
ปฏิิทิินและกิิจกิรรม
การปฏิิบััติิการสอนของนักศึึกษาปฏิิบััติิการสอนในสถานศึึกษา

ภาคเรีียนทีี่� 2 ปีีการีศึึกษา 2565

วััน/เดือืน/ปีี เวัลา กิจิกิรรม สถานที่ี� หมายเหตุุ

17 – 28 ตุ.ค.65 7.30-16.30 น. นักิศึกึิษารายงานตุวััที่ี�สถานศึกึิษาของตุนเอง / ส่งตุวัันักิศึกึิษา สถานศึกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 1

31 ตุ.ค. – 4 พ.ย.65
7.30-16.30 น. เริ�มปีฏิบิัตัุกิิารสอน/สังเกิตุกิารจดัืกิารเรียนร้�ของคร้พี�เลี�ยง สถานศึกึิษา

เริ�มลงลายมอื

ชื่ื�อปีฏิบิัตัุงิานที่ี�

สถานศึกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 2

7 - 11 พ.ย.65
7.30–16.30 น. ปีฏิบิัตัุกิิารสอน สถานศึกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 3

14 - 18 พ.ย.65
7.30–16.30 น. ปีฏิบิัตัุกิิารสอน สถานศึกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 4

(ปีระเมนิ ครั�งที่ี� 1)

21 - 25 พ.ย.65

7.30–16.30 น.

ปีฏิบิัตัุกิิารสอน

** สำาหรับัอาจารยนิ์เที่ศึกิ์

แบับั

ปีระเมนิที่ี�
ผู้้�ปีระเมนิ

1 อาจารยนิ์เที่ศึกิส์าขาวัชิื่าเฉพาะ

2.1 อาจารยนิ์เที่ศึกิส์าขาวัชิื่าเฉพาะ

3 อาจารยนิ์เที่ศึกิว์ัชิื่าชื่พีคร้

** สำาหรับัสถานศึกึิษา

แบับั

ปีระเมนิที่ี�
ผู้้�ปีระเมนิ

1 ผู้้�บัริหารสถานศึกึิษา หรือ ผู้้�ที่ี�ผู้้�บัริหารสถาน

ศึกึิษามอบัหมายโดืยไม่ใช่ื่คร้พี�เลี�ยง

1 คร้พี�เลี�ยงปีระจำาวัชิื่า  

2.1 ผู้้�บัริหารสถานศึกึิษา หรือ ผู้้�ที่ี�ผู้้�บัริหารสถาน

ศึกึิษามอบัหมายโดืยไม่ใช่ื่คร้พี�เลี�ยง

2.1 คร้พี�เลี�ยงปีระจำาวัชิื่า  

2.2 ผู้้�แที่นคณะกิรรมกิารสถานศึกึิษาที่ี�ไดื�รับัมอบั

หมาย                       

3 ผู้้�บัริหารสถานศึกึิษา หรือ ผู้้�ที่ี�ผู้้�บัริหารสถาน

ศึกึิษามอบัหมายโดืยไม่ใช่ื่คร้พี�เลี�ยง

3 คร้พี�เลี�ยงปีระจำาชัื่�น  

สถานศึกึิษา

25 พ.ย.65 13.00 – 16.30 น.
พบัอาจารยท์ี่ี�ปีรึกิษาวัจิยั

(นำาเสนอผู้ลควัามกิ�าวัหน�าในกิารเขยีนรายงานผู้ลกิารวัจิยั)

คณะศึกึิษาศึาสตุร/์

ONLINE 

ร้ปีแบับัขึ�นอย่้

กัิบัสาขาวัชิื่า

กิำาหนดื

สัปีดืาหท์ี่ี� 5

28 พ.ย. -2 ธ.ค.65
7.30-16.30 น. ปีฏิบิัตัุกิิารสอน สถานศึกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 6

