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คำนำ 
 

  หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดให้
มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตามข้อกำหนดของคุรุสภา เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการฝึกหัดครูให้สูงขึ้น โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาจะมีทักษะในการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้และ
พัฒนาการเรียนการสอนและงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำความรู้และทฤษฎีที่ศึกษาในชั้น
เรียนไปประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษา เพ่ือสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในกระบวนการทำงาน โดย
มีครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
อีกทั้งยังมีอาจารย์นิเทศก์จากคณะครุศาสตร์ และจากคณะผู้ร่วมผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จะให้
คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลนักศึกษาให้มีคุณภาพตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงจัดทำคู่มือนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับการ
นิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์กลางและอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา 
 คณะผู้จัดทำหวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ และสร้างความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติให้ตรงกัน สำหรับทุกส่วนฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพ่ือให้กระบวนการนิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 
                  คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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อาจารย์นิเทศก์ 
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ 
  อาจารย์นิเทศก์ คือ อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นิเทศ
นักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศก์กลาง และอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความใกล้ชิดกับนักศึกษาที่ต้องทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนํา กำกับ ติดตาม ดูแล และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจน
ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ร่วมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2. เข้าร่วมในการปฐมนิเทศนักศึกษาหรืออบรมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สัมมนาระหว่างการ

ปฏิบัติการสอน และสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอน 
3. ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูของนักศึกษา 
4. ร่วมประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งทางมหาวิทยาลัย สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
5. นิเทศงานปฏิบัติการสอน และงานด้านอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ รวมถึงการ 

ปฏิบัติตนของนักศึกษา 
6. นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 

2 ครั้ง และมีการสอบการปฏิบัติการสอนโดยอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา 
7. ประเมิน และส่งผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษา ตาม

ปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการกำหนดอาจารย์นิเทศก์ เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ อาจารย์
นิเทศก์สาขาวิชา อาจารย์นิเทศก์กลุ่มวิชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียด อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา อาจารย์นิเทศก์กลุ่มวิชา 
ที่มา คณาจารย์ที่สังกัด 12 สาขาวิชา คณาจารย์ที่สังกัด 4 กลุ่มวิชา 

หน้าที่หลัก นิเทศงานปฏิบัติการสอน และให้คำปรึกษา
ในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 

นิเทศงานปฏิบัติการสอน และงานด้าน
อื ่น ๆ ในภาพรวม และให้คำปร ึกษา
เกี่ยวกับวิชาชีพครู 

กลุ่มนักศึกษาที่
รับผิดชอบ 

นักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ตามที่อาจารย์
สังกัด 

นักศึกษาของแต่ละโรงเรียน ตามสายการ
นิเทศ 

จำนวนนักศึกษาที่
รับผิดชอบ 

อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 10 คน อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 10 คน 
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เอกสารและหลักฐานในการวัดประเมินผลการนิเทศ 
   เอกสาร หลักฐาน และผลผลิตงานในการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา       
มีดังนี ้

1. ตารางสอน (ดำเนินการตลอดปีการศึกษา) 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ (ดำเนินการตลอดปีการศึกษา) 
3. สื่อการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้ (ดำเนินการตลอดปีการศึกษา) 
4. ผลงานนักเรียน (ถ้ามี)  
5. สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (เล่มสีม่วง) (ดำเนินการ

ตลอดปีการศึกษา) 
6. สมุดนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (เล่มสีเหลือง)  (ดำเนินการตลอดปี

การศึกษา) 
7. สมุดบันทึกการประชุม (ถ้ามี) 
8. แฟ้มข้อมูลการร่วมกิจกรรม (ดำเนินการตลอดปีการศึกษา) 
9. งานวิจัยในชั้นเรียน (โครงร่างงานวิจัย : ดำเนินการในภาคการศึกษาที่ 1 รูปเล่มงานวิจัยและบทความ

งานวิจัย : ดำเนินการในภาคการศึกษาท่ี 2)  
10. E-PLC (ดำเนินการในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2) 
11. คลิปการสอน Best Practice (ดำเนินการในภาคการศึกษาท่ี 2) 
12. โครงการด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาโรงเรียน (โรงเรียนละ 1 โครงการ : ดำเนินการในภาคการศึกษาท่ี 1) 
13. การประเมินสมรรถนะการสอนของนักศึกษา (สอบสอนในชั ้นเรียนจริง) (ดำเนินการตลอดปี

การศึกษา) 
14. การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้น (ดำเนินการตลอดปีการศึกษา) 
15. การปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนตามที่โรงเรียนมอบหมาย (ดำเนินการตลอดปีการศึกษา) 
16. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

 
การวัดประเมินผลการนิเทศ 

ที ่ ผลการประเมิน ร้อยละของคะแนน 
1 คะแนนประเมินผลจากโรงเรียน 50 

2 
คะแนนประเมินผลจากมหาวิทยาลัย  50 
2.1 คะแนนนิเทศของสาขาวิชา 40 
2.2 คะแนนนิเทศของกลุ่มวิชา และคะแนนศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 10 

รวม 100 
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ระดับคะแนนจากการวัดประเมินผลการนิเทศ 
  กำหนดให้การประเมินผล เป็นค่าระดับ 8 ระดับ ดังนี้ 

เกรด ผลการประเมิน ค่าระดับคะแนน คะแนน 
A ดีเยี่ยม 4.0 90 
B+ ดีมาก 3.5 85 
B ดี 3.0 80 

C+ ดีพอใช้ 2.5 75 
C พอใช้ 2.0 70 

D+ อ่อน 1.5 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
D อ่อนมาก 1.0 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

*** ในกรณีที่นักศึกษาได้รับคะแนนจากการนิเทศของกลุ่มวิชา และคะแนนจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
ต่ำกว่าร้อยละ 7 ทางสาขาวิชาจะดำเนินการพิจารณาเกรดในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใหม่
อีกครั้ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคะแนนประเมินผลจากมหาวิทยาลัย 
 
แนวทางการนิเทศและประเมินผลร่วมกันของสาขาวิชา 

1. พฤติกรรมและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. การผลิตสื่อ / นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
4. การทำงานวิจัยในชั้นเรียน 
5. การประเมินสมรรถนะการสอนของนักศึกษา (สอบสอนในชั้นเรียนจริง) 
6. E-PLC  
7. คลิปการสอน (Best Practice) 
8. อ่ืน ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด 

 
รายละเอียดการส่งเอกสาร หลักฐาน และผลผลิตงาน 

ที ่ เรื่อง รูปแบบ กำหนดส่ง สถานที่ส่ง/หน่วยงาน 

ภาระงานในโรงเรียน 

1 สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
ประจำวันในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา  

งานบุคคล : ให้บันทึกภาระงาน
ประจำ และงานที่ได้รับ
มอบหมายลงในสมุดบันทึกการ
ปฏิบัติงานประจำวันในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(เล่มม่วง) 

ส่งในวันสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ูคณะครุศาสตร์ 
สำนักงานคณะครุศาสตร์  



  

 

4 คณะกรรมการศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
 

ที ่ เรื่อง รูปแบบ กำหนดส่ง สถานที่ส่ง/หน่วยงาน 

2 โครงการด้านวิชาการเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียน ในหัวข้อ 
“การสร้างจิตสำนึก
พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย” (โรงเรียน
ละ 1 โครงการ) 

งานกลุ่มโรงเรียน : จัดทำ
โครงการและสรุปโครงการเป็น
รูปเล่มสมบูรณ์ ตามคู่มือการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(เล่มฟ้า) 
เล่มที่ 1 ต้นฉบับ 
เล่มที่ 2 เล่มสำเนา และไฟล์ 

ส่งในวันสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

เล่มที่ 1 ต้นฉบับ ส่งให้กับ
โรงเรียน 
เล่มที่ 2 และไฟล์ส่งศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
คณะครุศาสตร์ สำนักงาน
คณะครุศาสตร์ และส่ง
แนบไฟล์ใน Google 
Drive ที่กำหนด ทั้งไฟล์ 
Word และ PDF 

3 แผนการจัดการเรียนรู้ งานบุคคล : จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้เป็นรูปเล่มสมบูรณ์/
ไฟล์ Word และ PDF ตามท่ี
สาขาวิชากำหนด 

ในวันที่สาขาวิชากำหนดไว้ สาขาวิชา 

4 โครงร่างวิจัย (3 บท) งานบุคคล : จัดทำโครงร่างวิจัย
บทที่  1-3 (ไม่น้อยกว่า 10 หน้า) 

ในวันที่สาขาวิชากำหนดไว้ สาขาวิชา 

5 สื่อการจัดการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

งานบุคคล : จัดทำสื่อการสอน
ประกอบการจัดการเรียนการ
สอน และได้รับการตรวจสอบ
ผลงานตามบริบทของการนิเทศ
ของสาขาวิชาและนิเทศกลาง 
ช่วงที่ 1 อย่างน้อย 3 ชิ้น 
ช่วงที่ 2 อย่างน้อย 4 ชิ้น 
ช่วงที่ 3 อย่างน้อย 5 ชิ้น 

ช่วงวันของการนิเทศ
นักศึกษาในโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ของการนิเทศสาขาวิชา
และนิเทศกลาง 

โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

6 ป้ายนิเทศของห้องเรียน 
หรือป้ายนิเทศของโรงเรียน 

งานบุคคล : จัดทำป้ายนิเทศของ
ห้องเรียน หรือป้ายนิเทศของ
โรงเรียน โดยถ่ายภาพประกอบ
หลักฐานการดำเนินงาน และ
บันทึกในสมุดบันทึกการ
ปฏิบัติงานประจำวันในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(เล่มม่วง) 

ช่วงวันของการนิเทศ
นักศึกษาในโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ของการนิเทศสาขาวิชา
และนิเทศกลาง 

โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 



  

 

5 คณะกรรมการศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
 

ที ่ เรื่อง รูปแบบ กำหนดส่ง สถานที่ส่ง/หน่วยงาน 

7 ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
หรือครูประจำชั้น 

งานบุคคล : ปฏิบัติหน้าที่ครูที่
ปรึกษาหรือครูประจำชั้น โดย
ถ่ายภาพประกอบหลักฐานการ
ดำเนินงาน หรือเก็บคำสั่งแต่งตั้ง/
บันทึกข้อความมอบหมายการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน และ
บันทึกในสมุดบันทึกการ
ปฏิบัติงานประจำวันในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(เล่มม่วง) 

