษาเตรี ย มประชุ ม วางแผนการด าเนิ น โครงการ และแบ่ ง หน้ า ที่ ใ ห้ กั บ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน
3.2 ดาเนินโครงการให้เป็นไปตามกาหนดเวลาที่วางแผนไว้ และเป็นไปตามระบบและระเบียบที่
กาหนดไว้
3.3 ในขณะที่ด าเนิ น โครงการ จะต้องเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการให้ ครบถ้ว น
เพื่อเป็นข้อมูลในการสรุปผลโครงการ
3.4 หลังจากดาเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องจัดทารายงานโครงการตามแบบฟอร์มที่
กาหนดให้
4. จัดทารายงานผลโครงการเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ จานวน 2 เล่ม โดยแบ่งออกเป็น
4.1 เล่มที่ 1 เล่มต้นฉบับ ให้นาส่งโรงเรียนเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อเป็นหลักฐานและผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรุ่นนั้น ๆ
4.2 เล่ ม ที่ 2 เล่ ม ถ่ า ยส าเนา ให้ น าส่ ง ที่ ฝุ า ยฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ใ นกิ จ กรรมสั ม มนา
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 หรือวันที่ฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้กาหนดไว้
โครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียนนอกจากจะเป็นประโยชน์สาหรับนักศึก ษาแล้ว ยังเป็นประโยชน์
ต่อนักเรียน โรงเรียน และฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการปรับปรุงและพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ดังนั้น ในการจัดโครงการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จะช่วยให้
ทราบถึงบริบท และความแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของโรงเรียนได้ด้วยเช่นกัน
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แบบฟอร์มการทาโครงการด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาโรงเรียน
การเขียนโครงการ และรายงานผลโครงการ ประกอบด้วย
1. การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
1.2 โครงการ
2. การเขียนรายงานผลโครงการ
2.1 ปกนอก / ปกใน
2.2 คานา
2.3 สารบัญ
2.4 รายงานผลโครงการ
2.5 แบบประเมินตนเอง
2.6 แบบประเมินจากอาจารย์พี่เลี้ยง

การทาโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ …………………………………………………………………………………………………………………………....................
ที่ …………………………………………………………..

วันที.่ ......................................................................................

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ..........................................................................................................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน......................................................................................................................................

การทาโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน

ด้วย ข้าพเจ้า............................................................................................ ตัวแทนนักศึกษ าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทาโครงการ..............................................................................................
........................................................................................................................................................ .................................
มีวัตถุประสงค์เพื่อ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ในระหว่างวันที่.......... ถึงวันที่............เดือน....................................................พ.ศ.................เวลา.............................น.
ณ ....................................................................................................................................................................................
ดั ง นั้ น ข้ า พเจ้ า ในนามตั ว แทนนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์
จึงขออนุญาตจัดทาโครงการ........................................................................................................... ............................
โดยใช้เงินงบประมาณของ........................................................................................................ ..................................
เป็นเงินทั้งสิ้น........................................................................บาท (..........................................................................)
ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(..................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
ผู้เสนอโครงการ
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แบบขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ............... / ปีการศึกษา ..............
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
แบบอนุมัติโครงการ
ปีงบประมาณ .............. /
ปีการศึกษา ..............
หน่วยงานรับผิดชอบ
: นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู
โรงเรียน......................................

ชื่อโครงการ :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินการ : ...............................................................................

(มีประมาณ 2-3 ย่อหน้า ย่อหน้าที่ 1 เกริ่นนาโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อเชื่อมต่อย่อหน้าที่ 2 ย่อหน้าที่ 2
กล่าวถึงโครงการภาพรวม ย่อหน้าที่ 3 สรุปว่าจะทาโครงการ / วัตถุประสงค์ / วันเดือนปี ที่ดาเนินโครงการ / ประโยชน์ / อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง)

......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
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การทาโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน

1. ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. ..................
2. ลักษณะโครงการ
2.1 ประเภท
 โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม
 โครงการใหม่
2.2 วิธีดาเนินการ  ดาเนินการเอง
 ร่วมกับหน่วยงาน .....................................................
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน..............คน
ที่ปรึกษาโครงการ
1) .......................................................................... ครูพี่เลี้ยง
2) ..........................................................................
3) ..........................................................................
4. หลักการและเหตุผล
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5. วัตถุประสงค์
5.1 ...............................................................................................................................................................
5.2 ...............................................................................................................................................................
5.3 ...............................................................................................................................................................
6. ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินงาน
ลาดับที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นวางแผน (P)
1
ประชุมปรึกษาหารือคุณครูพี่เลี้ยงและผู้เกี่ยวข้อง
2
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ขั้นดาเนินงาน (D)
3
ประชุมวางแผน / แบ่งงาน
4
ดาเนินงานตามโครงการ
ขั้นติดตามผล (C)
5
ประเมินการดาเนินโครงการ
ขั้นนาผลการดาเนินงานไปปรับปรุงพัฒนาในการดาเนินงานครั้งต่อไป (A)
6
ประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลงานดาเนินโครงการในครั้งต่อไป
7. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
7.1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า 85
7.2 เชิงคุณภาพ (เขียนให้สอดคล้องกันกับเชิงปริมาณ)
7.2.1 (บอกให้เป็นรูปธรรม ดี / ดีมาก)
7.2.2 (บอกให้เป็นรูปธรรม ดี / ดีมาก)
7.2.3 (บอกให้เป็นรูปธรรม ดี / ดีมาก)
8. สถานที่จัดกิจกรรม ...................................................................................................................................
9. กลุ่มเป้าหมาย
9.1 ผู้บริหาร และครูในโรงเรียน
จานวน ............ คน
9.2 นักเรียน ระดับ....................
จานวน ............ คน
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10. งบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น ....................บาท แบ่งออกเป็น
ที่
รายการ

งบประมาณ (บาท)

รวมเป็นเงิน (........................................................)

.................... บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น................................................................บาท
--ถัวจ่ายทุกรายการ-11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ...............................................................................................................................................................
11.2 ...............................................................................................................................................................
11.3 ...............................................................................................................................................................
การทาโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน

............................................................
(...................................................................)
ผู้เสนอโครงการ
............................................................
(...................................................................)
ผู้เห็นชอบโครงการ
............................................................
(...................................................................)
ผู้อนุมัติโครงการ
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รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ.........................................................................

การทาโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน

ประจาภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา....................
ปีงบประมาณ....................................

