แนวการปฏิบัติสําหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระเบียบปฏิบัติสําหรับนักศึกษาฝึ กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และประสบการณ์วชิ าชีพครู มีดังนี้
1. นักศึกษาต้องแต่งกายสะอาด เรี ยบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องติดป้ ายชื่อ
นามสกุล รหัสนักศึกษา และระบุข้ นั ตอนการฝึ กประสบการณ์ตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. นักศึกษาจะต้องไม่ประพฤติตนให้เป็ นที่เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง เช่น เสพสิ่ งมึนเมา เล่นการพนัน
ประพฤติในทางชูส้ าว ฯลฯ
3. นักศึกษาจะต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว ไม่ทะเลาะวิวาทกัน
4. นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิตามคําแนะนํา ตักเตือน ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาอาจารย์
พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศอย่างเคร่ งครัด
5. นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิงานตามกําหนดเวลาของทางโรงเรี ยน หรื อสถานศึกษา
6. นักศึกษาจะต้องลงเวลาปฏิบตั ิงานและเวลากลับในบัญชีลงเวลาตามความเป็ นจริ ง
7. วัน เวลา ที่นกั ศึกษาไม่มีชวั่ โมงสอน หรื อชัว่ โมงปฏิบตั ิงาน นักศึกษาจะต้องช่วยงานอื่นตามที่
ทางโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษากําหนด
8. เมื่อนักศึกษาไม่สามารถปฏิบตั ิงานตามปกติ จะต้องลาตามระเบียบของทางราชการต่อผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา โดยการลากิจต้องส่ งใบลาล่วงหน้าต่อผูร้ ับผิดชอบอย่างน้อย 1 วัน ส่ วนการลาป่ วย
ให้เป็ นไปตามระเบียบของสถานศึกษา หรื อหน่วยงาน
9. ในกรณี ที่นกั ศึกษาจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดไว้ในปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ให้นกั ศึกษาทําทําบันทึกข้อความเสนอเพื่อขออนุญาตต่อผูบ้ ริ หาร และแจ้ง
ให้อาจารย์พี่เลี้ยงได้ทราบ ส่ วนในกรณี ที่มหาวิทยาลัยต้องการให้นกั ศึกษาไปทํากิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยจะขออนุญาตต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาเป็ นราย ๆ ไป
10. ถ้ามีเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่โรงเรี ยน สถานศึกษา หรื อตัวนักศึกษาเอง
จะต้องรี บรายงานแก่ผบู ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทันที
11. นักศึกษาจะต้องมีเวลาปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาปปฏิบตั ิงานทั้งหมด
12. นักศึกษาจะต้องส่ งบันทึกการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจก่อนทําการสอนอย่างน้อย 7 วัน
13. นักศึกษาควรปรึ กษาหารื อเพื่อวางโครงการปฏิบตั ิงานและแก้ไขข้อบกพร่ อง ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็ นประจํา พร้อมทั้งจดบันทึกการประชุมไว้ให้ชดั เจน ให้หวั หน้า
นักศึกษาเสนอบันทึกการประชุมต่อผูบ้ ริ หารและอาจารย์นิเทศทราบ
14. นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการอย่างเคร่ งครัด
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15. นักศึกษาที่ขาดการปฏิบตั ิงานเกิน 3 วัน ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะถูกเรี ยกตัวกลับ
มหาวิทยาลัยเพื่อทําทัณฑ์บน และถ้ายังปฏิบตั ิตวั อีกเหมือนเดิมเป็ นครั้งที่ 2 จะต้องถูกสั่งพักการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู ในภาคเรี ยนนั้น
