
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 1   ขอมูลเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร 
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ประวัติคณะศึกษาศาสตร 
 

คณะศึกษาศาสตรเปนหนวยงานระดับกองในมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเริ่มตนมาพรอมกับการตั้ง
วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ซ่ึงตอมาไดรับการยกฐานะขึ้นเปน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 และไดเร่ิมเปดสอนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตหลักสูตร 4 ป หลังจากนั้นก็ไดพัฒนาภารกิจดานตางๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งวันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ.2539 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณไดผาน
กระบวนการทางกฎหมาย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา คณะศึกษาศาสตรเดิมก็ไดรับการจัดตั้งเปน
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณตั้งแตนั้นมา 
  

ปรัชญา (Philosophy) 
              การศึกษาเพื่อพฒันาปญญา คุณธรรม จริยธรรม สรางสรรคสังคม ประเทศชาติ 

วิสัยทัศน (Vision)   
              เปนคณะที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาชั้นนําที่ไดรับการยอมรับในระดบัสากลภายในป 2557 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ผลิตบัณฑิตศึกษาศาสตรที่รูรอบและรูลึก มีปญญา คุณธรรม  จริยธรรมและจิตสํานึกความเปน
ครู และจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม มีทักษะการวิจัย การจัดการ โดยเนนกระบวนการจัดการเรียนรูที่มี
คุณภาพ และมุงผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและการจัดการศึกษาของคณะ  ภาควิชา  
สูระดับนานาชาติ  
  2. เปนคณะทีมุ่งเนนการวิจยัและพฒันาองคความรูทางดานศึกษาศาสตร เพื่อนําไปสูการเปนคณะ
ที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาชั้นนํา ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาต ิ
 3. เปนศูนยกลางการเรียนรูและเปนแกนขบัเคลื่อนของเครือขายการเรียนรูดานศกึษาศาสตรใน
ระดับภูมภิาค ประเทศชาติและระดับนานาชาติ  
 

เปาประสงค (Goal) 
 ผูเรียนไดรับการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพและจบหลักสูตรการศึกษาอยางมีคุณภาพ มีความรู
ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่ตนเอง มหาวิทยาลัยและสังคม ตั้งเปาหมายและได
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพที่สามารถสรางสรรคงานที่มีคุณภาพตอสังคม 
ประเทศชาติ และไดรับการยอมรับในระดับสากล ภายในป 2557    
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ยุทธศาสตรการพฒันาคณะศึกษาศาสตร  ปงบประมาณ 2550 
 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ       ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร         โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร  6  ยุทธศาสตร ตามกรอบวิสัยทัศน  พันธกิจของคณะศึกษาศาสตร และกรอบ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการอุดมศึกษาไทย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) พ.ศ.2543พระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 และหลักธรรมาภิบาล โดยมีประเด็นที่ตองไดรับการพัฒนาและประเด็นที่ตอง
คํานึงถึงภายใตบริบทของคณะศึกษาศาสตร  ประกอบดวย  6  ยุทธศาสตร  ดังนี้  
 

ยุทธศาสตรท่ี 1   ใหโอกาสทางการศึกษาและมุงผลิตบัณฑิต โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู  
ที่สามารถเพิ่มศักยภาพการแขงขันและเสรมิสรางการพัฒนาที่ยั่งยนืของประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2   คณะศึกษาศาสตรมุงเนนการวิจัยและพัฒนาองคความรูทางดานศึกษาศาสตร เพื่อ
ผลักดันมหาวทิยาลัยไปสูมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยและเพิ่มศักยภาพในการแขงขนัของประเทศ   

 

ยุทธศาสตรท่ี 3   ใหการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อพัฒนาทุนทางสังคม ใหคณะศึกษาศาสตร
เปนศูนยกลางการเรียนรูและเปนแกนขับเคลื่อนของเครือขายการเรียนรูดานศึกษาศาสตร  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4   สรางองคความรูและสงเสริมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5   การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและการจัดการการศึกษาของคณะเพื่อ
สามารถรองรับการขยายตวัของมหาวิทยาลัยในอนาคต เปนที่ยอมรับในประเทศและระดับนานาชาติ  
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การแบงสวนราชการและการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร 
 

คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยทักษิณ แบงโครงสรางภายในเปน 7  หนวยงาน ดังนี้ 
1. ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
2. ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย 
3. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
4. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
5. ภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
6. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
7. สํานักงานเลขานุการ 
 

           ภาควิชามีภารกิจหลัก 5 ดานคือ ดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุมชนภายใตการกํากับดูแลของหัวหนา
ภาควิชา โดยมีสํานักงานเลขานุการคณะเปนหนวยกลางที่มีหนาที่ใหการสนับสนุน และประสานการ
ทํางานของทุกภาควิชาในคณะ และหนวยงานภายนอกคณะ โดยมีคณบดี รองคณบดี  และผูชวยคณบดีแต
ละฝายทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารงานภายในคณะตามนโยบาย ภารกิจ และแผนงานที่ผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  นอกจากนั้น ยังมีคณะกรรมการฝายตางๆ ที่แตงตั้ง
ขึ้นมาเพื่อรวมกันรับผิดชอบภารกิจดานตางๆ ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะแกคณบดีเพื่อพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร   
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โครงสรางการบริหารงาน  คณะศึกษาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการและ 

วิเทศสัมพันธ 

ผูชวยคณบดี 
ฝายวิจัยและประกัน

คุณภาพ 

ผูชวยคณบดี 
ฝายวิชาการ 

และวิเทศสัมพันธ 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ 

คณะศึกษาศาสตร 

คณบดี 
คณะศึกษาศาสตร 

ที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะ 

หัวหนาภาควิชา 

♦ การบริหารการศึกษา 

♦ การประเมินผลและวิจัย 

♦ จิตวิทยาและการแนะแนว 

♦ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

♦ พลศึกษาและสุขศึกษา 

♦ หลักสูตรและการสอน 

 

รองคณบดี 
ฝายพัฒนา 

นิสิต 

รองคณบดี 
ฝายวางแผนและ 

ยุทธศาสตร 

 

เลขานุการคณะ 
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คณะผูบริหารคณะศึกษาศาสตร 
 

1. อาจารยเกษม    สุริยกัณฑ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
2. อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
3. อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
4. อาจารยคุณอานันท  นิรมล   รองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร 
5. อาจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
6. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ       หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ (รักษาการแทน)   หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย 
9. รองศาสตราจารย ดร.เมธินินทร  ภิญูชน (รักษาการแทน)     หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
10. อาจารยชัชวาล  ชุมรักษา (รักษาการแทน)         หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 
11. อาจารยสุรศักดิ์  ไผดํา (รักษาการแทน)          หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
12. อาจารย ดร.นพเกา  ณ  พัทลุง (รักษาการแทน)       หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
13.  นางสมนิตย    สุกาพัฒน          เลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือนิเทศของผูบริหาร อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก นิสิตวิชาเอกการวัดผลและประเมินทางการศึกษา (กศ.บ. 4 ป) 

 

7

อาจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง 
หัวหนาภาควิชา 

หลักสูตรและการสอน 

 
อาจารยคุณอานันท   นิรมล 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

นางสมนิตย   สุกาพัฒน 
เลขานุการคณะ 

อาจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ 
ผูชวยคณบดี 

ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

อาจารยเกษม   สุริยกัณฑ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 
อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 
อาจารยเกษมสุข   เฉลียวศักดิ์ 

รองคณบดี 
ฝายพัฒนานิสิต 

รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท 
ผูชวยคณบดี 

ฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 

ผูชวยศาสตราจารย .ดร.จรัส   อติวิทยาภรณ 
หัวหนาภาควิชา 

การบริหารการศึกษา 

รองศาสตราจารย ดร.เมธินินทร  ภิณูชน 
หัวหนาภาควิชา 

จิตวิทยาและการแนะแนว 

อาจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ 
หัวหนาภาควิชา 

การประเมินผลและวิจัย 

อาจารยสุรศักดิ์  ไผดํา 
หัวหนาภาควิชา 

พลศึกษาและสุขศึกษา 

อาจารยชัชวาล  ชุมรักษา 
หัวหนาภาควิชา 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
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คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร      ประธานกรรมการ 
(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    กรรมการ 
(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต      กรรมการ 
(อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์) 

4. หัวหนาภาควชิาจิตวิทยาและการแนะแนว    กรรมการ 
(รองศาสตราจารย ดร.เมธินนิทร  ภิญูชน รักษาการแทน) 

5. หัวหนาภาควชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 
(อาจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง  รักษาการแทน) 

6. หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา     กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ) 

7. หัวหนาภาควชิาการประเมนิผลและวิจยั    กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารยเรวดี  กระโหมวงศ) 

8. หัวหนาภาควชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 
(อาจารยชัชวาล  ชุมรักษา  รักษาการแทน) 

9. หัวหนาภาควชิาพลศึกษาและสุขศึกษา     กรรมการ 
(อาจารยสุรศักดิ์   ไผดํา   รักษาการแทน) 

10. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 
(รองศาสตราจารยนิรันดร  จลุทรัพย) 

11. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

12. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง) 

13. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 
(อาจารยชัชวาล  ชุมรักษา) 

14. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสมัพันธ    กรรมการและเลขานุการ 
(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

15. นางสมนิตย   สุกาพัฒน     ผูชวยเลขานุการ 
16. นางสุภาภรณ   ประดับแสง     ผูชวยเลขานุการ 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน  ปการศึกษา  2551 
 

ท่ี ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

1. ระดับปริญญาตรี  
 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (4 ป) 
        1.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา       1.1.2   สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
 1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต   
        1.2.1  สาขาวิชาพลศึกษา 
 1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) 
       สาขาวิชาการศึกษา : 
          4.2.1 การศึกษาปฐมวัย                                           4.2.7     ภาษาอังกฤษ 
           4.2..2    การวัดและประเมินทางการศึกษา                                       4.2.8    คณิตศาสตร 
          4.2.3  พลศึกษา                                                      4.2.9    วิทยาศาสตร-เคมี 
          4.2.4  จิตวิทยาการแนะแนว                                  4.2.10  วิทยาศาสตร-ชีววิทยา 
          4.2.5  สังคมศึกษา                                             4.2.11  วิทยาศาสตร-ฟสิกส 
          4.2.6  ภาษาไทย 

2. ระดับประกาศนียบตัรบณัฑติ 

 2.1  หลักสตูรระดับประกาศนยีบตัรบณัฑิต 
          2.1.1    สาขาวชิา วิชาชพีครู                                                2.2.2    สาขาวิชาทางการบริหารการศกึษา 

3. ระดับปริญญาโท 

 3.1 หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต                        

        3.1.1   สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา                  3.1.6     สาขาวิชาเคมี 
        3.1.2   สาขาวิชาการวดัผลการศึกษา                     3.1.7     สาขาวิชาการวิจยัและประเมิน 
        3.1.3   สาขาวิชาภาษาไทย                                    3.1.8     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
        3.1.4   สาขาวิชาภาษาองักฤษ                               3.1.9     สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
        3.1.5   สาขาวิชาคณิตศาสตร                               3.1.10   สาขาวิชาพลศึกษา         
 3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
        3.2.1   สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรกึษา      

4. ระดับปริญญาเอก 
 4.1  หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต 
        4.1.1   สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา 
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ตอนที่ 2 
แนวคิด     หลักการเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 

 : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสตูร 4 ป) 
     วิชาเอกการวดัและประเมินทางการศึกษา  
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คําอธิบายรายวิชา 
 0308484  การฝกปฏิบัติการวิชาชีพ              6(0-18-0) 
 ฝกปฏิบัติการสอนและ/หรือฝกปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา หรือองคกรวิชาชีพ  หรือหนวยงานที่มีลักษณะงานที่สอดคลองกับวิชาชีพ เปนเวลา 1 ภาค
การศึกษา สัมมนาและรายงาน การฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 
 
ประสบการณวิชาชพี : การปฏิบตัิการวิชาชีพในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (หลักสูตร 4 ป) 
 ประสบการณวิชาชีพเปนหัวใจสําคัญของการเรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตทุกสาขาวิชา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว  จะครอบคลุมถึงประสบการณความรู 
ความสามารถที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู ไดแก  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนและการฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองคกรวิชาชีพ ในสาขาวิชาเฉพาะ  การปฏิบัติงานในหนาที่ที่เกี่ยวของกับความ
เปนครู ตลอดจนปฏิบัติตนในการเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานที่ดี ในการเปนครู ความศรัทธาในวิชาชีพ
ซ่ึงหนวยฝกสอนฝกงาน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดกําหนดกระบวนการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 
ไวตามลําดับสรุปเปนแผนภูมิดังตอไปนี้ 
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 ครั้งที่ 1 

ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
   
  
  
  
   

    
 

 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงกระบวนการฝกปฏบิัตกิารวิชาชพี     

  

 

การเตรียมการกอน 
ออกปฏิบัติการวิชาชีพ 
ในสถานศึกษาหรือ

องคกรวิชาชีพ (1คร้ัง) 

การปฐมนิเทศ 
กอนปฏิบัติการวิชาชีพ 

( 1 คร้ัง) 

ฝกปฏิบัติการวิชาชพี 
 เปนเวลา  1 ภาคการศึกษา 

 
สัมมนาระหวางปฏิบัติการวิชาชีพ  

 ( 1 คร้ัง) 
  

สัมมนาหลังสิ้นสุดปฏิบัติการวิชาชีพ
( 1 คร้ัง) 

หนวยฝกสอนฝกงาน 

นิสิต 

สถานศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

การวางแผนการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 

สัมมนาผูบริหาร,อาจารยพ่ีเลี้ยง 

การประชุมช้ีแจงอาจารยนิเทศก 

การรับมอบหมายงานจากสถานศึกษา/หนวยงาน

การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพรอม 

ศึกษาขอมูลสถานศึกษา/หนวยงาน 

สังเกตการณสอน/การปฏิบัติงาน 

ศึกษาขอมูลเตรียมความพรอม 

รับการนิเทศ 

ประเมินความกาวหนาประสบการณวิชาชีพ 

ประเมินลงสรุปผลประสบการณวิชาชีพ 

การประสานความรวมมือ
กับสถานศึกษา / คณะ 

รวมผลิต 

- จัดหารายชื่อสถานศึกษา 
- สงตัวนิสิตรับมอบงาน 
   ณ  สถานศึกษา 

- ผูบริหารสถานศึกษา 
- อ.พ่ีเลี้ยง 
- อ.นิเทศกวิชาชีพครู 
- อ.นิเทศกวิชาเอก 

ภาคเรียนปลาย 

0308484  การฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพ 
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หลักเกณฑสําหรับปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   

สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  วิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษา (กศ.บ.4ป) 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจําปการศกึษา 2551 

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

1.  ภาระงานของนิสิตฝกสอน/ฝกงาน 
 นิสิตฝกสอน/ฝกงานมีภาระหนาที่ปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองคกรวิชาชีพ  เปนเวลา  1  
ภาคการศึกษา   ครอบคลุมภาระงานดังนี ้
 1.1  การปฏิบัติงานสาขาวิชาเฉพาะ  มีคณะผูนิเทศก  คือ  อาจารยนิเทศกวิชาเอก  อาจารยพี่เล้ียง และ 
อาจารยนิเทศกวิชาชีพครู 
 1.2  งานวิจยัในชั้นเรียน/งานวิจยัที่เกีย่วของกับการปฏิบัติงาน   มีคณะผูนิเทศก  คือ  อาจารยนิเทศก
วิชาชีพครู  โดยมีอาจารยนิเทศกวิชาเอก  และอาจารยพี่เล้ียง เปนผูสนบัสนุนชวยเหลือรวมนิเทศก 
 1.4  การทําแฟมสะสมงานครู   มีคณะผูนิเทศก  คือ  อาจารยนิเทศกวิชาชีพครู  อาจารยนิเทศก
วิชาเอก   อาจารยพี่เล้ียง และผูบริหารสถานศึกษา 
 1.5  งานอื่น ๆ หรือโครงการที่โรงเรียนมอบหมาย โดยสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู
ประกอบวิชาชพีครูและจรรยาบรรณวิชาชพี   มีคณะผูนเิทศก  คือ  อาจารยนิเทศกวิชาชีพครู  อาจารยนิเทศก
วิชาเอก  และอาจารยพี่เล้ียง 
 

2.  การปฏิบตังิานในสถานศกึษา 
 2.1  การปฏิบัติงาน  นิสิตปฏิบัติสอนในสาขาวิชาเฉพาะสัปดาหละ 1-2 คาบและ/หรือฝกปฏิบัติงาน   
และงานทะเบียน 
            2.2  การปฏิบัติงานของนิสิตตลอด 1 ภาคการศึกษาในสถานศึกษาควรครอบคลุม สอดคลองตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพ ดังนี้ 
          (1)  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
  (2)  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน 
  (3)  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
  (4)  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
  (5)  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
  (6)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
  (7)  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ไดอยางมีระบบ 
  (8)  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
  (9)  รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
  (10)รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
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  (11)แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
  (12)สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
 2.3  การปฏิบัติตนของนิสิตตลอด 1 ปการศึกษาในสถานศึกษาควรเปนไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง วิชาชีพ ผูรับบริการ ผูรวมประกอบวิชาชีพและสังคม 
 

3.  การนิเทศของอาจารยนิเทศกวิชาชีพครู 
 อาจารยนิเทศกวิชาชีพครู มีภาระหนาที่นิเทศและประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพหรืองานสอน
ในสถานศึกษา ของนิสิตในสวนที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูและการวิจัยในชั้นเรียนหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ จํานวน
คร้ังการนิเทศ อยางนอย 3 คร้ัง/ภาคเรียน และมีการประเมินเมื่อส้ินสุดภาคเรียน 
 

4.  การนิเทศของอาจารยนิเทศกวิชาเอก 
 อาจารยนิเทศกวิชาเอก มีภาระหนาที่นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ
นิสิตในสวนที่เกี่ยวกับวิชาเอก (การจัดการเรียนรูสาขาวิชาเฉพาะ รวมทั้งเปนที่ปรึกษาการทําวิจัยในชั้นเรียน
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ) จํานวนครั้งการนิเทศอยางนอย  3  คร้ัง/ภาคเรียน และมีการประเมินเมื่อส้ินสุดภาค
เรียน  
 

5.  การสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร กําหนดใหมีการสัมมนารวมจํานวน  3  คร้ัง ตลอดปภาคการศึกษา ดังนี้ 
       สัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  คร้ัง คือ 

- ปฐมนิเทศกอนการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 
- สัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 
- สัมมนาหลังการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 

6.  สัดสวนการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   6.1    การประเมนิผลทั้งในภาคเรียนตนและภาคเรียนปลาย กําหนดน้ําหนักการประเมิน 8 สวน คือ 
  1)  ผูบริหาร   ประเมิน  1 สวน (ฝส 05) 
  2)  อาจารยพี่เล้ียง  ประเมิน  3 สวน (ฝส 01,02,03 และ 04) 
  3)  อาจารยนิเทศกวิชาเอก ประเมิน  2 สวน  (ฝส 06) 
  4)  อาจารยนิเทศกวิชาชีพครู ประเมิน  2 สวน (ฝส 07,08) 
    6.2   ระยะเวลาการสงหลักฐานและผลประเมินใหคณะศึกษาศาสตร  จํานวน 1 คร้ัง คือ  ผลการ
ประเมินลงสรุปสําหรับปลายภาคเรียน  กําหนดสงคะแนนในวันสัมมนาหลังฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 
             หมายเหตุ  * มีการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาผลคะแนนปฏิบัติการสอนของภาคเรียน
ตน  โดยแจงนิสิต/ผูเกี่ยวของรับทราบ    
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      ** มีการประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลคะแนนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตอเนื่อง 1  ภาคการศึกษา โดยตัดสินใหคาระดับขั้นผลการเรียน (เกรด) ตามน้ําหนักการประเมิน 8 สวน 
เปรียบเทียบกับเกณฑ ดังนี้ 

 ชวงคะแนน เกรด 

90 – 100 A 

83 – 89 B+ 

75 – 82 B 

68 – 74 C+ 

60 – 67 C 

52 – 59 D+ 

44 – 51 D 

0 – 43 E 

 
7. การสงงานของนิสติฝกสอน/ฝกงาน 
    นิสิตจัดทําชิ้นงานและนําเสนออาจารยนิเทศก  เพื่อรับการประเมิน โดยจะพิจารณาความกาวหนาของ
ช้ินงานในวันสัมมนาหลังสิ้นสุดปฏิบัติการสอนในภาคเรียนสุดทาย  ดงัตอไปนี ้
          1.  แฟมสะสมงานครู    สงที่อาจารยนิเทศกวิชาชีพครู 
          2.  งานวิจัยช้ันเรียน/งานวิจยัที่เกีย่วของ  สงที่อาจารยนิเทศกวิชาชีพครู 
          3.  แผนการจัดการเรยีนรู    สงที่อาจารยนิเทศกวิชาเอก 
          4.  สมุดบันทึกการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ   สงที่อาจารยนิเทศกวิชาเอก 
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   การเตรียมการกอนออกฝกปฏิบตัิการวิชาชีพในสถานศึกษา   
 

จุดประสงค 
1. เพื่อช้ีแจงแนวปฏิบัติการวิชาชีพใหนิสิตไดทราบและเขาใจเกี่ยวกบัระบบและประสบการณวิชาชพี 
2. เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสในการเตรียมความพรอมของตนเองในดานความรู ความสามารถ 

ตลอดจนดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอนเปนการสรางประสิทธิภาพการสอน 
3. เพื่อสรางความเขาใจและเอือ้ประโยชนซ่ึงกันและกันระหวางสถานศึกษาเครือขายสําหรับการ

ปฏิบัติการวิชาชีพกับมหาวิทยาลัย 
4. เพื่อประสานงานกับสถานศกึษาและอาจารยพี่เล้ียง 

 

ขั้นตอนการเตรียมการกอนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

          1. การวางแผนระบบการสอนและการปฏิบัตงิาน  (โดยหนวยฝกสอนฝกงาน) 
 1. การใหภาควิชาที่จะสงนสิิตฝกปฏิบัติการวิชาชีพทําการคัดเลือกสถานศึกษาในเครือขาย  
 2. การติดตอประสานงานกับสถานศึกษาทีไ่ดรับการคัดเลือกสงนิสิตไปฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 
 3. สงตัวนิสิตฝกปฏิบัติการวิชาชีพตามสถานศึกษาที่เปนเครือขายที่ไดรับการคัดเลอืก 
 4. การแตงตั้งคณะผูประเมนิเพื่อทําหนาที่ประเมินการฝกปฏิบัติการวิชาชีพของนสิิตประกอบดวย  
      อาจารยนิเทศกวิชาชีพครูและอาจารยนิเทศกวิชาเอก อาจารยพี่เล้ียง และผูบริหาร 
 

         2. การรับมอบงานจากสถานศึกษา 
 1. นิสิตพบผูบริหารสถานศึกษา 
 2. นิสิตพบอาจารยพี่เล้ียงเพือ่รับมอบหมายงาน และงานอื่น ๆ  
 3. ศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานในหนาที่ครู  ไดแก  งานทะเบียนและวดัผล  การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู  การจดักิจกรรมการเรียนรู  การจดัทําสื่อการเรียนรู ตลอดจนการวัดและประเมินผล   
การเรียนรูตามแนวทางของสถานศึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯลฯ 
 4. นัดหมายกบัอาจารยพี่เล้ียงเพื่อเตรียมการสอนกอนเปดภาคเรียน 
 

           3. การประชุมปฏบิัตกิารเตรียมความพรอมกอนออกฝกปฏิบตัิการวิชาชพีในสถานศึกษา 
 1. แจงแผนขัน้ตอนการฝกปฏิบัติวิชาชีพใหแกนิสิตไดรับทราบ 
 2. ประชุมปฏิบตัิการเตรยีมความพรอม ทบทวนบูรณาการความรู สูการฝกปฏบิัติการวิชาชีพในสถานศึกษา  เร่ือง 
ในวนัที่  20-21  ตุลาคม 2551   
  - เทคนิควิธีการจัดการเรียนรูและการแกปญหาในชั้นเรียน 
  - การจัดทําแฟมสะสมงาน (PortFolio) 
  - มนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน 
  - การประกนัคณุภาพการศึกษาในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
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   การปฐมนิเทศ    
 
จุดประสงค 

1. เพื่อเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจระหวางนิสิตกับอาจารยนเิทศก 
2. เพื่อใหนิสิตเขาใจบทบาทหนาที่ ขั้นตอน กระบวนการและเกณฑการประเมินผลการฝก

ปฏิบัติการวิชาชีพ 
 
แนวปฏิบตั ิ
 นิสิตตองเขารับการปฐมนิเทศตามสาระเนือ้หา  กิจกรรมและระยะเวลาที่คณะฯ กําหนดครบถวนทกุ
วัน พรอมทั้งมหีลักฐานการบันทึกสาระทีไ่ดรับจากการปฐมนิเทศโดยสรุปในแบบบนัทึกการปฐมนิเทศที่
คณะศกึษาศาสตร   และแบบบนัทึกการปฐมนิเทศที่สถานศึกษา  
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  การสังเกตการปฏิบัติการสอน   
 
 
จุดประสงค  
 เพื่อใหนิสิตศึกษาเทคนิคและวิธีการปฏิบตัิการสอนตามสภาพจริงในชัน้เรียนจากอาจารยพี่เล้ียงกอน
ปฏิบัติการสอนจริง 
 
 
แนวปฏิบตั ิ

1. สังเกตเทคนิควิธีการสอนในชั้นเรียนจากอาจารยพี่เล้ียง 
2. ฝกสังเกตและศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน 
3. หลังการสังเกตการสอนใหบันทึกสิ่งที่สังเกตไดและขอคิดเห็นลงในบนัทึกการสังเกตการสอน 

(ฝส 10) 
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  การปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา   
 
จุดประสงค 

1. เพื่อใหนิสิตเกดิสมรรถนะจากการเรียนรูประสบการณวชิาชีพครูโดยปฏิบัติหนาที่ครูดานการ
สอนสาขาวิชาเฉพาะในสถานศึกษา 

2. เพื่อใหนิสิตมีความรักและศรัทธาในวิชาชพีครู 
3. เพื่อใหนิสิตไดพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเปนครู 

 
 
แนวปฏิบตั ิ
 ขั้นวางแผนกอนสอน 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาตลอดจนศึกษารายละเอียดกลุม
สาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย 

2. กําหนดจุดมุงหมายการจัดการเรียนรู 
3. ศึกษาคนควาเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย 
4. ศึกษาและออกแบบวิธีการจดักิจกรรมการเรยีนรู 
5. ศึกษาและออกแบบการประเมินผลการเรียนรู 
6. สงแผนการจัดการเรียนรูใหอาจารยพี่เล้ียงตรวจสอบเปนระยะ และสงแผนฉบับ

สมบูรณกอนสอน 1 สัปดาห 
7. วิเคราะหแผนการจัดการเรยีนรู 

 

ขั้นปฏิบัติการสอน 
1. เขาสอนตรงเวลา รับผิดชอบ มีความพรอม 
2. สอนดวยความตั้งใจ เต็มเวลา เต็มความรูและเต็มความสามารถ 
3. ใชส่ือการสอนไดเหมาะสมกับกลุมสาระการเรียนรูที่ทาํการสอน 
4. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูไดเหมาะสมกับวัตถุประสงคและสาระที่สอน 
5. รับการนิเทศจากอาจารยพีเ่ล้ียงและอาจารยนิเทศกวิชาเอกและวิชาชีพครู ตามวันเวลาที่

นัดหมายหรือตามปฏิทิน 
6. ประเมินตนเองหลังวิเคราะหผลการนิเทศจากอาจารยพี่เล้ียง อาจารยนเิทศกวิชาเอก 

และอาจารยนิเทศกวิชาชีพครูในแบบประเมินตนเอง (ฝส 13) 
7. การทําวิจยัในชั้นเรียน 
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ขั้นตอนการประเมินหลังสอน 