โดย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียน...............................................................................
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
โรงเรียน..................................................................
1. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
2. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
3. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
4. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
5. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
6. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
7. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
8. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
9. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
10. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
11. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
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12. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
13. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
14. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
15. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
16. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
17. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
18. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
19. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
20. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
21. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
22. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
23. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
24. ...............................................รหัสนักศึกษา............................ สาขาวิชา.................................................
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คานา
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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คณะผู้จัดทา
(วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..............)
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แบบขออนุมัติโครงการ...................................................................................................................
ชื่อโครงการ.................................................................................................................. ..................
ลักษณะโครงการ............................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ.....................................................................................................................
หลักการและเหตุผล......................................................................................................................
วัตถุประสงค์............................................................................................................................. .....
ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินงาน...........................................................................................
ตัวชี้วัดความสาเร็จ........................................................................................................................
สถานทีจ่ ัดกิจกรรม........................................................................................................................
กลุ่มเปูาหมาย................................................................................................................................
งบประมาณ............................................................................................................................. .......
ผลที่คาดว่าจะได้รับ.......................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ...............................................................................................
ภาคผนวก......................................................................................................................................
ภาคผนวก ก แบบประเมินความพึงพอใจ............................................................................
ภาคผนวก ข บันทึกข้อความและคาสั่งแต่งตั้ง.....................................................................
ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรม..................................................................................................

หน้า
x
x
x
xx
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xx
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xx
xx
xx
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xx
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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
1. ชื่อโครงการ ................................................................................................................... ...........................
2. วัน เวลา และสถานที่ดาเนินกิจกรรม
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
3. ลักษณะโครงการ
3.1 ประเภท
 โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม
 โครงการใหม่
3.2 วิธีดาเนินการ  ดาเนินการเอง
 ร่วมกับหน่วยงาน..................................................
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ…………………………………………………………………………………………………………...............
ที่ปรึกษาโครงการ
1) .......................................................................... ครู พี่เลี้ยง
2) …………………………………………………………………
3) ..........................................................................
4) .........................................................................
5. งบประมาณโครงการ
ที่
รายการ
งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท) งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

รวม

............. บาท

............. บาท

รวมงบประมาณที่ใช้ดาเนินการทั้งสิ้น................................................................บาท
6. ผู้เข้าร่วมโครงการ
6.1 ผู้บริหาร และครูในโรงเรียน
6.2 นักเรียน ระดับ....................
รวมกลุ่มเป้าหมาย
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จานวน ............ คน
จานวน ............ คน
จานวน ........... คน
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7. ผลการดาเนินงานตามขั้นตอน (ปรับตามต้องการ)
ขั้นวางแผน (P)
7.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกาหนดโครงการ
7.2 จัดทารายละเอียดของโครงการ
7.3 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติงบประมาณ
ขั้นดาเนินงาน (D)
7.4 ประชุมแบ่งงาน /มอบหมายงาน
7.5 เตรียมงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7.6 ดาเนินการตามโครงการ
ขั้นติดตามผล (C)
7.6 สังเกตผู้เข้าร่วมกิจกรรม
7.7 ประเมินโครงการ
ขั้นสรุปผลการดาเนินงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดาเนินงานครั้งต่อไป (A)
7.8 ร่วมประชุมเพื่อสรุปโครงการ หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในการดาเนินโครงการครั้งต่อไป
8. ผลการประเมินโครงการ ผลการประเมินโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโครงการ
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโครงการ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินที่คณะกรรมการฝุายประเมินผลได้สร้างขึ้น มีลักษณะ
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เพศ อายุ กลุ่ม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธี
ของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีความพึงพอใจน้อย มีความพึงพอใจปานกลาง มีความ
พึงพอใจมาก และมีความพึงพอใจมากที่สุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลือกตอบตามความคิดเห็น
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ และคาถามปลายเปิด
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จากผลการประเมินจากแบบประเมินที่ได้รับกลับคืนมา (ตามจานวนแบบประเมิน) จากนั้นนามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้แสดงเป็นค่าร้อยละ
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ กลุ่ม นาเสนอในตารางที่ 1
ตอนที่ 2 แสดงผลการประเมินเป็นรายข้อและโดยภาพรวม นาเสนอในตารางที่ 2-3
ตอนที่ 3 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของความเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ นาเสนอใน ตารางที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชั้นปี สาขาวิชา
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (........... คน)
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
79
44.63
หญิง
98
55.36
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
31
15.5
20-29 ปี
103
58.19
30-39 ปี
17
9.60
40-49 ปี
16
9.03
50 ปีขึ้นไป
10
5.64
กลุม่
นักเรียน
12
6.77
นักศึกษา
98
55.36
ครู / อาจารย์
25
14.12
ประชาชนทั่วไป
42
23.72
จากตางรางที่ 1 พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 177 คน แบ่งออกเป็น ชาย 79 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.63 หญิง 98 คน คิดเป็นร้อยละ 55.36 โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มนักเรียน ร้อยละ 6.77 นักศึกษา ร้อยละ
55.36 ครู / อาจารย์ ร้อยละ 14.12 และประชาชนทั่วไป ร้อยละ 23.72
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การทาโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน

ตอนที่ 2 แสดงความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ จาแนกเป็นรายข้อและโดยภาพรวม
รายการ
ค่าร้อยละ
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องก่อนเข้าร่วมงาน
78.52
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลังเข้าร่วมงานในเรื่อง.......................................
84.17
3. หลังการเข้าร่วมกิจกรรมมั่นใจว่าท่านมีความรู้ มีทักษะพัฒนาตนเองได้
77.87
ด้านความพึงพอใจของโครงการ
4. กระบวนการทางาน / สถานที่
4.1 การจัดสถานที่ / บรรยากาศ มีความเหมาะสม
93.78
4.2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
83.03
4.3 รูปแบบของการจัดกิจกรรม
92.64
4.4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
89.24
4.5 การต้อนรับ / การให้บริการอื่น ๆ
87.48
4.6 ระบบแสง สี เสียง
90.38
ด้านการแสดง / การจัดนิทรรศการ
5.1 รูปแบบการแสดง
92.64
5.2 ความรู้ความสามารถด้านการแสดงของ.................................................
89.26
5.3 ความรู้สึกที่ได้ชม...................................................................................
84.17
5.4 รูปแบบของการให้ความรู้ในการจัดนิทรรศการ
90.94
ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
6. การถ่ายทอดสืบสานวัฒนธรรมการแสดง....................................................
88.12
7. สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการเรียนและการพัฒนาตนเอง
81.91
8. สามารถนาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
81.91
รวม
86.62
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จากตางรางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อโครงการฯ โดยรวมอยู่ในระดับดี สรุปได้ร้อยละ
86.62 เมื่อพิจารณาเป็นด้าน ๆ พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 81.02 ด้านความพึงพอใจของโครงการ
ร้อยละ 89.35 และด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 83.98
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็น
ตารางที่ 3 แสดงค่าความถี่จากผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
รายการ
ค่าร้อยละ
1. ควรมีการจัดนิทรรศการให้สวยงามและน่าสนใจ
12.42
2. มีการประชาสัมพันธ์น้อย
19.77
3. อากาศร้อนควรมีพัดลม
11.29
4. ควรมีกิจกรรมเช่นนี้อีกเพื่อพัฒนานักศึกษา
42.37
5. การจัดสถานที่มีความสวยงาม
14.12
รวม
100

การทาโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน

จากตางรางที่ 3 พบว่า หัวข้อที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ ควรมีกิจกรรมเช่นนี้อีกเพื่อพัฒนานักศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 42.37 และน้อยที่สุด คือ การจัดสถานที่มีความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 14.12
8.2 ผลการประเมินความสาเร็จของโครงการ
ประเมิ น ผลตามตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ที่ ตั้ ง ไว้ ใ นโครงการข้ อ 11 โดยให้ เ ขี ย นเปู า หมาย และผลการ
ดาเนินงาน และสรุปว่าการดาเนินงานนั้นบรรลุหรือไม่บรรลุเปูาหมายตามที่ตั้งไว้ โดยสรุปเป็นตารางตามตัวอย่าง
ดังนี้
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
1. นักศึกษา / นักเรียน........................... ผลงานการศึกษาค้นคว้า การศึกษาค้นคว้า

มีการศึกษาค้นคว้า
50 ผลงาน
50 ผลงาน
2. จานวนผู้ร่วมงาน
จานวน 200 คน
จานวน 195 คน

3. ผลงานของนักศึกษา / นักเรียน
อย่างน้อย ร้อยละ 80
ร้อยละ 87.21

.......................ผ่านเกณฑ์
4. ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจใน
อย่างน้อยร้อยละ 80
ร้อยละ 70.25

กิจกรรม

31

ฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์

After Action Review (AAR)
จากการดาเนินการตามโครงการ............................................ในวันที่.......เดือน.................พ.ศ......... ........
ณ ................................................................................ ซึ่ง มี การประชุ ม สรุ ป ผลการดาเนิน โครงการ
เมื่อวันที่............. เดือน.......................... พ.ศ. ...................... สรุปได้ดังนี้
สิ่งที่ประสบความสาเร็จหรือจุดเด่นของโครงการนี้ คือ
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินโครงการ และแนวทางแก้ไขปัญหาในปีต่อไป
ปัญหา / อุปสรรค
สาเหตุของปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหาในปีต่อไป

คาอธิบายเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
..............................................................................................................................................................................
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การจัดกิจกรรมครั้งนี้ช่วยให้ได้ฝึกการวางแผน (P) การลงมือปฏิบัติ (D) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (C) และ
การสรุปผลการปฏิบัติโครงการกิจกรรม (A) หรือไม่ อย่างไร
 มีการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าว
 ไม่มีการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าว

โครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และตรงตามผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการหรือไม่
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
เพราะ............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป คือ ............................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .....................................
ระดั บ การเรี ย นรู้ ประโยชน์ และความสุ ข ในการเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการดั ง กล่ า ว (ให้ ค ะแนนโดยใส่
เครือ่ งหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
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ลงชื่อ.............................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ใบประเมินตนเอง
(ตัวแทนนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน)
ชื่อโครงการ / กิจกรรม .....................................................................................................................................
วันเริ่มทางาน..........................................................................วันสิ้นสุดการทางาน.............................................

สิ่งที่ภาคภูมิใจในการทางานนี้ (ถ้ามี) คือ............................................................................................................
สิ่งที่ยังไม่พอใจ (ควรปรับปรุง) ในการทางานนี้ (ถ้ามี) คือ.................................................................................
ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี)..........................................................................................................................................
สรุปผลการทางาน
 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 ยังไม่น่าพอใจ
ลงชื่อ......................................................................................วัน/เดือน/ปี.............................................................
ฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
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คาชี้แจง ให้ข้อมูลโดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง
1. เหตุผลที่เลือกงานนี้ (เลือกได้หลายคาตอบ)
 เคยทางานเช่นนี้มาก่อน
 มีผู้พอช่วยเหลือได้
 น่าจะได้ความรู้
 ตรงกับความสนใจ
 เป็นงานที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย  ผู้ปกครองแนะนา
 มีวัสดุอุปกรณ์ครบอยู่แล้วลงมือทางานได้ทันที  อื่น ๆ (ระบุ).................................................
2. เมื่อเริ่มทางาน พบว่างานนี้
 ง่ายกว่าที่คิด
 ยากกว่าที่คิด
 ยากง่ายใกล้เคียงกับที่คิด
3. ความรู้สึกเมื่อทางานไประยะหนึ่ง
 พอใจ
 อยากเปลี่ยนงาน
 ต้องทนทาต่อไป
4. ความร่วมมือจากจากนักเรียนหรือเพื่อนร่วมงานในระหว่างทางาน
 ได้รับความร่วมมือมาก
 ได้รับความร่วมมือบ้าง
 ไม่มีผู้ให้ความร่วมมือเลย
5. การแก้ไขอุปสรรคระหว่างทางาน
 แก้ไขด้วยตนเอง
 คาแนะนาจากครูพี่เลี้ยง
 ไม่มีอุปสรรคเลย
6. ปัญหาที่พบระหว่างทางาน (ถ้าไม่มีไม่ต้องตอบ)
 มีเวลาทางานน้อย
 เสียค่าใช้จ่ายมาก  อาจารย์ในโรงเรียนไม่สนใจเท่าที่ควร
 อื่น ๆ (ระบุ)..............................
7. ความรู้สึกระหว่างทางาน
 มีความสุข/สนุกสนาน
 เป็นปกติ / เฉย ๆ  เบื่อ / อยากให้งานเสร็จเร็วๆ
8. ความรู้สึกเมื่องานสาเร็จ
 ภาคภูมิใจมาก
 โล่งอก
 ไม่พอใจเพราะไม่เป็นตามคาด

ใบประเมินจากผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ชื่อโครงการ / กิจกรรม .....................................................................................................................................................
ชื่อเจ้าของงาน : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันเริ่มทางาน....................................................................วันสิ้นสุดการทางาน....................................................................
คาชี้แจง ให้ข้อมูลโดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง
ที่
1
2
3

เรื่องที่ประเมิน
ระดับความรู้ / ประสบการณ์เดิม
ลักษณะของแผนงาน
การเตรียมก่อนลงมือทางาน

