ระเบียบว่าด้วยการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาทีอ่ อกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
1. เครื่องแบบนักศึกษาหญิง
(1) เสื้อ ให้ใช้เสื้อสีขาวแขนสั้นไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร คอปกเชิ้ต
ปลายแหลม ไม่รัดรูป ไม่มีลวดลาย ไม่ประดับลูกไม้ ไม่ใช้ผ้ายืด ผ่าอกตลอด ติดกระดุม 4 เม็ด
ทาด้วยโลหะตามขนาดและแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ชายเสื้อเวลาสวมใส่ให้สอดชายเสื้อไว้ใน
กระโปรง
(2) กระโปรงสีดา รูปทรงสุภาพ เนื้อผ้าเรียบไม่บาง ไม่ใช้ผ้ายีนส์ ไม่แทรก
เนื้อผ้าโปร่งบางที่ส่วนใดๆ ของกระโปรง ไม่มีลวดลาย ความยาวอย่างน้อยเสมอเข่าหรือคลุมเข่า ไม่
เกิน 10 ซม. ไม่ติดซิปหรือกระดุมด้านหน้า
(3) เข็มขัด สายหนังสีดาหรือสีน้าตาลเข้ม ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะมี
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยตามขนาดและแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(4) เข็มเครื่องหมาย ให้มีเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยทาด้วยโลหะประดับ
หน้าอกด้านซ้าย และคอเสื้อด้านซ้าย ตามขนาดและแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(5) รองเท้า สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดามีส้น ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับ
(6) กรณีเป็นนักศึกษามุสลิมหากประสงค์จะแต่งกายตามประเพณี ให้ใช้เสื้อตาม
ข้อ (1) แขนยาว และให้ใช้ผ้าคลุมสีขาว หรือสีเดียวกับกระโปรง
2. เครื่องแบบนักศึกษาชาย
(1) เสื้อสีขาว ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร คอปกเชิ้ตปลาย
แหลม ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด แขนสั้น ไม่ผ่าปลายแขน หรือแขนยาวถึงข้อมือ เวลาสวม
ใส่ให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
(2) เนคไท สีน้าเงินหรือสีกรมท่า มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) กางเกง เป็นกางเกงขายาวสีดา ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย มีหูเข็มขัดไม่ใช้
ผ้ายีนส์หรือผ้ายืด
(4) เข็มขัด สายเข็มขัดสีดา หรือสีน้าตาลเข้ม ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดมีเครื่องหมาย
มหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(5) รองเท้า สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย
(6) ถุงเท้า แบบและสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย
3. การแต่งกายอื่นๆ
(1) นักศึกษาชายไว้ผมรองทรงหรือทรงสุภาพ ไม่ไว้ผมยาว ไม่ไว้จอนหรือหนวด-
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เครา ซึ่งดูไม่เรียบร้อย
(2) นักศึกษาหญิงที่ผมยาว ควรรวบให้เรียบร้อยด้วยยาง หรือโบสีดา
(3) ห้ามนักศึกษาย้อมผมเป็นสีต่างๆ เช่น สีน้าตาลแดงและห้ามใช้เครื่องประดับบน
ศีรษะที่สะดุดตา ไม่ไว้เล็บ ทาเล็บ
(4) การแต่งหน้าหรือการใช้เครื่องสาอางควรใช้ให้เหมาะกับเพศ แสดงถึงรสนิยมที่ดี
และบุคลิกภาพที่ดี
(5) ห้ามนักศึกษาชายใส่ต่างหู และอนุญาตให้นักศึกษาหญิงใส่ต่างหูขนาดเล็กที่
ไม่สะดุดตาจนเกินไปได้

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั ิวชิ าชีพระหว่างเรียน
1. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานตามเวลาราชการ โดยจะต้องไปถึงก่อนโรงเรียนหรือวิทยาลัยเข้า
15 นาทีเป็นอย่างน้อยและกลับหลังโรงเรียนหรือวิทยาลัยเลิกไม่น้อยกว่า 15 นาที หรือปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติของโรงเรียนนั้นๆ
2. ต้องลงเวลาทุกวันทั้งไปและกลับในสมุดลงเวลาที่ฝุายฝึกจัดไว้ให้ด้วยตนเองโดยให้ครูพี่เลี้ยง
ลงนามรับรองทุกวันที่ไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
3. นักศึกษาที่มาสาย จะต้องเขียนคาชี้แจงต่อผู้บริหารสถานศึกษา
4. ต้องวางแผนในการศึกษาสังเกตก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์
5. ในการไปโรงเรียนทุกครั้งนักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยครูแล้วบันทึกลงในแบบ
บันทึกการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม) ในส่วนบันทึกการมี
ส่วนร่วม โดยให้ครูพี่เลี้ยงลงนามรับรองทุกวันที่ไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
6. การละทิ้งงานที่โรงเรียนมอบหมายให้รับผิดชอบโดยเจตนาถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง
7. ในขณะที่ทาการศึกษาสังเกตหรือทดลองสอนหรือปฏิบัติงานอื่นที่โรงเรียนมอบหมาย
ห้ามดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่หรือรับโทรศัพท์หรือนั่งเล่นโทรศัพท์ เล่นเกมหรือแสดงพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมโดยเด็ดขาด
8. ต้องทาตามคาแนะนาของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์
9. นักศึกษาที่มีเวลาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษาไม่ครบตามเกณฑ์ที่
คุรุสภากาหนด หรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดจะต้องฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนใหม่
10. หากมีความจาเป็นจะต้องออกจากโรงเรียน/หน่วยฝึกงานในเวลาราชการต้องขออนุญาต
จากครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อนมิฉะนั้นจะถือว่าขาดการปฏิบัติงาน
ในวันนั้นและควรขออนุญาตในช่วงที่ไม่มีชั่วโมงสอน
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ระเบียบว่าด้วยการลา
นักศึกษาจะลาปุวยหรือลากิจได้ภาคเรียนละไม่เกิน 3 ครั้ง ถ้ามีการลาเกิน 3 ครั้งต่อภาคเรียน
ให้พักการฝึกปฏิบัติวชิ าชีพระหว่างเรียนในภาคเรียนนั้น ทั้งนี้นักศึกษาไม่ควรลาต่อเนื่องกันเกิน 2 ครั้ง

แบบใบลาของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษา
เขียนที่........................................
วันที่.................................................
เรื่อง ขออนุญาตลา.............................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน.................................................
ด้วยข้าพเจ้า...................................................(สาเหตุที่ลา).........................................………
จึงขอหยุ ดการปฏิบัติ วิช าชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษาจานวน...........………..วัน นับตั้งแต่วันที่
...............…………เดือน........................พ.ศ...….................ถึงวันที่...............เดือน............................พ.ศ
......……...........ครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าได้ลา..................................เมื่อวันที่.............เดือน............................
พ.ศ........……......ถึงวันที่............เดือน................พ.ศ...................
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้ลามาแล้วคือลาปุวย
จานวน...................วัน ลากิจจานวน........……….......วัน ในระหว่างที่ข้าพเจ้าลานี้ ข้าพเจ้าพักอยู่
บ้านเลขที่................ถนน.......................ตาบล........................... อาเภอ.........................................จังหวัด
................................รหัสไปรษณีย์..........................เบอร์โทรศัพท์...................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ .....................................................
(...................................................)
นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษา
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การพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษา
1. ความประพฤติต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง คือ ได้แก่
1.1 การทาความผิดในคดีอาญาและคดีแพ่ง
1.2 ความผิดฐานชู้สาว
1.3 เสพสุรา ยาเสพติด ของมึนเมาจนครองสติไม่ได้
1.4 ลักขโมย
1.5 ก่อการทะเลาะวิวาทหรือยุยงให้เกิดการแตกความสามัคคี
1.6 ไม่ปฏิบัติหรือฝุาฝืนระเบียบของสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.7 ทาลายทรัพย์สมบัติส่วนรวมหรือของบุคคลอื่นให้เสียหาย
1.8 ก่อให้เกิดหนี้สิน ในระหว่างทีฝ่ ึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษาแล้วไม่ยอมใช้คืน
1.9 เล่นการพนันหรือมั่วสุมในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
1.10 เป็นผู้ประพฤติชั่ว กระทาการใดๆอันทาให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียง
ของวงการวิชาชีพครู
2. นักศึกษาที่ประพฤติผิดระเบียบ มีโทษ 5 สถาน คือ
2.1 ว่ากล่าวตักเตือน สาหรับความผิดครั้งแรกที่ไม่ร้ายแรง หรือความผิดอันเกิดจากการ
เข้าใจผิด ซึ่งกระทาด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้
2.2 ภาคทัณฑ์ สาหรับความผิดที่ผู้กระทาส่อเจตนาหรือผู้การทาผิดเคยได้รับการว่ากล่าว
ตักเตือนแล้วแต่ยังกระทาผิดอีก
2.3 ติด “I” สาหรับผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
ในสถานศึกษาหรืองานเอกสารประกอบการประเมินผลยังไม่เรียบร้อย
2.4 พักการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษาสาหรับความผิดร้ายแรงหรือมี
ความประพฤติที่ส่อให้เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่วิชาชีพครูและชื่อเสียงของสถานศึกษา
