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ค าน า 
 
 
 แผนกิจกรรมชุดวิชา 20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นที่ 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน) เป็นเอกสารส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นักศึกษาควรศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุด
วิชานี้ก่อนด าเนินกิจกรรมการศึกษา เพ่ือจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ  ได้แก่ โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา การ
ด าเนินการงานที่ก าหนดให้ท า การเสนอผลงาน การประเมินผลงาน การประเมินผลการศึกษา และตารางการ
ปฏิบัติงาน 
 ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินการศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา
วิทยาการการจัดการเรียนรู้  ได้พิจารณาก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา ดังนั้นจึงขอให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนเพื่อจะได้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ 
 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2561 
ชุดวิชา  20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูขั้นที่ 1 

(การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน) 
 
 

15  กันยายน  2561  เปิดภาคต้น  ปีการศึกษา 2561  
 17  ธันวาคม  2561  วันรับการนิเทศ 

26 - 27 มกราคม  2562       วันสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 
 

 หมายเหตุ   วันรับการนิเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โปรดตรวจสอบก าหนดการ และสถานที่รับ 
การนิเทศ ทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-504-8505-6 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

(การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน) 
 
1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 
  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (Practice during Class) (1 หน่วยกิต) 

  สังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ด้วยตนเอง  การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    
การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน 
การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การพัฒนา
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ศึกษางานฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน แผนงานโครงการ บริบทของสถานศึกษา               
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

1.2 วัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  ประกอบด้วย 
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูในการจัดการเรียนการสอน 
2) มีทักษะในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน

ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดให้ได้ 
3) ฝึกปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดให้ในสถานการณ์จ าลองได้ 

 
2.การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
 นักศึกษาปฏิบัติดังนี้ 
 1. เข้ารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย ระบุวิชา ชั้น และโรงเรียนส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู แล้วแจ้งให้อาจารย์ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทราบ 
 2. ศึกษารายละเอียดในเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 
 3. พบผู้บริหารโรงเรียนในหน่วยฝึกและเริ่มปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ดังนี้ 
  3.1 ขออนุญาตท าการศึกษา สังเกต และร่วมปฏิบัติงานกับครูในโรงเรียนตามลักษณะงานที่
ได้รับมอบหมาย ณ สถานศึกษาที่ตนเองสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่เป็นเวลา 2 สัปดาห์  
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3.2 บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ (ในภาคผนวก) ซึ่งประกอบด้วย 
1) บันทึกชื่อและเวลามาและกลับจากสถานศึกษาที่เข้าสังเกตลงในแบบบัญชีลงเวลา    

(ปร. 1) 10 วันท าการ 
2) บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมาย 10 วันท าการ ลงในบันทึกรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปร. 2)  
3) บันทึกสภาพทั่วไปของโรงเรียนตามหัวข้อที่ระบุไว้ใน แบบบันทึกการศึกษาและสังเกต

สภาพทั่วไปของโรงเรียน (ปร.3) จ านวน 1 ครั้ง  
4) บันทึกผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูพ่ีเลี้ยง ลงแบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้  

(ปร.4) จ านวน 2 ครั้ง 
5) สรุปผลการศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนที่ฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน ลงในแบบบันทึกสรุป

การศึกษาหลักสูตร (ปร.5) 1ครั้ง 
6)  ท าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 6 แผนส่งให้แก่ครูพ่ีเลี้ยงๆ ให้ค าแนะน าแล้วลง

ลายมือชื่อรับรองการตรวจ แล้วส่งให้อาจารย์นิเทศทั่วไปทาง online ตามท่ีนัดหมายกันไว้ เมื่อรับผลการตรวจ
จากอาจารย์นิเทศแล้วเลือก 1 แผนเพื่อทดลองสอน บันทึกวีดิทัศน์เพื่อน าเสนอในวันเข้ารับการนิเทศวันจันทร์
ที่ 18 ธันวาคม 2560  ณ สถานที่ที่ก าหนด  

7)  นักศึกษาออกข้อสอบส าหรับใช้ในการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนที่เลือกจัดท าวีดิทัศน์ โดยท าเป็นข้อสอบปรนัย 5 – 10 ข้อ พร้อมเฉลย ส่งแนบท้าย
แผนการสอน 

8)  สรุปผลที่ได้จากการปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน และการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครู
มืออาชีพลงในแบบ สรุปผลฯ  (ปร.6) 1 ครัง้ 

3.3 เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบทางไกลและปฏิบัติกิจกรรมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.4 เสนอบันทึกผลการปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน (ปร.1 – ปร.6) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ 
โดยส่งทางไปรษณีย์ไปยังมหาวิทยาลัย ตามที่อยู่ในภาคผนวก  
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3. การด าเนินการเพื่อรับการนิเทศ  
 3.1 จัดท าแผนการสอนในวิชาและชั้นที่นักศึกษาแจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย จ านวน 6 แผน (แผนละ 
1 ชั่วโมง) ส่งให้ครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือตรวจและลงชื่อรับรองการตรวจ 
 3.2 ส่งแผนที่ตรวจแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษา โดยส่งผ่านช่องทาง e-mail หรือทางอ่ืนที่ได้นัดหมาย
กับอาจารย์ไว้ 
   3.3 เลือกแผนที่ได้รับคืนจากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 1 แผนเพื่อทดลองสอนและถ่ายท าวีดิทัศน์
การสอนส าหรับน าไปเสนอต่ออาจารย์นิเทศ (รายละเอียดการท าวีดิทัศน์ดูในภาคผนวก) 
 3.4 นักศึกษาเข้ารับการนิเทศแบบเผชิญหน้าในสถานที่ซ่ึงมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ตารางการปฏิบัติกิจกรรมชุดวิชา  20569  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นที่ 1 

(การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน) 
ครั้งที ่ การด าเนินการ วัน / เวลา 

1 ส่งแผนการสอนจ านวน 6 แผน ที่ครูพ่ีเลี้ยง
ตรวจแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษา ทาง e-mail  