 มาก
 ดีมาก
 ดี

4

การทางานตามขั้นตอน

 ราบรื่น

5

การแก้ไขระหว่างการทางาน (ถ้ามี)
ความตั้งใจ / เอาใจใส่ / ขยันขันแข็ง /
ปรับปรุงการทางาน
ความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษา (ถ้ามี)
เมื่องานเสร็จมีการทบทวนปรับปรุงงาน
อย่างไร
เมื่องานเสร็จผลงานเป็นที่พอใจของเจ้าของ
งานเพียงใด
เป็นงานที่เหมาะแก่ความถนัด / ความสามารถ
ลักษณะของผลงานด้านความคิด
ลักษณะของผลงานด้านประโยชน์ / ความ
สวยงาม

6
7

การทาโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน

8
9
10
11
12

 ดี

ระดับการประเมิน
 ปานกลาง
 ดี
 พอใช้
 พยายามรักษา
เวลา
 ปานกลาง

 น้อย
 พอใช้
 ไม่ดี
 ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่กาหนด
 ไม่ดี

 ดี

 ปานกลาง

 ไม่ดี

 ดี

 ปานกลาง

 ไม่ดี

 อย่างรอบคอบ

 พอสมควร

 ไม่มีปรับปรุง

 มาก

 พอควร

 ไม่สนใจ

 มาก
 ดีมาก

 พอควร
 ดี

 ไม่เหมาะสม
 พอใช้

 มาก

 พอควร

 ไม่เหมาะสม

ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการทางาน.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ/ความถนัด/ทักษะ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี).............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการทางาน
 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 ยังไม่น่าพอใจ
ลงชื่อ.........................................................................................วัน/เดือน/ปี...........................................................................
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ภาคผนวก
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การทาโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน

ภาคผนวก ก ภาพประกอบกิจกรรม
ภาคผนวก ข หลักฐานอื่น ๆ ที่เกีย่ วกับโครงการ
ภาคผนวก ค สาเนาขออนุมัตโิ ครงการ
ภาคผนวก ง สาเนาแบบประเมินโครงการ (ใส่ตัวอย่างประมาณ 5-10 ชุด)

ตัวอย่างแบบประเมิน 1

การทาโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน

แบบประเมินกิจกรรม “อบรมพัฒนาวิชาชีพ”
ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติการดนตรี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  แสดงความคิดเห็นในกิจกรรม “อบรมพัฒนาวิชาชีพ” โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ระดับความพึงพอใจ
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป 1. เพศ  ชาย  หญิง
ตอนที่ 2 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม
ระดับการประเมิน
ที่
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1 ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมงานโครงการอบรม
2 ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าอบรม
2.1 การปฏิบัติตนในสถานศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2 ความรู้เกี่ยวการการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
2.2.1 การจัดทางานสารบรรณ (หนังสือภายใน / ภายนอก)
2.2.2 การเขียนโครงการ
2.2.3 การจัดทาแฟูมสะสมงาน
2.2.4 การวิจัยในชั้นเรียน
2.3 พื้นฐานการพัฒนาวิชาชีพครู
3 หลังการเข้าอบรมมั่นใจว่าสามารถจัดระบบความคิด / ประมวลความรู้ความคิดไปสู่การ
พัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบ
ด้านความพึงพอใจของโครงการ
4 กระบวนการทางาน / สถานที่
4.1 การจัดสถานที่ / บรรยากาศ มีความเหมาะสม
4.2 รูปแบบของการจัดกิจกรรม
4.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
5 วิทยากร
5.1 การถ่ายทอดเนื้อหา ความรู้เข้าใจง่ายน่าสนใจมีความชัดเจน
5.2 การสร้างบรรยากาศในการเข้าอบรมในกิจกรรม
5.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
5.4 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้โดยรวมมีความเหมาะสม
ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
6 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
7 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
8 สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวม
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หมายเหตุ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.1 สิ่งที่พึงพอใจในการอบรม…………………………………………………………………………………………………………………….....................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
3.2 สิ่งที่ต้องการพัฒนาตนเองต่อไป……………………………………………………………………………………………………………....................................
........................................................................................................................................................................................................................................
3.3 อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
........................................................................................................................................................................................................................................
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ตัวอย่างแบบประเมิน 2

การทาโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน

แบบประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน โครงการย่อย โครงการศึกษาดูงาน
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2562
ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  แสดงความคิดเห็นโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ระดับความพึงพอใจ
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป 1. เพศ  ชาย  หญิง 2. อายุ ............... ปี
ตอนที่ 2 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม
ระดับการประเมิน
ที่
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1 ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมงานโครงการอบรม
2 ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าอบรม
2.1 เรื่อง........................................................................
2.2 เรื่อง........................................................................
3 หลังการเข้าอบรมมั่นใจว่าสามารถจัดระบบความคิด / ประมวลความรู้ความคิดไปสู่การพัฒนาตนเองได้
อย่างเป็นระบบ
ด้านความพึงพอใจของโครงการ
4 การบวนการทางาน / สถานที่
4.1 สถานที่ในการทากิจกรรม
4.2 รูปแบบของการจัดกิจกรรม
4.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
4.4 การให้บริการด้านต่าง ๆ
5 วิทยากร
5.1 การถ่ายทอดเนื้อหา ความรู้เข้าใจง่ายน่าสนใจมีความชัดเจน
5.2 การสร้างบรรยากาศในการเข้าอบรมในกิจกรรม
5.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
5.4 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้โดยรวมมีความเหมาะสม
ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
6 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
7 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
8 สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมศึกษาดูงานในภาพรวม

หมายเหตุ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
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การวิจัยในชั้นเรียน

ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยที่ทาโดยครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและนาผลมาใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
เป้าหมายสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
1. การแสวงหาคาตอบ จากปัญหาหรือข้อสงสัยของครู
2. คิดค้นพัฒนานวัตกรรม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาจัดการเรียนการสอน
3. การแก้ปัญหานักเรียนบางคน / บางเรื่อง
4. พัฒนาการเรียนการสอน การค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และพัฒนาวิชาชีพ
5. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลดีที่สุด
ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน มีดังนี้
1. ปัญหาการวิจัยเกิดขึ้นจากการทางานในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
2. ผลการวิจัยนาไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. เป็นการวิจัยในสภาพการณ์จริงของห้องเรียน ไม่ได้จัดสถานการณ์ใหม่หรือจัด ห้องเรียนใหม่ขึ้นมา
สาหรับการวิจัยโดยเฉพาะ
4. การวิจัยดาเนินไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน สอนไปวิจัยไป แล้วนาผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหา
และทาการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
1. สารวจและวิเคราะห์ปัญหา
2. กาหนดวิธีการในการแก้ปัญหา
3. พัฒนาวิธีการ หรือนวัตกรรม
4. นาวิธีการ หรือนวัตกรรมไปใช้
5. สรุปผล