ช่วงวันของการนิเทศ
นักศึกษาในโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ของการนิเทศสาขาวิชา
และนิเทศกลาง 

โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

8 ปฏิบัติงานสนับสนุนการ
สอนตามท่ีโรงเรียน
มอบหมาย ได้แก่ งาน
วิชาการ งานบุคคล งาน
งบประมาณ และงาน
บริหารทั่วไป ภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่า 
40 ชั่วโมง 

งานบุคคล : ปฏิบัติหน้าที่ครูที่
ปรึกษาหรือครูประจำชั้น โดย
ถ่ายภาพประกอบหลักฐานการ
ดำเนินงาน หรือเก็บคำสั่งแต่งตั้ง/
บันทึกข้อความมอบหมายการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน และ
บันทึกในสมุดบันทึกการ
ปฏิบัติงานประจำวันในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(เล่มม่วง) 

ช่วงวันของการนิเทศ
นักศึกษาในโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ของการนิเทศสาขาวิชา
และนิเทศกลาง 

โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

9 การประเมินสมรรถนะการ
สอนของนักศึกษา (สอบ
สอนในชั้นเรียนจริง) 

งานบุคคล : นักศึกษาจะต้อง
ได้รับการประเมินสมรรถนะการ
สอนของนักศึกษา (สอบสอนใน
ชั้นเรียนจริง) โดยทางโรงเรียนจะ
เป็นผู้มอบหมายผู้ประเมิน ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ 
ครูพ่ีเลี้ยง และจะมีอาจารย์
นิเทศก์สาขาวิชาในการพิจารณา
ร่วมด้วย/สังเกตการณ์ ซึ่งจะ
ดำเนินการประเมิน 2 ครั้ง/ภาค
การศึกษา และทางโรงเรียนจะส่ง
คะแนนประเมินสมรรถนะการ

ส่งคะแนนตามปฏิทินการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565 

ประเมินครั้งที ่1 ส่ง
คะแนนผ่านระบบประเมิน 
(แบบลับ) 
ประเมินครั้งที ่2 ส่ง
คะแนนผ่านระบบประเมิน 
พร้อมกรอกลงในสมุด
นิเทศและประเมินผล (เล่ม
เหลือง) โดยจะต้องส่งแบบ
ลับที่ปิดผนึกอย่างมิดชิด  
ส่งศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ูคณะครุศาสตร์ 
สำนักงานคณะครุศาสตร์ 



  

 

6 คณะกรรมการศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
 

ที ่ เรื่อง รูปแบบ กำหนดส่ง สถานที่ส่ง/หน่วยงาน 

สอนของนักศึกษา พร้อมกับ
สมรรถนะด้านอ่ืน ๆ รวม 3 ด้าน 
ดังนี้ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ 2) 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
และชุมชน และ 3) ด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ครู และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พร้อม
บันทึกในสมุดนิเทศและ
ประเมินผล (เล่มเหลือง) 

(สามารถส่งทางไปรษณีย์
หรือทางโรงเรียนนำมาส่ง
เอง) 

10 E-PLC 2565 งานบุคคล : ดำเนินการเข้า
กิจกรรม 3 หลักสูตร และสรุป
การทำกิจกรรม E-PLC 2565 
หลักสูตรที่ 1 บทเรียน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู (เลือก
เรียนอย่างน้อย 3 บทเรียน จาก 
9 บทเรียน) 
หลักสูตรที่ 2 บทเรียนเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ฐานจากงานวิจัยโดย SEAMEO 
STEM-ED จำนวน 3 บทเรียน 
หลักสูตรที่ 3 ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครู (ดำเนิน
กิจกรรมและส่งงานตามวงรอบ 
PLC 3 วงรอบ) 
สรุปการทำกิจกรรม E-PLC 
2565  จำนวน 1 ชุด 

หลักสูตรที่ 1 บทเรียน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
(เลือกเรียนอย่างน้อย 3 
บทเรียน จาก 9 บทเรียน) 
อบรมและส่งงานภายใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
หลักสูตรที่ 2 บทเรียน
เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนที่มีฐาน
จากงานวิจัยโดย SEAMEO 
STEM-ED จำนวน 3 
บทเรียน อบรมและส่งงาน
ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2565 
หลักสูตรที่ 3 ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
(ดำเนินกิจกรรมและส่ง
งานตามวงรอบ PLC 3 
วงรอบ) 
- วงรอบที่ 1 ส่งงาน

ภายในวันที่ 15 
กรกฎาคม 2565 

หลักสูตรที่ 1 บทเรียน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ส่งผ่านระบบ Trainflix E-
PLC System 
หลักสูตรที่ 2 บทเรียน
เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนที่มีฐาน
จากงานวิจัยโดย SEAMEO 
STEM-ED จำนวน 3 
บทเรียน 
หลักสูตรที่ 3 ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
ส่งผ่านระบบ Trainflix E-
PLC System 
สรุปการทำกิจกรรม E-
PLC 2565  จำนวน 1 ชุด 
ส่งงานภายในวันที่ 19 
สิงหาคม 2565 ส่งผ่าน 
Google Drive ทีศู่นย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
กำหนด ทั้งไฟล์ Word 
และ PDF 



  

 

7 คณะกรรมการศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
 

ที ่ เรื่อง รูปแบบ กำหนดส่ง สถานที่ส่ง/หน่วยงาน 

- วงรอบที่ 2 ส่งงาน
ภายในวันที่ 22 
กรกฎาคม 2565 

- วงรอบที่ 3 ส่งงาน
ภายในวันที่ 29 
กรกฎาคม 2565 

สรุปการทำกิจกรรม E-
PLC 2565  จำนวน 1 ชุด 
ส่งงานภายในวันที่ 19 
สิงหาคม 2565 

11 งานอ่ืน ๆ ตามที่สาขาวิชา
กำหนด 

งานอ่ืน ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด ในวันที่สาขาวิชากำหนดไว้ สาขาวิชา 

ภาระงานในมหาวิทยาลัย 

12 ตรวจเครื่องแต่งกายและ
บุคลิกภาพ 

รับการตรวจเครื่องแต่งกาย และ
มีผลเป็น “ผ่าน” ในกิจกรรมการ
สัมมนาก่อน ระหว่าง และหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา รวมถึงการนิเทศและ
ประเมินผลจากสาขาวิชา/
อาจารย์นิเทศก์กลางในโรงเรียน 

ในกิจกรรมการสัมมนา
ก่อน ระหว่าง และหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา และการนิเทศ
และประเมินผลจาก
สาขาวิชา/อาจารย์นิเทศก์
กลางในโรงเรียน 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์
สาขาวิชาและอาจารย์
นิเทศก์กลุ่มวิชา (อาจารย์
นิเทศก์กลาง) 

13 เข้าร่วมการปฐมนิเทศและ
การสัมมนานักศึกษาก่อน
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา 

เข้าร่วมการปฐมนิเทศและการ
สัมมนา รวมทั้งให้ความร่วมมือ 
และตั้งใจในการทำกิจกรรม
ตลอดเวลา 

ตามปฏิทินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
และปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565 

ศูนยฝ์ึกประสบการณ์
วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์
สาขาวิชาและอาจารย์
นิเทศก์กลุ่มวิชา (อาจารย์
นิเทศก์กลาง) 

14 เข้าร่วมการสัมมนา
นักศึกษาระหว่างฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 

เข้าร่วมการปฐมนิเทศและการ
สัมมนา รวมทั้งให้ความร่วมมือ 
และตั้งใจในการทำกิจกรรม
ตลอดเวลา 

ตามปฏิทินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
และปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์
สาขาวิชาและอาจารย์
นิเทศก์กลุ่มวิชา (อาจารย์
นิเทศก์กลาง) 
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ที ่ เรื่อง รูปแบบ กำหนดส่ง สถานที่ส่ง/หน่วยงาน 

15 เข้าร่วมการสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 

เข้าร่วมการปฐมนิเทศและการ
สัมมนา รวมทั้งให้ความร่วมมือ 
และตั้งใจในการทำกิจกรรม
ตลอดเวลา 

ตามปฏิทินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
และปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์
สาขาวิชาและอาจารย์
นิเทศก์กลุ่มวิชา (อาจารย์
นิเทศก์กลาง) 

16 ความรับผิดชอบ/กิจกรรม
อ่ืน ๆ เช่น การส่งสมุด
บันทึกการปฏิบัติงาน
ประจำวันในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา (เล่ม
ม่วง) สมุดนิเทศและ
ประเมินผล (เล่มเหลือง) 
เป็นต้น 

ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตามปฏิทินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
และปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สำนักงานคณะ
ครุศาสตร์ 

17 กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่
สาขาวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัยกำหนด 

ดำเนินการ เข้าร่วมกิจกรรม และ
ให้ความร่วมมือตามงานที่มีการ
ชี้แจง และมอบหมายผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทั้ง Facebook 
กลุ่ม : ฝึกสอน มรภ.บุรีรัมย์ 
2565 ซึ่งมอบหมายหรือสื่อสาร
โดย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู สาขาวิชา/กลุ่มวิชา และ
หัวหน้าโรงเรียนแต่ละโรงเรียน 

ตามกำหนดการที่กำหนด ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สำนักงานคณะ
ครุศาสตร์ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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แนวปฏิบัติการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
การเตรียมการก่อนการนิเทศ 
1. ประสานนักศึกษาในโรงเรียนที่จะออกนิเทศ 
2. แจ้งกำหนดการออกนิเทศให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนที่จะออกนิเทศ ในกรณี

นิเทศก์กลาง ให้แจ้งตามบันทึกแบบฟอร์มที่คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดเตรียมไว้ 
(รับได้ที่ ว่าที่ ร.ต.ปฏิวัติ ปฏิสังข์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ) 

3. ในกรณีต้องการใช้รถของมหาวิทยาลัย ให้ประสานเรื ่องรถที ่จะใช้ออกนิเทศ ตามแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัย (ประสานแจ้งขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์) 