1 – 7 พฤศจิกายน 2561 

2 นักศึกษารับแผนการสอนที่อาจารย์ตรวจให้
ผ่านระบบอินเตอร์เนต แล้วเลือก 1 แผนเพ่ือ
สอนและถ่ายคลิปวีดิทัศน์ ส่งให้อาจารย์ที่
ปรึกษาทาง e-mail / line / you tube/ 
face book ซึ่งเป็นช่องทางที่อาจารย์แจ้งไว้
กับนักศึกษา 

8 - 14 พฤศจิกายน 2561 

3 เข้ารับการนิเทศ จันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 

     
4  การประเมินผลการศึกษา 
 การประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 1. ผลการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม (ปร.1 – ปร.6) 60 คะแนน 
 2.   ผลการฝึกปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  
      การตรวจผลงาน การให้คะแนน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 30  คะแนน 
 3. การเข้าร่วมปฐมนิเทศและท ากิจกรรมออนไลน์ 10 คะแนน 
                                        รวม 100 คะแนน 
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ภาคผนวก 
 
 
 

ภาคผนวก ก  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
ภาคผนวก ข  ที่อยู่ / e mail คณาจารย์ 
ภาคผนวก ค  การบันทึกวีดิทัศน์ 
ภาคผนวก ง  แบบฟอร์ส าหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
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ภาคผนวก ก  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ก.  ส าหรับนักศึกษากลุ่มท่ีสอนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ดังนี้   
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ......................................................... รายวิชา ....................................... 
ชั้น ..........................................ภาคเรียนที่ ................................ ปีการศึกษา ........................ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู ้................................................................................................................ 
หน่วยย่อยที่ .......... เร่ือง .............................................................เวลา …………………..ชั่วโมง 
_____________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ ผลการเรียนรู้ ……………………………………………………………… 
2. สาระส าคัญ ...……………………………………………………………………………………………………………… 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม  
     3.1  ด้านความรู้ (จ านวน 2-3 จุดประสงค์) 
     3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ  
     3.3  ด้านเจตคติ/คุณธรรม 
4. สาระการเรียนรู้ …………………………………………………………………………………………………………….... 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้  (ระบุวิธีสอน) 

5.1 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
           5.2 กิจกรรมขั้นปฏิบัต ิ (ตามขั้นตอนของวิธีสอนที่ระบุ) 

5.3 กิจกรรมขั้นสรุป 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู ้ ………………………………………………………………………………………………………………… 
7. กระบวนการวัดและประเมินผล 

การประเมินการเรียนรู ้ เคร่ืองมือประเมินวัด/เคร่ืองมือประเมิน 
7.1 การประเมินก่อนการเรียนรู้ 
…………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………… 

7.2 การประเมินระหว่างการเรียนรู้ 
    1) …………………………………………………… 
    2) …………………………………………………… 
    3) …………………………………………………… 

 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………...... 
……………………………………………………………… 

7.3 การประเมินหลังเรียน 
.................................................................... 

 
....................................................................... 
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ข. ส าหรับนักศึกษาที่สอนในระดับปฐมวัยศึกษา ให้นักศึกษาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน 
โดยใช้เนื้อหาของหน่วยการจัดประสบการณ์ท่ีนักศึกษาสนใจ โดยก าหนดให้มีขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้สอน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ใน 1 วัน ทั้งนี้ในรายงานให้ระบุประเด็นตามหัวข้อขององค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ ดังนี้ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วย ระดับชั้น  
เวลา ช่ือหน่วย   

_______________________________________________________________________ 
จุดประสงค์  

(เป้าหมายพฤติกรรมท่ีต้องการให้เกิดกับเด็กเมื่อท ากิจกรรมในบทเรยีนแล้ว ควรอยู่บนพ้ืนฐานของ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน)  

สาระการเรียนรู้ 
 1.  สาระการเรียนรู้   
 (เป็นสาระที่ครูก าหนดไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา)  
   
 2.  ประสบการณส์ าคัญ   
 (เป็นประสบการณ์ส าคัญที่คาดว่าจะเกิดและถูกก าหนดไว้แล้วในหลกัสูตรการศึกษา) 
วิธีด าเนินกิจกรรม   

(เขียนกิจกรรมโดยระบุการด าเนินกิจกรรมเป็นขั้นตอนตั้งแตต่้นจนจบ  โดยค านึงถึงวัย พัฒนาการ ความ
สนใจของเด็ก  และจดุประสงค์ที่ตอ้งการ)  
………………………………………………………………………………………………………………………. 

สื่อ/แหล่งเรียนรู ้ (ท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรม)  
   
การวัดและประเมินผล  (ระบุวิธีการประเมินและสิ่งที่ประเมิน) 
   
บันทึกหลังสอน   
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ภาคผนวก ข    e mail คณาจารย์ และสถานที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
รายชื่อและอีเมล์คณาจารย์แขนงหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 
 
 

ที ่ ชื่อ e-mail 
1 รศ. ดร. ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ tweesak.chi@stou.ac.th, tweesakchinda@yahoo.com 

2 รศ. ดร. นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ nuanjid@hotmail.com 
3 รศ. ดร. สุจินต์  วิศวธีรานนท์ suchin.vis@stou.ac.th, sujin8553@yahoo.com 

4 รศ. ดร. อรุณี  หรดาล arunee.hor@stou.ac.th 

5 รศ. วรรณา  บัวเกิด wanna.bau@stou.ac.th 
6 รศ. ธนรัชฏ ์ ศิริสวัสดิ ์ thanarat565@gmail.com 

7 รศ. ดร. จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์ drjareeluk@gmail.com 

8 ผศ. ดร. จุฬารัตน์  ธรรมประทีป iamjurarut@hotmail.com 
9 ผศ. ดร. ดวงเดือน  พินสุวรรณ ์ ddpinsuwan@hotmail.com 

10 ผศ. ดร. วินิจ  เทือกทอง vithong1@yahoo.com 

11 รศ. ดร. ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร sita_1383@hotmail.com 
12 ผศ. ดร. สุวรรณี  ยหะกร syahakorn@yahoo.com 