การวิจัยในชั้นเรียน

การเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัยเป็นการนาเสนอความรู้ และเผยแพร่ผลงานของตนเองที่ได้พัฒนาขึ้นให้ผู้อื่น
ได้รับทราบ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งยังแสดงความสามารถทางวิชาการ ของ
ผู้วิจัย
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เป็นสื่อกลางในการขยายองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ผู้อ่าน
สามารถเลือกใช้ประโยชน์จากการวิจัยได้หลายส่วน เช่น ข้อค้นพบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย
เป็นต้น มีแนวทางการเขียนดังนี้
1. หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ควรคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
1.1 ยึ ดความถูกต้องตามหลั กวิช าการ ทุกเนื้อหาสาระที่เขียน ต้องมาจากการศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผลที่เกิดจากการวิจัย
1.2 เนื้อหาสาระในแต่ละบทต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยยึดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็น
หลักในการเรียบเรียง
1.3 หัวข้อย่อยของแต่ละบทมีความเป็นเอกภาพและชัดเจน ไม่คลุมเครือ
1.4 เมื่อผู้อ่านงานวิจัยอ่านรายงานการวิจัยจนจบ แล้วได้คาตอบต่อประเด็นปัญหาการวิจัย และ
สามารถพัฒนาต่อ ในการนาผลการวิจัยไปใช้ หรือนาวิจัยไปใช้ต่อไปได้
1.5 ต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า เป็นการเขียนรายงานการวิจัยให้ผู้อื่นอ่าน ดังนั้นต้องมีความ
ชัดเจน สอดคล้องต่อเนื่อง และสร้างความเข้าใจต่อผู้อ่าน
การเขียนรายงานการวิจัย ควรยึดหลัก 4 ประการ คือ
มีความตรง กล่าวถึงปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการ และผลการวิจัยอย่างถูกต้อง
มีความชัดเจน สื่อความหมายได้ถูกต้อง
มีความสมบูรณ์ มีข้อมูลครบถ้วน
มีความน่าเชื่อถือ ข้อมูลถูกต้องตามความเป็นจริง
2. โครงสร้างของรายงานการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัยแบบเป็นทางการ แบ่งออกเป็น
3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ส่วนนา
ตอนที่ 2 ส่วนเนื้อหา
ตอนที่ 3 ส่วนอ้างอิง
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การวิจัยในชั้นเรียน

ตอนที่ 1 ส่วนนา ประกอบด้วย
- ปกนอก
- ปกใน
- บทคัดย่อ
- กิตติกรรมประกาศ
- สารบัญ
- สารบัญตาราง (ถ้ามี)
- สารบัญภาพ (ถ้ามี)
ตอนที่ 2 ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วยเนื้อหา 5 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนา
1) ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
2) วัตถุประสงค์การวิจัย
3) สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
4) ขอบเขตการวิจัย
4.1) กลุ่มตัวอย่าง
4.2) เนื้อหาที่วิจัย
4.3) ตัวแปรการวิจัย
4.4) ระยะเวลาวิจัย
5) นิยามศัพท์เฉพาะ
6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1) แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย
2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2) วิธีดาเนินการทดลอง (วิจัยเชิงทดลอง)
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
5) การวิเคราะห์ข้อมูล
6) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
(กาหนดหัวข้อการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย)
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
1) สรุปผลการวิจัย
2) อภิปรายผลการวิจัย
3) ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 3 ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย
1) บรรณานุกรม (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2) ภาคผนวก ประกอบด้วย
- ตัวอย่างเครื่องมือ และคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
- ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล
- รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
- ข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ
3. แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะกล่าวถึงแนวทางการเขียนแบบเป็น ทางการ ส่วนกรณี
ที่ต้องการเขียนแบบไม่เป็นทางการ ผู้เขียนรายงานการวิจัยสามารถนาไปแนวทางการเขียน และปรับประยุกต์ใช้
โดยอาจตัดหัวข้อที่ไม่จาเป็นออกได้
3.1 การเขียนส่วนนาของรายงานการวิจัย
ส่วนนา เป็นส่วนที่อยู่ก่อนส่วนที่เป็นเนื้อหา เพื่อช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัย ในชั้นเรียน
ทาให้รายงานการวิจัยสมบูรณ์ และสื่อความหมายยิ่งขึ้น ซึ่งมีแนวทางการเขียน ดังนี้
หัวข้อในรายงานการวิจัย
1. ปกนอก