1. ปรับปรุงการจัดการเรียนรู และงานในหนาที่ครูตามคําแนะนําของอาจารยพี่เล้ียง 
อาจารยนิเทศกวิชาเอกและอาจารยนิเทศกวิชาชีพครู 

2. จัดทํารายงานสรุปผลการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนในแตละภาคเรยีน นําเสนอ
อาจารยพี่เล้ียง อาจารยนิเทศกวิชาเอก อาจารยนิเทศกวิชาชีพครู 

3. จัดทําเปนแฟมสะสมงานเพื่อสงอาจารยนิเทศกวิชาชีพครู 
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การปฏิบัติหนาที่ครู   

 
จุดประสงค 
 เพื่อใหนิสิตไดมีประสบการณในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูดานตาง ๆ นอกจากการสอน สอดคลอง
กับมาตรฐานการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของผูประกอบวิชาชีพครู 
 
แนวปฏิบตั ิ

1. งานกิจกรรมนกัเรียนและการแนะแนว 

• เปนที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมของชุมนุมหรือชมรมและติดตามผลการจัดกิจกรรม 

• ชวยงานกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียน 
 

2. งานพัฒนาโรงเรียน งานพัฒนาชุมชน 

• ชวยพฒันาโรงเรียน 

• ใหความรวมมอืประสานงานกับฝายอื่น ๆ  

• รวมกิจกรรมของกลุมโรงเรียน อําเภอ  และจังหวดั 
 

3. งานธุรการในชั้นเรียน 

• ศึกษาคําชี้แจงการปฏิบัติงานธุรการในชั้นเรียนแตละชนดิ 

• ทําเอกสารธุรการในชั้นเรียนตามระเบยีบและคําแนะนําจากอาจารยพี่เล้ียง 

• จัดตกแตงหองและปรับปรุงหองเรียนใหมบีรรยากาศนาเรียน ดแูลความเปนระเบยีบ
เรียบรอยภายในหองเรียนและรอบ ๆ บริเวณหองเรยีน 

• ดูแลการแตงกาย การเขาแถว  การรับประทานอาหาร สํารวจการทําและการสงการบาน
ของนักเรียน 

4. งานตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานของผูประกอบวิชาชีพครู มีดังนี ้
1.  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชพีครูอยูเสมอ 
2.  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน 
3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
4.  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบตัิไดเกิดผลจริง 
5.  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
7.  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 



คูมือนิเทศของผูบริหาร อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก นิสิตวิชาเอกการวัดผลและประเมินทางการศึกษา (กศ.บ. 4 ป) 

 

22

 
8.  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
9.  รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
10. รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
11. แสวงหาและใชขอมูลขางสารในการพฒันา 
12. สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทกุสถานการณ  

5. ผูประกอบวิชาชีพ ตองปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของวชิาชพีและแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชพี 

1. จรรยาบรรณตอตนเอง 
2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
3. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
4. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
5. จรรยาบรรณตอสังคม 
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  การสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา  
 

จุดประสงค 
 1.    เพื่อวิเคราะหและแกปญหารวมกนัระหวางนิสิตฝกสอน/ฝกงาน  อาจารยพี่เล้ียง และอาจารย
นิเทศก   เปนการแลกเปลี่ยนความคิด พรอมรวมหาแนวทางแกไข  และแลกเปลีย่นประสบการณรวมกัน
ระหวางนิสิตฝกสอน/ฝกงาน  
 2.     เพื่อพิจารณาความกาวหนาประสบการณวิชาชีพครูระหวางการสอน การปฏิบัติงาน  ใน
สถานศึกษาตลอด 1 ภาคการศึกษา 
 

แนวปฏิบตั ิ
  

 การเตรียมตัวกอนสัมมนา 
 กอนการสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการวิชาชีพ  1 สัปดาห  ใหหัวหนาสายจัดประชุมนิสิตฝกสอน/
ฝกงาน   เพื่อรวมกันวิเคราะหปญหา แนวทางการแกปญหาและประสบการณตาง ๆ เพื่อหาขอสรุปเปน
ภาพรวมการปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา เกี่ยวกับ 
 * ความเหมาะสมของความรูที่ศึกษาในรายวิชาเอกและวชิาชีพครูและวจิัยในชั้นเรยีนหรืองานวจิัยที่
เกี่ยวของ ที่นํามาใชในการปฏิบัติการสอน/การปฏิบัติงาน 
 * การบูรณาการความรูสูการปฏิบัติจริงในบริบทสถานศึกษา ซ่ึงมีความหลากหลาย 

* ประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับในฐานะผูประกอบวิชาชพีครู 
 * ส่ิงที่ตองการใหอาจารยพี่เล้ียง อาจารยนิเทศกวิชาเอก อาจารยนิเทศกวชิาชีพครู  ใหการนิเทศเพื่อ
พัฒนาการสอน การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนในหนาที่ครู 
 * การสะทอนพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานตาง ๆ จากการประเมินตนเอง  3 คร้ัง โดยภาพรวม 
 

 การเขารวมสัมมนา 
 * เขารวมสัมมนาตามวันเวลาที่กําหนดในปฏิทินปฏิบัติการวิชาชีพ  รวมจํานวน  3  คร้ัง    
 * หัวหนาสายนําเสนอรายงานจากการประชุมกลุมเสนอที่ประชุมสัมมนา 
 

 หลังการสัมมนา 
 * บันทึกการสมัมนา  ลงในแบบบันทึกระหวางปฏิบัติการสอน(ฝส 11/1) 
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  การสัมมนาหลังสิ้นสุดปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา  
 
จุดประสงค 
  เพื่อประเมนิผลการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณวิชาชีพ   ในดานความสําเร็จในการทํางาน ปญหา อุปสรรค แนวทาง
แกปญหาและเจตคติตอวิชาชพีครู 
 
แนวปฏิบตั ิ
 

 การเตรียมตัวกอนสัมมนา 
 หัวหนาสายของสถานศึกษานัดนิสิตประชมุอภิปราย เพือ่หาขอสรุปรวมกันจากการปฏิบัติงานสอน   
การปฏิบัติงานทะเบียน  และประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติงานในประเด็น ตอไปนี้ 
   ความเหมาะสมความรูและประสบการณจัดการเรียนรู ของวิชาเอกและวิชาชพีครูที่นําไปใชและ
ไดรับจากการปฏิบัติการสอน 
   ประสบการณครูนักวจิัยในช้ันเรียน 
   เจตคติที่มีตออาชีพครู 
   ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการฝกประสบการณวิชาชพีครูในปตอไป 
 

 การเขารวมสัมมนา 
   เขารวมตามกําหนดในปฏิทินการปฏิบัติการวิชาชีพ   เมื่อส้ินภาคการศึกษา  1 คร้ัง โดยจัด
นิทรรศการสะทอนประสบการณวิชาชีพครู แสดงหลักฐานชิ้นงาน ส่ือ นวัตกรรมงานวิจัยในชัน้เรียน และ
แฟมสะสมงานครู 
   หัวหนาสายนําเสนอที่ประชุมสัมมนา 
   นิสิตสะทอนเจตคติตอวิชาชีพครู 

  
 

 หลังการสัมมนา 
   บันทึกผลการสัมมนาฯ ลงในบันทกึการสัมมนาหลังสิ้นสุดการปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา 
(ฝส12) 
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แตงเครื่องแบบตามระเบียบ
และประพฤติตนใหเรียบรอย 

ปฏิบัติตามระเบียบ 
ของโรงเรียน

ตองมีเวลาปฏิบัติการวิชาชีพ ตอเนื่อง 1 ภาค
การศึกษาและไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา

ปฏิบัติงานทั้งหมด  ) 
 

เมื่อไมสามารถไปปฏิบัติงานตามปกติจะตองลาตามระเบียบ
ทางราชการตอผูบริหารโรงเรียนและบันทึกการไมมาปฏิบัติ
ราชการ (ฝส15) ถาไมลาจะถือวาขาดการปฏิบัติงานในวันนั้น 
กรณีมหาวิทยาลัยตองการใหนิสิตไปทํากิจกรรมพิเศษ คณะ
ศึกษาศาสตรจะขออนุญาตตอผูบริหารโรงเรียน 

หัวหนาสายแตละโรงเรียนตองบันทึกการปฏิบัติงานของ
นิสิตในโรงเรียนของตนเองในบัญชีเวลาปฏิบัติงานทุกวัน
ทําการและรายงานการมาสาย การขาด การลา ของนิสิตให
ทางโรงเรียน 

 ปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ ของทางราชการเชนเดียวกับครูประจําการ 

ลงเวลาปฏิบัติงานและเวลากลับตามความเปนจริง 

ถามีเหตุการณกอใหเกิดความเสียหายแกสถานศึกษา นิสิตตองรีบรายงานผูบริหารโรงเรียน 

นิสิตควรประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางโครงการปฏิบัติงานแกไขขอบกพรอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันเปนประจําทุกสัปดาห และเสนอบันทึกการประชุมตอผูบริหารโรงเรียนและอาจารยนิเทศกทราบ 
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บทบาทหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติการวิชาชีพ 
 

  สถานศึกษา 
1. บทบาทหนาท่ีผูบริหารสถานศึกษา 

  ใหความอนุเคราะหโรงเรียนเปนสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการวิชาชีพและใหการปฐมนิเทศ 
 

  วางแผนบรหิารจัดการเกี่ยวกับการใชสถานศึกษาเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชพีครู 
 

  จัดบุคลากรของโรงเรียนเพื่อทําหนาที่ประสานงานกับคณะศกึษาศาสตร พรอมทั้งจัด 
สวัสดิการที่จําเปนตามสมควรแกนิสิต สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตกับบคุลากรของโรงเรียน 
 

  พิจารณาเลอืกสรรอาจารยพี่เล้ียงใหนิสิตตามเกณฑมาตรฐาน คุณสมบัติของสถานศึกษา 
สําหรับปฏิบัติการสอน  ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภากําหนดและมีคุณวุฒิไมนอยกวา ปริญญาตรี มี
ประสบการณในการสอนไมนอยกวา 3 ป มีคุณลักษณะความเปนคร ู

 

  อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานดานการนิเทศกับอาจารยนิเทศกของ 
มหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยนิเทศกวชิาเอกและอาจารยนิเทศกวิชาชีพครูของ
มหาวิทยาลัย 
 

  มอบหมายงานตามขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแกนิสิตรวมทั้ง 
การนิเทศประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติการสอน เพื่อปรับปรุงใหคําแนะนําและปรึกษาแกนิสิตในการ
พัฒนาประสบการณวิชาชพีและสมรรถนะผูประกอบวชิาชีพครู 
 

  ใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนในหนาที่ครู ของนิสิตแก 
คณะศกึษาศาสตร 

 

  บันทึกผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาแกนิสิตในแบบประเมนิผลการ 
ปฏิบัติการสอนสําหรับผูบริหาร (ฝส 05) 
 

  สงนิสิตกลับมหาวิทยาลัยเม่ือสิ้นสุดการปฏิบตั ิ
 

2. บทบาทหนาท่ีของอาจารยพีเ่ล้ียง 
อาจารยพี่เล้ียงเปรียบเสมือนอาจารยคนหนึง่ของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีบทบาทหนาที่ดังตอไปนี ้

   มอบหมายงานสอน ใหนสิิตประมาณสปัดาหละ 1 – 2 ช่ัวโมง งานทะเบียน และมอบหมายงาน
ธุรการประจําชั้นงานในหนาที่ครูอ่ืน ๆ ครอบคลุมมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ปฏิบัติตนในหนาที่ครู 

   แนะนํานิสิตฝกสอน/ฝกงาน ตอนักเรยีนในชั้นที่สอน แนะนําใหนิสิตเขาใจถึงสภาพการ
เรียนของเดก็นักเรียน การปกครองชั้นเรียน ตลอดจนการทํางานธุรการในชั้นเรียน 
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  ใหโอกาสนิสิตไดสังเกตการสอนของตน และใหคําแนะนําและเตรยีมศึกษางานในสัปดาห 
ที่ 1 – 2   กอนที่จะมอบหมายใหทําการสอนจริง แนะนําและสาธิตการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ในชั้นเรียน 
ตรวจแผนการสอนของนิสิตกอนสอน 1 สัปดาห พรอมทัง้สังเกตการสอน การทํางานในชั้นเรยีนของนิสิต
โดยสม่ําเสมอ เพื่อใหคําแนะนําและแกไขขอบกพรอง 

  ปรึกษาหารอืกับอาจารยนเิทศกของมหาวิทยาลัย   เมื่อพบวาการปฏบิัติงานดานการสอน 
และดานอืน่ ๆ ของนิสิตมีปญหาและแจงใหคณะศึกษาศาสตรทราบทันที หากนิสิตมีพฤติกรรมที่ไมเปนไป
ตามแนวปฏิบัติของกระบวนการปฏิบัติการสอนหรือระเบียบปฏิบัติทีก่ําหนดไว 
 

   ประเมินผลการปฏิบัติการสอน ใหแกนสิิตในแบบบันทึกผลการนิเทศและแบบประเมินการ 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สําหรับอาจารยพี่เล้ียง (ฝส 01 ,ฝส 02,  ฝส 03,  ฝส 04 ) 
 

  คณะศึกษาศาสตร/มหาวิทยาลัย 
     

1. อาจารยนิเทศกวิชาชีพคร ู
  เขารวมการปฐมนิเทศ การสัมมนาระหวางที่นิสิตปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา และหลัง

ส้ินสุดปฏิบัติการวิชาชีพ รวมจํานวน 3  คร้ัง ตลอดภาคการศึกษา 
 

  รวมประชมุวางแผนกับคณะกรรมการฝกสอน/ฝกงาน 
 

  รวมประชมุปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางปรับปรุง แกไขปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติการสอน 
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนในหนาที่ครูของนิสิต รวมกับอาจารยนิเทศกวชิาเอก อาจารยพี่เล้ียงของ
โรงเรียนนั้น 

 

 ประสานงานกับบุคลากรตา งๆ  ที่เกี่ยวของในงานฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางคณะศกึษาศาสตร 
โรงเรียน/หนวยฝกสอน/ฝกงาน  พรอมทั้งใหคําแนะนําโรงเรียน/หนวยฝกสอน/ฝกงาน และ
มหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงงานฝกปฏิบัติการวิชาชีพใหดีขึน้ 