4. ในกรณีที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาในสาขาวิชาทราบ หรือแจ้งหัวหน้านักศึกษาประจำโรงเรียน
ทราบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (ว่าที่ ร.ต.ปฏิวัติ ปฏิสังข์) โพสต์แจ้งนักศึกษาใน Facebook กลุ่ม 
ฝึกสอน มรภ.2565 ก่อนการออกนิเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และแจ้งให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้ 

  4.1  จัดห้องที่จะใช้ดำเนินการนิเทศ ในกรณีนิเทศก์กลางให้จัดรวมเป็นห้องเดียว 
  4.2  ในกรณีนิเทศก์สาขาวิชาให้แจ้งครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมการนิเทศ ในกรณีนิเทศก์กลางให้แจ้ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ประจำโรงเรียน และครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมการนิเทศ 
 4.3  ให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน และผลผลิตงาน ตามรายละเอียดในหัวข้อเอกสาร
และหลักฐานในการวัดประเมินผลการนิเทศ 

5. การดำเนินการเพื่อรับการนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา และอาจารย์นิเทศก์กลาง โดยให้ยึดหลัก
ความเรียบง่าย และรบกวนทางโรงเรียนน้อยที่สุด แต่ให้ตรงตามสภาพจริงมากท่ีสุด 

 

ระหว่างการนิเทศ 
1. ส่งหนังสือขออนุญาตการนิเทศใหก้ับผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูผู้รับผิดชอบ (ถ้ามี) 
2. ในกรณีนิเทศก์กลาง ให้ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ประจำ

โรงเรียน และครูพี่เลี้ยง ให้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่โรงเรียนต้องดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา ดังนี้ 
2.1 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา 
2.2 คุณสมบัติครูพี ่เลี ้ยง การจัดชั ่วโมงการสอน สัดส่วนการประเมินให้คะแนน เกณฑ์การนิเทศ 

กำหนดเวลาการส่งคะแนนนิเทศ เป็นต้น 
2.3 ขออนุญาตให้อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาเข้านิเทศ โดยไม่ต้องแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับ

ทางโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา 
2.4 การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ จำนวน 4 หน้าที่ ในสถานศึกษา (วิชาการ งบประมาณ บุคคล และ

บริหารทั่วไป) 
2.5 การสอบถามข้อมูล สภาพ และปัญหาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาของ

นักศึกษา และข้อเสนอแนะจากทางโรงเรียน 



  

 

10 คณะกรรมการศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
 

3. ในกรณีนิเทศก์กลาง ให้สอบถามความเป็นอยู่ สภาพปัญหาต่าง ๆ จากนักศึกษาในโรงเรียน แล้วบันทึกลงแบบ
สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (เล่มสีม่วง) และสมุดลงเยี่ยมของแต่
ละโรงเรียน (ถ้ามี) ของแต่ละโรงเรียน ในกรณีนิเทศก์สาขาวิชา ให้สอบถามความเป็นอยู่ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
จากนักศึกษาในสาขาวิชา แล้วบันทึกลงแบบสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา (เล่มสีม่วง) ทั้งนี้ ขอให้แจ้งเน้นย้ำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการถ่ายภาพบรรยากาศ
การนิเทศ และโพสต์ลงใน Facebook กลุ่ม ฝึกสอน มรภ.2565 เพ่ือรายงานการนิเทศ (ควรโพสต์ภายใน 1 วัน 
หลังจากรับการนิเทศ)  

4. ประเมินและให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนลงในแบบประเมิน 
 

หลังการนิเทศ 
   ในกรณีนิเทศก์กลาง ให้รวบรวมแบบประเมินนักศึกษา โดยแยกตามโรงเรียนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
และส่งพร้อมบันทึกการนิเทศ : รายงานสภาพ หรือปัญหา และข้อเสนอแนะจากทางโรงเรียน (ถ้ามี) ส่งมาที่ศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด  
   ในกรณีนิเทศก์สาขาวิชา ให้รวบรวมแบบประเมินนักศึกษา ส่งให้หัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 และอาจมีการประชุมสรุปผลการนิเทศนักศึกษา
ของสาขาวิชา 
 
กรณีพบปัญหาการนิเทศ 

 
  ในกรณีพบปัญหาโรงเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียน ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา หรือกรณีที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เกิดความไม่สบายใจ มีความขัดแย้งกับ
บุคลากรในโรงเรียน และมีความอึดอัดใจ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จึงขอให้
อาจารย์นิเทศก์รีบประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาโดยด่วน หรือประสานงานที่คณะกรรมการ
ศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้โดยตรง 
 
  ในกรณีที ่พบนักศึกษาดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่ผิด และส่งผลเสียต่อคณะ มหาวิทยาลัย โรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ วงการทางการศึกษา หรือผู้อื่นที่เก่ียวข้อง ขอให้อาจารย์นิเทศก์ช่วยดำเนินการแจ้งนักศึกษา
และผู้เกี ่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดให้คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ทราบ เพื่อจะ
ดำเนินการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติและบทลงโทษ ดังต่อไปนี้ 
  การพิจารณาโทษของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  1. ความประพฤติของนักศึกษาฯ ที่ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง มีดังต่อไปนี้ 
   1.1 การกระทำความผิดในคดีอาญาและคดีแพ่ง  
   1.2 ความผิดฐานชู้สาว  
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   1.3 เสพสุรา ยาเสพติด ของมึนเมาจนครองสติไม่ได้  
   1.4 ลักขโมย  
   1.5 ก่อการทะเลาะวิวาท หรือยุยงให้เกิดการแตกความสามัคคี  
   1.6 ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
   1.7 ทำลายทรัพย์สมบัติส่วนรวม หรือของบุคคลอื่นให้เสียหาย  
   1.8 ก่อให้เกิดหนี้สินในระหว่างที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แล้วไม่ยอมใช้คืน  
   1.9 เล่นการพนัน หรือมั่วสุมในสถานที่ไม่เหมาะสม 
   1.10 การโพสต์ให้ผู้อื่นเสียหาย หรือกล่าวหาผู้อื่น จนทำให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานมีความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง 
   1.11 เป็นผู้ประพฤติชั่ว หรือกระทำการใด ๆ อันทำให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงของ
คร ู 
  2. นักศึกษาที่ประพฤติผิดระเบียบ มีโทษ 5 สถาน ได้แก่ 
    2.1 ว่ากล่าวตักเตือน สำหรับความผิดครั้งแรกท่ีไม่ร้ายแรง หรือความผิดอันเกิดจากการเข้าใจผิด 
ซึ่งจะกระทำด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ 
   2.2 ภาคทัณฑ์ สำหรับความผิดที่ผู ้กระทำส่อเจตนา หรือผู้กระทำผิดเคยได้รับการว่ากล่าว 
ตักเตือนแล้ว แต่ยังกระทำผิดอีก 
   2.3 ติด “I” สำหรับผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา ทำให้เสื่อมเสียแก่วิชาชีพครู 
และสถานศึกษา 
   2.4 พักการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับความผิดที่ร้ายแรง หรือมีความประพฤติที่ส่อให้ 
เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่วิชาชีพและชื่อเสียงของสถานศึกษา ทั้งยังเคยถูกภาคทัณฑ์มาแล้ว หรือขาด
การปฏิบัติการสอนเกินร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด หรือมีความประพฤติเสียหายจนโรงเรียนไม่สามารถบังคับ
บัญชาได้ 
   2.5 ตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็น “ตก / ระดับ F” ในรายวิชาการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา เป็น “ตก / ระดับ F” สำหรับความผิดที่ร้ายแรงซึ่งทำให้เสื่อมเสียแก่วิชาชีพครูและสถานศึกษา 
  3. ผู้มีอำนาจลงโทษ 
   3.1 การว่ากล่าวตักเตือน โดยอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยและผู้ที ่ได้รับมอบหมายจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.2 การภาคทัณฑ์ 
     3.2.1 สำหรับความผิดไม่ร้ายแรง ให้ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูนิเทศประจำโรงเรียน 
ทำการภาคทัณฑ์ และแจ้งให้อาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัยทราบ 
     3.2.2 สำหรับความผิดร้ายแรง ให้เสนอเรื่องมายังศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือ
จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง 
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   3.3 การติด “I” /การพักการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แต่งตั ้งคณะกรรมการ สอบสวน 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษ ซึ่งมี 3 ระดับ คือ 
    3.3.1 ระดับโรงเรียน 
     ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน ครูนิเทศประจำโรงเรียน / ครูพี ่เลี ้ยง / 
อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการนิเทศนักศึกษา ฯ ในโรงเรียนนั้น เป็นกรรมการ 
    3.3.2 ระดับมหาวิทยาลัย 
     รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ที่รับผิดชอบศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเป็นประธาน อาจารย์นิเทศก์ในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ทำ
ความผิดและ /หรือหัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาทำความผิด เป็นกรรมการ 
     ในกรณีที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา
ความผิด อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
  4. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ 
   ถ้านักศึกษาเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร ไป
ยังรองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ที่รับผิดชอบศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับทราบคำสั่งลงโทษ 
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แบบฟอร์มต่าง ๆ 
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บันทึกการนิเทศ 
ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา............................................................................................................................. .................  
รหัสนักศึกษา ............................ รหัสนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หมายเลข 3 หลัก) ................ หมู่...... 
โรงเรียน .................................................................................... อำเภอ ................................................................... 
วัน เดือน ปี นิเทศ ............................................................................................... เวลา  ................. - ............... น. 
 
สภาพหรือปัญหา 
......................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ............................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................ ....................................................................................................................   
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

ข้อเสนอแนะจากทางโรงเรียน
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................ ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................................ ............................ 
 

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

       อาจารย์นิเทศกผ์ู้บันทึก 
         .........../......................./................. 

สำหรับอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา 



  

 

15 คณะกรรมการศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
 

 
 

บันทึกการนิเทศ 
โรงเรียน ......................................................................................................... อำเภอ ............................................. 
จังหวัด ................................................................. จำนวนนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ..................... คน 
วัน เดือน ปี นิเทศ ............................................................................................... เวลา  ................. - ............... น. 
 
สภาพหรือปัญหา 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................. ...................................  
.............................................................................................. ......................................................................................  
 
