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ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

โทรศัพท์ 0-4258-7181 
โทรสาร 0-4258-7182 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  คณะครุศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนครพนม    

****************************************************************************** 
 เพ่ือให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์และวิชาชีพครู  จึงได้ก าหนดนโยบายดังนี้ 

1.  ก าหนดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาน าเอาองค์ความรู้ด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนที่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณะครู ผู้บริหาร นักเรียนและ
ผู้ปกครองในโรงเรียนที่ฝึกประสบการณ์  

4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อย่างแท้จริง  ตลอดจนทักษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา  โดยใช้หลักเหตุผล   
6. ปลูกฝังการมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีภาวะความเป็นผู้น า  

ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม 
7. อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาจะต้องยึดเนื้อหารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  

ในเนื้อหาของแนวทางการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1 (สังเกตการสอน )  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานทุกด้าน 

8. การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะกระท าโดยอาจารย์นิเทศ ก์จากสาขาวิชา  ครูพ่ีเลี้ยง       
และผู้บริหารสถานศึกษาท่ีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยจะประเมินผลตั้งแต่ข้ันตอนการปฐมนิเทศ  
การฝึกปฏิบัติงา นจริงในสถานที่ฝึกประสบการณ์ การท ากิจกรรมในชั้นเรียน  การสัมมนา  การปัจฉิมนิเทศ  
และการส่งงาน 

9. การประเมินผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จะอาศัยข้อมูลจากอาจารย์นิเทศก์  ครูพ่ีเลี้ยง              
และผู้บริหารสถานศึกษาท่ีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาเป็น เกณฑ์
ตัดสิน 

10. นักศึกษาจะต้องมีชั่วโมงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน ) ไม่น้อยกว่า 8-12 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์  โดยต้องสอนในรายวิชาเอกไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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11. ครูพ่ีเลียงจะต้องเป็นครูประจ าการในสถานศึกษา และต้องเป็นคนละคนกับครูพ่ีเลี้ยงของรุ่นพี่      
ที่ฝึกปฏิบัติการสอน 

12. หลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาจะต้องกลับมาร่วมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  ประสบการณ์ท่ีได้รับ   
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แนวปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

รายการ แนวปฏิบัติ 
งานสอน 

1.1  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       -  หลักสูตร 
       -  แผนการจัดการเรียนรู้/คู่มือครู 
       -  แบบเรียน 
1.2  ท าหน่วยการเรียนรู้ 
1.3  ท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.4  สอน 
1.5  ผลิตสื่อ 
1.6  การวัดผลประเมินผล 
1.7  จัดป้ายนิเทศ และนิทรรศการในชั้นเรียน 

 
1.  ศึกษาเนื้อหา และปฏิทินงานวิชาการของโรงเรียนแล้วท า
หน่วยการเรียนรู้ 
2.  เลือกเทคนิค และวิธีสอนในบรรลุจุดประสงค์ปลายทาง
ของการสอนแต่ละครั้ง เพื่อท าแผนการจัดการเรียนรู้สอนจริง 
3.  จัดท าสื่อด้วยตนเองหรือหาแหล่งสื่อ 
4.  ท าเครื่องมือวัดผลประจ าจุดประสงค์ประจ าภาคเรียน 
5.  จัดป้ายนิเทศ และนิทรรศการเสริมการสอน 
6.  ปรับปรุงงานสอนตามค าแนะน าของอาจารย์นิเทศก์และ
ครูพ่ีเลี้ยง 

งานกิจกรรมนักเรียนและแนะแนว 
2.1  งานชุมนุม หรือชมรม 
2.2  งานแนะแนว 
2.3  งานกีฬา 
2.4  งานตรวจสุขภาพนักเรียน 
2.5  ควบคุมการเข้าแถว 
2.6  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

 
1.  ช่วยเป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมของชุมชนหรือชมรม 
2.  แนะแนวทางการท างานของนักเรียนเป็นกลุ่ม และ
รายบุคคล 
3.  ช่วยงานกิจกรรมแข่งขันกีฬา  ตามท่ีได้รับมองหมายจาก
ทางโรงเรียน 
4.  เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือในตอนเช้า และตรวจสุขภาพ
นักเรียน 
5.  ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน 

งานธุรการในชั้นเรียน 
3.1  ท าบัญชีเรียกชื่อ 
3.2  บัตรสุขภาพ 
3.3  สมุดรายงานประจ าตัวนักศึกษา 
3.4  งานข้อมูลสถิต ิ
3.5  สมุดประจ าชั้น 