5 – 9 ธ.ค.65
7.30-16.30 น. ปีฏิบิัตัุกิิารสอน สถานศึกึิษา

หมายเหตุุ : ปีฏิทิี่นิที่ั�งหมดืนี�อาจมกีิารเปีลี�ยนแปีลงตุามควัามเหมาะสม 1



ปฏิิทิินและกิิจกิรรม
การปฏิิบััติิการสอนของนักศึึกษาปฏิิบััติิการสอนในสถานศึึกษา

ภาคเรีียนทีี่� 2 ปีีการีศึึกษา 2565

วััน/เดือืน/ปีี เวัลา กิจิกิรรม สถานที่ี� หมายเหตุุ

*9 ธ.ค.65

8.30-12.00 น.

สัมมนาระหว่ัางกิารปีฏิบิัตัุกิิารสอน ครั�งที่ี� 1

- อบัรมเชื่งิปีฏิบิัตัุกิิาร หวััข�อ “กิารเขยีนบัที่คัดืย่อและรายงานกิาร

วัจิยัในชัื่�นเรียน”

- กิารบัรรยายหวััข�อ “SAVE ZONE กิารเยยีวัยาจติุใจให�แขง็แรง“

ONLINE
นักิศึกึิษาที่กุิคน

ตุ�องเข�าร่วัม

13.00-16.30 น.
พบัอาจารยท์ี่ี�ปีรึกิษาวัจิยั (นำาเสนอผู้ลควัามกิ�าวัหน�าในกิารเขยีน

รายงานผู้ลกิารวัจิยั)
ONLINE

ร้ปีแบับัขึ�นอย่้

กัิบัสาขาวัชิื่า

กิำาหนดื

สัปีดืาหท์ี่ี� 7

12 - 16 ธ.ค.65
7.30-16.30 น. ปีฏิบิัตัุกิิารสอน สถานศึกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 8

(ปีระเมนิ ครั�งที่ี� 2)

19 - 23 ธ.ค.65

7.30–16.30 น.

ปีฏิบิัตัุกิิารสอน

** สำาหรับัอาจารยนิ์เที่ศึกิ์

แบับั

ปีระเมนิที่ี�
ผู้้�ปีระเมนิ

1 อาจารยนิ์เที่ศึกิส์าขาวัชิื่าเฉพาะ

2.1 อาจารยนิ์เที่ศึกิส์าขาวัชิื่าเฉพาะ

3 อาจารยนิ์เที่ศึกิว์ัชิื่าชื่พีคร้

** สำาหรับัสถานศึกึิษา

แบับั

ปีระเมนิที่ี�
ผู้้�ปีระเมนิ

1 ผู้้�บัริหารสถานศึกึิษา หรือ ผู้้�ที่ี�ผู้้�บัริหารสถาน

ศึกึิษามอบัหมายโดืยไม่ใช่ื่คร้พี�เลี�ยง

1 คร้พี�เลี�ยงปีระจำาวัชิื่า  

2.1 ผู้้�บัริหารสถานศึกึิษา หรือ ผู้้�ที่ี�ผู้้�บัริหารสถาน

ศึกึิษามอบัหมายโดืยไม่ใช่ื่คร้พี�เลี�ยง

2.1 คร้พี�เลี�ยงปีระจำาวัชิื่า  

2.2 ผู้้�แที่นคณะกิรรมกิารสถานศึกึิษาที่ี�ไดื�รับัมอบั

หมาย                       

3 ผู้้�บัริหารสถานศึกึิษา หรือ ผู้้�ที่ี�ผู้้�บัริหารสถาน

ศึกึิษามอบัหมายโดืยไม่ใช่ื่คร้พี�เลี�ยง

3 คร้พี�เลี�ยงปีระจำาชัื่�น  

สถานศึกึิษา

*23 ธ.ค.65 7.30-16.30 น.