ข้อเสนอแนะจากทางโรงเรียน
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ ............................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  
 
 
 
 

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

อาจารย์นิเทศก์ผู้บันทึก 
.........../......................./................. 

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

อาจารย์นิเทศก์ผู้บันทึก 
.........../......................./................. 

สำหรับอาจารย์นิเทศก์กลาง 
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-ตัวอย่าง- 

แบบประเมินนิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ ............ ปีการศึกษา ................................. 

สาขาวิชา.......................................................... คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ............................................................................................................................................................... 
รหัสนักศึกษา........................................รหัสนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หมายเลข 3 หลัก).............................. 
สาขาวิชา ...........................................................................................................................หมู่............................................ 
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน.................................................................................................................................................... 
วิชาที่ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ตรวจ.............................................................................................................................. 
จำนวนคาบสอน................คาบ/สัปดาห์ ชื่อครูพี่เลี้ยง........................................................................................................ 
วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.....................................................................................สัปดาห์ที่ประเมิน........................................ 
คำชี้แจง  แบบนิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สำหรับอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา ใช้บันทึกเมื่อนิเทศนักศึกษา จาก

การสังเกต สัมภาษณ์ผู้เกีย่วขอ้ง และประเมินผลงาน โดยทำเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนนระดับคุณภาพ   ที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ประเมิน (โดย
เทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดให้) 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

   
1 บุคลิกภาพภายในและภายนอก / การมาปฏบิัติงาน    
2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้/ แผนการจัดประสบการณ ์    
3 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ    
4 การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ / การจัดประสบการณ์     
5 การจัดทำสื่อ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้    
6 การบันทึกการปฏบิัติงานประจำวัน    
7 โครงการด้านวชิาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน หรือการทำวิจัยในชั้นเรียน    
8 การร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนและชุมชนอย่างสรา้งสรรค์    
9 การมีส่วนร่วมในการวางแผน / พัฒนาหรือแก้ปัญหาในการปฏบิัติหน้าที่    
10 การประเมินสมรรถนะการสอนของนักศึกษา (สอบสอนในชัน้เรียนจริง)    

รวม  (40 คะแนน)  
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

จุดเด่น  .................................................................................................................................................. 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ  ....................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ ..................................................... อาจารย์นิเทศก์       ลงชื่อ .................................................... อาจารย์นิเทศก์      
       (....................................................)                                     (....................................................) 
        ........./......................./.................                                      ........./......................../.................        
 

สำหรับอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา 
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แบบประเมินนิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ ............ ปีการศึกษา ................................. 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ......................................................................................................................................................... 
รหัสนักศึกษา........................................รหัสนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หมายเลข 3 หลัก)........................ 
สาขาวิชา ...........................................................................................................................หมู่...................................... 
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน............................................................................................................................................... 
วิชาที่ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ตรวจ........................................................................................................................ 
จำนวนคาบสอน................คาบ/สัปดาห์ ชื่อครูพ่ีเลี้ยง................................................................................................. 
วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.....................................................................................สัปดาห์ที่ประเมิน................................. 
คำชี้แจง  แบบนิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครใูนสถานศึกษา สำหรับอาจารย์นิเทศก์กลาง  ใช้บันทึกเมื่อนิเทศ
นักศึกษา จากการสังเกต สัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง และประเมินผลงาน โดยทำเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนระดับคณุภาพที่ตรง
กับความคิดเห็นของผู้ประเมิน (โดยเทียบกับเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนดให้) 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

2 1 0 
1 การแต่งกายและรูปลักษณ์ภายนอก    

2 การมาปฏิบัติงาน    
3 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์    
4 การออกแบบการจัดการเรียนรูท่ี้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
5 การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ / การจัดประสบการณ์     
6 การจัดทำสื่อ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้    
7 การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน    
8 โครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน หรือการทำวิจัยในชั้นเรียน    
9 การร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนและชุมชนอย่างสร้างสรรค์    
10 การมีส่วนร่วมในการวางแผน / พัฒนาหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าท่ี    

รวม  (20 คะแนน)  
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

จุดเด่น  .................................................................................................................................................. 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ  ....................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ ..................................................... อาจารย์นิเทศก์      ลงชื่อ .................................................... อาจารย์นิเทศก์      
       (....................................................)                                 (....................................................) 
        ........./......................./.................                                   ........./......................../.................        

สำหรับอาจารย์นิเทศก์กลาง 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนนิเทศ  
สำหรับอาจารย์นิเทศก์กลาง   

คำชี้แจง     
  1. หลักเกณฑ์การให้คะแนนการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในสถานศึกษา   
ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสิ้น 10 องค์ประกอบ  โดยแบ่งระดับการประเมินคุณภาพออกเป็น 3 ระดับ คือ 0 , 1 
และ 2  ตามเกณฑ์ในแต่ละด้าน อาจารย์นิเทศก์กลาง (ผู้ประเมิน) ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และ
ตรวจผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาประกอบการพิจารณา 
 2. กำหนดให้อาจารย์ผู้นิเทศก์ กรอกข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วน และทำเครื่องหมาย  ในช่อง
ระดับคุณภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในช่วงเวลาที่เข้าทำการนิเทศ จากนั้นรวมคะแนนที่ได้จากการนิเทศลงในช่อง
รวมคะแนนในแบบประเมินนิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา  
 

องค์ประกอบที่ 1 การแต่งกายและรูปลักษณ์ภายนอก 
วิธีการประเมิน  :  ตรวจการแต่งกายจากลักษณะภายนอก 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
  2 คะแนน = แต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกลักษณะ 
 1 คะแนน = แต่งกายผิดระเบียบหรือมีรูปลักษณ์ภายนอกผิดจากท่ีระบุ 1-2 จุด 
 0 คะแนน = แต่งกายผิดระเบียบหรือมีรูปลักษณ์ภายนอกผิดจากท่ีระบุ เกินกว่า 2 จุด 
 

นักศึกษาหญิง : ใส่รองเท้าคัตชูสีดำ มีส้น ความสูงไม่เกิน 3 นิ้ว ไม่ใช่ส้นเข็ม ไม่ใช่ส้นตึก และไม่ใช่ส้น
เตารีด รวบผมหรือติดเน็ตผม ไม่ใส่หรือใส่แต่มีขนาดพอเหมาะ (ถ้ามีสีต้องไม่ฉูดฉาด) 
และไม่มันวาว ใส่เข็มขัดสีดำหัวตรามหาวิทยาลัย ติดเครื่องหมายติดอก  ปกเสื้อและ
กระดุมของมหาวิทยาลัย ใส่กระโปรงคลุมเข่าพอประมาณไม่ยาวเกินไป ใส่เสื้อสีขาว
ไม่รัดรูป ไม่ทาเล็บมือหรือไว้เล็บยาว (ห้ามใส่เสื้อคลุม อนุญาตให้ใส่เสื้อกันหนาวสี
สุภาพเฉพาะฤดูหนาวเท่านั้น) 

นักศึกษาชาย : ใส่รองเท้าคัตชูสีดำ ใส่ถุงเท้าสีดำ ติดกระดุมคอเสื้อและแขนเสื้อ ผูกเนกไท  ของ
มหาวิทยาลัย ผมสั้น ไม่ไว้หนวดเครา ใส่เข็มขัดสีดำ หัวตรามหาวิทยาลัย ไม่ไว้เล็บ
ยาว ไม่ใส่ตุ้มหู ไม่แต่งหน้า 

 
 
 
 
 

สำหรับอาจารย์นิเทศก์กลาง 
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องค์ประกอบที่ 2 การมาปฏิบัติงาน 
วิธีการประเมิน  : ตรวจจากใบลงเวลาปฏิบัติงานประจำวัน และสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงโดยนับ การขาดและลาแบบ
สะสม 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
         ช่วงที่ 
คะแนน 

1 
สัปดาห์ที่ 1-5 

2 
สัปดาห์ที่ 6-10 

3 
สัปดาห์ที่ 11-15 

4 
สัปดาห์ที่ 16-20 

 
 
 

2 คะแนน 

ไม่เคยขาดงานและมา
ปฏิบัติงานตรงเวลา 
มาถึงโรงเรียนก่อน 
7.30 น. เป็นประจำ 
ไม่เคยขาดงานหรือ
ขาด/ลา ไม่เกิน 1 ครั้ง      
(1 วัน) โดยแจ้งให้ทาง
โรงเรียนทราบ
ล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

มาปฏิบัติงานตรงต่อ
เวลา ถึงโรงเรียนก่อน 
7.30 น. เป็นประจำ  
ไม่เคย ขาดงาน  
หรือ ขาด/ลาไม่เกิน   
1 ครั้ง ( 2 วัน)  
โดยแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

มาปฏิบัติงานตรงต่อ
เวลา ถึงโรงเรียนก่อน 
7.30 น. เป็นประจำ  
ไม่เคยขาดงาน หรือ 
ขาด/ลาไม่เกิน 2 ครั้ง  
(ไม่เกิน 4 วัน ) โดย
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร 

มาปฏิบัติงาน 
ตรงต่อเวลา  
ถึงโรงเรียนก่อน  
7.30 น. เป็นประจำ  
ไม่เคยขาดงาน หรือ 
ขาด/ ลา ไม่เกิน  
3 ครั้ง  (ไม่เกิน  
6 วัน ) โดยแจ้ง 
ให้ทราบล่วงหน้า 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 

1 คะแนน 

มาปฏิบัติงานหลัง 
7.30 น. เป็นบางครั้ง 
ขาด/ลา 1 ครั้ง โดย 
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์ อักษร 

มาปฏิบัติงานหลัง 
7.30 น. เป็นบางครั้ง 
ขาด/ ลา 1 ครั้ง โดย
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร 

มาปฏิบัติงานหลัง 
7.30 น. เป็นบางครั้ง 
ขาด /ลา 2 ครั้ง  
โดยแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

มาปฏิบัติงานหลัง  
7.30 น. เป็นบางครั้ง 
ขาด/ ลา 3 ครั้ง  
โดยแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

 
 

0 คะแนน 

มาปฏิบัติงานหลัง 
7.30 เป็นประจำหรือ 
ขาด 1 ครั้งขึ้นไป  
โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า หรือไม่มี 
ลายลักษณ์อักษร 