2. ปกใน
3. บทคัดย่อ
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แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย
บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
1. ชื่อเรื่องวิจัย
2. ชื่อผู้วิจัย
3. หน่วยงานที่ผู้วิจัยสังกัด
4. ปีที่ทาวิจัยสาเร็จ
มีข้อความเหมือนปกนอก แต่ใช้กระดาษเหมือนเนื้อในรายงานการวิจัย
บทคัดย่อโดยทั่วไปมีความยาวประมาณ 1-2 หน้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนแรก จะระบุ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปีที่ทาการวิจัย
2. ส่วนเนื้อหา บอกรายละเอียดครอบคลุมจุดประสงค์การวิจัย ประชากร และ
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แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง วิธีดาเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยโดยย่อ
4. กิตติกรรมประกาศ
เป็นส่วนที่ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือในการทา
วิจัย ความยาวไม่ควร 1 หน้า
5. สารบัญ
ระบุโครงสร้างของเอกสารทั้งหมด ในส่วนของเนื้อหาแต่ละบท ควรระบุหัวข้อ
สาคัญของแต่ละบท เพื่อสะดวกในการค้นหา
6. สารบัญตาราง
ควรจัดทาสารบัญตาราง ภาพ และแผนภูมิ โดยแยกสารบัญ ระบุชื่อตาราง
7. สารบั ญภาพ และสารบั ญ ภาพ และแผนภูมิต่าง ๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายงานการวิจัย เรียงลาดับหมายเลข
แผนภูมิ
ตาราง และระบุหน้า
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3.2 การเขียนส่วนเนื้อหาของรายงานการวิจัย
ในส่วนเนื้อหาของรายงานการวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน 5 บท มีแนวทางในการเขียน ดังนี้
หัวข้อในรายงานการวิจัย
แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ อธิบายความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ชี้ให้เห็นสภาพปัญหาใน
ของปัญหา
ประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา ผลที่เกิดจากปัญหานั้น ๆ และแนวทางการ
วิจั ย ครั้ ง นี้ ซึ่ ง เป็ น ความส าคั ญ ของปั ญ หา แนวทางที่ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา
เอกสาร และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยอ้ า งอิ ง หลั ก ฐาน ผลการส ารวจ
เอกสาร หรือผลการวิจัย
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
เขี ย นเป็ น ข้ อ ให้ ชั ด เจนว่ า จะศึ ก ษาเรื่ อ งอะไร กั บ ใคร ในแง่ มุ ม ใด
วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับหัวข้อวิจัย
1.3 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
ระบุส มมติฐ านการวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสันนิษฐานหรือคาดว่าจะเป็น
คาตอบของปัญหาที่ทาการศึกษา ซึ่งต้องมีเหตุผ ลหรือผลการวิจัยหรือ
ทฤษฎี ร องรั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ขึ้ น สามารถทดสอบได้ จ ากการวิ จั ย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนด และชี้ทิศทางของการวิจัยและตัวแปร
ที่ศึกษา
1.4 ขอบเขตการวิจัย
การเขียนขอบเขตการวิจัย ต้องกาหนดดังนี้
1) ประชากรและกลุ่ มตัว อย่า ง โดยกาหนดลั กษณะประชากร จ านวน
ประชากร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และวิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง
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แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย
2) ตัวแปรการวิจัย ระบุตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
3) ระยะเวลาวิจัย ระบุเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดการวิจัย
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
เขียนให้ความหมายของคาที่มีความสาคัญในการวิจัยเรื่องนั้น โดยเฉพาะ
นิยาม ตามตัวแปรทั้งตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม เพื่อให้ผู้อ่านงานวิจัยมี
ความเข้าใจตัวแปรที่ศึกษาตรงกับผู้วิจัย
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
เป็นการย้าให้เห็นถึงความสาคัญของการวิจัยว่าจะ ได้รับจากการวิจัย
การเขียนประโยชน์การวิจัย
เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง ซึ่งควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเกิดขึ้น
จากการทาวิจัยหรือนาผลการวิจัยไปใช้
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แบ่งการนาเสนอเป็น 2 ตอน ได้แก่
1) แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย
2) งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ โดยแต่ ล ะหั ว ข้ อ มี ก าร
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี และ ผลการวิจัยต่าง ๆ
ให้เห็นความสาคัญ หรือตัวแปรที่ศึกษาอย่างชัดเจนและครบถ้วน
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- ระบุกลุ่มประชากรในการวิจัยให้ชัดเจน
- ระบุวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
3.2 วิธีดาเนินการทดลอง
บอกขั้นตอนวิธีการทดลอง หรือการนานวัตกรรมไปแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ผู้เรียน พร้อมระบุแบบแผนการวิจัย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเขียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) ชนิดหรือประเภทของเครื่องมือ
2) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
3) การหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ระบุขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ระบุวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแหล่งข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
- ระบุวิธีการวิเคราะห์
- ระบุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
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- เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความชัดเจน น่าสนใจ เช่นการใช้ตาราง
กราฟ หรือแผนภูมิ
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลควรเรียงลาดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
- มีการอธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้อย่างชัดเจน
- สรุปความหมายข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
- ใช้ภาษาอ่านง่าย กะทัดรัด
บทที่ 5 สรุป อภิปราย ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
สรุป อภิปราย ผลการวิจัย และ
- เขียนรายงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย สรุปผลการดาเนินการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
โดยย่อ และสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย
5.1 สรุปผลการวิจัย
- สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
- ใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยเป็นฐานข้อมูลในการอภิปรายผล
- เรียงลาดับเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและสมมติฐาน
การวิจัย
- ชี้ให้เห็นว่าผลการวิจัยที่ได้ สอดคล้ องหรือขัดแย้งกับหลักการ ทฤษฎี
หรือ ผลการวิจัยที่มีผู้อื่นศึกษาไว้
- การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ควรแยกอภิปรายเป็นประเด็น และ
อภิปราย ที่ละประเด็น
5.3 ข้อเสนอแนะ
เขียนข้อเสนอแนะ แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยนาผลการวิจัยที่มี
ผล วิเคราะห์ตา่ หรือสูง มาเสนอแนะว่าควรทาอย่างไร
2) ข้อเสนอแนะในการทาวิจัย เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยเพิ่มเติมว่า
ข้อค้นพบที่ได้ก่อให้เกิดประเด็น หรือแนวคิดที่ควรมีการทาวิจัยในระยะ
ต่อไป ในหัวข้อใดบ้าง

3.3 การเขียนส่วนอ้างอิงของรายงานการวิจัย
การอ้างในรายงานการวิจัย ถือเป็นจริยธรรมของนักวิจัย เมื่อได้ศึกษา หรือนาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร
ตารา รายงานการวิจั ยของผู้อื่น มาเรี ยบเรียง ต้องมีการเขียนอ้างอิงไว้ให้ ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่าน
งานวิจัย มีที่มาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้
หัวข้อในรายงานการวิจัย
1. บรรณานุกรม

