
แนวการปฏบัิติสําหรับนักศึกษาปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

 
ระเบียบปฏิบัติสําหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และประสบการณ์วชิาชีพครูมีดังนี ้

1. นกัศึกษาตอ้งแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั และตอ้งติดป้ายช่ือ 

นามสกุล รหสันกัศึกษา และระบุขั้นตอนการฝึกประสบการณ์ตามรูปแบบท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
2. นกัศึกษาจะตอ้งไม่ประพฤติตนใหเ้ป็นท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียง เช่น เสพส่ิงมึนเมา เล่นการพนนั 

ประพฤติในทางชูส้าว ฯลฯ 
 3. นกัศึกษาจะตอ้งมีความสามคัคีกลมเกลียว ไม่ทะเลาะววิาทกนั 
 4. นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํ ตกัเตือน ของผูบ้ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาอาจารย ์    

พี่เล้ียง อาจารยนิ์เทศอยา่งเคร่งครัด 
 5. นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติังานตามกาํหนดเวลาของทางโรงเรียน หรือสถานศึกษา  
 6. นกัศึกษาจะตอ้งลงเวลาปฏิบติังานและเวลากลบัในบญัชีลงเวลาตามความเป็นจริง  
 7. วนั เวลา ท่ีนกัศึกษาไม่มีชัว่โมงสอน หรือชัว่โมงปฏิบติังาน นกัศึกษาจะตอ้งช่วยงานอ่ืนตามท่ี

ทางโรงเรียนหรือสถานศึกษากาํหนด 
 8. เม่ือนกัศึกษาไม่สามารถปฏิบติังานตามปกติ จะตอ้งลาตามระเบียบของทางราชการต่อผูบ้ริหาร

โรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยการลากิจตอ้งส่งใบลาล่วงหนา้ต่อผูรั้บผดิชอบอยา่งนอ้ย 1 วนั ส่วนการลาป่วย

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา หรือหน่วยงาน 
 9. ในกรณีท่ีนกัศึกษาจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมหาวทิยาลยัไดก้าํหนดไวใ้นปฏิทินการปฏิบติังาน

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ใหน้กัศึกษาทาํทาํบนัทึกขอ้ความเสนอเพื่อขออนุญาตต่อผูบ้ริหาร และแจง้

ใหอ้าจารยพ์ี่เล้ียงไดท้ราบ ส่วนในกรณีท่ีมหาวทิยาลยัตอ้งการใหน้กัศึกษาไปทาํกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ 

มหาวทิยาลยัจะขออนุญาตต่อผูบ้ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นราย ๆ ไป 
 10. ถา้มีเหตุการณ์ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่โรงเรียน สถานศึกษา หรือตวันกัศึกษาเอง

จะตอ้งรีบรายงานแก่ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายทนัที 
 11. นกัศึกษาจะตอ้งมีเวลาปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของเวลาปปฏิบติังานทั้งหมด  
 12. นกัศึกษาจะตอ้งส่งบนัทึกการสอนใหอ้าจารยพ์ี่เล้ียงตรวจก่อนทาํการสอนอยา่งนอ้ย 7 วนั  
 13. นกัศึกษาควรปรึกษาหารือเพื่อวางโครงการปฏิบติังานและแกไ้ขขอ้บกพร่อง ตลอดจน

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัเป็นประจาํ พร้อมทั้งจดบนัทึกการประชุมไวใ้หช้ดัเจน ใหห้วัหนา้

นกัศึกษาเสนอบนัทึกการประชุมต่อผูบ้ริหารและอาจารยนิ์เทศทราบ 
 14. นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการอยา่งเคร่งครัด  
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 15. นกัศึกษาท่ีขาดการปฏิบติังานเกิน 3 วนั ติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุผลอนัควรจะถูกเรียกตวักลบั

มหาวทิยาลยัเพื่อทาํทณัฑบ์น และถา้ยงัปฏิบติัตวัอีกเหมือนเดิมเป็นคร้ังท่ี 2 จะตอ้งถูกสั่งพกัการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูในภาคเรียนนั้น 
 
การปฏิบัติตนต่อบุคลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

1. ผู้บริหารของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
1.1 ใหค้วามเคารพนบัถือและยกยอ่งในฐานะผูบ้งัคบับญัชาคนหน่ึง 
1.2 เม่ือเกิดปัญหาร้ายแรงตอ้งปรึกษาและขอคาํแนะนาํ 
1.3 ใหค้วามร่วมมือและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1.4 มีเจตคติท่ีดีต่อผูบ้ริหารและรักษาความลบัของทางราชการได้ 
1.5 เผยแพร่คุณงามความดีของโรงเรียนหรือหน่วยงาน 

2. อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียนหรือหน่วยงาน และอาจารย์นิเทศจากมหาวทิยาลยั  
2.1 ใหค้วามเคารพนบัถือ ยอมรับฟังขอ้ช้ีแนะหรือตกัเตือน และใหพ้ึงระลึกอยูเ่สมอวา่อาจารย์

นิเทศเป็นผูช่้วยเหลือและแนะนาํใหค้าํปรึกษา ไม่ใช่ผูท่ี้มาคอยจบัผดินกัศึกษา 
2.2 เตรียมตวัใหพ้ร้อมอยูเ่สมอเพือ่รอรับการนิเทศ 
2.3 ปฏิบติัตามคาํช้ีแนะดว้ยเหตุผลอนัควรแก่การปฏิบติั 
2.4 แสดงความเป็นมิตรดว้ยการทกัทายปราศรัยอยา่งสุภาพอ่อนนอ้มตลอดจนใหก้ารตอ้นรับ 

เม่ืออาจารยม์าเยีย่มหรือทาํการนิเทศ 
2.5 เม่ือมีปัญหาคบัขอ้งใจใด ๆ ควรแจง้ใหอ้าจารยนิ์เทศก็ไดรั้บทราบเพื่อขอคาํแนะนาํ 

3. อาจารย์พีเ่ลีย้ง 
3.1 ใหค้วามเคารพนบัถือและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ 
3.2 มีอธัยาศยัท่ีดีรู้จกัอ่อนนอ้มและยิม้แยม้แจ่มใสใชว้าจาสุภาพเหมาะสมไม่กา้วร้าว 
3.3 แสดงความมีนํ้าใจใหค้วามช่วยเหลือตามแต่เวลาและโอกาสอนัควร 
3.4 ติดต่อส่ือสารใหข้อ้มลูต่าง ๆ เพือ่ใหรั้บรู้กิจกรรมโดยตลอด 
3.5 พยายามเรียนรู้งานต่าง ๆ จากอาจารยใ์หม้ากท่ีสุด 
3.6 ขอคาํแนะนาํและคาํติชมเก่ียวกบัการปฏิบติังานอยูเ้สมอ เพื่อไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา

ใหดี้ยิง่ข้ึน 
3.7 ส่งบนัทึกแผนการสอนหรือบนัทึกการปฏิบติังานใหต้รวจอยา่งสมํ่าเสมอ 
3.8 ควรหาโอกาสศึกษาสังเกตการณ์ปฏิบติังานของอาจารยพ์ี่เล้ียงใหม้าก ๆ เพื่อนาํแบบอยา่งท่ี

ดีมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานของตน 
3.9 เม่ือจะทาํงานส่ิงใดแลว้เกิดความไม่แน่ใจหรือสงสัย ควรสอบถามหรือปรึกษาหารือขอ

ความคิดเห็นจากอาจารยพ์ี่เล้ียงเสียก่อน 
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4. บุคลากรอืน่ ๆ ในโรงเรียนหรือหน่วยงาน 
4.1 มีสัมมาคารวะสาํรวมทั้งกาย วาจา และใจ 
4.2 มีความจริงใจเสมอตน้เสมอปลาย 
4.3 แสดงความมีนํ้าใจใหค้วามช่วยเหลือและเป็นมิตรทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 
4.4 แสดงความสามารถใหป้รากฏเป็นท่ีเช่ือถือ 
4.5 ส่งเสริมใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ 

5. เพือ่นนักศึกษาร่วมสถาบันและต่างสถาบัน 
5.1 แสดงความเป็นมิตรซ่ึงกนัและกนั มีความรักใคร่สามคัคีกนั 
5.2 ใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกลูกนัทั้งในทางวชิาการ กิจกรรมของหมู่คณะ ตลอดจน

ปัญหาส่วนตวับางประการท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นและตดัสินใจ 
5.3 มีการพบปะปรึกษาหารือ หรือประชุมกนัเดือนละ 2 คร้ัง และตอ้งบนัทึกการประชุมดว้ยทุก

คร้ัง เพื่อใหอ้าจารยนิ์เทศไดท้ราบ 
6. เจ้าหน้าทีแ่ละคนงานภารโรง 

6.1 แสดงความเป็นมิตรดว้ยการทกัทายพดูคุยตามโอกาสอนัควร 
6.2 ใหค้วามช่วยเหลืออนุเคราะห์เท่าท่ีจะทาํได้ 
6.3 แสดงความมีนํ้าใจสุภาพอ่อนโยน 