มาปฏิบัติงานหลัง 
7.30 เป็นประจำ หรือ 
ขาด/ ลา เกิน 1 ครั้ง 
โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า หรือไม่มี 
ลายลักษณ์อักษร 

มาปฏิบัติงานหลัง 
7.30 เป็นประจำ 
หรือ ขาด/ ลา เกิน  
2 ครั้ง โดยไม่แจ้ง 
ให้ทราบล่วงหน้า 
หรือไม่มีลายลักษณ์
อักษร 

มาปฏิบัติงานหลัง  
7.30 น. เป็นประจำ 
หรือ ขาด /ลา  
เกิน 3 ครั้ง โดย 
ไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า หรือไม่มี 
ลายลักษณ์อักษร 

 
 หมายเหตุ :   1.  กรณีลาป่วยให้นักศึกษาส่งใบลาวันแรกที่มาปฏิบัติงาน  

                 2.  กรณีติดต่อธุระกับทางมหาวิทยาลัยไม่นับเป็นวันลา 
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องค์ประกอบที่ 3 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์ 
วิธีการประเมิน : นับแผนการจัดการเรียนรู้ตามตารางสอน สัมภาษณ์ครูพ่ีเลี้ยง สัมภาษณ์นักศึกษา ตรวจลักษณะ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์  (ตรวจเฉพาะแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามสาขา
วิชาเอก และเริ่มตรวจที่แผนที่ 2 เป็นต้นไป) และรูปแบบการเขียนให้ใช้ตามสถานศึกษา หรือตามที่สาขาวิชา
กำหนด  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

2 คะแนน = เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์ เรียงตามลำดับทุกแผน และ
ล่วงหน้า 1 สัปดาห์  โดยผ่านการตรวจจากครูพ่ีเลี้ยง และมีลายมือชื่อกำกับ 

1 คะแนน = เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์ เรียงตามลำดับทุกแผน และ
ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ แต่ยังไม่ผ่านการตรวจโดยครูพ่ีเลี้ยง และไม่มีลายมือชื่อกำกับ 

0 คะแนน = ไม่เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  / แผนการจัดประสบการณ์ เรียงตามลำดับหรือไม่
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์ล่วงหน้า 

 
องค์ประกอบที่  4  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

วิธีการประเมิน  :  นับจำนวนกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มีคำที่ใช้ เช่น การสืบค้น การสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง การทำกิจกรรมกลุ่ม การเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน การตั้งคำถามที่ส่งเสริมการคิดด้วยตนเอง การคำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การให้เด็กมีส่วนร่วม เป็นต้น) ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  / แผนการจัด
ประสบการณ์รวมกันทุกแผน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

2 คะแนน = ออกแบบการจัดการเรียนรู้ / การจัดประสบการณ์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยระบุ
ไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครึ่งหนึ่งของจำนวนแผนการจัดการเรียนรู้ 

1 คะแนน = ออกแบบการจัดการเรียนรู้ / การจัดประสบการณ์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยระบุ
ไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างน้อย 1-2 กิจกรรม 

0 คะแนน = ออกแบบการจัดการเรียนรู้ / การจัดประสบการณ์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ไม่มี
ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้ หรือไม่ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์ 
วิธีการประเมิน :  ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ ย้อนหลังทุกแผน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

2 คะแนน = มีการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้/แผนจัดประสบการณ์ ที่แสดงถึงการบรรลุ
หรือไม่บรรลุตามจุดประสงค์ของการสอนแต่ละครั้งอย่างเป็นปัจจุบัน และบันทึก
อย่างละเอียดทุกแผน (บันทึกอย่างละเอียด หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนรู้ใน
ทุกประเด็น เช่น KPA เป็นต้น) 

1 คะแนน = มีการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนจัดประสบการณ์ ที่แสดงถึงการบรรลุ
หรือไม่บรรลุตามจุดประสงค์ของการสอนแต่ละครั้งอย่างเป็นปัจจุบัน  แต่บันทึก
ละเอียดบ้าง ไม่ละเอียดบ้าง 

0 คะแนน = ไม่มีการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ ที่เป็นปัจจุบัน  
หรือบันทึกบ้างบางครั้ง หรือไม่บันทึกล่วงหน้า 

 
องค์ประกอบที่ 6  การจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

วิธีการประเมิน : นับจำนวนสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาผลิตขึ้นเอง และสื่อท่ีนักศึกษาได้มีการ
วางแผนการจัดทำร่วมกับนักเรียน โดยระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ (ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิต) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

      ช่วงท่ี 
 คะแนน 

ช่วงที่ 1 
สัปดาห์ที่ 1-7 

ช่วงที่ 2 
สัปดาห์ที่ 8-14 

ช่วงที่ 3 
สัปดาห์ที่ 15-20 

 
2 คะแนน 

มีสื่อและนวัตกรรม เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้  
อย่างน้อย 3 ชนิด 

มีสื่อและนวัตกรรม เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 
อย่างน้อย  4 ชนิด 

มีสื่อท่ีผลิตขึ้นเองเพ่ือใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้ 
อย่างน้อย 5 ชนิด 

 
1 คะแนน 

มีสื่อและนวัตกรรม เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้  
อย่างน้อย 2 ชนิด 

มีสื่อท่ีผลิตขึ้นเองเพ่ือใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้ 
อย่างน้อย 3 ชนิด 

มีสื่อท่ีผลิตขึ้นเองเพ่ือใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้  
อย่างน้อย  4 ชนิด 

 
0 คะแนน 

มีสื่อและนวัตกรรม เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้   
1  ชนิด 

มีสื่อท่ีผลิตขึ้นเองเพ่ือใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้  
น้อยกว่า 3 ชนิด 

มีสื่อท่ีผลิตขึ้นเองเพ่ือใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้ 
น้อยกว่า 4 ชนิด 

 

หมายเหตุ :  ชนิดของสื่อ  หมายถึง  ประเภทของสื่อ  เช่น ใบงาน ใบความรู้  ppt  เป็นต้น 
     (ไม่นับรวมแบบฝึกหัดท้ายบท) 
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องค์ประกอบที่ 7 การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน 
วิธีการประเมิน :  ตรวจสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (เล่มสีม่วง) 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

2 คะแนน = บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันอย่างละเอียด โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน  ที่
ระบุเวลา กิจกรรมที่ทำ เนื้อหาที่สอน รายละเอียดของงานพิเศษที่ปฏิบัติ หรือ
ทำงานที่ได้รับหมอบหมาย และครูพี่เลี้ยง หรือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หรืออาจารย์
นิเทศก์ประจำโรงเรียน ลงลายมือชื่อรับรองอย่างเป็นปัจจุบัน 

1 คะแนน = บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันอย่างละเอียด โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติการสอน 
แต่ไม่ระบุกิจกรรม เนื้อหาที่สอน รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ หรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย และครูพี ่เลี ้ยง หรือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หรืออาจารย์นิเทศก์ประจำ
โรงเรียน ลงลายมือชื่อรับรองอย่างเป็นปัจจุบัน 

0 คะแนน = บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันแต่ไม่ละเอียด หรือ ไม่บันทึกการปฏิบัติงาน
ประจำวัน หรือบันทึกบ้างไม่บันทึกบ้าง 

 
องค์ประกอบที่ 8  โครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน/การทำวิจัยในชั้นเรียน 

วิธีการประเมิน  :  พิจารณาหลักฐานโครงการด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาโรงเรียน หรือทำการวิจัยในชั้นเรียน 
8.1  การประเมินโครงการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียน (สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1) 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

       ช่วงที่ 
คะแนน 

1 
สัปดาห์ที่ 1-7 

2 
สัปดาห์ที่ 8-14 

3 
สัปดาห์ที่ 15-20 

2 คะแนน 

- มีเอกสารโครงการ 
ที่ได้รับอนุมัติและมี
ลายเซ็นผู้อนุมัติโครงการ 

- มีเอกสารโครงการ 
ที่ได้รับอนุมัติและมีลายเซ็น
ผู้อนุมัติโครงการ 
- มีหลักฐานการดำเนิน
โครงการ 

- มีเอกสารโครงการที่ได้รับ
อนุมัติและมีลายเซ็นผู้อนุมัติ
โครงการ 
- มีผลการดำเนินโครงการ 
- มีเล่มสรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

1 คะแนน 

- มีเอกสารโครงการ 
แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ 
- หรือมีหลักฐานการ
ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำ
โครงการ หรือมีเอกสาร 
ร่างโครงการ 

- มีเอกสารโครงการ 
ที่ได้รับอนุมัติและมีลายเซ็น
ผู้อนุมัติโครงการ 
แต่ยังไม่ได้ดำเนินงาน 

- มีเอกสารโครงการที่ได้รับ
อนุมัติและมีลายเซ็นผู้อนุมัติ
โครงการ 
- มีหลักฐานการดำเนินโครงการ
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
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       ช่วงที่ 
คะแนน 

1 
สัปดาห์ที่ 1-7 

2 
สัปดาห์ที่ 8-14 

3 
สัปดาห์ที่ 15-20 

0 คะแนน 
-ไม่มีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ในการทำ
โครงการ 

- มีเอกสารโครงการ  
แต่ยังไม่ได้เซ็นอนุมัติ
โครงการ 

- มีเอกสารโครงการที่ได้รับ
อนุมัติและมีลายเซ็นผู้อนุมัติ
โครงการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินงาน 

 หมายเหตุ :  โครงการด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนควรเป็นโครงการที่สร้างสรรค์เพ่ือช่วยยกระดับพุทธิ
พิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยของนักเรียน (1 โรงเรียนทำ 1 โครงการ) 
 
8.2  เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน (สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2) 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

              ช่วงที่ 
คะแนน 

ช่วงที่ 1 
สัปดาห์ที่ 1-7 

ช่วงที่ 2 
สัปดาห์ที่ 8-14 

ช่วงที่ 3 
สัปดาห์ที่ 15-20 

2 คะแนน 

- มีหลักฐานการเขียน
โครงการวิจัยตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด 
และมีลายเซ็นครูพ่ีเลี้ยง
รับรอง 