การปฏิบัติตนต่ อบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้ องกับการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
1. ผู้บริ หารของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา
1.1 ให้ความเคารพนับถือและยกย่องในฐานะผูบ
้ งั คับบัญชาคนหนึ่ง
1.2 เมื่อเกิดปั ญหาร้ายแรงต้องปรึ กษาและขอคําแนะนํา
1.3 ให้ความร่ วมมือและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
1.4 มีเจตคติที่ดีต่อผูบ
้ ริ หารและรักษาความลับของทางราชการได้
1.5 เผยแพร่ คุณงามความดีของโรงเรี ยนหรื อหน่วยงาน
2. อาจารย์ นิเทศประจําโรงเรี ยนหรื อหน่ วยงาน และอาจารย์ นิเทศจากมหาวิทยาลัย
2.1 ให้ความเคารพนับถือ ยอมรับฟั งข้อชี้ แนะหรื อตักเตือน และให้พึงระลึกอยูเ่ สมอว่าอาจารย์
นิเทศเป็ นผูช้ ่วยเหลือและแนะนําให้คาํ ปรึ กษา ไม่ใช่ผทู ้ ี่มาคอยจับผิดนักศึกษา
2.2 เตรี ยมตัวให้พร้อมอยูเ่ สมอเพือ
่ รอรับการนิเทศ
2.3 ปฏิบต
ั ิตามคําชี้แนะด้วยเหตุผลอันควรแก่การปฏิบตั ิ
2.4 แสดงความเป็ นมิตรด้วยการทักทายปราศรัยอย่างสุ ภาพอ่อนน้อมตลอดจนให้การต้อนรับ
เมื่ออาจารย์มาเยีย่ มหรื อทําการนิเทศ
2.5 เมื่อมีปัญหาคับข้องใจใด ๆ ควรแจ้งให้อาจารย์นิเทศก็ได้รับทราบเพื่อขอคําแนะนํา
3. อาจารย์ พเี่ ลีย
้ง
3.1 ให้ความเคารพนับถือและให้ความร่ วมมือในการปฏิบต
ั ิงานด้วยความเต็มใจ
3.2 มีอธั ยาศัยที่ดีรู้จก
ั อ่อนน้อมและยิม้ แย้มแจ่มใสใช้วาจาสุ ภาพเหมาะสมไม่กา้ วร้าว
3.3 แสดงความมีน้ าํ ใจให้ความช่วยเหลือตามแต่เวลาและโอกาสอันควร
3.4 ติดต่อสื่ อสารให้ขอ
้ มูลต่าง ๆ เพือ่ ให้รับรู้กิจกรรมโดยตลอด
3.5 พยายามเรี ยนรู ้งานต่าง ๆ จากอาจารย์ให้มากที่สุด
3.6 ขอคําแนะนําและคําติชมเกี่ยวกับการปฏิบต
ั ิงานอยูเ้ สมอ เพื่อไปปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนา
ให้ดียงิ่ ขึ้น
3.7 ส่ งบันทึกแผนการสอนหรื อบันทึกการปฏิบต
ั ิงานให้ตรวจอย่างสมํ่าเสมอ
3.8 ควรหาโอกาสศึกษาสังเกตการณ์ปฏิบต
ั ิงานของอาจารย์พี่เลี้ยงให้มาก ๆ เพื่อนําแบบอย่างที่
ดีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานของตน
3.9 เมื่อจะทํางานสิ่ งใดแล้วเกิดความไม่แน่ใจหรื อสงสัย ควรสอบถามหรื อปรึ กษาหารื อขอ
ความคิดเห็นจากอาจารย์พี่เลี้ยงเสี ยก่อน
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บุคลากรอืน่ ๆ ในโรงเรียนหรือหน่ วยงาน
4.1 มีสัมมาคารวะสํารวมทั้งกาย วาจา และใจ
4.2 มีความจริ งใจเสมอต้นเสมอปลาย
4.3 แสดงความมีน้ าํ ใจให้ความช่วยเหลือและเป็ นมิตรทั้งต่อหน้าและลับหลัง
4.4 แสดงความสามารถให้ปรากฏเป็ นที่เชื่ อถือ
4.5 ส่ งเสริ มให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เพือ
่ นนักศึกษาร่ วมสถาบันและต่ างสถาบัน
ั
5.1 แสดงความเป็ นมิตรซึ่ งกันและกัน มีความรักใคร่ สามัคคีกน
5.2 ให้ความร่ วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในทางวิชาการ กิจกรรมของหมู่คณะ ตลอดจน
ปั ญหาส่ วนตัวบางประการที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและตัดสิ นใจ
5.3 มีการพบปะปรึ กษาหารื อ หรื อประชุ มกันเดือนละ 2 ครั้ง และต้องบันทึกการประชุ มด้วยทุก
ครั้ง เพื่อให้อาจารย์นิเทศได้ทราบ
6. เจ้ าหน้ าทีแ
่ ละคนงานภารโรง
6.1 แสดงความเป็ นมิตรด้วยการทักทายพูดคุยตามโอกาสอันควร
6.2 ให้ความช่วยเหลืออนุ เคราะห์เท่าที่จะทําได้
6.3 แสดงความมีน้ าํ ใจสุ ภาพอ่อนโยน
7. บุคลากรในชุ มชน