การวิจัยในชั้นเรียน

2. ภาคผนวก

แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย
- น าเอกสารทุ ก ชนิ ด ที่ นามาใช้ อ้ า งอิ ง ในการทาวิ จั ย มารวบรวมเขี ยนเป็ น
บรรณานุกรม
- การเขียนบรรณานุกรมจะยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ อย่าง
เป็นทางการ เช่น รูปแบบ APA แต่เมื่อยึดรูปแบบใดแล้วให้ใช้อ้างอิง ระบบ
เดียวกันตลอดเล่ม เป็นต้น
เป็นส่วนรายละเอียดของเนื้อหาที่ไม่จาเป็นต้องเขียนไว้ในส่วนเนื้อหา จึงนามา
รวมไว้ตอนท้ายเล่ม เพื่อการอ้างอิงในรายละเอียด อาจเป็นข้อมูล ประเภท
ตัว เลข ตาราง ผลการวิ เคราะห์ เอกสารต่ าง ๆ ตัว อย่ างเครื่ องมือ หนัง สื อ
ขอความอนุเคราะห์การวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย
1) ตัวอย่างเครื่องมือ และคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
2) ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล
3) รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ
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แนวปฏิบัติการแต่งกาย
1. เครื่องแบบนักศึกษาหญิง
1.1 ใช้กระโปรงผ้าเนื้อเกลี้ยง สีดา ทรงเอ ยาวคลุมเข่า ชายกระโปรงผ่าขาดแบบเกยทับกัน และ
ไม่ผ่าสูงเกินไป ห้ามใช้ผ้ายีน หรือผ้าราคาแพง
1.2 เสื้ อ เชิ้ ต สี ข าว แขนสั้ น ทรงสุ ภ าพ ไม่ พับ แขน ไม่มี ล วดลาย ไม่ บางเกิ นไป ผ่ าอกตลอด
ติดกระดุมมหาวิทยาลัย 5 เม็ด นาเสื้อใส่ในกระโปรงให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยชายเสื้อออกมายาวรุ่มร่าม ไม่ควรใส่เสื้อ
สาขาวิชา (นอกจากโรงเรียนอนุญาต)
1.3 ติดกระดุมและเข็มโลหะเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ไม่ สวมใส่เครื่องประดับอย่างอื่นที่เด่นชัด
สะดุดตา / คาดเข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดโลหะมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
1.4 สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดา ไม่เป็นหนังแก้ว ไม่กามะหยี่ และมีส้น (สูงประมาณ 1-1.5 นิ้ว) ไม่มี
ลวดลาย
2. เครื่องแบบนักศึกษาชาย
2.1 ใช้กางเกงยาวทรงสุภาพ ผ้าเนื้อเกลี้ยงสีดา ห้ามใช้ผ้ายีน
2.2 เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนยาวไม่พับแขน ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินไป นาเสื้อใส่ใน
กางเกงให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยชายเสื้อออกมายาวรุ่มร่าม ไม่ควรใส่เสื้อสาขา (นอกจากโรงเรียนอนุญาต)
2.3 ใช้เนกไทของมหาวิทยาลัย ให้ความยาวระดับหัวเข็มขัด เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดโลหะ
เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
2.4 สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ไม่เป็นหนังแก้ว ไม่มีลวดลาย / สวมถุงเท้าสีดา ไม่มีลวดลาย
3. การแต่งกายอื่น ๆ
3.1 นั ก ศึ กษาชายไว้ผ มรองทรงหรือ ทรงสุ ภ าพ ไม่ไ ว้ ผ มยาว ไม่ ไว้ จ อนหรื อหนวดเคราซึ่ ง ดู
ไม่เรียบร้อยและไม่สุภาพ
3.2 นักศึกษาหญิงที่ผมยาว ต้องรวบให้เรียบร้อย ติดโบว์ที่มีตาข่ายเก็บผมสีดา
3.3 ห้ามนักศึกษาย้อมผมเป็นสีต่าง ๆ (สีตามพันธุกรรม) / ไม่ใช้เครื่องประดับบนศีรษะที่สะดุด
ตา / ไม่ไว้เล็บและทาสีเล็บ
3.4 การแต่ง หน้ าหรื อ การใช้เ ครื่ องส าอางควรให้ เ หมาะสมกับ เพศ แสดงถึง รสนิย มที่ ดีแ ละ
บุคลิกภาพที่ดี

3.5 ห้ามนักศึกษาชายใส่ตุ้มหู ส่วนนักศึกษาหญิงใส่ตุ้มหูขนาดเล็กที่ไม่สะดุดตาได้ แต่ต้องดูสุภาพ
และเรียบร้อย
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3.6 นักศึกษาควรแต่งกายให้สมกับเป็นนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
1. ในวันเปิดเรียน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานตามเวลาราชการ โดยจะต้องไปถึงก่อนเวลา 07.30 น. หรือ
ก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที ในกรณีที่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจาวัน และกลับหลังเวลาโรงเรียนเลิกไม่น้อย
กว่า 15 นาที
2. ต้องลงชื่อ ลงเวลาทุกวัน ทั้งไปและกลับในบัญชีลงเวลาที่โรงเรียนจัดไว้ให้ด้วยตนเอง ห้ามลงชื่อแทน
ผู้อื่น (ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง)
3. นักศึกษาที่มาสาย จะต้องเขียนคาชี้แจงต่อผู้บริหารสถานศึกษา
4. นักศึกษาที่จาเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร
สถานศึกษา
5. ต้องเตรียมการสอนอย่างดี จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ / แผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า อย่างน้อย
1 สัปดาห์ และผ่านการตรวจและลงชื่อรับรองจากครูพี่เลี้ยง
6. ในช่วงที่ไม่มีชั่วโมงสอนให้ทางานในชั้นเรียนของตน หรือทางานในหน้าที่อย่างอื่นที่ได้รับมอบหมาย
7. การละทิ้งชั่วโมงสอนของตนโดยเจตนาถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง
8. ในขณะที่ทาการสอน ห้ามแสดงพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในชั้นเรียน เช่น ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่
ห้ามเล่นไลน์ เล่นเกม เล่นเฟซบุก๊ ซื้อ-ขายของออนไลน์ เป็นต้น
9. ต้องทาตามคาแนะนาของครูพี่เลี้ยง / ครูนิเทศก์ประจาโรงเรียน / อาจารย์นิเทศก์อย่างเคร่งครัด
10. นอกจากงานสอนแล้ว นักศึกษาต้องตั้งใจปฏิบัติงานธุรการ และงานส่วนรวมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11. นั ก ศึ ก ษาที่ มี เ วลาปฏิ บั ติ ก ารสอนไม่ ค รบร้ อ ยละ 80 ของเวลาทั้ ง หมด (รวมทั้ ง วั น ที่ เ ข้ า รั บ การ
ปฐมนิเทศ สัมมนาก่อน-ระหว่าง-หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) จะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใหม่
แนวทางปฏิบัติการลา
1. ลาป่วย
1.1 ถ้าลาปุวยไม่เกิน 3 วัน ให้ยื่นใบลาต่อผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 กรณีปุวยเกิน 3 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน ให้ยื่นใบลาต่ออาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย โดยผ่าน
ผู้บริหารสถานศึกษา
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1.3 ถ้าลาปุวยเกิน 7 วัน ให้ยื่นใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ต่ออาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย
โดยผ่านผู้บริหารสถานศึกษา
1.4 ถ้าลาปุวยเกิน 15 วัน ให้พักการปฏิบัติการสอนในภาคเรียนนั้น และแจ้งให้ทางโรงเรียน
รวมทั้งมหาวิทยาลัยทราบ
2. ลากิจ
2.1 ถ้ามีเหตุจาเป็ นลาไม่เกิน 2 วัน ให้ยื่นใบลาล่วงหน้าต่อผู้บริหารสถานศึกษา และหยุดได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
2.2 ถ้ามีเหตุจาเป็นลาเกิน 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน ให้ยื่นใบลาต่ออาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย
โดยผ่านผู้บริหารสถานศึกษา
2.3 ถ้าลาเกิน 7 วัน ไม่พิจารณาผลการปฏิบัติการสอนในภาคเรียนนั้น
3. ลาชั่วคราวหรือลาบางชั่วโมง
ต้องขออนุญาตและได้รับการอนุญาตจากครูพี่เลี้ยง หรือครูนิเทศประจาโรงเรียน หรือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดการทิ้งชั้นเรียน และต้องกรอกแบบฟอร์มการออกนอกสถานศึกษา หรือแบบการลา
ชั่วคราวของสถานศึกษานั้น ๆ ด้วย