- มีหลักฐานการเขียน
โครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม 
ที่กำหนดและมีลายเซ็น 
ครูพ่ีเลี้ยงรับรอง 
- มีหลักฐานการสร้าง
เครื่องมือการวิจัย และ
ผู้เชี่ยวชาญ (หัวหน้ากลุ่มฯ 
ครูพ่ีเลี้ยง ฯลฯ) ตรวจ
เครื่องมือการวิจัยแล้ว 

- มีผลการดำเนินการวิจัย
หรือ มีเล่มสรุป
ผลการวิจัย 

1 คะแนน 

- มีหลักฐานการเขียน
โครงการวิจัยตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด  
แต่ไม่มีลายเซ็นครูพ่ีเลี้ยง
รับรอง 

-  มีหลักฐานการเขียน
โครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม 
ที่กำหนดและมีลายเซ็น 
ครูพ่ีเลี้ยงรับรอง 
- หลักฐานการสร้างเครื่องมือ
การวิจัย แต่ผู้เชี่ยวชาญ 
(หัวหน้ากลุ่มฯ ครูพ่ีเลี้ยง ฯลฯ) 
ยังไม่ได้ตรวจเครื่องมือการวิจัย 

- มีหลักฐานการ
ดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยหรือ 
- มีผลการดำเนินการวิจัย 
 

0 คะแนน 

- ไม่มีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ให้พิจารณา  

- มีหลักฐานการเขียน
โครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่
กำหนด แต่ยังไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

- มีหลักฐานการเขียน
โครงการวิจัยตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด  
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              ช่วงที่ 
คะแนน 

ช่วงที่ 1 
สัปดาห์ที่ 1-7 

ช่วงที่ 2 
สัปดาห์ที่ 8-14 

ช่วงที่ 3 
สัปดาห์ที่ 15-20 

- ไมม่ีหลักฐานการสร้าง
เครื่องมือการวิจัย 

แต่ยังไม่ได้ดำเนิน
โครงการ หรือไม่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์  
ให้พิจารณา  

หมายเหตุ  :  กำหนดส่งเล่มโครงการวิจัยในชั้นเรียน ตามท่ีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกำหนด 
 

องค์ประกอบที่  9 การร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนและผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
วิธีการประเมิน  :  นับจำนวนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น  พิจารณาหลักฐานเอกสารและภาพถ่าย สัมภาษณ์
ครูพ่ีเลี้ยง หรือหัวหน้านักศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

2 คะแนน = ร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 โดยมีคำสั ่ง และรูปภาพ ที ่แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น 

1 คะแนน = ร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 61-79 
0 คะแนน = ร่วมกิจกรรม น้อยกว่าร้อยละ 60 

  หมายเหตุ : นับจำนวนกิจกรรมที่ใช้เป็นฐานจากกิจกรรมที่นักศึกษาทุกคนในโรงเรียน มีโอกาสได้เข้าร่วม
อย่างเท่าเทียม 
 

องค์ประกอบที่  10 มีส่วนร่วมในการวางแผน / พัฒนาหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ 
วิธีเก็บข้อมูล : สัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการทำงาน และพิจารณาการเขียนบันทึกการประชุม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงที่ 

 
คะแนน 

ช่วงที่ 1 
สัปดาห์ที่ 1-5 

ช่วงที่ 2 
สัปดาห์ที่ 6-10 

ช่วงที่ 3 
สัปดาห์ที่ 11-15 

ช่วงที่ 4 
สัปดาห์ที่ 16-20 

2 คะแนน 

มีการบันทึกการ
ประชุมที่แสดง 
ให้เห็นว่านักศึกษานำ
ปัญหาในการทำงาน
เข้าประชุมปรึกษา 
หรือแลกเปลี่ยนในการ
ประชุมกลุ่มของ
นักศึกษา 

มีการบันทึกการ
ประชุมอย่างน้อย  
2 ครั้ง ที่ได้นำปัญหา
หรืออุปสรรคในการ
ทำงาน เข้าประชุม
หารือ หรือการ
พัฒนางาน 

มีการบันทึก 
การประชุม อย่างน้อย 
3 ครั้ง ที่ได้นำปัญหา
หรืออุปสรรคในการ
ทำงานหรือการ 
พัฒนางาน เข้าประชุม
หารือ 

มีการบันทึก 
การประชุม 
อย่างน้อย 4 ครั้ง  
ที่ได้นำปัญหาหรือ
อุปสรรคในการ
ทำงานหรือการ
พัฒนางาน หรือ 
เข้าประชุมหารือ 
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 ช่วงที่ 
 
คะแนน 

ช่วงที่ 1 
สัปดาห์ที่ 1-5 

ช่วงที่ 2 
สัปดาห์ที่ 6-10 

ช่วงที่ 3 
สัปดาห์ที่ 11-15 

ช่วงที่ 4 
สัปดาห์ที่ 16-20 

1 คะแนน 

มีการบันทึก 
การประชุมของกลุ่ม
นักศึกษา  
แต่ไม่ระบุประเด็น
ปัญหา หรือแนวทาง
การพัฒนางานที่
นักศึกษา 
เข้าประชุมหารือ 

มีการบันทึก 
การประชุม  1 ครั้ง 
ที่ได้นำปัญหาหรือ
อุปสรรคในการ
ทำงาน หรือการ
พัฒนางาน  
เข้าประชุมหารือ 

มีการบันทึกการ
ประชุมอย่างน้อย 2 
ครั้ง ที่ได้นำปัญหา
หรืออุปสรรคในการ
ทำงานหรือการพัฒนา
งาน เข้าประชุมหารือ 
 

 

มีการบันทึก 
การประชุม 
อย่างน้อย 3 ครั้ง  
ที่ได้นำปัญหาหรือ
อุปสรรคในการ
ทำงานหรือ 
การพัฒนางาน  
เข้าประชุมหารือ 

0 คะแนน 

ไม่มีการบันทึก 
การประชุมกลุ่ม 

มีการบันทึก 
การประชุม 1 ครั้ง 
แต่ไม่ระบุประเด็น
ปัญหาหรือแนวทาง 
การพัฒนางาน
หรือไม่มีบันทึก 
การประชุม 

มีการบันทึกการ
ประชุมที่ได้นำปัญหา
หรืออุปสรรคในการ
ทำงานหรือพัฒนางาน
เข้าประชุมหารือน้อย
กว่า 2 ครั้ง 

มีการบันทึก 
การประชุมที่ได้นำ
ปัญหาหรืออุปสรรค
ในการทำงานหรือ
พัฒนางาน 
เข้าประชุมหารือ  
น้อยกว่า 3 ครั้ง 
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เกณฑ์การนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง 

ตามสมุดนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (เล่มสีเหลือง) 
 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการประเมินครอบคลุม 3 ด้าน ตามเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ
ครูของคุรุสภา ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และด้านการปฏิบัติ
หน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 2. การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูนิเทศก์ประจำโรงเรียน และครู
พี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะดำเนินการนิเทศการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาแล้วบันทึกข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะลงในแบบบันทึกการนิเทศการปฏิบัติการสอนทุกครั้ง 
 3. การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยทำการประเมินภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
    คร้ังที่ 1 เป็นการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติการสอนเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
    คร้ังที่ 2 เป็นการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติการสอนเพื่อตัดสินผลการปฏิบัติการสอน  
 4. แบบประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา แบ่งเป็น 2 ชุด 
    4.1 แบบประเมินสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูนิเทศก์ประจำโรงเรียนท่ีได้รับมอบหมาย 
    4.2 แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านท่ี 1 การจัดการเรียนรู้  
  ด้านท่ี 2 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
  ด้านท่ี 3 การปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
  5. การส่งผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 2 ครั้ง) เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาหรือครู
นิเทศก์ประจำโรงเรียน และครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประเมินผลการปฏิบัติการสอนแต่ละครั้ง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดำเนินการดังนี้ 
     5.1 การนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตามกำหนดในปฏิทินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู) ขอให้ผู ้บริหารสถานศึกษา หรือผู ้ได้รับมอบหมาย ประเมินผลการปฏิบัติการส อนใน
สถานศึกษาลงในเล่มสมุดนิเทศและประเมินผลฯ พร้อมทั้งส่งคะแนนผ่าน Link คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูส่งให ้
     5.2 การนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาลงในเล่มสมุดนิเทศและประเมินผลฯ พร้อมทั้งส่งคะแนนผ่าน Link คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูส่งให ้และให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตามข้อ 5.1 พร้อมลงนามรับรองผลการ
ประเมิน แล้วใส่ซองปิดผนึกนำส่งท่ีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือให้นักศึกษานำส่งตามปฏิทินการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (การส่งคะแนนการประเมินจะเป็นแบบลับ) 
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  6. หากมีข้อสงสัย หรือนักศึกษามีปัญหาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โปรดติดต่อโดยตรงที ่คณะ     
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขท่ี 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 044-611221 ต่อ 1001 หรือโทรสาร 044-625657 โทรศัพท์มือถือ 083-7378126 
 

เกณฑ์การประเมินสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูนิเทศก์ประจำโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย  
(จำนวน 50 คะแนน) 

รายการประเมิน ดังนี้ 
1. มาปฏิบัติงานตรงเวลา และเต็มเวลา 
2. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
3. มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. มีการวางตัว อย่างเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
5. มีจิตอาสาในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม 
6. มีการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
7. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนได้  
8. มีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม  
9. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และสถานศึกษา 
10. เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 

 

แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
(จำนวน 50 คะแนน) 

ด้านที่ 1 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ (จำนวน 30 คะแนน) 
1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

- วิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 

1.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผูเ้รียนให้มีปัญญา
รู้คิด และมีความเปน็นวตักร 
- เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
1.3 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะ

ของผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนมีความสุขในการเรยีน โดยตระหนักถึงสุขภาวะ

ของผู้เรียน 
1.4 ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน

ได้อย่างเป็นระบบ 
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- ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ  
- รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

1.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- ทำวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาของผู้เรียน 
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ เช่น CAI, google classroom, Kahoot เป็นต้น 

1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ 
- ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

 

ด้านที่ 2 สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (จำนวน 20 คะแนน) 
2.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานปกครองของ

ท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 
2.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

- สามารถรายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่อนำไปสู่ปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับชุมชน 
ได้อย่างเหมาะสม โดยเลือกประเด็นศึกษา ได้แก่  
▪ วิทยากรในชุมชน  
▪ ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน  
▪ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
▪ วัฒนธรรมของชุมชุน และ 
▪ เศรษฐกิจของชุมชน 

2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- สามารถรายงานการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยเลือกศึกษาตาม

ประเด็น ได้แก่ 
▪ วิทยากรด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
▪ ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
▪ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
▪ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  

- นำวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตาม
ประเด็นศึกษา ได้แก่  
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▪ องค์ความรู้ของวิทยากรด้านวัฒนธรรม 
ของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  

▪ องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
▪ องค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

 
ด้านที่ 3 สมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (จำนวน 50 คะแนน) 

3.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
- มุ่งมั่นพัฒนา เอาใจใส่ และช่วยเหลือผู้เรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทกัษะ

ปฏิบัติ และคุณลักษณะที่ดีงามอย่างเต็มความสามารถดว้ยวธิีการที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ
และช่วงวัย 

3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนอยา่งต่อเนื่องด้วยความเอาใจใส่ ยอมรับความแตกต่างของผู้เรยีนทางด้าน

เพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และระดับการเรียนรู้ 
3.3 สร้างแรงบันดาลใจผูเ้รียนใหเ้ปน็ผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สรา้งนวตักรรม 

- กระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยใชก้ารเสริมแรงทางบวก ส่งเสริมให้ผู้เรียน
แสดงความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ 

3.4 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู ้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- ติดตามข้อมูลข่าวสารการศึกษา สังคม การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยสามารถนำแนวคิด 

เทคนิควิธีการ หรือความรู้ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงเป็นสว่นหนึ่งในการออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาในการจดัการเรียนรู้ 

3.5 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนโดยยึด

หลักความเป็นธรรม เท่าเทียม และมีส่วนช่วยให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
3.6 จรรยาบรรณต่อตนเอง 

- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎกติกาของโรงเรียนด้วยความสมัครใจ ทั้งในด้านการปฏิบัติการสอน
และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในโรงเรียน ติดตามข้อมูลและปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

3.7 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
- ศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 

3.8 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
- ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้

ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
3.9 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
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- อุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนผู้รว่มประกอบวชิาชีพภายใตห้ลักการที่ถูกต้องและสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

3.10 จรรยาบรรณต่อสังคม 
- ริเริ่ม วางแผน หรือเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา หรือสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
สำคัญ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขอย่างเคร่งครัด 

 

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ผู้ประเมิน คะแนนเต็ม 

1. ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 100 
ด้านที่ 1 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้  
ด้านที่ 2 สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
ด้านที่ 3 สมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

30 
20 
50 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูนิเทศก์ประจำโรงเรียน 50 
รวมคะแนน (ผลรวมผู้ประเมิน 1+2) 150 

 
สรุปจำนวนวันที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ครั้งที ่ จำนวน (วัน) มา (วัน) มาสาย (วัน) ขาด (วัน) ลากิจ (วัน) ลาป่วย (วัน) 
1       
2       
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ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 
10 มกราคม 2565  

-  
18 กุมภาพันธ์ 

2565 

การแจ้งความต้องการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และกรอก
ข้อมูลลงในฐานข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

ทราบความต้องการรับนักศึกษาฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู และมีข้อมูลใน
ฐานข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่
ทันสมัย 

- คณะกรรมการศูนยฝ์ึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

4 มีนาคม 2565  ประชุมชี้แจงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

สร้างความเข้าใจ และเตรยีมความพร้อมใน
การเลือกโรงเรยีนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

- ผู้บริหาร และคณาจารยค์ณะ
ครุศาสตร ์

- คณะกรรมการศูนยฝ์ึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

21 มีนาคม 2565 ตรวจบุคลิกภาพและเครื่องแต่งกาย
นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

- เข้ารับการประเมินบุคลิกภาพและเครื่องแต่ง
กาย 
- รับหนังสือแจ้งรายชื่อโรงเรียนฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อนำไปส่งให้ทาง
โรงเรียนต่อไป 

- ผู้บริหาร และคณาจารยค์ณะ
ครุศาสตร ์

- คณะกรรมการศูนยฝ์ึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

21-31 มีนาคม 
2565 

นำหนังสือเข้าแจ้งโรงเรียน - นำหนังสือเข้าแจ้งโรงเรียน / ถ่ายภาพ
รายงาน / ประสานงานครูพี่เลีย้งและชั่วโมง
การฝึกฯ ตามแนวทางที่คุรสุภาและคณะ
กำหนด 

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

29 เมษายน 2565 ปฐมนิเทศ และสัมมนาก่อนการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษา
ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 

อบรมช้ีแจงการปฏิบตัิงาน/การปฏิบัติตน การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู อบรมการดำเนินกิจกรรม E-PLC 
(คุรุสภา) ตรวจเครื่องแต่งกาย รับหนังสือคู่มือ 
และรับหนังสือส่งตัว เพื่อนำไปส่งให้ทาง
โรงเรียนต่อไป 
หมายเหตุ แต่งกายชุดนักศึกษา 

- ผู้บริหาร และคณาจารยค์ณะ
ครุศาสตร ์

- คณะกรรมการศูนยฝ์ึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

2 - 6 พฤษภาคม 
2565 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้า
รายงานตัว และเริม่ปฏิบตัิหน้าที่ ณ 
สถานศึกษาท่ีนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู (หรือตามที่สถานศึกษา
กำหนด) 

เข้ารายงานตัว เริ่มปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อเตรียม
ความพร้อม และรับฟังคำช้ีแจงจากผู้บริหาร 
ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน 

- ผู้บริหาร ครูนิเทศก์ และครูพี่
เลี้ยงในโรงเรียน 

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

17 พฤษภาคม 2565 : นักศึกษาลงทะเบียน พบที่ปรึกษา และชำระค่าลงทะเบียนตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย (สำหรับนักศึกษาชัน้ปีที่ 5) 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 
17 พฤษภาคม 

2565 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเริม่
ปฏิบัติการสอน 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมกีารฝึกสอน 
การทำแผนและสื่อการสอน การทำโครงการ 
การทำโครงร่างวิจัย การทำ E-PLC การ
รณรงค์และจดักิจกรรมปลูกจิตสำนึกการเป็น
เมืองเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย และการ
ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งงานท่ีได้รับ
มอบหมายจากทางโรงเรยีน ซึ่งในระหว่างการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะไดร้บัการนิเทศ
จากอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ 

- อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา และ
อาจารย์นิเทศก์กลาง 

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

25 พฤษภาคม 
2565 

- 10.00-12.00 น. 
การทำบันทึก
ความเข้าใจ 
(MOU) 
- 13.00-16.00 น. 

การเสริมสร้าง
กระบวนการ
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ฯ E-PLC 

การทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ
สถาบันองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบรุีรมัย์ 
และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม
และประถมศึกษาในเขตบุรีรมัย์ และ
สัมมนาผู้บรหิารสถานศึกษา ครูนเิทศก์ 
และครูพีเ่ลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์

การทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ช้ีแจง
แนวทางการเข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สะท้อนปัญหา การช่วยเหลือและ
ดูแลนักศึกษา และการเสริมสร้างกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ E-PLC 

- ผู้แทนเขตการศึกษา ผู้บรหิาร
สถานศึกษา ครูนิเทศก์ และ
ครูพี่เลีย้ง 

- ผู้บริหาร และคณาจารยค์ณะ
ครุศาสตร ์

- คณะกรรมการศูนยฝ์ึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
นิเทศก์ และครูพี่เลีย้ง 

28 พฤษภาคม 
2565 

สัมมนาอาจารย์นเิทศก์กลาง และ
อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา 

อบรมและชี้แจงนโยบาย และการปฏิบัติหน้าท่ี
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

- ผู้บริหารคณะครุศาสตร ์
- คณะกรรมการศูนยฝ์ึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 
- อาจารย์นิเทศก์กลาง และ

อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา 
4 - 8 กรกฎาคม 

2565 
(สัปดาห์ที่ 8) 

การประเมินผลการปฏิบตัิการสอน ครั้ง
ที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 
2565 
 
 

ประเมินผลการปฏิบัติการสอนตามแบบฟอร์ม
คู่มือ ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่
เลี้ยง และครูนิเทศก์ท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

11-15 กรกฎาคม 
2565 

การส่งผลการประเมินผลการปฏิบตัิการ
สอน ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาที่  1 ปี
การศึกษา 2565 
- ส่งคะแนนด้วยการกรอกข้อมลูลง

ในระบบการส่งคะแนน  

ส่งผลการประเมินจากสถานศึกษาผ่าน Link ที่
คณะครุศาสตรส์่งให้กับทางโรงเรยีน เพื่อ
ตรวจสอบและรวบรวมคะแนนต่อไป 

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่
เลี้ยง และครูนิเทศก์ท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

- คณะกรรมการศูนยฝ์ึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 



  

 

33 คณะกรรมการศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 
23 กรกฎาคม 

2565 
สัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจำปี
การศึกษา 2565 

สะท้อนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา อบรม
พัฒนาศักยภาพ และช้ีแจงการปฏบิัติงาน 

- ผู้บริหาร และคณาจารยค์ณะ
ครุศาสตร ์

- คณะกรรมการศูนยฝ์ึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

22-26 สิงหาคม 
2565 

(สัปดาห์ที่ 15) 

การประเมินผลการปฏิบตัิการสอน ครั้ง
ที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 
2565 
 
 

ประเมินผลการปฏิบัติการสอนตามแบบฟอร์ม
คู่มือ ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่
เลี้ยง และครูนิเทศก์ท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

29 สิงหาคม 2565 
-  

2 กันยายน 2565 

การส่งผลการประเมินผลการปฏิบตัิการ
สอน ครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาที่  1 ปี
การศึกษา 2565  
- ส่งคะแนนด้วยการกรอกข้อมลูลงใน

ระบบการส่งคะแนน 
- ส่งสมดุนิเทศและประเมินผลการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (เลม่
เหลือง) แบบปิดผนึก มายังคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์ 

ส่งผลการประเมินจากสถานศึกษาผ่านระบบ
การส่งคะแนนท่ีคณะครุศาสตรส์่งให้กับทาง
โรงเรียน และส่งสมดุนิเทศและประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (เลม่เหลือง) 
แบบปิดผนึก มายังคณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยั     ราชภัฏบุรรีัมย์ เพื่อ
ตรวจสอบและรวบรวมคะแนนต่อไป 

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่
เลี้ยง และครูนิเทศก์ท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

- คณะกรรมการศูนยฝ์ึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

3 ตุลาคม 2565 ส่งหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูกลับ
มหาวิทยาลยั 

ส่งหนังสือส่งตัว จากสถานศึกษา ส่งให้ทาง
คณะครุศาสตร์ เพื่อรับนักศึกษาฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพกลับมหาวิทยาลัย 

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่
เลี้ยง และครูนิเทศก์ท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

- คณะกรรมการศูนยฝ์ึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

8 ตุลาคม 2565 สัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
ครู ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2565 

สะท้อนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา อบรม
พัฒนาศักยภาพ และช้ีแจงการปฏบิัติงานใน
ภาคการศึกษาที่ 2 

- ผู้บริหาร และคณาจารยค์ณะ
ครุศาสตร ์

- คณะกรรมการศูนยฝ์ึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

รอการกำหนดวัน
เวลาตามความ

เหมาะสม 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
หลักสตูรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ 
(S.B.T.C.) หลักสตูรวิชาผู้กำกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ (S.S.B.T.C.)  