13 ผศ. ดร. อารีรักษ์  มีแจ้ง areerugm@hotmail.com 
14 ผศ. ดร. ดรุณ ี จ าปาทอง djumpatong@hotmail.com 

15 ผศ. ดร. อภิรักษ์  อนะมาน apiraksa@hotmail.com 

16 ผศ. ดร. วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา walai.lsa@stou.ac.th 
17 อ. ดร. กันตวรรณ  มีสมสาร                        kantawan@gmail.com 

18 อ. ดร. ชนิพรรณ  จาติเสถียร chanipun.cha@stou.ac.th 

19 ผศ. ดร. เพชรผ่อง  มยูขโชติ g4386013@hotmail.com 
20 อ. ดร. องอาจ  ซึมรัมย์                               gang2555@yahoo.co.th 

21 อ. ดร. สุรีรัตน์  อารีรักษ์สกุล ก้องโลก Sureerat.kon@stou.ac.th 
22 รศ. ดร. ประพนธ์  เจียรกูล praphonjearakul@yahoo.com 



12 
 

ในกรณีต้องการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ นักศึกษาสามารถส่งเอกสารตามที่อยู่ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาส่ง 
ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ผู้รับ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ถนนแจ้งวัฒนะ  ต.บางพูด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

    (ชื่อและที่อยู่ผู้ส่ง) 
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ภาคผนวก ค การบันทึกวีดิทัศน ์
 

 ค าแนะน าส าหรับการท างานประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ 1) ค าแนะน าในการบันทึก วีดิทัศน์  และ 
2) ค าแนะน าในการเขียนรายงานประกอบข้อมูลใน วีดิทัศน์  เพ่ือรับการนิเทศทางไกล 

           1.  ค าแนะน าในการบันทึก วีดิทัศน์  และส่งงาน 

  1.1 สิ่งที่ต้องบันทึก 

 ในการบันทึกแต่ละครั้งจะบันทึกตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งให้อาจารย์ ซึ่งจะแตกต่างกันไป
ตามลักษณะและธรรมชาติของนักเรียนที่นักศึกษาสอนอยู่ คือ นักเรียนอนุบาล นักเรียนชั้นประถมและมัธยม 
หรือนักเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ดังตัวอย่างสิ่งที่ต้องบันทึกตามลักษณะและธรรมชาติของนักเรียนต่อไปนี้ 

ก. นักเรียนอนุบาล สิ่งที่ต้องบันทึกคือ กิจกรรมที่จัดตามแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งให้อาจารย์ 
ประกอบไปด้วย ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และบันทึกสภาพแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
รวมทั้งกิจกรรมประจ าวันที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  

1. สภาพแวดล้อม บรรยากาศท้ังในและห้องเรียน  
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ให้เลือกบันทึกกิจกรรมย่อยที่จัด 2 กิจกรรม เช่น การ

ประกอบอาหาร การเล่านิทาน การทดลอง การปลูกพืช การอภิปราย การสนทนา เป็นต้น 
3. กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เกม

การศึกษา 
4. กิจกรรมประจ าวัน ให้เลือกบันทึก 2 กิจกรรม เช่น กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง การดื่มนม 

การรับประทานอาหารกลางวัน การนิทานก่อนนอน การสรุปกิจกรรมยามเย็นก่อนกลับ
บ้าน เป็นต้น  

5. ในการบันทึกในแต่ละกิจกรรมควรบันทึกให้เห็นพฤติกรรมของเด็ก และบันทึกให้เห็นถึง
พฤติกรรมที่ส าคัญของครู เช่น พฤติกรรมการอธิบาย พฤติกรรมการใช้ค าถาม พฤติกรรม
การให้แรงเสริม พฤติกรรมการใช้สื่อการสอน พฤติกรรมการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด 
พฤติกรรมแสดงการน านักเรียนเพื่อสรุปบทเรียน เป็นต้น รวมทั้งให้เห็นการมีปฏิสัมพันธ์
กันระหว่างครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก  

ใช้เวลาในการบันทึกประมาณ 20 นาที 
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ข. นักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา สิ่งที่ต้องบันทึกคือ สภาพแวดล้อม บรรยากาศ และ
กิจกรรมที่จัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งให้อาจารย์ ซึ่งจะประกอบด้วยขั้นตอนการสอนใหญ่ๆ  3 ขั้นตอนขั้น
น า ขั้นสอน และขั้นสรุป รายละเอียดของสิ่งที่บันทึก เป็นดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อม บรรยากาศของห้องเรียนก่อนท าการสอน  
2. ขั้นตอนการน าเข้าสู่บทเรียนตามแผนการสอน 
3. ขั้นการสอน จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการสอนที่นักศึกษาเลือกใช้ โดยบันทึกภาพตามขั้นตอน

ของวิธีการสอนนั้นๆ เช่น ขั้นตอนการสอนตามวิธีการสอนแบบค้นพบด้วยตัวเอง
ประกอบด้วย 1) ขั้นสร้างความสนใจ  2) ขั้นส ารวจและค้นหา  3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป  4) ขั้นขยายความรู้  5) ขั้นประเมิน 
และ บันทึกให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ส าคัญของครู เช่น พฤติกรรมการอธิบาย พฤติกรรมการ
ใช้ค าถาม พฤติกรรมการให้แรงเสริม พฤติกรรมการใช้สื่อการสอน พฤติกรรมการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนคิด พฤติกรรมแสดงการน านักเรียนเพ่ือสรุป บทเรียน เป็นต้น 

4. ขั้นสรุปบทเรียน ในที่นี้ อาจมีการสรุปบทเรียนโดยนักเรียน และรวมทั้งการให้นักเรียน
สะท้อนความรู้สึกในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ (ในกรณีนักเรียนในชั้นที่โตแล้ว และ
สามารถสะท้อนความรู้สึกได้ 

 ใช้เวลาในการบันทึกประมาณ 20 นาที 
ค. นักเรียนการศึกษานอกโรงเรียน สิ่งที่ต้องบันทึกคือ สภาพแวดล้อม บรรยากาศ และกิจกรรมที่

จัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งให้อาจารย์ ซึ่งจะประกอบด้วยขั้นตอนการสอนใหญ่ๆ 3 ขั้นตอนขั้นน า ขั้น
สอน และขั้นสรุป รายละเอียดของสิ่งที่บันทึก เป็นดังนี้  

1. สภาพแวดล้อม บรรยากาศของสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนก่อนท าการสอน  
2. ขั้นตอนการน าเข้าสู่บทเรียน 
3. ขั้นการสอน จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการสอนที่นักศึกษาเลือกใช้ ตามแผนการสอนโดย

บันทึกภาพตามข้ันตอนของวิธีการสอนนั้นๆ และ บันทึกให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ส าคัญของ
ครู เช่น พฤติกรรมการอธิบาย พฤติกรรมการใช้ค าถาม พฤติกรรมการให้แรงเสริม 
พฤติกรรมการใช้สื่อการสอน พฤติกรรมการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด พฤติกรรมแสดงการน า
นักเรียนเพื่อสรุป บทเรียน เป็นต้น 

4. ขั้นสรุปบทเรียน ในที่นี้ อาจมีการสรุปบทเรียนโดยนักเรียน และรวมทั้งการให้นักเรียน
สะท้อนความรู้สึกในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ (ในกรณีนักเรียนในชั้นที่โตแล้ว และ
สามารถสะท้อนความรู้สึกได้) 

 ใช้เวลาในการบันทึกประมาณ 20 นาที 
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 1.2 วิธีการบันทึก วีดิทัศน์  
 การบันทึก วีดิทัศน์  การปฏิบัติการสอนให้ใช้กล้องและโปรแกรมการบันทึก วีดิทัศน์  ที่มีอยู่ใน
โทรศัพท์ (smart phone) หรือใช้กล้องและโปรแกรมการบันทึก วีดิทัศน์  ที่มีอยู่ในไอแพด หรือ แทปเลต 
เพราะจะได้ไฟล์ที่ไม่มีขนาดใหญ่จนเกินไป สามารถส่งให้อาจารย์ทางออนไลน์ได้ วิธีการบันทึกสามารถท าได้ 2 

วิธีใหญ่ๆ คือ 1) การบันทึกด้วยตนเอง และ 2) การให้ผู้อื่นบันทึกให้ 
 1) การบันทึกด้วยตนเอง การบันทึกด้วยตนเองเป็นการบันทึกที่นักศึกษาไม่สามารถหาผู้ช่วย
บันทึกขณะที่ท าการสอนได้ ขอให้นักศึกษา หาที่วางหรือติดเครื่องบันทึก วีดิทัศน์  (โทรศัพท์หรือแทปเลต)     
ไว้บริเวณหลังห้องเรียนให้แน่นหนาพอสมควร ไม่สามารถขยับได้ หรือเกิดการตกหล่น และจุดที่ติดเครื่องบันทึก 
ควรเป็นจุดที่สามารถมองเห็นกิจกรรมทั้งห้องเรียนได้ชัดเจน ก่อนท าการสอน เมื่อจะเริ่มท าการสอนตามแผนการ
สอน ให้กดปุ่มบันทึก และท าการสอนไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ประมาณ 3-5 นาที ให้หยุดการบันทึกของ
เครื่อง เพ่ือให้ได้ไฟล์ที่ไม่ใหญ่เกินไป ก่อนท าการสอนต่อไปให้เปิดเครื่องบันทึกใหม่    ถ้านักเรียนที่สอนโตพอ 
อาจให้นักเรียนเป็นผู้กดปุ่มบันทึกให้ก็ได้    
 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพตัวอย่างการติดเครื่องบันทึกไว้หลังห้องเรียนเพ่ือบันทึก วีดิทัศน์ ด้วยตนเอง 
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2) การให้ผู้อ่ืนบันทึกให้ เป็นการบันทึกที่สะดวก เพราะผู้สอนจะด าเนินการสอนได้อย่างต่อเนื่อง 
ไม่ติดขัด ทั้งนี้ผู้บันทึกจะต้องรู้วิธีการบันทึกอย่างดีพอ ไม่ถือเครื่องบันทึกส่ายไปมา เพราะจะท าให้ได้ภาพที่
เคลื่อนไหวน่าเวียนหัว และจะต้องรู้ขั้นตอนการสอน และสิ่งที่ต้องการบันทึกอย่างดีพอ 

1.3 ขั้นตอนในการบันทึก วีดิทัศน์   
ต่อไปนี้จะขอกล่าวถึงขั้นตอนการใช้เครื่องบันทึก บันทึก วีดิทัศน์ การปฏิบัติการสอนของนักศึกษา

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.3.1 เครื่องบันทึก ปัจจุบัน เครื่องบันทึกจะทั้งที่เป็นโทรศัพท์หรือแทปเลต ส่วนใหญ่จะมีอยู่ 3 

ตระกูลที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย และใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน คือ  
1) ตระกูล Apple ที่ใช้ประบบปฏิบัติการ iOS ได้แก่ iPhone iPad เป็นต้น  
2) ตระกูลที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ได้แก่ โทรศัพท์ และแทปเลต หลายยี่ห้อ เช่น 

Samsung Asus True Oppo Acer ฯลฯ  
3) ตระกูลที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Phone เช่น Nokia เป็นต้น 

 1.3.2 ซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้บันทึก คือ Camera หรือ กล้องถ่ายรูป ซึ่งจะมีหน้าตา
และวิธีใช้ที่คล้ายๆกันในทุกตระกูล ดังภาพตัวอย่าง   
 

   
Apple iOS Andriod Windows Phone 

 

 1.3.3 การบันทึก ควรบันทึกสิ่งที่ต้องบันทึกตามรายการที่ระบุใน ข้อ 1 สิ่งที่บันทึก ให้ครบถ้วน 
ให้เห็นกิจกรรมของครู กิจกรรมของเด็ก ตามวัตถุประสงค์การสอน file ที่บันทึกไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไป ควร
แยกไฟล์ให้มีความยาว 3-5 นาที ต่อ 1 ไฟล์ เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหานการส่งไฟล์ให้อาจารย์  
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1.4 การsave file ภาพ วีดิทัศน์ ในการบันทึก วีดิทัศน์ ของนักศึกษา หากปฏิบัติตามข้อแนะน าจะ
พบว่ามีไฟล์ภาพ วีดิทัศน์ อยู่หลายไฟล์ ไฟล์ภาพทั้งหมดจะถูกบันทึก (save) โดยอัตโนมัติในแอพพลิเคชั่น 
“รูปภาพ” ของเครื่องบันทึก ดังภาพ  