บุคลากรในชุมชน หมายถึง บุคคลต่าง ๆ ในชุมชนท้องถิ่นที่นกั ศึกษาไปฝึ กประสบการณ์ซ่ ึ งเรา
จะต้องเกี่ยวข้องด้วย เช่น นายอําเภอ ศึกษาธิ การอําเภอ นายกองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ชาวบ้านทัว่ ไป เป็ นต้น นักศึกษาควรปฏิบตั ิดงั นี้
7.1 แสดงกริ ยาวาจาสุ ภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาบุคคลทุกฝ่ าย
7.2 ให้ความช่วยเหลืองานของชุ มชนตามสามารถและตามความเหมาะสม
7.3 สร้างมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลต่าง ๆ ในชุ มชน
8. นักเรี ยน
8.1 เอาใจใส่ ในผลการเรี ยนและความประพฤติของนักเรี ยน
8.2 ตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรี ยนด้วยความจริ งใจ
8.3 เป็ นตัวอย่างที่ดีท้ งั กาย วาจา ใจ และจริ ยธรรม
8.4 ใช้กริ ยา วาจา สุ ภาพ ให้ความรัก และความเห็นอกเห็นใจต่อนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
8.5 ให้ความยุติธรรมในการตัดสิ นการกระทําต่าง ๆ ของนักเรี ยน
8.6 ให้ความอบอุ่นใจมีความเมตตากรุ ณาต่อเด็กนักเรี ยน โดยความเสมอภาค
8.7 ต้องเข้าใจธรรมชาติและความต้องการของเด็กและรู ้จก
ั การนําเอาหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้มา
ใช้
4.
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ตระหนักถึงความแตกต่างกันของนักเรี ยนแต่ละคนทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และ
ด้านสติปัญญา
8.9 รับผิดชอบในการปกครองนักเรี ยน
8.10 มีความสนใจและตัดสิ นปั ญหาที่เกิดกับนักเรี ยนอย่างรอบคอบ
8.11 ทําตนให้นกั เรี ยนเคารพนับถือสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
8.12 ควรปฏิบตั ิตนต่อนักเรี ยน เพื่อรักษาความมีระเบียบวินยั ของชั้นให้สอดคล้องกับคําแนะนํา
ของอาจารย์พี่เลี้ยง
8.13 พยายามเรี ยกชื่อและจําชื่อนักเรี ยนในชั้นให้ได้
8.14 การลงโทษนักเรี ยนทุกครั้งต้องขออนุญาตอาจารย์พี่เลี้ยงหรื อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
8.15 ขณะปฏิบตั ิการสอนหากอาจารย์นิเทศไปตรวจเยีย่ มให้ทาํ หน้าที่ต่อไปตามปกติ
8.16 แสดงความใจกว้างอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
8.17 ไม่นาํ ความลับส่ วนตัวของนักเรี ยนมาเปิ ดเผย
8.8

ข้ อแนะนําและภาระงานและการปฏิบัติงานเพิม่ เติม
1. ให้นก
ั ศึกษาจัดป้ ายนิเทศเดือนละ 1 ครั้ง และให้เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานใน ปว.3
2. ให้นก
ั ศึกษาช่วยงานฝ่ ายต่าง ๆ ของโรงเรี ยน เช่น ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายธุ รการ ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
เป็ นต้น โดยให้หมุนเวียนเพือ่ เรี ยนรู้งานให้มากที่สุด
3. เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน ให้เข้าร่ วมทุกครั้งเหมือนครู ประจําการ
4. ปฏิบต
ั ิหน้าที่อื่น ๆ ให้ความร่ วมมือกับทางโรงเรี ยนเมื่อโรงเรี ยนของร้อง
5. การลงเวลาปฏิบต
ั ิงานให้เหมือนกับครู ประจําการ (โดยลงเวลาปฏิบตั ิงานก่อน 08.00 น. และลง
เวลากลับหลัง 16.30 น.)
6. การลาประเภทต่าง ๆ ให้นก
ั ศึกษาปฏิบตั ิเหมือนกับครู ประจําการ
7. การป่ วยให้ลาวันที่ป่วย หากไม่สามารถใช้แบบฟอร์ มการลาของทางโรงเรี ยนได้ ให้ลาทาง
โทรศัพท์ โทรสาร หรื อโทรเลขได้ เมื่อกลับไปปฏิบตั ิหน้าที่ให้ใช้แบบฟอร์ มการลาของทาง
โรงเรี ยนในวันแรกที่ปฏิบตั ิหน้าที่ ถ้าในกรณี ที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลให้มีใบรับรองแพทย์
ประกอบหลักฐานด้วย