ส่งบัที่คัดืย่องานวัจิยั 

(ที่ี�ผู่้านกิารลงนามจากิอาจารยท์ี่ี�ปีรึกิษาวัจิยั ตุามร้ปีแบับัที่ี�ศ้ึนยฯ์ 

กิำาหนดื)

ONLINE

นักิศึกึิษาส่งที่ี�

อาจารยผ้์ู้�

ปีระสานงาน

แตุล่ะสาขาวัชิื่า

ตุรวัจสอบัและ

รวับัรวัมนำาส่ง

ศ้ึนยฯ์

สัปีดืาหท์ี่ี� 9

26 – 30 ธ.ค.65
7.30-16.30 น. ปีฏิบิัตัุกิิารสอน สถานศึกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 10

2 – 6 ม.ค.66
7.30-16.30 น. ปีฏิบิัตัุกิิารสอน สถานศึกึิษา

หมายเหตุุ : ปีฏิทิี่นิที่ั�งหมดืนี�อาจมกีิารเปีลี�ยนแปีลงตุามควัามเหมาะสม 2



ปฏิิทิินและกิิจกิรรม
การปฏิิบััติิการสอนของนักศึึกษาปฏิิบััติิการสอนในสถานศึึกษา

ภาคเรีียนทีี่� 2 ปีีการีศึึกษา 2565

วััน/เดือืน/ปีี เวัลา กิจิกิรรม สถานที่ี� หมายเหตุุ

**7-8 ม.ค.66 8.00-16.30 น.

สัมมนาสะที่�อนผู้ลกิารปีฏิบิัตัุกิิารสอน ครั�งที่ี� 2 

- กิารนำาเสนองานวัจิยัในชัื่�นเรียน (ED KKU CLASSROOM  

RESEARCH SYMPOSIUM 2023) 

ONLINE

สัปีดืาหท์ี่ี� 11

9 – 13 ม.ค.66
7.30-16.30 น. ปีฏิบิัตัุกิิารสอน สถานศึกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 12

(ปีระเมนิ ครั�งที่ี� 3)

16 – 20 ม.ค.66

7.30–16.30 น.

ปีฏิบิัตัุกิิารสอน

** สำาหรับัอาจารยนิ์เที่ศึกิ์

แบับั

ปีระเมนิที่ี�
ผู้้�ปีระเมนิ

1 อาจารยนิ์เที่ศึกิส์าขาวัชิื่าเฉพาะ

2.1 อาจารยนิ์เที่ศึกิส์าขาวัชิื่าเฉพาะ

3 อาจารยนิ์เที่ศึกิว์ัชิื่าชื่พีคร้

** สำาหรับัสถานศึกึิษา

แบับั

ปีระเมนิที่ี�
ผู้้�ปีระเมนิ

1 ผู้้�บัริหารสถานศึกึิษา หรือ ผู้้�ที่ี�ผู้้�บัริหารสถาน

ศึกึิษามอบัหมายโดืยไม่ใช่ื่คร้พี�เลี�ยง

1 คร้พี�เลี�ยงปีระจำาวัชิื่า  

2.1 ผู้้�บัริหารสถานศึกึิษา หรือ ผู้้�ที่ี�ผู้้�บัริหารสถาน

ศึกึิษามอบัหมายโดืยไม่ใช่ื่คร้พี�เลี�ยง

2.1 คร้พี�เลี�ยงปีระจำาวัชิื่า  

2.2 ผู้้�แที่นคณะกิรรมกิารสถานศึกึิษาที่ี�ไดื�รับัมอบั

หมาย                       

3 ผู้้�บัริหารสถานศึกึิษา หรือ ผู้้�ที่ี�ผู้้�บัริหารสถาน

ศึกึิษามอบัหมายโดืยไม่ใช่ื่คร้พี�เลี�ยง

3 คร้พี�เลี�ยงปีระจำาชัื่�น  

สถานศึกึิษา

20 ม.ค.66 13.00 – 16.30 น.
พบัอาจารยท์ี่ี�ปีรึกิษาวัจิยั

(นำาเสนอผู้ลควัามกิ�าวัหน�าในกิารเขยีนรายงานผู้ลกิารวัจิยั)