 

  ประเมินผลการปฏิบัติการสอน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนใหกับนิสิต ลงในแบบบันทกึการนิเทศ/
ประเมินผลสําหรับอาจารยนเิทศกวิชาชพีครู (ฝส 07) 

 

  นิเทศการทาํวิจยัในชัน้เรียนหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของใหแกนิสิตอยางตอเนื่องตลอด 1  ภาค
การศึกษา เงื่อนไขการประเมินงานวจิัยในชั้นเรียน เมื่อส้ินภาคเรียน นสิิตจะมีช้ินงานวิจยัในชั้นเรยีน
อยางนอย 1 เร่ือง 
 

  นิเทศการจดัทํารายงานผลการจัดการเรยีนรูและพัฒนาผูเรียน และประเมินหลังสิ้นสุดการ
ปฏิบัติการสอน 
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  ประเมินผลการทําวิจยัในชั้นเรียนสําหรับอาจารยนิเทศกวิชาชีพครู (ฝส 08) 
  สังเกต  เกบ็รวบรวมขอมูล วิเคราะหภาคสนามเกี่ยวกับสภาพความสําเร็จ ปญหา อุปสรรคของ 

การฝกประสบการณวิชาชพี 1 ภาคการศกึษาของนิสิตฝกสอน/ฝกงาน  เพื่อเปนสารสนเทศใหขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษาสําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตรตอไป 

 
 

2. อาจารยนิเทศกวิชาเอก 
  เขารวมการปฐมนิเทศ การสัมมนาระหวางและหลังสิ้นสุดปฏิบัติการวิชาชีพ 

 

  ใหคําแนะนํา ชวยเหลือและติดตามการปฏิบัติการสอน/การปฏิบัติงานของนิสิต หากพบวานิสิต
ไมปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดในกระบวนการฝกสอน/ฝกงาน หรือปฏิบัติไมเหมาะสม ใหหารือ
กับอาจารยนเิทศกวิชาชีพครู เพื่อดําเนินการตอไป 
 

  นิเทศและประเมินการจัดการเรียนรูสาขาวิชาเฉพาะของนิสิตวิชาเอก 
 

  เปนที่ปรึกษาการทําวจิัยในชั้นเรยีนหรืองานวิจยัที่เกีย่วของของนิสิตในวิชาเอก 
 

  เปนที่ปรึกษา  นิเทศและประเมินการจดัทํารายงานผลการจัดการเรยีนรูและพัฒนาผูเรียนของ
นิสิตวิชาเอก 

 

  รวมมือกับอาจารยพี่เล้ียง และอาจารยนเิทศกวิชาชพีครูในการพัฒนางานดานการสอน และงาน
ดานอื่น ๆที่เกีย่วของกับการปฏิบัติการสอนของนิสิต 
 

  ประสานงานกับภาควิชา และคณะศึกษาศาสตร เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของ
ภาควิชา ที่มีตอนิสิตฝกสอนที่สังกัดวิชาเอกของตน 

 

  บันทึกผลการนิเทศลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติการสอน(และหรือปฏิบัติงาน)สําหรับ
อาจารยนิเทศกวิชาเอก (ฝส 06) 

 

  สังเกต  เกบ็รวบรวมขอมูล วิเคราะหภาคสนามเกี่ยวกับสภาพความสําเร็จ ปญหา อุปสรรคของ 
การฝกประสบการณวิชาชพี 1 ภาคการศกึษาของนิสิตฝกสอน เพื่อเปนสารสนเทศใหขอเสนอแนะในการ
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสําหรับนิสิตคณะศกึษาศาสตรตอไป 
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ประสบการณครูนักวิจัยและการนิเทศ ติดตาม 
โดย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ 

 

ประสบการณวิชาชีพครูนักวิจัยในชั้นเรียนและระบบนิเทศ 
 

อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูนกัวิจัยในชั้นเรยีน 
 
 การฝกประสบการณวิชาชีพครู เปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการผลิตครู เนื่องจากเปน
กระบวนการภาคปฏิบัติที่ชวยเสริมคุณภาพนิสิตวิชาชีพครูใหมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ครูไดอยาง
ดี นอกเหนือไปจากความรู ความสามารถทางดานทฤษฎี โดยมีพื้นฐานแนวคิดวานิสิตวิชาชีพครูควรจะมี
ความสามารถจากการไดลงมือปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดประสบการณ ไดเรียนรูในสิ่งที่ครูควรจะมีความสามารถใน
วิชาชีพ กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพจึงเปรียบเสมือนหองทดลองที่ชวยใหนิสิตไดฝกหัดคนหา  
ตรวจสอบสะทอนกลับและแสวงหาความรู โดยมีกิจกรรมสําคัญอันเปนเปาหมายปลายทางประสบการณ
วิชาชีพในสถานการณจริงเสมือนครูประจําการในโรงเรียน เปดโอกาสใหนิสิตนําสิ่งที่เรียนรูเชิงทฤษฎีมา
ประยุกตใชอยางเหมาะสม จากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ภายใตการใหคําปรึกษานิเทศชวยเหลือจาก
อาจารยพี่เล้ียงในโรงเรียนและอาจารยนิเทศกฝายตาง ๆ   
 การฝกประสบการณวิชาชีพครูนักวิจัยในชั้นเรียน  มีจุดเนนสําคัญอยูที่ประสบการณวิชาชีพครู
นักวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาครูใหเปนผูสอนที่เชี่ยวชาญและ
มียุทธศาสตรในการจัดการเรียนการสอน โดยครูจะมีบทบาทในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียน หรือครูนักวิจัยใน
ช้ันเรียน(Teacher  as  Researcher) 
 บทบาทสําคัญของครูนักวิจัย  คือ  มีแนวทางการทํางานในลักษณะที่ใชการวิจัยเปนพื้นฐานการสอน 
กลาวคือ  สามารถนํากระบวนการวิจัยมาใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนในขณะที่มีการเรียนการสอนเกิด 
ขึ้นเพื่อแกไขปญหา ปรับปรุงการเรียนการสอน หรือพัฒนาการเรียนรูใหกับนักเรียน สามารถนําหลักวิชาการ
สอนและการแสวงหาความรูอยางเปนระบบมาเชื่อมโยงในการทํางานเปนลําดับกิจกรรมเปนวงจรนับตั้งแต  
การตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับสภาพที่เกิดขึ้น : การกําหนดปญหาหรือคําถามวิจัยที่เฉพาะเจาะจง : การเก็บรวบรวม
ขอมูล : การวิเคราะหขอมูล : การสรุปทําความเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้น : และนําขอคนพบไปเผยแพรใชประโยชน 
 
 ฉะนั้น จึงเห็นไดวา บทบาทครูนักวิจัยจะตองมีความสามารถทั้งการสอนและการวิจัย การที่ครู
นักวิจัยสามารถนําการกระทําทั้ง 2 สวน คือการสอนและการวิจัย มารวมในบทบาทเดียวกัน จึงเปนการสราง
กระบวนการใหแกครู  สามารถทําความเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสอนและการเรียนรูในชั้นเรียน เกิดเปน
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ความรูที่จะชวยพัฒนาการสอนไดดียิ่งขึ้น  ซ่ึงจะแตกตางไปจากการสอนโดยทั่วๆ ไปและในการเปนครู
นักวิจัยที่ดีนั้น บทบาทในการสอน  ครูควรเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในลักษณะที่
สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดวิธีการเรียนรูดวยตนเองได 
 จากเหตุผลแนวคิดสําคัญที่กลาวมาขางตน  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  ในฐานะที่เปน
หนวยผลิตครูในทองถ่ิน ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนานิสิตวิชาชีพครูในฐานะครูนักวิจัยในชั้นเรียน 
จึงไดมีนโยบายใหนิสิตที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ไดมีภาระงาน คือการทําวิจัยในช้ันเรียน ภายใตการ
นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือของอาจารยนิเทศกวิชาชีพครู (และนิเทศวิจัยในชั้นเรียนควบคูกัน) ซ่ึงจะชวยผลักดัน 
ช้ีแนะใหนิสิตไดเกิดประสบการณตรงในการปฏิบัติงานในฐานะครูนักวิจัยในชั้นเรียน 
 โดยคาดหวังวานิสิตฝกสอนที่ไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพครูนักวิจัยในชั้นเรียนจะพัฒนา
สมรรถภาพครูนักวิจัย ไดจากการนําความรูไปผนวกกับการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในการฝกประสบการณ
วิชาชีพที่ไดเผชิญกับปญหา และความหลากหลายที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนภายใตบริบทชั้นเรียน
ที่นิสิตรับผิดชอบ  และใชกระบวนการแสวงหาความรูจากการสอน เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียน อันเปนประสบการณตรงในการเรียนรูที่จะเปนครูนักวิจัยในชั้นเรียนไดอยางแทจริง 
 

ความสามารถที่คาดหวังในฐานะครูนักวิจัยสําหรบันิสิตวิชาชีพครู  
 สมรรถภาพครูนักวิจยัที่พึงประสงคจากการฝกประสบการณวิชาชพีครูนักวิจยัในชัน้เรียนใน
โรงเรียนแหลงฝกฯ คือ สมรรถภาพครูนักวิจัยในชัน้เรียน (Teacher  as  Researcher)  มีสาระและ
องคประกอบ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประสบการณครูนักวิจัยและการนิเทศ ติดตาม 

สมรรถภาพ 
ครูนักวิจัย 

จิตวิจยั 

ผูเรียนรูการสอน 

แสวงหาความรู
อยางเปนระบบ 

การปฏิบัติเชิงสะทอนกลับ 

คุณลักษณะความเปนครู 
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โดย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ 

สมรรถภาพครูนักวิจัย 
 หมายถึง  ความสามารถของครูที่มีการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน ในลักษณะที่ใชกระบวนการวิจัย
เปนพื้นฐานการสอน  สามารถนํากระบวนการวิจัยมาใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน ในขณะที่มีการเรียน
การสอนเกิดขึ้น  สามารถพัฒนาการสอนดวยการวิจัยได  มีการเรียนรูดวยประสบการณที่ เผชิญกับ
ปรากฏการณตาง ๆ ในชั้นเรียน แลวสะทอนกลับผลการสอน เพื่อทําความเขาใจสถานการณ แสวงหาวิธี
ปฏิบัติปรับปรุงการสอนของตนเอง  โดยมีเปาหมายที่นําไปสูการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
อยางเปนระบบ  ความสามารถนี้บูรณาการกันเปนกลุมโครงสราง พฤติกรรมทางสติปญญา  เจตคติ และ
ทักษะปฏิบัติของสมรรถภาพครูนักวิจัย  ที่ประกอบดวยความสามารถสําคัญสรุปได 5 ดานใหญๆ คือ  ดาน
จิตวิจัย  ( Research Mind)  ดานการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ ( Systematic inquiry) ดานการเปนผู
เรียนรูการสอน (Learner)  ดานการปฏิบัติเชิงสะทอนกลับ  ( Reflective Practice)  และดานคุณลักษณะความ
เปนครู  ( Teacher’s Personality) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ความสามารถดานจิตวิจัย ( Research  Mind) 
หมายถึง  การที่ผูสอนมีมุมมองตอช้ันเรียนเปนสนามการคนควาปรากฏการณปญหาตาง ๆ ใน 

การสอน มีความรูสึกไตรตรอง ( Make sense)  ตองการคนหาขอสงสัยที่เกิดขึ้นในการสอนและการเรียนรู
ของนักเรียน มีเจตคติตอการรับรูปญหาอยางมีสํานึกของการคิดวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อปรับปรุงแกไขการ
สอนตนเอง  รับรูปรากฏการณในชั้นเรียนดวยมุมมองที่คิดพิจารณารอบดานและหลากหลานแบบนักวิจัย  มี
ทักษะการสังเกต ไวตอการรับรูความเปลี่ยนแปลงของชั้นเรียน  รักการคนควา  โดยตระหนักถึงเหตุผล 
ปญหา และความตองการในการเรียนรูของนักเรียนเปนสําคัญ  และมีเจตคติในการปฏิบัติและจัดกระทําตาง 
ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมีคุณธรรม จริยธรรมนักวิจัย 

2. ดานการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ ( Systematic inquiry) 
หมายถึง  การที่ผูสอนสามารถเชื่อมโยงหลักวิชาการแสวงหาความรู มาสนับสนุนหลักวิชาการ 

สอน มีเจตนามุงมั่นในการแสวงหาความรูในการสอนและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางเปนระบบ
สามารถนํากระบวนการวิจัยมาใชในการจัดการเรียนรู เพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการสอน หรือพัฒนาวิธีการ
สอนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ ปญหาและบริบท มีวิธีการควบคุมสถานการณการสอน โดยใชความรู
เกี่ยวกับหลักวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิผล บรรลุ
เปาหมายการเรียนการสอน สามารถตั้งคําถามเพื่อตอบขอสงสัยที่เปนปญหา หรือส่ิงที่เปนการพัฒนาความ
เขาใจในการปฏิบัติการสอนของตน มีทักษะการสังเกต วางแผนแกปญหา ติดตามผล วิเคราะห เก็บรวบรวม
ขอมูล และใชขอมูลเปนฐานการตัดสินใจตรวจสอบ  หาทางเลือกที่มีประสิทธิผลในการสอน  ดวย
กระบวนการที่นาเชื่อถือ มีเหตุผล แสดงออกถึงความเขาใจ ใหคําอธิบายหรือสารสนเทศใหม ๆ ที่เกี่ยวของ
กับสิ่งที่ไดเรียนรูจากกการแสวงหาความรูในการสอนของตนเองได 



 คูมือนิเทศของผูบริหาร อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศ นิสิตวิชาเอกการวัดผลและประเมินทางการศึกษา  (กศ.บ. 4 ป)  
 

 

32

3. ดานการเปนผูเรียนรูการสอน (Learner)   
หมายถึง การที่ผูสอนรับรูตนเองในฐานะผูเรียนรู   และเปดกวางตอการเปลี่ยนแปลงสามารถ 