อบรมผู้กำกับลูกเสือ เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความรู้ และมีทักษะในกิจกรรมลูกเสือ 

- ผู้บริหาร และคณาจารยค์ณะ
ครุศาสตร ์

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 



  

 

34 คณะกรรมการศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นความรู้ทั่วไป (General 
Information Course) และขั้นความรู้
เบื้องต้น 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิน้ ณ สถานศึกษาท่ีนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

* หมายเหตุ  ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ตามความเหมาะสม 

 

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

 

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เดือน/ปี หมายเหตุ 
- 25 26 27 28 29 เมษายน 2565 (29) ปฐมนิเทศ และสัมมนาก่อนการฝึกฯ 

- 2 3 4 5 6 พฤษภาคม 2565 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเริ่มปฏิบัติหน้าที ่ณ 
สถานศึกษาที่นกัศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู หรือ

ตามที่สถานศึกษากำหนด 

- 9 10 11 12 13 พฤษภาคม 2565  

1 16 17 18 19 20 พฤษภาคม 2565 

(17) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเริ่มปฏิบัติการ
สอน 

(17) นักศึกษาลงทะเบียน พบที่ปรึกษา และชำระ
ค่าลงทะเบยีนตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย (สำหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 5) 

2 23 24 25 26 27 พฤษภาคม 2565 

(25) การทำบันทกึความเข้าใจ (MOU) ชี้แจงแนวทางการ
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

(28) สัมมนาอาจารย์นิเทศก์กลาง และอาจารย์นิเทศก์
สาขาวิชา 

3 30 พ.ค. 31 พ.ค. 1 2 3 มิถุนายน 2565  

4 6 7 8 9 10 มิถุนายน 2565  

5 13 14 15 16 17 มิถุนายน 2565  

6 20 21 22 23 24 มิถุนายน 2565 
(25) สัมมนาอาจารย์นิเทศก์กลาง และอาจารย์นิเทศก์

สาขาวิชา 

7 27 28 29 30 1 ก.ค. มิถุนายน 2565  

8 4 5 6 7 8 กรกฎาคม 2565 (4-8) ประเมินผลฯ ครั้งที่ 1 

9 11 12 13 14 15 กรกฎาคม 2565 (11-15) ส่งประเมินผลฯ ครั้งที่ 1 

10 18 19 20 21 22 กรกฎาคม 2565 (23) สัมมนาระหวา่งการฝึกฯ 

11 25 26 27 28 29 กรกฎาคม 2565  

12 1 2 3 4 5 สิงหาคม 2565  

13 8 9 10 11 12 สิงหาคม 2565  

14 15 16 17 18 19 สิงหาคม 2565  



  

 

35 คณะกรรมการศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
 

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เดือน/ปี หมายเหตุ 
15 22 23 24 25 26 สิงหาคม 2565 (22-26) ประเมินผลฯ ครั้งที่ 2 

16 29 ส.ค. 30 ส.ค. 31 ส.ค. 1 2 กันยายน 2565 (29-2) ส่งประเมินผลฯ ครั้งที่ 2 

17 5 6 7 8 9 กันยายน 2565  

18 12 13 14 15 16 กันยายน 2565  

19 19 29 21 22 23 กันยายน 2565 
พิจารณาผลการศึกษาระดับสาขา/คณะ และส่งสำนัก

ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

20 26 27 28 29 30 กันยายน 2565  

- 3 4 5 6 7 ตุลาคม 2565 
(3) ส่งหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กลับ 
(8) สัมมนาหลังการฝึกฯ 

- 10 11 12 13 14 ตุลาคม 2565  

* หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และสถานการณต์่าง ๆ 
     กิจกรรมการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รอการกำหนดวันเวลาตามความเหมาะสม 

 

แนวทางการเบิกจ่ายค่านิเทศ 
ช่วงวันในการเบิกค่านิเทศ (ภาคการศกึษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565) 

1. ช่วงวันเบิกค่านิเทศ ต้ังแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 ***   
*** หมายเหต ุวันและเวลาเบิก จะสามารถเขียนเบิกได้ในช่วงวันและเวลาดังนี ้

▪ ในช่วงวันและเวลา ที่อาจารย์ไม่มีภาระการสอนตามตารางในระบบสำนักงานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

▪ ในช่วงวันและเวลา ท่ีไม่ตรงกับวันท่ีอาจารยไ์ปราชการหรือติดประชุมท่ีมีการเซ็นเบิก  
▪ ในช่วงวันและเวลา ท่ีไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ  

2. การตัดยอดค่านิเทศก์ของสาขาวิชาและนิเทศก์กลาง ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2565 ให้เรียบร้อยทุกสาขาวิชา และส่งหลักฐานการเบิกค่านิเทศ ภายในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 
ท่ีคุณเดือน (เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์)  

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เดือน/ปี 
1 16 17 18 19 20 พฤษภาคม 2565 
2 23 24 25 26 27 พฤษภาคม 2565 
3 30 พ.ค. 31 พ.ค. 1 2 3 มิถุนายน 2565 
4 6 7 8 9 10 มิถุนายน 2565 
5 13 14 15 16 17 มิถุนายน 2565 
6 20 21 22 23 24 มิถุนายน 2565 
7 27 28 29 30 1 ก.ค. มิถุนายน 2565 
8 4 5 6 7 8 กรกฎาคม 2565 
9 11 12 13 14 15 กรกฎาคม 2565 
10 18 19 20 21 22 กรกฎาคม 2565 



  

 

36 คณะกรรมการศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
 

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เดือน/ปี 
11 25 26 27 28 29 กรกฎาคม 2565 
12 1 2 3 4 5 สิงหาคม 2565 
13 8 9 10 11 12 สิงหาคม 2565 
14 15 16 17 18 19 สิงหาคม 2565 
15 22 23 24 25 26 สิงหาคม 2565 
16 29 ส.ค. 30 ส.ค. 31 ส.ค. 1 2 กันยายน 2565 
17 5 6 7 8 9 กันยายน 2565 
18 12 13 14 15 16 กันยายน 2565 
19 19 29 21 22 23 กันยายน 2565 
20 26 27 28 29 30 กันยายน 2565 

* หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และสถานการณต์่าง ๆ 
 

...... วันท่ีสามารถเขียนเบิกคา่นิเทศได้    ……  วันท่ีไม่สามารถเขียนเบิกค่านิเทศได้ แตส่ามารถออกนิเทศไดต้ามปกต ิ
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

37 คณะกรรมการศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
 

คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ที่ปรึกษา 
1. อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์    คณบดีคณะครุศาสตร ์
2. อาจารย์นฤมล  จิตต์หาญ    รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์  รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพการศึกษา  

และหัวหน้าสาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
4. อาจารย์ ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิจยั บริการวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. อาจารย์กรรัช  มากเจริญ   รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษาและวิชาชีพคร ู
6. อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรนิทรางกรู   ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
7. อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช    หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ถุงแก้ว   หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์  หัวหน้ากลุ่มวิชาทดสอบและวิจยัการศึกษา 
10. อาจารย์สุวิมล ชูสุวรรณ    หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพพร โลมารักษ์  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
12. อาจารย์อุกฤษฎ์ นาจำปา    หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส ์
13. อาจารย์ภูวนัย กาฬวงศ์    หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป ์
14. อาจารย์ ดร.ปองเอก เพ็งลุน    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
15. อาจารย์ ดร.พรพิมล รุ่งเรืองศิลป์   หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษา 
16. อาจารย์กรนาริน สาริยา    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
17. อาจารย์ ดร.จิรานุวฒัน์ ขันธจันทร์   หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
18. อาจารย์ธนากร เทียมทัน    หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
19. อาจารย์สุจนิ สังวาลมณีเนตร    หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา 
20. อาจารย์ ดร.ประทวน วันนิจ    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา 
21. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริ    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะผู้จัดทํา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี  ทัศนะเทพ อาจารย์ธราทิตย์  เกตุหอม 
อาจารย์ ดร.เอกชัย ธีรภัคสิริ อาจารย์กษมา ศิริมุกดากุล 
อาจารย์ปัฐพงศ์  เทียมตรี อาจารย์ภาวิดา  แสนวันด ี
อาจารย์อรนุช ศรีคำ อาจารย์ ดร.วรัชยา พนมรัมย ์
อาจารย์ชนิสรา  ไกรสีห์ อาจารย์ ดร.ชลาลัย วงศ์อารีย ์
อาจารย์นิยม  ขุนรองรัมย ์ อาจารย์ ดร.ศิริภิญญา  ตระกูลรัมย์ 
อาจารย์ชนิตา   บุตรรัตนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงเกียรติ สมญาต ิ
อาจารย์วิภารัตน์  อ่ิมรัมย ์ ว่าที่ร้อยตรีปฏิวัติ  ปฏสิังข ์

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

คู่มือนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ปีการศึกษา 2565 

คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 