 

  
  

 ขอให้นักศึกษาน าไฟล์ภาพมาตัดต่อโดยใช้ แอพพลิเคชั่นที่มีมากับเครื่องบันทึกในแต่ละรุ่น หรือ 
download แอพพลิเคชั่นที่ให้ฟรี เช่น iMovie ของ iPhone,  วีดิทัศน์ Editor ส าหรับ Android และ วีดิทัศน์  
Tuner ส าหรับ Windows Phone  เป็นต้น 
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ให้นักศึกษาใช้แอพพลิชั่นเหล่านี้ในการตัดต่อ วีดิทัศน์ ซึ่งวิธีการโดยทั่วไปจะเป็นวิธีการใช้ง่ายๆ โดยดึงไฟล์   
วีดิทัศน์ ที่บันทึกไว้ มาต่อกันแล้วบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ โดยให้ชื่อไฟล์ที่มีความหมาย เช่น วัฒนาสอน1 วัฒนาสอน 
2 วัฒนาสอน 3 และวัฒนาสอน 4 เป็นต้น ข้อควรระวังคือ ไฟล์แต่ละไฟล์ต้องไม่มีขนาดที่ใหญ่มากเกิน 3-5 
นาที เพราะจะมีปัญหาในการส่งไฟล์ให้อาจารย์ หากไฟล์มีขนาดใหญ่ ก็ใช้เครื่องมือที่มีมาให้ในแอพพลิเคชั่น 
ตัดไฟล์ออกเป็น 2 ไฟล์ หรือมากกว่านั้น 

1.5 การส่ง file ภาพ วีดิทัศน์ เมื่อนักศึกษาได้ไฟล์ภาพการสอนที่ครบถ้วนแล้ว นักศึกษาสามารถส่ง
ไฟล์ให้อาจารย์ได้ตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่นักศึกษาสะดวก ดังต่อไปนี้  

1) ส่งทางอีเมล์  หรือ 
2) ส่งทาง Facebook  หรือ 
3) ส่งทาง Line  หรือ 
4) ส่งทาง YouTube 
1.5.1 ขั้นตอนในการส่งไฟล์ วีดิทัศน์ 

 1) เปิดแอพพลิเคชั่นที่เก็บไฟล์ เลือไฟล์ วีดิทัศน์ ที่ต้องการจะส่ง  
2) แตะที่ไฟล์ วีดิทัศน์ ที่ต้องการที่จะส่ง  
3) จะมีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์การส่งต่อ (share) ปรากฏ  
4) แตะที่เครื่องหมายส่งต่อ (share) จะปรากฏวิธีการส่งต่อขึ้น  
5) เลือกวิธีการส่งต่อที่ต้องการ 
ทั้งนี้ ไฟล์ วีดิทัศน์ ของนักศึกษาจะต้องไม่มีขนาดใหญ่จนเกินกว่าจะส่งได้ หากไฟล์ วีดิทัศน์ 

มีขนาดใหญ่ เกินไป ต้องกลับไปใช้แอพพลิเคชั่นการตัด วีดิทัศน์ ให้เล็กลง แล้วกลับมาด าเนินการตามขั้นตอน
การส่งใหม่ 
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 1.5.2 ตัวอย่างการส่งตามขั้นตอนการส่งไฟล์ 
 

เปิดไฟล์ วีดิทัศน์ แล้ว
แตะที่ไฟล์ จะมี
เครื่องหมายส่งต่อ 
แตะที่เครื่องหมาย 

 
หน้าจอจะขึ้น ว่าเรา
เลือก ไฟล์ วีดิทัศน์ 1 
ไฟล์ ให้แตะที่ค าว่า 
next 

 
หน้าจอจะให้เราเลือก
วิธีการส่งทั้งเป็นแบบ 
massage Mail 
YouTube หรือ 
Facebook และ
วิธีการต่างๆ ให้
นักศึกษาแตะเลือก
วิธีการส่งที่ต้องการ 
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ส่งทาง Mail 
แตะภาพ จะ
ขึ้นหน้าต่างให้ใส่ 
email address 
กรอก เสร็จแล้วกด 
send  

  
ส่งทาง  ให้ด าเนินการตามที่แอพพลิเคชั่นก าหนด แล้วcopy ที่อยู่ (URL) แจ้ง

อาจารย์ทาง ไลน์ หรือ mail 

ส่งทางไลน์ 
เปิดกลุ่ม
ไลน์ของ
อาจารย์ที่ที่ต้องการส่ง 
กดเครื่องหมาย + 
เครื่องจะให้เราเลือก
ประเภทไฟล์ที่ต้องการ
ส่ง เลือกวีดิทัศน์ แล้ว 
เลือกไฟล์ วีดิทัศน์ 
ของเราที่ต้องการ กด
ส่ง (send)  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

2.  ค าแนะน าในการเขียนรายงานประกอบข้อมูลในวีดิทัศน์  เพื่อรับการนิเทศทางไกล 
 เนื่องจากเป็นการนิเทศทางไกลเมื่อนักศึกษาด าเนินการถ่ายท าวีดิทัศน์  แล้ว นักศึกษาจะต้องน า
รายละเอียดใน วีดิทัศน์  มาเขียนรายงานประกอบตามหัวข้อในตารางต่อไปนี้ และจัดส่งมาพร้อมกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ของการสอนตาม วีดิทัศน์  นั้น 

รายการพฤติกรรม  ข้อมูลเหตุการณ์ตาม วีดิทัศน์  พอสังเขป ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศ 