แสวงหาความรูและเรียนรูหลักการ ทฤษฎี การปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน จากแหลง
ความรูตาง ๆ หลากหลาย และสามารถนําสาระจากการเรียนรูมาใชเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพฤติกรรมผูเรียน
และการกระทําของผูสอน ตลอดจนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ในชั้นเรียนไดอยางมีเหตุผลและเกิด
ประสิทธิผลตอการเรียนการสอนมากขึ้น สามารถสรางความรูใหมในการปฏิบัติงานสอนได โดยอาศัยพื้น
ฐานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาครู (Pedagogies) ทฤษฎีการสอนและการเรียนรูตระหนักและ
เขาใจธรรมชาติความตองการ  ศักยภาพของผูเรียน  รอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนหรือสาระในศาสตรตาง ๆ 
อยางกวางขวาง มีความสามารถในการวางแผนการสอน มีทักษะปฏิบัติจัดประสบการณ/ กิจกรรมการเรียนรู
ใหกับผูเรียน ตลออดจนสามารถวัดและประเมินผลไดสอดคลองกับจุดมุงหมายการพัฒนา สามรถรายงานผล
การดําเนินงานตามวิธีการที่นํามาใชไดอยางถูกตองชัดเจน ตอลดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ได 

4. ดานการปฏิบตัิเชิงสะทอนกลับ  ( Reflective Practice)   
หมายถึง      การที่ผูสอนมีความคิดเชิงวิพากษ     เกีย่วกบัแนวคดิความเชื่อในการสอนของตน ม ี

ความมุงมั่นวิเคราะหตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบตนเองจากการประเมิน สะทอนกลับ ผลการ
ปฏิบัติการสอนอยางมีหลักวิชา รอบคอบ เปนระบบ และจากการศึกษาขอมูลยอนกลับ  โดยมีปฏิสัมพันธ
รวมกับบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในวิชาชีพ  มีทักษะการสังเกต  บันทึก วิเคราะห ประเมินการปฏิบัติตาง ๆ ใน
การสอนที่มีผลกระทบตอผูเรียน ความเปลี่ยนแปลงของชั้นเรียน และประสิทธิผลของการแกปญหา 
ตลอดจนยอมรับขอบกพรองในการสอนที่อาจเกิดขึ้นในฐานะประสบการณที่ไดเรียนรู เพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงคุณภาพการปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนําขอมูลผลการสะทอนกลับมาคิดพัฒนางานใหมได และ
สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธจากการสอนรวมกับบุคคลอื่นไดเผยแพรใหกับ
บุคคลอื่นหรือสังคมสวนรวมได 

5. ดานคณุลักษณะความเปนครู  ( Teacher’s Personality) 
   หมายถึง   ความสามารถในการพัฒนาตนเองใหมีลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการเปนครูที่ดี 
โดยคํานึงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความขยัน  อดทน รับผิดชอบและเสียสละ มีสุขภาพ
แข็งแรงเอื้อตอความสม่ําเสมอ ทุมเทในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติตนใหตั้งมั่นอยูในคุณธรรม จริยธรรม 
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีมนุษยสัมพันธและภาวะผูนําที่ดี สามารถปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับตอ
บุคคลอื่นและสังคมสวนรวมได 
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ระบบนิเทศติดตามวิจัยในชั้นเรียน   
 
เปาหมายการฝกประสบการณวิชาชีพครูนกัวิจัยในชั้นเรยีน 

1. มุงใหนิสิตวิชาชีพครู นําความรู ประสบการณ และการรับรูตนเองในฐานะครูนักวิจยัมาใชใน
กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียนแหลงฝกฯ จนกระทั่งสามารถพัฒนา
สมรรถภาพครูนักวิจยัในชัน้เรียน (Teacher as Researcher) 

2. มุงเนนการปฏบิัติงานในลักษณะที่ใชการวิจัยเปนพืน้ฐานการสอน ใหสามารถนํา
กระบวนการวจิัยมาใชในชั้นเรียน ในขณะที่มีการเรียนการสอนเกดิขึ้น เพื่อแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนที่นิสิตรับผิดชอบ 

3. เนนแนวทางการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนดวยวิธีการจัดการเรยีนรู ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยวิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการเรียนรู ทัง้นี้ เพื่อให
บรรลุเปาหมายการพัฒนาการสอนดวยการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

4. สามารถจัดทําเคาโครงการวิจยัในชัน้เรียนและเขียนรายงานการวจิัยในชัน้เรียนได 
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แนวทางในการปฏิบัติงานครูนักวิจัย    
  

ขอตกลงเบื้องตนในการปฏิบัติงานในฐานะครูนักวิจัยของนิสิตวิชาชีพครู และผูเกี่ยวของในการ 
นิเทศชวยเหลือ มีดังนี ้

1. ถือวาการปฏิบัติงานครูนักวิจยัเปนงานหลักของครูและเปนสวนสําคัญของกิจกรรมการสอน 
โดยนิสิตเปนผูใชกระบวนการแสวงหาความรู (Inquiry)  เพื่อสรางความรู ความเขาใจในการ
จัดการเรียนการสอน และสามารถนํามาตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ภายในชั้นเรียน ทั้งนี้ มี
เปาหมายเพื่อแกไขหรือพัฒนาการเรียนรูของนักเรยีนที่นิสิตรับผิดชอบ 

2. มีการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ อยางมีหลักวิชา คือ อาศัยความรูเกี่ยวกับหลักวิชาการสอนและ
วิธีการแสวงหาความรู (การวิจัยในชัน้เรียน) มีวิธีการดําเนินการวิจยัเชือ่มโยงกับลําดบักิจกรรม
การทํางานเปนวงจรของการแสวงหาความรู คือ 
2.1 ตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับสภาพที่เกิดขึ้น 
2.2 กําหนดปญหาหรือคําถามวิจยัที่เฉพาะเจาะจง 
2.3 เก็บรวบรวมขอมูล 
2.4 วิเคราะหขอมูล 
2.5 ทําความเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้น 
2.6 นําขอคนพบไปเผยแพรใชประโยชน 

3. การกําหนดปญหาการวิจยัในชั้นเรียน นิสิตสามารถวิเคราะหปญหาจากองคประกอบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของในขณะที่มกีารจัดการเรียนรูเกิดขึ้น โดยอาจจะเปนสภาพปญหา/ขอบกพรองที่ทําให
การเรียนการสอนไมบรรลุผล หรืออาจจะเปนปญหาในลกัษณะที่มุงพฒันาการเรียนรูของ
นักเรียนโดยการวิเคราะหกําหนดปญหาวิจยันับตั้งแตเร่ิมตนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

4. รูปแบบในการวิจัยในชั้นเรียน อาจมหีลากหลาย ขึ้นอยูกับการมุงตอบคําถามตามที่ครูนักวิจยั
สงสัย อาทิเชน เปนรูปแบบทําความเขาใจปญหา/สถานการณ รูปแบบวิจัยเชิงทดลองเพื่อแกไข
หรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนหรือรูปแบบการวิจยัเชงิปฏิบัติการ (Action Research) เปนตน 

5. การดําเนนิงานวิจยัในชั้นเรยีน สามารถจัดทําไดตอเนื่องทั้ง 2 ภาคเรียน จนกระทั่งไดช้ินงานวิจยั
ช้ันเรียนอยางนอย 1 เร่ือง (ทั้งนี้  เงื่อนไขการประเมินในภาคเรียนตนควรบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาความกาวหนาสมรรถภาพครูนักวิจยัและชิ้นงานเคาโครงการวิจัยในชั้นเรยีน) 
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หลักฐาน/ภาระงานที่บงชี้การทํางานในฐานะครูนักวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตวิชาชีพครู 
 

 นิสิตวิชาชีพครูควรแสดงหลกัฐาน ช้ินงานที่สะทอนถึงการทํางานในฐานะครูนักวิจยัในชั้นเรยีนให
ปรากฏแกอาจารยพี่เล้ียง ผูบริหารโรงเรียน และอาจารยนเิทศกวิชาชพีครู จากมหาวิทยาลัยดังนี ้

1. ทันทีที่นิสิตเสร็จสิ้นการสอนจะตองมี บนัทึกหลังสอนทกุครั้ง 
2. หัวหนาสายและนิสิตในโรงเรียนแหลงฝกสอน/ฝกงานแตละแหง ควรจัดโครงการนิเทศภายใน 

หรือกิจกรรมคลินิกวิจยัในชั้นเรียนขึ้น โดยมุงใหสมาชกิทุกคนไดมีโอกาสรวมกันวางแผนการทํางาน
วิชาการ มีกจิกรรมการประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคดิเห็นในการปฏิบัติหนาที่ครูนักวจิัยตามทีไ่ดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยทกัษิณรวมกับเพื่อนนิสิตหรืออาจารยพี่เล้ียงและผูใหการชวยเหลือทุกฝาย ทั้งนี้ 
ใหพิจารณาชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอย 1 คร้ัง/สัปดาห 

3. นิสิตทุกคนจดัทําเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน 1   ช้ินงาน     โดยอาศัยขอมูลเชิงประจกัษจากการ 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และสาระความรู สมรรถนะที่ไดจากการเรียนรูรายวิชาชีพครูในหลักสูตร 
ประกอบกับความรูที่ไดจากการฝกอบรมเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติการสอน นําเสนอผลงานตอ
อาจารยนิเทศกวิชาชีพครูและสถานศึกษา ภายในภาคเรียนแรกที่ออกปฏิบัติการสอนและนํามาสัมมนา
ระหวางปฏิบัติการสอน  ทั้งนี้ ควรผานการรับคําปรึกษาชวยเหลือจากอาจารยนิเทศกวิชาเอกและอาจารยพี่
เล้ียงหรือผูเกี่ยวของทุกฝาย 

4. ภายหลังสิ้นสุดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  นิสิตเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
( เปนทางการ รูปแบบสมบูรณ) 1 ช้ินงาน นําเสนอเอกสารเผยแพรในที่ประชุมสัมมนาหลังสิ้นสุดการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

5. เขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการวิจัยในชั้นเรียนรวมกับอาจารยนิเทศกวิชาชีพครู 
หลังสิ้นสุดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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ระบบการนิเทศ ติดตามประสบการณครูนักวิจัยในชั้นเรียน 
 

1. บุคลากรในการนิเทศ คือ อาจารยนิเทศกวชิาชีพครู  คณะศึกษาศาสตรซ่ึงมีบทบาทหนาที่ในการ
นิเทศวิชาชีพครู ควบคูกับการนิเทศวิจยัในชั้นเรียนของนสิิตในโรงเรียนแหลงฝกฯ รวมถึงการ
เขารวมสัมมนาระหวาง  และหลังสิ้นสุดการฝกประสบการณ 

2. ตัวบงชี้สําหรับการนิเทศ ตดิตามประสบการณครูนักวจิัยในชั้นเรยีนของนิสิต พิจารณาจากภาระ
งานที่บงชี้การทํางานในฐานะครูนักวิจัย ดงันี้ (ประกอบกับใชดุลยพินจิผูใหการนิเทศ) 
-   แผนการจดัการเรียนรูและการปฏิบัติการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
-  การบันทึกหลังสอน 
-  ความกาวหนาในการวิเคราะหปญหา จัดทํากรอบแนวคิด วางแผน  ออกแบบ ดําเนินการวิจัย
และการจดัทํารายงานการวิจยัในชัน้เรียน 
-  ความกาวหนาสมรรถภาพครูนักวจิัยของนิสิตทั้ง 5 ดาน 
-  ผลการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนที่นิสิตรับผิดชอบ 
-  จุดเดน  จดุดอยของกระบวนการปฏิบัติงานในฐานะครนูักวจิัยของนสิิต 
- ปญหา  อุปสรรค และความตองการในการนิเทศชวยเหลือดานตาง ๆ  
-  ปฏิสัมพันธกับผูใหการนิเทศและผูเกีย่วของ 
- อ่ืน ๆ  
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เปาหมายการนิเทศชวยเหลือ 
 
 1.  ระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครูนักวิจัยในชัน้เรียน ประเมินจากการวจิัยในชัน้เรียน ใน
ประเด็นดังนี ้
  1)  ตรวจสอบความกาวหนาสมรรถภาพครูนักวิจยัของนสิิต 
  2)  ความกาวหนาในการวเิคราะหปญหา/จัดทํากรอบความคิด ออกแบบการวิจยัในชัน้เรียน 
  3)  หลักฐาน รองรอยจากกระบวนการทํางานในฐานะครนูักวจิัยในชั้นเรียน 
  4)  จุดเดน  และจุดที่ควรปรับปรุง 
  5)  ปญหา  อุปสรรค  และความตองการในการนิเทศชวยเหลือดานตาง ๆ 
  6)  นิสิตสะทอนความคิดการพัฒนาตนเองในฐานะครูนักวิจัยในการสัมมนาระหวาง 
ฝกประสบการณ 
  7)  คุณภาพชิน้งานเคาโครงวิจัยในชัน้เรียน 
 2.  ระยะสิ้นสดุการฝกประสบการณวิชาชพีครูนักวจิัยในช้ันเรียน 
  1)  ประเมินสมรรถภาพครูนักวจิัยในชั้นเรียน โดย 
        1.1)  อาจารยนิเทศกวิชาชีพครูเปนผูประเมินนิสิตรายบุคคล  จากแบบประเมินการวิจัย
ในชั้นเรยีน (ฝส 08) 
        1.2 )  นิสิตตรวจสอบตนเอง  จากการประเมินตนเองและสะทอนความคิดในการ
สัมมนาหลังฝกประสบการณ 
  2)  ประเมินหลักฐานเคาโครงและรายงานการวิจยัในชัน้เรียนของนิสิต 
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ดานปจจัยสนับสนุนใหบรรลุผลการเปนครูนักวิจัยในชั้นเรียน 
 
 1. บทบาทนิสติ 
       นิสิตพึงตระหนกัเสมอวา  ในการปฏิบตัิหนาที่ครูนักวิจัยใหบรรลุผลนั้น  นิสิตควรปฏิบัติดังนี้ 

1.1 วางแผนการทํางานตนเองอยางเปนระบบ  ทั้งดานการสอนควบคูกับการวิจัยในชั้น
เรียน 

1.2 หมั่นปรึกษาหารืออาจารยพี่เล้ียง  ผูมีประสบการณ  ผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนอาจารย
นิเทศกทุกฝายอยางสม่ําเสมอ 