ตัวอย่าง
แบบใบลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เขียนที่..................................................................
วันที่......................................................................
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เรื่อง ............................................................................
เรียน .............................................................................
ด้วยข้าพเจ้า / ดิฉัน.........................................................(สาเหตุที่ลา)..........................................................
จึงขออนุญาตลา (ปุวย/กิจ) มีกาหนด.......วัน นับตั้งแต่วันที่........เดือน...........................................พ.ศ.....................
ถึงวันที.่ .........เดือน.................................พ.ศ.....................ครั้งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าได้ลา (กิจ/ปุวย)
เมื่อวันที่.........เดือน..................................พ.ศ.................ถึงวันที่.........เดือน........................................พ.ศ.................
รวม........ครั้ง..........วัน และรวมการลาครั้งนี้ ..........ครั้ง.......... วัน
ในระหว่างทีล่ า จะติดต่อข้าพเจ้า / ดิฉัน ได้ที่บ้านเลขที่ ............ถนน...............ตาบล..................................
อาเภอ..........................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์............................................
จึงเรียนมาเพื่อนโปรดพิจารณาอนุญาต
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ....................................................
(.....................................................)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา.....................
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การพิจารณาโทษของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1. ความประพฤติของนักศึกษาฯ ที่ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง มีดังต่อไปนี้
1.1 การกระทาความผิดในคดีอาญาและคดีแพ่ง
1.2 ความผิดฐานชู้สาว
1.3 เสพสุรา ยาเสพติด ของมึนเมาจนครองสติไม่ได้
1.4 ลักขโมย
1.5 ก่อการทะเลาะวิวาท หรือยุยงให้เกิดการแตกความสามัคคี
1.6 ไม่ปฏิบัติหรือฝุาฝืนระเบียบของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1.7 ทาลายทรัพย์สมบัติส่วนรวม หรือของบุคคลอื่นให้เสียหาย
1.8 ก่อให้เกิดหนี้สินในระหว่างที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แล้วไม่ยอมใช้คืน
1.9 เล่นการพนัน หรือมั่วสุมในสถานที่ไม่เหมาะสม
1.10 เป็นผู้ประพฤติชั่ว หรือกระทาการใด ๆ อันทาให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงของครู
2. นักศึกษาที่ประพฤติผิดระเบียบ มีโทษ 5 สถาน ได้แก่
2.1 ว่ากล่าวตักเตือน สาหรับความผิดครั้งแรกที่ไม่ร้ายแรง หรือความผิดอันเกิดจากการเข้าใจ
ผิด ซึ่งจะกระทาด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรก็ได้
2.2 ภาคทัณ ฑ์ ส าหรั บความผิ ดที่ผู้ กระทาส่ อเจตนา หรือผู้ กระทาผิ ดเคยได้รับการว่ากล่ าว
ตักเตือนแล้ว แต่ยังกระทาผิดอีก
2.3 ติด “I” สาหรับผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา ทาให้เสื่อมเสียแก่วิชาชีพครู
และสถานศึกษา
2.4 พักการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาหรับความผิดที่ร้ายแรง หรือมีความประพฤติที่ส่อให้
เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่วิชาชีพและชื่อเสียงของสถานศึกษา ทั้ งยังเคยถูกภาคทัณฑ์มาแล้ว หรือขาด
การปฏิบัติการสอนเกินร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด หรือมีความประพฤติเสียหายจนโรงเรียนไม่สามารถบังคับ
บัญชาได้
2.5 ตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็น “ตก / ระดับ F” ในรายวิชาการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึ ก ษา เป็ น “ตก / ระดั บ F” ส าหรั บ ความผิ ด ที่ ร้ า ยแรงซึ่ ง ท าให้ เ สื่ อ มเสี ย แก่ วิ ช าชี พ ครู แ ละ
สถานศึกษา

แนวปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

3. ผู้มีอานาจลงโทษ
3.1 การว่ากล่าวตักเตือน โดยอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลั ยและผู้ ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.2 การภาคทัณฑ์
3.2.1 สาหรับความผิดไม่ร้ายแรง ให้ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูนิเทศประจาโรงเรียน
ทาการภาคทัณฑ์ และแจ้งให้อาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัยทราบ
3.2.2 สาหรับความผิดร้ายแรง ให้เสนอเรื่องมายังฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อจะ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง
3.3 การติ ด “I” /การพั ก การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ สอบสวน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษ ซึ่งมี 3 ระดับ คือ
3.3.1 ระดับโรงเรียน
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาเป็นประธาน ครูนิเทศประจาโรงเรียน / ครูพี่ เลี้ ยง / อาจารย์
นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการนิเทศนักศึกษาฯในโรงเรียนนั้น เป็นกรรมการ
3.3.2 ระดับมหาวิทยาลัย
รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ที่รับผิดชอบฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เป็นประธาน อาจารย์นิเทศก์ในฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ทาความผิดและ /
หรือหัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาทาความผิด เป็นกรรมการ
ในกรณีที่ฝุ ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาความผิด
อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
4. การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ถ้านักศึกษาเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร ไป
ยังรองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ที่รับผิดชอบฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับทราบคาสั่งลงโทษ
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คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ที่ปรึกษา
1. อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์
2. อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์
4. อาจารย์คาจันทร์ ร่มเย็น
5. อาจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์
6. อาจารย์กรรัช มากเจริญ
คณะผู้จัดทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์
อาจารย์ ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์
อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
อาจารย์ ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่าทรัพย์
อาจารย์อุกฤษฏ์ นาจาปา
อาจารย์ชนิสรา ไกรสีห์
อาจารย์ธนากร เทียมทัน

คณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝุายบริหารและแผนงาน
รองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์สุวิมล ชูสุวรรณ
อาจารย์อรรจนีย์ ศรีธรรมศาสน์
อาจารย์นิยม ขุนรองรัมย์
อาจารย์ชนิตา บุตรรัตนะ
อาจารย์ปัฐพงศ์ เทียมตรี
อาจารย์ทรรศนันท์ ชินศิริพันธุ์
อาจารย์กรนาริน สาริยา
อาจารย์วิภารัตน์ อิ่มรัมย์
ว่าที่ร้อยตรีปฏิวัติ ปฏิสังข์
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