ก่อนสอน   

น าเข้าสู่บทเรียน   

ด าเนินการสอน 

1. พฤติกรรมการสอนตาม
ขั้นตอนหลักของวิธีสอน
ที่ระบุไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุคือ 
......................................... 
มีข้ันตอนการสอนที่ส าคัญ คือ 

1. ………………………………………………………… 

2.………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………… 

 

2.  พฤติกรรมแสดงการ
อธิบายของครู 

  

3.  พฤติกรรมแสดงการใช้
ค าถามระหว่างสอนของครู 

การใช้ค าถาม 1 
 

 

การใช้ค าถาม 2 

 

 

 การใช้ค าถาม 3 

 

 

4.  พฤติกรรมแสดงการให้
การเสริมแรงกับนักเรียน 

เสริมแรง 1 

 

 

เสริมแรง 2 

 

 

 เสริมแรง 3 

 

 

5.  พฤติกรรมการใช้สื่อของ
คร ู
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รายการพฤติกรรม  ข้อมูลเหตุการณ์ตาม วีดิทัศน์  พอสังเขป ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศ 

6.  พฤติกรรมการน า
นักเรียนเพื่อสรุป
บทเรียน 

  

7.  พฤติกรรมการสั่งงาน
เพ่ือทบทวนบทเรียน 

  

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของอาจารย์นิเทศ 

  
  
  
  
  
 

ตัวอย่างการเขียนรายงานประกอบข้อมูลในวีดิทัศน์ เพ่ือรับการนิเทศทางไกล วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 เรื่อง
สัญลักษณ์ของธาตุ  ใช้เวลาสอนจริง 2 ชั่วโมง  ถ่ายท าเป็นวีดิทัศน์ ความยาว 20 นาที แล้วด าเนินการเขียน
รายงานประกอบวีดิทัศน์ ดังนี้ 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อ-สกุล..............................เลขประจ าตัวนักศึกษา ...................................อาจารย์ที่ปรึกษา................ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1                   เรื่องสัญลักษณ์ของธาตุ                   ใช้เวลาสอน  2  ชั่วโมง 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ (ด้านความรู้) 
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ 

1.  อ่านชื่อภาษาอังกฤษของธาตุแต่ละธาตุได้ 
2.  ระบุสัญลักษณ์ของธาตุแต่ละธาตุได้ 
3.  ระบุสัญลักษณ์ของธาตุที่มีอักษรตัวแรกของชื่อในภาษาอังกฤษซ้ ากันได้ 
4.  ระบุสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ชื่อในภาษาละตินได้ 
5.  บอกความหมายของสัญลักษณ์ของธาตุได้ 
6.  สรุปหลักการของการก าหนดสัญลักษณ์ของธาตุที่ใช้ตามสากลได้ 
7.  บอกประโยชน์ของการก าหนดสัญลักษณ์ของธาตุได้ 
8.  สร้างผลงานตามความคิดสร้างสรรค์ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  (ด้านกระบวนการ) 
1.  สืบค้นข้อมูลเพ่ือสรุปความรู้ 
2.  คิดสร้างสรรค์ผลงาน 

จุดประสงค์การเรียนรู้  (ด้านเจตคติ/คุณลักษณ์) 
1.  กล้าแสดงออก 

2.  มีเหตุผล 

3.  ประชาธิปไตย 

4.  ตัดสินผลงานด้วยความยุติธรรม 

สาระส าคัญ 
สัญลักษณ์ของธาตุ คือ เครื่องหมายใช้แทนชื่อธาตุ  การก าหนดสัญลักษณ์ของธาตุใช้หลักการน า

ตัวอักษรตัวแรกของชื่อภาษาอังกฤษของธาตุนั้นเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่  ในกรณีที่ชื่อธาตุมีตัวอักษรตัวแรก ซ้ า
กัน  ให้ใช้อักษรตัวแรกเขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่  ตามด้วยตัวอักษรตัดถัดไปเขียนด้วยตัวอักษรเขียนเล็ก  
และมีกรณีพิเศษของธาตุบางธาตุที่ค้นพบในยุคแรกๆ  ได้ใช้อักษรตัวแรกและตัวตามของชื่อในภาษาละติน  
การก าหนดสัญลักษณ์ของธาตุท าให้การศึกษาและการน าเสนอข้อมูลของธาตุไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น 

 

กิจกรรมการเรียนรู้  ตามขั้นตอนวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้    ขั้น  (5 E) 
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 

ครูน าเสนอ  เพาเวอร์พอยต์ 
         น้ าเป็นสารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเคมี H2O  ประกอบด้วยธาตุ H และธาตุ O  เกลือแกงเป็น
สารประกอบอีกประเภทหนึ่งมีชื่อทางเคมีว่าโซเดียมคลอไรด์มีสูตรเคมี Na Cl  ประกอบด้วยธาตุ  Na  
และ Cl  ถ้าน าน้ าและเกลือแกงมาผสมกันจะได้สารละลายน้ าเกลือมีรสเค็ม   

 

ครูให้นักเรียนอ่านข้อความบนกระดาน 

ครูตั้งค าถามตัวอักษร  H  O  Na  และ  Cl  เป็นตัวแทนของธาตุชนิดใด  นักเรียนรู้หรือไม่ว่านักวิทยาศาสตร์มี
หลักในการก าหนดตัวอักษรที่เป็นตัวแทนของธาตุ  แต่ละธาตุอย่างไร 
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ขั้นที่ 2  ส ารวจและค้นหา 

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  9  คน  ให้แต่ละกลุ่มนั่งรอบวงกันให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานและ
เลขานุการกลุ่ม  ครูแจกบัตรค าชื่อธาตุ  และสัญลักษณ์ของธาตุให้สมาชิกแต่ละคนผลัดกันน าเสนอและอ่านชื่อ
จนครบ  9  ชื่อ 
H     Hydrogen   (ไฮโดรเจน)                 B     Boron    (โบรอน) 
N     Nitrogen    (ไนโตรเจน) 
O     Oxygen     (ออกซิเจน) 
F     Fluorine    (ฟลูออลีน) 
C     Carbon     (คาร์บอน) 
S     Sulphur    (ซัลเฟอร์) 
P     Phosphorus     (ฟอสฟอรัส) 
I      Iodine      (ไอโอดีน) 
ให้ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มชักชวนให้สมาชิกช่วยกันตอบค าถาม 