1.3 แสวงหาความรูเพิ่มเติม ดวยตนเอง  โดยการศึกษาคนควาจากแหลงทรัพยากรใน
โรงเรียนแหลงฝก  หองสมุด  งานวจิัย  ตลอดจนทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ ที่จะใหความรู
ได 

1.4 จัดเงื่อนไขเวลาและบริหารเวลาในการทํางานเชิงวิชาการใหเหมาะสมเพือ่เติมเต็ม
ความรู ความเขาใจตนเองอยางเกิดประโยชน 

1.5 นิสิตพึงประเมนิความกาวหนาของตนเองอยางสม่ําเสมอและนําปญหา ขอบกพรองมา
ปรับปรุงแกไขตนเอง 

 
2. บทบาทองคกรและผูเก่ียวของในการนิเทศชวยเหลือ 
 2.1  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

           2.1.1  เปนผูประสานเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการผลิตครูนักวิจยัในชั้นเรียน
รวมกับเครือขายโรงเรียนแหลงฝกฯ  
   2.1.2  จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูประสบการณปฏิบัติหนาที่ครูนักวิจยัใน
ช้ันเรียนระหวางปฏิบัติการสอนและหลังสิน้สุดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 
 2.2  บทบาทอาจารยนิเทศกวิชาชพีครูดานวิจัยในชัน้เรียน 

   2.2.1  ดําเนินการนิเทศติดตาม ชวยเหลือ เพื่อใหนิสิตวิชาชีพครูเกิดการพฒันา
สมรรถภาพครูนักวิจยั 
   2.2.2  ใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการวจิัยและการเขยีนรายงานการวิจยัในชัน้เรียน
แกนิสิต  รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณรวมกับอาจารยพี่เล้ียง/ผูบริหารโรงเรียน / อาจารย
นิเทศกวิชาเอก 
   2.2.3  ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญรวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความรูรวมกับอาจารยพี่เล้ียง/ผูบริหารโรงเรียน 
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   2.2.4  รวมวางแผนและกําหนดการนิเทศการวิจัยในชั้นเรียนรวมกับนิสิตและ
บุคลากรของโรงเรียนแหลงฝกฯ 
   2.2.5  ชวยสงเสริมใหนิสิตมกีารนิเทศการวิจัยในชัน้เรียนภายในโรงเรยีนอยางเปน
ระบบ 
   2.2.6  เขารวมประชุมสัมมนาเพื่อใหขอเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏิบัติงานวิจยัในชั้น
เรียนและการปฏิบัติหนาที่ครูนักวิจยัของนสิิตที่รับผิดชอบทั้งระหวางปฏิบัติการสอนและหลังสิ้นสดุการ
สอน 

 
  2.3  บทบาทผูบริหารโรงเรียน 
   2.3.1  ตระหนกัและเห็นความสําคัญในการพัฒนาครูนักวิจัยในชัน้เรียนรวมกับ
มหาวิทยาลัย 
   2.3.2  สนับสนุนการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร และอาํนวยความสะดวกให
นิสิตและอาจารยพี่เล้ียงไดรวมวางแผนการทํางานวิชาการในฐานะครูนกัวิจยัในชั้นเรยีนตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 
   2.3.3  สรางขวัญและกําลังใจ 
   2.3.4   บริหารคุณภาพสถานศึกษาใหมีมาตรฐานคุณสมบตัิเปนหนวยฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
   

2.4 บทบาทอาจารยพี่เล้ียง 
2.4.1  ใหการนิเทศภายในดานการสอนและ/หรือหารอืดานการวจิัยในชั้นเรียนรวมกบั 

อาจารยนิเทศกวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อกระตุนใหนิสิตมกีารปฏิบัติงานครูนักวิจยัในชัน้เรียน
อยางเขมแข็งและบรรลุผล 

2.4.2  สรางความเขาใจอันดตีอกันระหวางนิสิตและอาจารยพี่เล้ียง 
2.4.3  ชวยปลกูฝงคุณลักษณะและเจตคติความเปนครูที่ด ี
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ดานเครื่องมือที่ใชสําหรับนิเทศและประเมินประสบการณวิชาชีพครูนักวิจัยในชั้นเรียน 
 
แบบประเมินการวิจัยในชัน้เรียน   (ฝส 08) มีวัตถุประสงคการนําไปใช ดังนี ้

1)  อาจารยนเิทศกวิชาชีพครู ใชประเมินใหขอมูลยอนกลับในการนิเทศติดตาม เพื่อพัฒนา 
ความกาวหนาของนิสิต  มีการนิเทศเปนระยะ ๆ  แลวประเมินความกาวหนาการปฏิบัติงานวิจยัในการ
สัมมนาครั้งที่ 2   คือ ส้ินสุดภาคเรียนตน 

2)  อาจารยนเิทศกวิชาชีพครูใชประเมินเพื่อตัดสินผลสรุปความสามารถดานวิจยัช้ันเรียนของ 
นิสิตหลังสิ้นสุดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนาํมาเปนประเดน็ในการสัมมนาครั้งที่ 4 เมื่อส้ินสุด
ภาคเรียนปลาย 
 

(มีน้ําหนักความสําคัญ 1 สวน จาก 8 สวนของการประเมินผลปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 คูมือนิเทศของผูบริหาร อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศ นิสิตวิชาเอกการวัดผลและประเมินทางการศึกษา  (กศ.บ. 4 ป)  
 

 

41

ตอนที่ 3  การประเมินปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา 
 -  สัดสวนการประเมินการปฏิบัติการสอนของคณะผูนิเทศก 
     และประเมิน 
 -  ตัวอยางเครื่องมือในกระบวนการฝกประสบการณ 
     วิชาชีพครูของนิสิตสําหรับอาจารยพี่เลี้ยง  ผูบริหาร 
     อาจารยนิเทศกวิชาเอก    อาจารยนิเทศกวิชาชีพครู 
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สัดสวนการประเมินการปฏิบัติการวิชาชีพ 
 

ผูนิเทศก สัดสวนการประเมิน 
อาจารยนิเทศกวิชาชีพครู (ฝส 07,08) 2 
อาจารยนิเทศกวิชาเอก (ฝส 06) 2 
อาจารยพี่เล้ียง (ฝส 01,02 ,03 และ 04) 3 
ผูบริหารสถานศึกษา (ฝส 05) 1 

รวม 8 
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เครื่องมือท่ีใชในกระบวนการปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในกระบวนการปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา ประกอบดวยเครื่องสําหรับ
ผูเกี่ยวของทกุฝาย ทั้งผูบริหาร อาจารยพี่เล้ียง อาจารยนิเทศกวิชาชีพครู   อาจารยนิเทศกวิชาเอก   และ
สําหรับนิสิตใชบันทึก/ประเมินตนเอง มีรายละเอียดและตัวอยางเครื่องมือดังนี ้

1. ฝส 01 แบบบันทึกผลการนิเทศการเตรียมการสอน สําหรับอาจารยพี่เล้ียง 
2. ฝส 02 แบบบันทึกผลการนิเทศการสอน สําหรับอาจารยพี่เล้ียง 
3. ฝส 03 แบบบันทึกผลการนิเทศคุณลักษณะความเปนครู สําหรับอาจารยพี่เล้ียง 
4. ฝส 04 แบบบันทึกการสอน สําหรับอาจารยพี่เล้ียง 
5. ฝส 04/1 แบบประเมินการปฏิบัติงานวัดผลในสถานศึกษา 
6. ฝส 05 แบบบันทึกการสอน สําหรับผูบริหาร 
7. ฝส 06 แบบประเมินปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานของนิสิตวชิาเอกตาง ๆ  
8. ฝส 07 แบบบันทึกการนิเทศ/ประเมนิผลการปฏิบัติการสอน สําหรับอาจารยนเิทศกวิชาชพีครู 
9. ฝส 08 แบบประเมินการวิจยัในชัน้เรียนสําหรับอาจารยนิเทศกวชิาชีพครู 
10. ฝส 09/1 แบบบันทึกการปฏิบัติการสอน/ปฐมนิเทศ  ณ คณะศึกษาศาสตร 
11. ฝส 09/2 แบบบันทึกการปฏิบัติการสอน/ปฐมนิเทศ  ณ สถานศึกษา 
11. ฝส 10 แบบบันทึกการสังเกตการณสอน/การปฏิบัติงาน 
12. ฝส 11 แบบบันทึกการสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอน/การปฏิบัติงาน 
13. ฝส 12 แบบบันทึกการสัมมนาหลังสิ้นสุดการปฏิบัติการสอนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
14. ฝส 13 แบบประเมินตนเอง 
15. ฝส 14 แบบบันทึกความคิดเห็นของอาจารยพี่เล้ียงและผูบริหาร   
16. ฝส 15 บันทึกรายงานไมมาปฏิบัติงาน/การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คูมือนิเทศของผูบริหาร อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศ นิสิตวิชาเอกการวัดผลและประเมินทางการศึกษา  (กศ.บ. 4 ป)  
 

 

44

 
(ฝส 01) 

แบบบันทึกผลการนิเทศการเตรียมการสอน 
สําหรับอาจารยพี่เล้ียง 

 
ช่ือนิสิต ......................................................................วิชาเอก...................................................... 
ช่ือโรงเรียน ................................................................................................................................. 
นิเทศครั้งที่ .........................วันที่ ...............เดือน ..................................พ.ศ............................... 
คําชี้แจง 
1. โปรดบันทึกผลการนิเทศการเตรียมการสอนแตละรายการโดยใสเครือ่งหมาย  ตามระดับดังนี ้
 ระดับ  5  หมายถึง การเตรียมการสอนของนิสิตอยูในระดับนาพอใจอยางยิ่ง 
  4  หมายถึง การเตรียมการสอนของนิสิตอยูในระดับนาพอใจ 
  3  หมายถึง การเตรียมการสอนของนิสิตอยูในระดับพอใช 
  2  หมายถึง การเตรียมการสอนของนิสิตอยูในระดับไมนาพอใจ 
  1  หมายถึง การเตรียมการสอนของนิสิตอยูในระดับไมนาพอใจอยางยิ่ง 
2.  โปรดใหขอเสนอแนะทีต่องการใหนิสิตปรับปรุง 

ผลการนิเทศ รายการนิเทศ 

5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู 
1. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่พรอมสําหรับการสอน 
ลวงหนา 

      

2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด       
3. กําหนดสาระสําคัญของเรื่องที่จะสอนถูกตอง       
4. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรมถูกตอง       
5. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรมสอดคลอง
กับสาระสําคัญของเรื่องที่จะสอน 

      

6. กาํหนดเนื้อหาสอดคลองกบัสาระสําคัญของเรื่องที่จะสอน       
7. ออกแบบกจิกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระสําคัญ
ของเรื่องที่จะสอน 

      

8. ออกแบบกจิกรรมการเรียนรูสอดคลองกับวัตถุประสงค
การเรียนรูเชิงพฤติกรรม 
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ผลการนิเทศ รายการนิเทศ 

5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

9. ออกแบบกจิกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมสีวนรวมในการ
สรางความรู/ ความเขาใจ 

      

10. กําหนดขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู ตามลําดับและ
เหมาะสมกับการสรางความรู / ความเขาใจของผูเรียน 

      

11. ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูสอดคลองกับชวงเวลาที่
สอน 

      

12. เขียนแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชภาษาที่ถูกตอง       
การเตรียมสื่อ/ แหลงการเรียนรู 
13. กําหนดสื่อการเรียนรูที่สอดคลอองกับวัตถุประสงค/
เนื้อหา 

      

14. กําหนดสื่อการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู       
15. กําหนดสื่อการเรียนรูเหมาะสมกับผูเรียน       
16. กําหนดสื่อการเรียนรูเหมาะสมกับการนาํไปใชจริง       
การเตรียมการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
17. กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม 

      

18. กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนรู 

      

19. กําหนดเครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคลองกับวิธีการ
วัดและประเมนิผลการเรียนรู 

      

20. กําหนดเกณฑการประเมนิผลที่เหมาะสม       
รวม       

ผลรวม       

ขอเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ ................................................... 
              ( ...................................................) 

          อาจารยพี่เล้ียง 
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 (ฝส 02) 
แบบบันทึกผลการนิเทศการสอน 

สําหรับอาจารยพี่เล้ียง 
 
ช่ือนิสิต ......................................................................วิชาเอก...................................................... 
ช่ือโรงเรียน ................................................................................................................................. 
นิเทศครั้งที่ .........................วันที่ ...............เดือน ..................................พ.ศ............................... 
 