คณะศึกึิษาศึาสตุร/์

ONLINE 

ร้ปีแบับัขึ�นอย่้

กัิบัสาขาวัชิื่า

กิำาหนดื

สัปีดืาหท์ี่ี� 13

***23 - 29 ม.ค.66

7.30-16.30 น. ปีฏิบิัตัุกิิารสอน สถานศึกึิษา

7.30-16.30 น. นักิศึกึิษาส่งงานทีุ่กิชื่ิ�นที่ี�ไดื�รับัมอบัหมาย ONLINE

- รายงานผู้ลกิารวัจิยัในชัื่�น

เรียน 

- รายงานรวัมแผู้นกิารจดัืกิาร

เรียนร้�ตุลอดืที่ั�งภาคกิารศึกึิษา 

- รายงานรวัมบันัที่กึิปีระจำา

สัปีดืาห/์บันัที่กึิหลังรับักิาร

นิเที่ศึ/แบับัสังเกิตุชัื่�นเรียน

3หมายเหตุุ : ปีฏิทิี่นิที่ั�งหมดืนี�อาจมกีิารเปีลี�ยนแปีลงตุามควัามเหมาะสม



ปฏิิทิินและกิิจกิรรม
การปฏิิบััติิการสอนของนักศึึกษาปฏิิบััติิการสอนในสถานศึึกษา

ภาคเรีียนทีี่� 2 ปีีการีศึึกษา 2565

วััน/เดือืน/ปีี เวัลา กิจิกิรรม สถานที่ี� หมายเหตุุ

สัปีดืาหท์ี่ี� 14

30 ม.ค. – 3 กิ.พ.66
7.30-16.30 น. ปีฏิบิัตัุกิิารสอน สถานศึกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 15

6 - 10 กิ.พ.66
7.30-16.30 น. ปีฏิบิัตัุกิิารสอน สถานศึกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 16

13 – 17 กิ.พ.66
7.30-16.30 น. ปีฏิบิัตัุกิิารสอน สถานศึกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 17

20 – 24 กิ.พ.66
7.30-16.30 น. ปีฏิบิัตัุกิิารสอน สถานศึกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 18

27 กิ.พ. – 3 ม.ีค.66
7.30-16.30 น. ปีฏิบิัตัุกิิารสอน สถานศึกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 19

6 – 10 ม.ีค.66
7.30-16.30 น. ปีฏิบิัตัุกิิารสอนสัปีดืาหสุ์ดืที่�าย สถานศึกึิษา

นักิศึกึิษาตุ�องปีฏิบิัตัุภิารกิจิที่กุิ

อย่างที่ี�สถานศึกึิษามอบัหมาย

ให�เสร็จสิ�น จงึจะถอืว่ัาสิ�นสุดื

กิารปีฏิบิัตัุกิิารสอนโดืยที่าง

สถานศึกึิษาจะเป็ีนผู้้�ดืำาเนิน

กิารส่งตุวัันักิศึกึิษากิลับัอย่าง

เป็ีนที่างกิาร

**10 ม.ีค.66

8.30-12.00 น.

สัมมนากิารปีฏิบิัตัุกิิารสอน ครั�งที่ี� 3

- อบัรมเชื่งิปีฏิบิัตัุกิิาร หวััข�อ “กิารยื�นขอรับัใบัอนุญาตุปีระกิอบั

วัชิื่าชื่พีคร้ในร้ปีแบับัออนไลน”์

ONLINE
นักิศึกึิษาที่กุิคน

ตุ�องเข�าร่วัม

13.00-16.30 น. พบัอาจารยป์ีระจำาสาขาวัชิื่า ONLINE

ร้ปีแบับัขึ�นอย่้

กัิบัสาขาวัชิื่า

กิำาหนดื

หมายเหตุุ : ปีฏิทิี่นิที่ั�งหมดืนี�อาจมกีิารเปีลี�ยนแปีลงตุามควัามเหมาะสม

4