1.  ข้อมูลของชื่อธาตุในบัตรแต่ละใบมีลักษณะใดร่วมกัน 

2.  ตัวอักษรที่เป็นเครื่องหมายของธาตุ  มีความสัมพันธ์อย่างไรกับชื่อธาตุ 
ขั้นที่  3  อธิบายและลงข้อสรุป 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม  รายงานโดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.  จากข้อมูลนี้ได้จากการศึกษาชื่อธาตุ  นักวิทยาศาสตร์ใช้หลักการใดในการก าหนดตัวอักษรที่เป็น
เครื่องหมายของธาตุแต่ละธาตุ 
2.  เราควรเรียกตัวอักษรที่เป็นเครื่องหมายประจ าตัวของธาตุว่าอย่างไร 
3.  ให้นักเรียนยกตัวอย่างการก าหนดตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ของธาตุ 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 

4.1  ครูเสนอ  เพาเวอร์พอยต์  ที่ 2  มีข้อมูลดังนี้  แล้วตั้งค าถามให้นักเรียนก าหนดสัญลักษณ์ 
                Carbon          สัญลักษณ์ของธาตุ           C 
                Calcium         สัญลักษณ์ของธาตุ           Ca 
                Chromium      สัญลักษณ์ของธาตุ           Cr 
                Chlorine         สัญลักษณ์ของธาตุ           Cl 
                ครูเฉลยค าตอบสัญลักษณ์ของธาตุ  แล้วให้นักเรียนสรุปหลักการเพ่ิมของธาตุในกรณีที่มีตัวอักษร
ตัวหน้าในชื่อภาษาอังกฤษซ้ ากัน 
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4.2  ครูเสนอ  เพาเวอร์พอยต์  ที่ 3  มีข้อมูลดังนี้แล้วให้นักเรียนก าหนดสัญลักษณ์ของธาตุตาม
หลักการที่เรียนรู้ 
                Sodium          สัญลักษณ์ของธาตุ           Na 
                Potassium      สัญลักษณ์ของธาตุ           K 
                Silver             สัญลักษณ์ของธาตุ           Ag 
                Lead              สัญลักษณ์ของธาตุ           Pb 
                Gold              สัญลักษณ์ของธาตุ           Au 
                Mercury         สัญลักษณ์ของธาตุ           Hg   
               ครูเฉลยค าตอบแล้วตั้งค าถามท าไมการก าหนดสัญลักษณ์ของธาตุไม่เป็นไปตามหลักการที่สรุปไว้
ครูเสนอ เพาเวอร์พอยต์  ที่ 4  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อภาษาฃะตินของธาตุบางชนิดที่ถูกค้นหาในยุคแรกๆ  โดย
ใช้  เพาเวอร์พอยต์ 

ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาละติน สัญลักษณ์ 

Sodium Natrium Na 

Potassium Kalium K 
Silver Argentum Ag 

Lead Plumbum Pb 

Gold Aurum Au 
Mercury Hydragyrum Hg 

 

ครูตั้งค าถามให้นักเรียนบอกชื่อภาษาไทยของธาตุแต่ละธาตุ  และข้อมูลค าตอบที่ถูกต้อง 

 

ขั้นที่  5  ประเมินผล 

ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการก าหนดสัญลักษณ์ของธาตุ  
และน าเสนอตัวอย่างสัญลักษณ์ของธาตุที่นักเรียนสนใจ น าเสนอผลงาน  เสนอผลและเกณฑ์การประเมินตัดสิน
คัดเลือกเป็นผลงานดีเด่น 

1.  เพาเวอร์พอยต์ 1  แสดงข้อมูลในนักเรียนอ่านในกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

2.  บัตรค าชื่อและสัญลักษณ์ของธาตุ 
3.  เพาเวอร์พอยต์  2 – 3  แสดงชื่อและสัญลักษณ์ของธาตุ 
4.  กระดาษ A4  และดินสอสี 
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การวัดและประเมินผล 

1.  สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรม  และตอบค าถามของนักเรียนระหว่างเรียน 

2.  ประเมินจากความถูกต้องของค าตอบ 

3.  ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน 
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ภาคผนวก ง  แบบฟอร์มส าหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 
 

   1.  แบบบัญชีลงเวลา (ปร.1) 
   2.  แบบบันทึกประจ าวัน (ปร.2) 
   3.  แบบบันทึกการศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน (ปร.3)  
   4.  แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ (ปร.4) 
   5.  แบบบันทึกสรุปการศึกษาหลักสูตร (ปร.5) 

   6.  สรุปผลที่ได้จากการปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน (ปร.6) 
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บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน   ภาคเรียนที่ .............. ปีการศึกษา ..................  
 

ชื่อสถานศึกษา .................................................................... อ าเภอ......................... จงัหวัด..........................  
 

วันที ่เดือน ปี ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
       
       

       
       

       
       

       
       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       
       

       
       

       

     
       (ลงชื่อ) ..............................................................  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                   

 

ปร.1 
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บันทึกรายงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

ภาคเรียนที่ ....ระหว่างวันที่ ......เดือน .....................พ.ศ..........  ถึงวันที่.........เดือน .....................พ.ศ................. 
ชื่อสถานศึกษา ......................................................... ชื่อนักศึกษา ........................................ .รหัส....................... 

สัปดาห์ที่   
วัน/เดือน/ปี 

รายการปฏิบัติงาน 

 
จ านวน
ชั่วโมง 

ลงชื่อ 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง 

สัปดาห์ที่ 1 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   
   

สัปดาห์ที่ 2 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   
   

สัปดาห์ที่ 3 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   
   

สัปดาห์ที่ 4 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   
   

สัปดาห์ที่ 5 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   
   

ปร.2 
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บันทึกรายงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

ภาคเรียนที่ ....ระหว่างวันที่ ......เดือน .....................พ.ศ..........  ถึงวันที่.........เดือน .....................พ.ศ................. 
ชื่อสถานศึกษา ......................................................... ชื่อนักศึกษา .........................................รหัส ....................... 