คําชี้แจง 
1. โปรดบันทึกผลการนิเทศการเตรียมการสอนแตละรายการโดยใสเครือ่งหมาย  ตามระดับดังนี ้
 ระดับ  5  หมายถึง การเตรียมการสอนของนิสิตอยูในระดับนาพอใจอยางยิ่ง 
  4  หมายถึง การเตรียมการสอนของนิสิตอยูในระดับนาพอใจ 
  3  หมายถึง การเตรียมการสอนของนิสิตอยูในระดับพอใช 
  2  หมายถึง การเตรียมการสอนของนิสิตอยูในระดับไมนาพอใจ 
  1  หมายถึง การเตรียมการสอนของนิสิตอยูในระดับไมนาพอใจอยางยิ่ง 
2.  โปรดใหขอเสนอแนะทีต่องการใหนิสิตปรับปรุง 

ผลการนิเทศ รายการนิเทศ 

5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

 การเตรียมความพรอมกอนเขาชั้นเรียน 
1. การเตรียมความพรอมของแผนการจัดการเรียนรู วัสดุ
อุปกรณและสือ่การเรียนรู 

      

2. การเตรียมชัน้เรียนใหพรอมที่จะทําการสอน       
การนําเขาสูบทเรียน 
3. สามารถเราความสนใจของผูเรียน 

      

4. สอดคลองและเชื่อมโยงกบัเรื่องที่จะสอน       
5. ใชเวลาอยางเหมาะสม       
การสอน 
6. ความแมนยาํในเนื้อหาที่สอน 

      

7. การนําเสนอเนื้อหาและกจิกรรมสอดคลองกับแผนการ
จัดการเรียนรู 

      

8. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในกิจกรรมการ
เรียนรู 
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ผลการนิเทศ รายการนิเทศ 

5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

9. การสงเสริมการเรียนรูรวมกันในกลุมผูเรียน       
10. การสงเสริมใหผูเรียนใชทักษะการคิด วิเคราะห       
11. การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรียน       
12. ความสามารถในการสื่อความหมาย       
13. ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาในชั้นเรียน       
14. ความสามารถในการควบคุมชั้นเรียน       
15. ความสามารถในการเสริมแรง/การสรางบรรยากาศใน
ช้ันเรียน 

      

16. การใชส่ือไดอยางสอดคลองกับกิจกรรม/สถานการณ
การสอนและคุมคา 

      

บทสรุปบทเรียน 
17. การสรุปบทเรียนสอดคลองกับสาระสําคัญของเรื่องที่
สอน 

      

18. วัดและประเมินผลการเรยีนรูสอดคลองกับแผนการ
จัดการเรียนรู 

      

19. ดําเนินการสอนไดตามแผนการจัดการเรียนรู       
20. การรายงานผลการจัดการเรียนรูและพฒันาผูเรียน       

รวม       

ผลรวม       

 
ขอเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

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

              ( ...................................................) 
อาจารยพี่เล้ียง 
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 (ฝส 03) 
แบบบันทึกผลการนิเทศคุณลักษณะความเปนคร ู

สําหรับอาจารยพี่เล้ียง 
ช่ือนิสิต..........................................วิชาเอก...................................................................... 
ช่ือโรงเรียน ....................................................................................................................... 
นิเทศครั้งที่ ................วันที่ .......................เดือน ...............................................พ.ศ............................. 
 
คําชี้แจง 

1. โปรดบันทึกผลการนิเทศการสอนแตละรายการ โดยใสเครื่องหมาย  ตามระดับดังนี ้
ระดับ  5 หมายถึง  พฤติกรรมของนิสิตอยูในระดับนาพอใจอยางยิ่ง  

4 หมายถึง  พฤติกรรมของนิสิตอยูในระดับนาพอใจ  
3 หมายถึง  พฤติกรรมของนิสิตอยูในระดับพอใช 
2 หมายถึง  พฤติกรรมของนิสิตอยูในระดับไมนาพอใจ  
1 หมายถึง  พฤติกรรมของนิสิตอยูในระดับไมนาพอใจอยางยิ่ง 

2. โปรดใหขอเสนอแนะที่ตองการใหนิสิตปรับปรุง 
ผลการนิเทศ รายการนิเทศ 

5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

1.  ความเหมาะสมของการแตงกาย       
2. ความสามารถในการควบคุมอารมณ       
3. การใหความเอาใจใสแกผูเรียน       
4. ความเหมาะสมของการวางตนกับผูเรียน       
5. ความกระตอืรือรนในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน       
6. ความสามารถในการวิเคราะหและพัฒนาตนเอง       
7. ความสามารถในการแกปญหา       
8. ความอดทนตอปญหาและอุปสรรค       
9. ความรับผิดชอบในหนาที ่       
10. การตรงตอเวลา       
11. ความสุภาพออนนอม       
12. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน       
13. ความสามารถในการแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค       
14. การยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ       
15. ความถูกตองและทันเวลาในการทํางาน       
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ผลการนิเทศ รายการนิเทศ 

5 4 3 2 1 
ขอเสนอแนะ 

16. ความรอบคอบในการทํางาน       
17. ความมีน้ําใจ/เสียสละ       
18. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน       
19. การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน       
20. ความเหมาะสมของการวางตนกับบุคลากรของโรงเรียน       

รวม       
ผลรวม       

 
ขอเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

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

                 ( ............................................................) 
        อาจารยพี่เล้ียง 
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(ฝส 04) 
แบบบันทึกผลการสอน 
สําหรับอาจารยพี่เล้ียง 

 
ช่ือนิสิต ......................................................................วิชาเอก...................................................... 
ช่ือโรงเรียน ................................................................................................................................. 
  
 
คําชี้แจง 
1. โปรดบันทึกผลการนิเทศการเตรียมการสอนแตละรายการโดยใสเครือ่งหมาย  ตามระดับดังนี ้
 ระดับ  5  หมายถึง พฤติกรรมที่ปรากฏอยูในระดับดีมาก เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพครูได
อยางประสบความสําเร็จ และเปนทีย่อมรับของคนทั่วไป 
 ระดับ  4 หมายถึง พฤติกรรมที่ปรากฏอยูในระดับดี สามารถประกอบอาชพีครูไดอยาง
ประสบความสําเร็จ   
 ระดับ  3  หมายถึง พฤติกรรมที่ปรากฏอยูในระดับพอใช  สามารถประกอบอาชีพครูไดถาเอา
ใจใสในการพฒันาตนเองใหมากขึ้น 
 ระดับ  2  หมายถึง พฤติกรรมที่ปรากฏอยูในระดับที่ควรปรับปรุงและเอาใจใสในภาระหนาที่
ใหมากขึน้กวาเดิมทุกดาน  จะทําใหงานที่รับผิดชอบไดผลดี 
 ระดับ  1  หมายถึง พฤติกรรมที่ปรากฏอยูในระดับที่ตองแกไขทุกดาน 
 
2.  โปรดประเมินการปฏิบัติการสอนโดยประมวลจากผลการนิเทศและการพัฒนาตนเองของนิสิตจาก
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการนิเทศ 
3. คะแนนที่ไดจากการประเมินจะเปนคะแนนที่นําไปพิจารณาเปนคาน้าํหนักคะแนนการปฏิบัติการสอนของ
นิสิตในสวนของอาจารยพี่เล้ียง 

ผลการประเมิน รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

 ภูมิรู 
1.ความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

      

2. ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรู 

      

3. ความสามารถในการควบคุมชั้นเรียน       
4. ความสามารถในการวิเคราะหและพัฒนาตนเอง       
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ผลการประเมิน รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

5. ความสามารถในการแกปญหา       
ภูมิธรรม 
6. การใหความเอาใจใสแกผูเรียน 

      

7. ความกระตอืรือรนในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน       
8. ความเหมาะสมของการวางตนกับผูเรียน       
9. ความอดทนตอปญหาและอุปสรรค       
10. ความมีวินยั / รับผิดชอบในหนาที ่       
11. การตรงตอเวลา       
12. ความสุภาพออนนอม       
13. ความมีน้ําใจ/ เสียสละ       
ภูมิฐาน 
14. ความเหมาะสมของการแตงกาย 

      

15. ความสามารถในการควบคุมอารมณ       
16. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน       
17. ความสามารถในการแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค       
18. การยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูอ่ืน       
19. ความถูกตองและทันเวลาในการทํางาน       
20. ความรอบคอบในการทํางาน       

รวม       

ผลรวม       

 
ขอเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

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

              ( ...................................................) 
อาจารยพี่เล้ียง 
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(ฝส 04/1) 
แบบประเมินการปฏิบตัิงานวดัผลในสถานศึกษา 
ของนิสติวิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา 

สําหรับอาจารยพี่เล้ียง  
 

ช่ือ – สกุล................................. .................................................................................................................... 
โรงเรียน........................ ..............................................................ประเมินครั้งที่............................................ 
คําชี้แจง   ใหทําเครื่องหมาย / ระดับการประเมินตามสภาพที่เปนจริง 

รายการที่ประเมิน 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. ความเขาใจในระบบงานของฝายทะเบียน-วัดผล และ
ความสัมพันธของงานฝายทะเบียน-วัดผลกับฝายอื่นๆ 
ในระบบโรงเรียน 

     

2. ความเขาใจในสภาพปญหาหรือความตองการท่ีจะ
ไดรับการพัฒนาของงานฝายทะเบียน-วัดผล 

     

3. ความสามารถในการเสนองานเพื่อแกปญหาหรือ
พัฒนางานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 

     

4.การทํางานอยางเปนระบบ เชน มีแผน/ปฏิบัติงาน มี
การปฏิบัติตามแผนมีการตรวจสอบและปรับปรุงงาน
ของตนเอง 

     

5. ความสามารถในการนําความรูดานการวัดผล
ประเมินผลไปใชในการปฏิบัติงาน 

     

6. ความสามารถในการเรียนรูงานภาคปฏิบัติดานการ
วัดผลประเมินผลจากโรงเรยีน 

     

7. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น      
8. ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย      
9. บุคลิกและการวางตนเหมาะสมกับการเปนครู(การ
แตงกาย กริยา วาจา  จริยธรรม) 

     

10. ความสามารถโดยรวมในการที่จะเปนนักวัดผลท่ีดี
ตอไป 

     

รวม      
      

คะแนนรวม...............................................................คะแนน 
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม................................. .......... .................................................................. 
.................................................. ...................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
 
      (ลงชื่อ)........................................................ผูประเมิน 
                 (........................................................) 
                                 อาจารยพี่เล้ียง 
 
         การเทียบเกรด-คะแนน 
 

A  =  45-50 
B+  =  41-44 
B  =  37-40 
C+  =  33-36 
C  =  29-32 
D+  =  25-28 

D  =  20-24 
E+  =  0-19 
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(ฝส 05) 

แบบบันทึกผลการฝกปฏบิัตกิารวิชาชพี 
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

 
ช่ือนิสิต ......................................................................วิชาเอก...................................................... 
ช่ือโรงเรียน ................................................................................................................................. 
 
คําชี้แจง 
1. โปรดบันทึกผลการนิเทศการเตรียมการฝกสอนแตละรายการโดยใสเครื่องหมาย  ตามระดับดังนี ้
 ระดับ  5  หมายถึง พฤติกรรมที่ปรากฏอยูในระดับดีมาก เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพครูได
อยางประสบความสําเร็จ และเปนทีย่อมรับของคนทั่วไป 
 ระดับ  4 หมายถึง พฤตกิรรมที่ปรากฏอยูในระดับดี สามารถประกอบอาชพีครูไดอยาง
ประสบความสําเร็จ   
 ระดับ  3  หมายถึง พฤติกรรมที่ปรากฏอยูในระดับพอใช  สามารถประกอบอาชีพครูไดถาเอา
ใจใสในการพฒันาตนเองใหมากขึ้น 
 ระดับ  2  หมายถึง พฤติกรรมที่ปรากฏอยูในระดับที่ควรปรับปรุงและเอาใจใสในภาระหนาที่
ใหมากขึน้กวาเดิมทุกดาน  จะทําใหงานที่รับผิดชอบไดผลดี 
 ระดับ  1  หมายถึง พฤติกรรมที่ปรากฏอยูในระดับที่ตองแกไขทุกดาน 
2.  โปรดประเมนิการปฏิบัติการสอนโดยประมวลจากผลการปฏิบัติตนและพฤติกรรมของนิสิตในระหวางที่
ฝกสอนในสถานศึกษาของทาน 
3. คะแนนที่ไดจากการประเมินจะเปนคะแนนที่นําไปพิจารณาเปนคาน้าํหนักคะแนนการฝกสอนของนิสิต
ในสวนของผูบริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมิน รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

 1. ความเหมาะสมของการแตงกาย       
2. ความรับผิดชอบในภาระหนาที ่       
3. ความเหมาะสมของการวางตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน       
4. การปฏิบัติตนตามกฎระเบยีบของโรงเรียน       
5.การมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมวิชาการเกีย่วกับพัฒนา 
   วิชาชีพในสถานศึกษา 

      

6. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน       
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ผลการประเมิน รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

7. ความสามารถในการแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค       
8. การยอมรับฟงความคิดเหน็และขอเสนอแนะจากผูอ่ืน       
9. ความถูกตองและทันเวลา  รอบคอบในการทํางาน       
10. การสรางโอกาสการเรียนรูในการทํางาน       

รวม       

ผลรวม       

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

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

              ( ...................................................) 
      ตําแหนง .................................................... 

ผูประเมิน 
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(ฝส 06) 

แบบประเมินการปฏิบตัิงานวดัผลในสถานศึกษา 
ของนิสติวิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา 

สําหรับอาจารยนิเทศกวิชาเอก 
 

ช่ือ – สกุล................................. .................................................................................................................... 
โรงเรียน........................ ..............................................................ประเมินครั้งที่............................................ 
คําชี้แจง   ใหทําเครื่องหมาย / ระดับการประเมินตามสภาพที่เปนจริง 

รายการที่ประเมิน 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. ความเขาใจในระบบงานของฝายทะเบียน-วัดผล และ
ความสัมพันธของงานฝายทะเบียน-วัดผลกับฝายอื่นๆ 
ในระบบโรงเรียน 

     

2. ความเขาใจในสภาพปญหาหรือความตองการท่ีจะ
ไดรับการพัฒนาของงานฝายทะเบียน-วัดผล 

     

3. ความสามารถในการเสนองานเพื่อแกปญหาหรือ
พัฒนางานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 

     

4.การทํางานอยางเปนระบบ เชน มีแผน/ปฏิบัติงาน มี
การปฏิบัติตามแผนมีการตรวจสอบและปรับปรุงงาน
ของตนเอง 

     

5. ความสามารถในการนําความรูดานการวัดผล
ประเมินผลไปใชในการปฏิบัติงาน 

     

6. ความสามารถในการเรียนรูงานภาคปฏิบัติดานการ
วัดผลประเมินผลจากโรงเรยีน 

     

7. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น      
8. ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย      
9. บุคลิกและการวางตนเหมาะสมกับการเปนครู(การ
แตงกาย กริยา วาจา  จริยธรรม) 

     

10. ความสามารถโดยรวมในการที่จะเปนนักวัดผลท่ีดี
ตอไป 

     

รวม      
      

คะแนนรวม...............................................................คะแนน 
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม................................. .......... .................................................................. 
.................................................. ...................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
 
      (ลงชื่อ)........................................................ผูประเมิน 
                 (........................................................) 
                              อาจารยนิเทศกวิชาเอก 
 
         การเทียบเกรด-คะแนน 
 

A  =  45-50 
B+  =  41-44 
B  =  37-40 
C+  =  33-36 
C  =  29-32 
D+  =  25-28 

D  =  20-24 
E+  =  0-19 
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 (ฝส 07) 
แบบบันทึกการนิเทศ/ประเมินผลการสอน 

สําหรับอาจารยนิเทศกวิชาชพีครู 
 
ช่ือนิสิต ......................................................................วิชาเอก...................................................... 
ช่ือโรงเรียน ................................................................................................................................. 
วันที่ .................................เดือน ..........................................................พ.ศ. ............................... 
 