7. บุคลากรในชุมชน 
บุคลากรในชุมชน หมายถึง บุคคลต่าง ๆ ในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีนกัศึกษาไปฝึกประสบการณ์ซ่ึงเรา

จะตอ้งเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น นายอาํเภอ ศึกษาธิการอาํเภอ นายกองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 

ชาวบา้นทัว่ไป เป็นตน้ นกัศึกษาควรปฏิบติัดงัน้ี 

7.1 แสดงกริยาวาจาสุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตนเขา้หาบุคคลทุกฝ่าย 
7.2 ใหค้วามช่วยเหลืองานของชุมชนตามสามารถและตามความเหมาะสม 
7.3 สร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อบุคคลต่าง ๆ ในชุมชน 

8. นักเรียน 
8.1 เอาใจใส่ในผลการเรียนและความประพฤติของนกัเรียน 
8.2 ตั้งใจอบรมสั่งสอนนกัเรียนดว้ยความจริงใจ 
8.3 เป็นตวัอยา่งท่ีดีทั้งกาย วาจา ใจ และจริยธรรม 
8.4 ใชก้ริยา วาจา สุภาพ ใหค้วามรัก และความเห็นอกเห็นใจต่อนกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 
8.5 ใหค้วามยติุธรรมในการตดัสินการกระทาํต่าง ๆ ของนกัเรียน 
8.6 ใหค้วามอบอุ่นใจมีความเมตตากรุณาต่อเด็กนกัเรียน โดยความเสมอภาค 
8.7 ตอ้งเขา้ใจธรรมชาติและความตอ้งการของเด็กและรู้จกัการนาํเอาหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้มา

ใช ้
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8.8 ตระหนกัถึงความแตกต่างกนัของนกัเรียนแต่ละคนทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และ

ดา้นสติปัญญา 
8.9 รับผดิชอบในการปกครองนกัเรียน 
8.10  มีความสนใจและตดัสินปัญหาท่ีเกิดกบันกัเรียนอยา่งรอบคอบ 
8.11 ทาํตนใหน้กัเรียนเคารพนบัถือสร้างศรัทธาใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
8.12 ควรปฏิบติัตนต่อนกัเรียน เพื่อรักษาความมีระเบียบวนิยัของชั้นใหส้อดคลอ้งกบัคาํแนะนาํ 
        ของอาจารยพ์ี่เล้ียง 
8.13 พยายามเรียกช่ือและจาํช่ือนกัเรียนในชั้นใหไ้ด ้
8.14 การลงโทษนกัเรียนทุกคร้ังตอ้งขออนุญาตอาจารยพ์ี่เล้ียงหรือผูบ้ริหารโรงเรียน  
8.15 ขณะปฏิบติัการสอนหากอาจารยนิ์เทศไปตรวจเยีย่มใหท้าํหนา้ท่ีต่อไปตามปกติ 
8.16 แสดงความใจกวา้งอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ 
8.17 ไม่นาํความลบัส่วนตวัของนกัเรียนมาเปิดเผย 

  

ข้อแนะนําและภาระงานและการปฏิบัติงานเพิม่เติม 
1. ใหน้กัศึกษาจดัป้ายนิเทศเดือนละ 1 คร้ัง และใหเ้ขียนรายงานการปฏิบติังานใน ปว.3 
2. ใหน้กัศึกษาช่วยงานฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

เป็นตน้ โดยใหห้มุนเวยีนเพือ่เรียนรู้งานใหม้ากท่ีสุด 
3. เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ใหเ้ขา้ร่วมทุกคร้ังเหมือนครูประจาํการ  
4. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ใหค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียนเม่ือโรงเรียนของร้อง  
5. การลงเวลาปฏิบติังานใหเ้หมือนกบัครูประจาํการ (โดยลงเวลาปฏิบติังานก่อน 08.00 น. และลง

เวลากลบัหลงั 16.30 น.) 
6. การลาประเภทต่าง ๆ ใหน้กัศึกษาปฏิบติัเหมือนกบัครูประจาํการ 
7. การป่วยใหล้าวนัท่ีป่วย หากไม่สามารถใชแ้บบฟอร์มการลาของทางโรงเรียนได ้ใหล้าทาง

โทรศพัท ์โทรสาร หรือโทรเลขได ้เม่ือกลบัไปปฏิบติัหนา้ท่ีใหใ้ชแ้บบฟอร์มการลาของทาง

โรงเรียนในวนัแรกท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ถา้ในกรณีท่ีป่วยเขา้โรงพยาบาลใหมี้ใบรับรองแพทย์

ประกอบหลกัฐานดว้ย 
 