ทั้งยังเคยถูกภาคทัณฑ์มาแล้ว หรือขาดการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษาตามที่ระเบียบ
กาหนดหรือมีความประพฤติเสียหายจนสถานศึกษาไม่สามารถบังคับบัญชาได้
2.5 ติด E หรือไม่ผ่านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษา สาหรับความผิด
อย่างร้ายแรงที่ทาให้เสื่อมเสียต่อวิชาชีพครูและสถานศึกษา
3. ผู้มีอานาจลงโทษ
3.1 การว่ากล่าวตักเตือนให้อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลั ยและอาจารย์ทุกท่านใน
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษาทุกท่าน
3.2 ภาคทัณฑ์ (สาหรับความผิดไม่ร้ายแรง) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรืออาจารย์ ที่รับ
มอบหมายให้ดูแลนักศึกษาประจาสถานศึกษาทาการภาคทัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้นักศึกษา
ลงนามรับทราบ แล้วแจ้งให้อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยทราบด้วย
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3.3 การติด “I” การพักการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษารวมถึงการไม่ผ่าน
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษา ให้ตั้งกรรมการสอบสวนและพิจารณาลงโทษ ซึ่งมี
3 ระดับ คือ
3.3.1 ระดับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน ส่วนครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบเป็นกรรมการ
3.3.2 ระดับมหาวิทยาลัย คณบดีหรือรองคณบดีฝุายวิชาการเป็นประธาน
ส่วนอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ทาความผิดและ / หรืออาจารย์ที่เป็นประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชานั้นของนักศึกษาที่ทาความผิดเป็นกรรมการ
3.3.3 ในกรณีที่คณะครุศาสตร์เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาความผิดให้อธิการบดี
เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสอบสวน
4. การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ถ้านั กศึกษาเห็ น ว่า ตนเองไม่ ได้ รับความเป็นธรรม ให้ อุทธรณ์คาสั่ งลงโทษเป็ น
ลายลักษณ์อักษรไปยังคณบดีคณะครุศาสตร์หรือรองคณบดีฝุายวิชาการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่
ได้รับทราบคาสั่งลงโทษ

ความประพฤติและปฏิบัตติ น
นักศึกษาต้องพัฒนาตนและปฏิบัติในเรื่องราวต่างๆ ดังนี้
1. การแต่งกายให้แต่งกายตามระเบียบว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูในสถานศึกษา
2. ปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน/หน่วยฝึกงานเสมือนเป็นครูหรือเป็นสมาชิกคนหนึ่ง
ในหน่วยงานและรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน/หน่วยฝึกงานแห่งนั้น
3. มี ค วามสนใจกระตื อ รื อ ร้ น ต่ อ งานในหน้ า ที่ พยายามปรั บ ปรุ ง อยู่ เ สมอโดยการ
พิจ ารณาด้ว ยตนเองหรื อปรึ ก ษาครู พี่เ ลี้ ย งและอาจารย์ นิเ ทศก์ ข องมหาวิ ทยาลั ย แล้ ว ปฏิ บัติ ตาม
คาแนะนา
4. ให้ความเคารพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครูอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียน/หน่วย
ฝึกงานตามความเหมาะสม
5. เต็มใจและให้ความร่วมมือการทากิจกรรมอื่นของโรงเรียน นอกเหนือจากงานใน
หน้าที่รับผิดชอบ
6. ละเว้นการวิจารณ์โรงเรียน/หน่วยฝึกงานหรือบุคลากรที่ตนเกี่ยวข้องที่ตนปฏิบัติ
ในทางเสื่อมเสีย
7. ไม่ประพฤติให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เช่น เสพสิ่งเสพติด ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เล่นการพนัน ประพฤติในทางชู้สาว เที่ยวเตร่ไปในสถานที่และในเวลาที่ไม่เหมาะสม
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8. ต้องมีความสามัคคี กลมเกลียวไม่ทะเลาะวิวาทกัน ระหว่างนักศึกษาที่ฝึกในหน่วย
โรงเรียนเดียวกัน
9. ปฏิบัติตามคาตักเตือนและคาแนะนาของผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์
และปฏิบัติตามคาชี้แจงการปฏิบัติงานในเอกสารการฝึกประสบการณ์อย่างเคร่งครัด
10. เก็บงาน จัดสถานที่พักให้เรียบร้อยสะอาดทั้งขณะที่ทาการฝึกประสบการณ์และหลัง
เสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนนั้น
11. หั ว หน้ า หน่ ว ยนั ก ศึ ก ษาและนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดที่ ฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ระหว่ า งเรี ย น
ณ โรงเรียน/หน่วยฝึกงาน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานแล้ว ต้องแสดงความเคารพเพื่อลาและ
ขอบคุณต่อผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงและบุคลากรท่านอื่น ที่เกี่ยวข้อง
*****************************************