คําชี้แจง 
1. แบบบันทึกนี้ใชไดทั้งสําหรับการนิเทศการสอนและการประเมินผลการสอน 
2. โปรดบันทึกผลการนิเทศ / ประเมินผลการสอนแตละรายการ โดยใสเครื่องหมาย  ตามเกณฑการนิเทศ/ 
การประเมินผล ดังนี้ 
 1.1 เกณฑการนิเทศการสอน 
 ระดับ  5  หมายถึง พฤติกรรมของนิสิตอยูในระดับนาพอใจอยางยิ่ง 
  4  หมายถึง พฤติกรรมของนิสิตอยูในระดับนาพอใจ 
  3  หมายถึง พฤติกรรมของนิสิตอยูในระดับพอใช 
  2  หมายถึง พฤติกรรมของนิสิตอยูในระดบัไมนาพอใจ 
  1  หมายถึง พฤติกรรมของนิสิตอยูในระดับไมนาพอใจอยางยิ่ง 
 
 1.2 เกณฑการประเมินผลการสอน 
 ระดับ  5  หมายถึง พฤติกรรมที่ปรากฏอยูในระดับดีมาก เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพครูได
อยางประสบความสําเร็จ และเปนทีย่อมรับของคนทั่วไป 
 ระดับ  4 หมายถึง พฤติกรรมที่ปรากฏอยูในระดับดี สามารถประกอบอาชพีครูไดอยาง
ประสบความสําเร็จ   
 ระดับ  3  หมายถึง พฤติกรรมที่ปรากฏอยูในระดับพอใช  สามารถประกอบอาชีพครูไดถาเอา
ใจใสในการพฒันาตนเองใหมากขึ้น 
 ระดับ  2  หมายถึง พฤติกรรมที่ปรากฏอยูในระดับที่ควรปรับปรุงและเอาใจใสในภาระหนาที่
ใหมากขึน้กวาเดิมทุกดาน  จะทําใหงานที่รับผิดชอบไดผลดี 
 ระดับ  1  หมายถึง พฤติกรรมที่ปรากฏอยูในระดับที่ตองแกไขทุกดาน 
3. ในกรณีที่ใชเพื่อประเมินสรุปผล โปรดประเมินผลการปฏิบัติการสอนโดยประมวลผลจากการนิเทศและ
การพัฒนาตนเองของนิสิตจากขอเสนอแนะที่ไดรับจากการนิเทศ โดยคะแนนที่ไดจากการประเมนิผลจะเปน
คะแนนที่นําไปพิจารณาเปนคาน้ําหนกัคะแนนการฝกสอนของนิสิตในสวนของอาจารยนิเทศกวชิาชีพครู 
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ผลการประเมิน รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

 การปฏิบตัิงาน 
1.ความสามารถในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูให
สามารถปฏิบัติไดเกดิผลจริง 

      

2. ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรู 

      

3. ความสามารถในการควบคุมชั้นเรียน       
4. ความสามารถในการวิเคราะหและพัฒนาตนเอง       
5. ความสามารถในการแกปญหา       
6. การรายงานผลการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน       
7. ความกระตอืรือรนในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน       
8. การสรางโอกาสการเรียนรูในการทํางาน       
9. ความสามารถในการแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค       
10. การยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูอ่ืน       
11. ความถูกตองและทันเวลา  รอบคอบในการทํางาน       
การปฏิบตัิตน 
12. ความเหมาะสมของการวางตนกับผูเรียน 

      

13. ความอดทนตอปญหาและอุปสรรค       
14. ความมีวินยั / รับผิดชอบในหนาที ่       
15. การตรงตอเวลา       
16. ความสุภาพออนนอม       
17. ความมีน้ําใจ/ เสียสละ       
18. ความเหมาะสมของการแตงกาย       
19. ความสามารถในการควบคุมอารมณ       
20. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน       

รวม       

ผลรวม       

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

              ( ...................................................) 
อาจารยนิเทศกวิชาชีพครู 
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 (ฝส 08) 
แบบประเมินการวิจัยในชัน้เรียน 
สําหรับอาจารยนิเทศกวิชาชพีครู 

 

ช่ือนิสิต ......................................................................วิชาเอก...................................................... 
ช่ือโรงเรียน ................................................................................................................................. 
วันที่ .................................เดือน ..........................................................พ.ศ. ............................... 
คําชี้แจง 

1. แบบบันทึกนีสํ้าหรับอาจารยนิเทศกวิชาชพีครู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความกาวหนาและ
ตัดสินผลประสบการณวิชาชีพครูนักวจิัยในช้ันเรียนของนิสิตคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยทักษิณ 

2. ระดับคุณภาพของรายการประเมิน 
5  หมายถึง      มีความกาวหนาในการปฏิบัติหรือมีคุณภาพหรือคุณลักษณะนั้นอยูในระดับมากที่สุด 

 4  หมายถึง      มีความกาวหนาในการปฏิบัติหรือมีคุณภาพหรือคุณลักษณะนั้นอยูในระดับมาก  
 3  หมายถึง      มีความกาวหนาในการปฏิบัติหรือมีคุณภาพหรือคุณลักษณะนั้นอยูในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง      มีความกาวหนาในการปฏิบัติหรือมีคุณภาพหรือคุณลักษณะนั้นอยูในระดับนอย 
 1  หมายถึง      มีความกาวหนาในการปฏิบัติหรือมีคุณภาพหรือคุณลักษณะนั้นอยูในระดับมากที่สุด 
คําชี้แจง 
 พิจารณารายการประเมินที่กาํหนดใหวานสิิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นเหมาะสมหรือมี
คุณภาพมากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย  ใหตรงกับระดับคณุภาพ 

ผลการประเมิน รายการประเมนิ 
5 4 3 2 1 

 ระเบียบวิธีวิจัยและการนําไปใช 
1. การวิเคราะหปญหาเพื่อวจิัยในชั้นเรยีน 

     

2. การตั้งคําถามวิจยั      
3. นวัตกรรมทีใ่ชในการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน      
4. การออกแบบการวิจยัในชัน้เรียน      
5. คุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมลู      
6. การดําเนินการวิจยัเปนไปตามระเบียบวิธีวิจยั      
7. วิธีการวิเคราะหขอมูล      
8. การนําเสนอผลการวิจัย      
9. การอภิปรายผลการวิจยั      
10. ผลการวิจัยชวยแกไขปญหาหรือพัฒนาผูเรียน      
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ผลการประเมิน รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
11. ประโยชนที่ไดรับจากการเสนอแนะขอคนพบ      
12. ความครบถวนของหวัขอเคาโครงการวิจัยหรือรายงานการ
วิจัยตามระเบยีบวิธีวิจยั 

     

13.ความถูกตองของเนื้อหาเคาโครงการวิจยัหรือรายงานการ
วิจัยตามระเบยีบวิธีวิจยั 

     

คุณลักษณะครูนักวิจัย 
14. ความสามารถในการแกไขปญหาที่เกดิระหวางดําเนนิการ
วิจัย 

     

15. ความตอเนื่องในการปรับปรุงงานวิจยั      
16. ไวตอการรับรูปญหาหรือปรากฏการณในชัน้เรียน      
17. สามารถแสวงหาความรูอยางเปนระบบ      
18. ติดตามความกาวหนาดานการสอน      
19. การยอมรับผลการประเมินและสะทอนกลับตนเอง      
20. การรายงานผลการจัดการเรียนรูเพื่อพฒันาผูเรียน      
 
ขอเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ................................................... 
              ( ...................................................) 

อาจารยนิเทศกวิชาชีพครู 
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สรุปผลการประเมินประสบการณครนูักวิจัย 
 

งานวิจัยเร่ือง (ระบุ) ...................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 

สรุปผลการประเมิน
ประสบการณครู

นักวิจัย 

ความกาวหนา/ผลความสําเรจ็ คะแนน 
(100) 

เกรด 

ภาคตน 

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

 

ภาคปลาย 

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

 

A    =     90-100 
B+    =      83 - 89 
B    =     75 - 82  
C+   =     68 – 74  
C    =     60 – 67  
D+   =     52-59 
D     =     44-51 
E     =     0-43 
 
 
 
 
 
 

 รวม   
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แบบบันทึกการปฏิบัติการสอน 

ฝส 09/1 
บันทึกการปฐมนิเทศ 

สรุปสาระที่ไดรับจากการปฐมนิเทศท่ีคณะศึกษาศาสตร 
วันที่ .............เดือน.......................................พ.ศ. .............................เวลา ..................น. 

วิทยากร .................................................................................................. 
 
หัวขอเร่ือง ................................................................................................................................................. 
สรุปสาระ 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

สําหรับนิสิต 
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ฝส 09/2 
บันทึกการปฐมนิเทศ 

สรุปสาระที่ไดรับจากการปฐมนิเทศท่ีโรงเรียน 
วันที่ .............เดือน.......................................พ.ศ. .............................เวลา ..................น. 

วิทยากร .................................................................................................. 
 
หัวขอ
เร่ือง ...................................................................................................................................................... 
สรุปสาระ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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ฝส 10 
บันทึกการสังเกตการณสอน/การปฏิบตัิงาน 

สรุปสาระที่ไดรับจากการสังเกตการสอนที่สถานศึกษา 
วันที่ .............เดือน.......................................พ.ศ. .............................เวลา ..................น. 

วิทยากร .................................................................................................. 
 
หัวขอเร่ือง ................................................................................................................................................. 
สรุปสาระ 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......... .......................................................................................................................................................... 
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ฝส 11 
บันทึกการสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอน/การปฏิบตัิงาน 
สรุปสาระที่ไดรับจากการสังเกตการสอนที่สถานศึกษา 

วันที่ .............เดือน.......................................พ.ศ. .............................เวลา ..................น. 
วิทยากร .................................................................................................. 

 
หัวขอเร่ือง ................................................................................................................................................. 
สรุปสาระ 
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................   
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ฝส 12 
บันทึกการสัมมนาหลังปฏิบตัิการสอน/การปฏิบัตงิาน 
สรุปสาระที่ไดรับจากการสังเกตการสอนที่สถานศึกษา 

วันที่ .............เดือน.......................................พ.ศ. .............................เวลา ..................น. 
วิทยากร .................................................................................................. 

 
หัวขอเร่ือง ................................................................................................................................................. 
สรุปสาระ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ...
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
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              แบบประเมินตนเอง (ฝส 13) 

 
คําชี้แจง 1. รวบรวมคําแนะนําของ อาจารยพี่เล้ียง อาจารยนิเทศกวิชาเอก อาจารยนเิทศกวิชาชีพครู ในแบบ
บันทึกการนเิทศการเตรียมการสอน แบบบันทึกการนเิทศการสอน แบบบันทึกคุณลักษณะความเปนครู 
 2. บันทึกขอมลูลงในแบบประเมินตนเองเดือนละ 1 คร้ัง 
 
ดานการเตรยีมการสอน   ขาพเจาคิดวาความสามารถที่นาพอใจ ไดแก  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
สวนที่คิดวาตองปรับปรุงและพิจารณากันตอไป คือ 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ดานการสอน  ขาพเจาคิดวา ความสามารถดานการสอนที่ขาพเจาพอใจ ไดแก 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
สวนที่คิดวาตองปรับปรุงและพิจารณากันตอไป คือ 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ดานบุคลิกภาพความเปนคร ูขาพเจาคิดวาสิ่งที่ขาพเจาปฏิบัติไดดีแลว ไดแก 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
สวนที่คิดวาตองปรับปรุงและพิจารณากันตอไป คือ 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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ส่ิงที่ตองการคําแนะนําหรือการนิเทศจากอาจารยพี่เล้ียง คอื 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ส่ิงที่ตองการคําแนะนําหรือการนิเทศจากอาจารยนิเทศก คอื 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ส่ิงที่ตองการใหภาควิชา/คณะฯ ดําเนินการ  คือ 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

วันที่ ..........เดอืน ...........................................พ.ศ............................ 
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บันทึกความคดิเห็นของอาจารยพี่เล้ียงและผูบริหาร (ฝส 14) 

 
ความคิดเห็นของอาจารยพี่เล้ียง 

 
(          ) การปฏิบัติงานในหนาที่ครูเปนที่เรียบรอย 
(          ) การปฏิบัติงานในหนาที่ครู ยังตองมีการปรับปรุงแกไขบางประการ ดังนี ้
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ....................................................... 
              ( ..................................................) 
      วันที่ ..........เดอืน ...................พ.ศ........... 
 

ความคิดเห็นของหัวหนาหมวดวิชา/หัวหนาระดับชั้น 
 

(          ) การปฏิบัติงานในหนาที่ครูเปนที่เรียบรอย 
(          ) การปฏิบัติงานในหนาที่ครู ยังตองมีการปรับปรุงแกไขบางประการ ดังนี ้
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ..................................................... 
                ( ..................................................) 
      วันที่ ..........เดอืน ...................พ.ศ........... 
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ความคิดเห็นของผูชวยหัวหนาสถานศึกษาฝายวชิาการ 
 

(          ) เหน็ตามที่เสนอ 
(          ) เหน็ดวยตามทีเ่สนอ แตมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดงันี้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ..................................................... 
                ( ..................................................) 
      วันที่ ..........เดอืน ...................พ.ศ........... 
 

ความคิดเห็นของหัวหนาสถานศึกษา 
 

(          ) ทราบแลว 
(          ) ทราบแลว แตมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ..................................................... 
                ( ..................................................) 
      วันที่ ..........เดอืน ...................พ.ศ........... 
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บันทึกรายงานไมมาปฏิบัติการฝกสอน (ฝส 15) 
 

คําชี้แจง 
 นิสิตจะตองมาบันทึกรายงานการลาปวย การลากิจ และการขออนุญาตออกนอกสถานที่พรอมทั้ง
เขียน ผูอนุญาตในตารางบันทึกรายงานนี้ดวย 
 
คร้ังท่ี วัน เดือน ป ท่ีลา สาเหตุการลา จํานวนวัน 
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ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 