 
1.  ท าเอกสารงานธุรการในชั้นเรียนตามระบบและค าแนะน า
จากครูพี่เลี้ยง 
2.  จัดและปรับปรุงชั้นเรียนให้มีบรรยากาศน่าเรียน 
3.  จัดที่นั่ง และกลุ่มของนักเรียนให้เหมาะสม 

งานธุรการ 
4.1  งานสารบรรณ 
4.2  งานพัสดุ 
4.3  งานการเงิน 

 
1.  ศึกษาระเบียบของงานธุรการทั่วไปของโรงเรียน ปฏิบัติให้
ถูกต้อง 
2.  ปรึกษาขอค าแนะน าจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และครูพ่ีเลี้ยงใน
การกรอกเอกสาร 
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แนวปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2   (ต่อ) 
รายการ แนวปฏิบัติ 

งานพัฒนาโรงเรียน และชุมชน 
5.1  ดูแลความสะอาดทั่วไป 
5.2  ร่วมพัฒนาโรงเรียนตามความเหมาะสม 
5.3  ร่วมพัฒนาชุมชน ตามความเหมาะสม 

 
1.  ช่วยพัฒนาโรงเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.  ร่วมกิจกรรมกับชุมชนตามโอกาส 

 
ความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าที่ระหว่างบุคลากรฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดประสบการณ์
วิชาชีพครู  ซึ่งอาจจะจ าแนกบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูต่อไป 
 1.  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษา 
 2.  ให้การปฐมนิเทศ แนะน านักศึกษาท่ีมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
 3.  มอบหมายงาน ควบคุม ดูแล และนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาให้ด าเนินไป
อย่างถูกต้องเรียบร้อย 
 4.  จัดครูที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของคุรุสภาในโรงเรียนเพ่ือ ท าหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง คือ          
จบการศึกษาอย่างต่ าปริญญาตรีตรงสาขา หรือ มีความถนัดและมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี 
 5.  ติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 6.  ควบคุมดูแลความประพฤติ และการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
 7.  สรุปผลการประเมินของครูพ่ีเลี้ยง และผู้บริหาร ท าหนังสือส่งตัวนักศึกษา /เอกสาร กลับ
มหาวิทยาลัย 
 8.  ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 
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 บทบาทหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง 
  ครูพ่ีเลี้ยง หมายถึง  บุคลากรประจ าการที่ผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมอบหมาย
ให้ค าแนะน า  ดูแล ช่วยเหลือนักศึกษา ตามลักษณะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ตลอดจนมี
อ านาจในการปกครอง อบรม และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บทบาทและหน้าที่ของครูพ่ีเลี้ยง
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีดังนี ้
 1.  พบนักศึกษาให้ค าแนะน า นัดหมายการปฏิบัติงาน 
 2.  สาธิตการสอนหรือประสานงานกับบุคคลอ่ืนมาเป็นผู้สาธิตการสอน 
 3.  มอบหมายงานให้นักศึกษาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.  แนะน าการวางแผนการสอน และสื่อการสอน ให้กับนักศึกษาส าหรับน า ไปใช้สอนพร้อมกับ
ช่วยเหลือ สังเกตการสอนของนักศึกษาเพ่ือหาจุดแก้ไข 
 5.  ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการสอน ปรับปรุงแก้ไข แล้วอนุญาตให้นักศึกษาน าไปสอน 
พร้อมสังเกตการณ์สอน และประเมินผลการสอนในชั้นเรียนลงในแบบประเมินผล เมื่อสิ้นสุดการสอนครูพ่ีเลี้ยง
ให้ค าตชิม และข้อเสนอแนะการสอนที่ดีในครั้งต่อไป 
 6.  ติดตามผลการนิเทศที่มีในครั้งที่ผ่านมา พร้อมกับประเมินตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย 
 7.  สรุปผลการประเมินส่งให้ผู้บริหารโรงเรียน 
 
เอกสารที่นักศึกษาต้องจัดท าส่งอาจารย์นิเทศก์ 
 -   สมุดบันทึกประจ าวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว 
 -   แผนการจัดการเรียนรู้ตามวิชาเอก 
 -   โครงการ 1 โครงการ 
 -   เล่มสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ตามประเด็นที่ก าหนด 
 
เอกสารที่นักศึกษาต้องจัดท าส่งศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู 
 -   สมุดลงเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 โดยมีลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน 
 -   หนังสือส่งตัวกลับจากหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
 -  แผ่นซีดี ที่แสกนงานทุกอย่าง เขียนชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี ห้อง และรวบรวมเป็นห้องน ามาส่งที่
ศูนย์ฝึกฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 