สัปดาห์ที่   
วัน/เดือน/ปี 

รายการปฏิบัติงาน 

 
จ านวน
ชั่วโมง 

ลงชื่อ 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง 

สัปดาห์ที่ 6 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   

   

สัปดาห์ที่ 7 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   
   

สัปดาห์ที่ 8 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   

   

สัปดาห์ที่ 9 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   
   

สัปดาห์ที่ 10 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   
   

ปร.2 
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บันทึกรายงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

ภาคเรียนที่ ....ระหว่างวันที่ ......เดือน .....................พ.ศ..........  ถึงวันที่.........เดือน .....................พ.ศ................. 
ชื่อสถานศึกษา ......................................................... ชื่อนักศึกษา ........................................ .รหัส....................... 

สัปดาห์ที่   
วัน/เดือน/ปี 

รายการปฏิบัติงาน 

 
จ านวน
ชั่วโมง 

ลงชื่อ 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง 

สัปดาห์ที่ 11 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   

   

สัปดาห์ที่ 12 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   
   

สัปดาห์ที่ 13 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   

   

สัปดาห์ที่ 14 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   
   

สัปดาห์ที่ 15 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   
   

ปร.2 
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บันทึกรายงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

ภาคเรียนที่ ....ระหว่างวันที่ ......เดือน .....................พ.ศ..........  ถึงวันที่.........เดือน .....................พ.ศ................. 
ชื่อสถานศึกษา ......................................................... ชื่อนักศึกษา .. .......................................รหัส....................... 

สัปดาห์ที่   
วัน/เดือน/ปี 

รายการปฏิบัติงาน 

 
จ านวน
ชั่วโมง 

ลงชื่อ 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง 

สัปดาห์ที่ 16 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   

   

สัปดาห์ที่ 17 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   
   

สัปดาห์ที่ 18 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   

   

สัปดาห์ที่ 19 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   
   

สัปดาห์ที่ 20 

ว/ด/ป........................ 
สอนวิชา   

   

ปฏิบัติงานอื่น   

   
   

ปร.2 
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ปร.3 
แบบบันทึกการศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน 

 
ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาบันทึกผลการศึกษา ตามหัวข้อที่ก าหนดให้แล้วบันทึกผลการศึกษา 
1. ชื่อโรงเรียน……………................................……สังกัด………………..........…………………......…………....................... 
ที่ตั้งของโรงเรียน ตั้งอยู่หมู่ที่ ............... ต าบล ................................................อ าเภอ……………….…………………… 
จังหวัด………………………………....    โทรศัพท์.........................................โทรสาร................................................... 
2. ปรัชญา/คติพจน์ของโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………........................................................................... ....................………… 
3.  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….......
..............................................………………………………………………………………………………………..………………………… 
4. พันธกิจของโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….......
..............................................…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….......
..............................................…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………....... 
5. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน (โดยสังเขป) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ข้อมูลจ านวนนักเรียน  จ าแนกเป็น 
  ชั้น……………….....……….มีนักเรียน………………………..คน 
  ชั้น…………….....………….มีนักเรียน………………………..คน 
  ชั้น………………….....…….มีนักเรียน………………………..คน 
  ชั้น………….....…………….มีนักเรียน………………………..คน 
  ชั้น…………….....………….มีนักเรียน………………………..คน 
  ชั้น………………….....…….มีนักเรียน………………………..คน 
  ชั้น…………………….........มีนักเรียน………………………..คน 
                           รวมทั้งสิ้น............................ คน 
8. บุคลากร 
 ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน ..................................................................................................... .................... 
           การศึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ระดับปริญญาตรี......................................................................จากสถาบัน................................ .............. 
 ระดับปริญญาโท......................................................................จากสถาบัน................ .............................. 
 ระดับปริญญาเอก....................................................................จากสถาบัน.................................. ............ 
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 จ านวนครู   ทั้งหมด……..คน เป็นชาย……..คน  หญิง……….คน จ าแนกตามวุฒิดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล        วุฒิการศึกษา (บันทึกท้ัง  
ป.ตรี/ป.โท และป.เอก ถ้ามี) 

วิชาเอก/สาขา 

    

    

    
    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

 
 

........................................................................ .....ผู้บันทึก 
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ปร.4 
แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ 

ชื่อผู้สังเกต........................................................................................... สาขาวิชา............................................. 
วิชาที่สังเกตการจัดการเรียนรู้.................................................................................. ..................................... 
ชื่อผู้สอน................................................................................................ ระดับชั้น........................................... 
สังเกตครั้งที่..............วันที่.....................เดือน...................................พ.ศ..............เวลา..................................... 
 
ค าชี้แจง: ให้นักศึกษาสังเกตการณ์เรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ครูประจ าวิชาเดียวกันกับที่ตนเองสอน แล้ว
บันทึกลงในแบบสังเกตตามประเด็นต่อไปนี้ พร้อมทั้งให้รายละเอียด ยกตัวอย่าง หรือให้เหตุผลประเด็นต่างๆ 
(นักศึกษาจะต้องรายงานผลการสังเกตการสอน 2 ครั้ง) 
1. บรรยากาศในชั้นเรียนโดยรวม 
........................................................................ .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
2. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..................................................
.......................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................
3. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เพียงใด 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
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4. บทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียน 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................... ............................................ 
...................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
....................................................................... ........................................................................................................  
5. ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
...................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
.................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ .......................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
6. วิธีการน าเสนอสื่อและการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
............................................................................................................................. ..................................................
......................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ...................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
......................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ...................................................................................
7. สรุปผลการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
.......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
.......................................................................................................................................... ..................................... 

 
ลงชื่อ.......................................................... ผู้บันทึก 
(...........................................................................) 
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ปร.5 
 

บันทึกสรุปการศึกษาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................................... 
ชั้น................................................. 

 
ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
 1.  ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักศึกษาเลือก 
 2.  บันทึกผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลลงในแบบบันทึก 
 3.  แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระที่นักศึกษาเลือก   

4.  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระที่นักศึกษาเลือก (แยกจัดท าต่างหาก) 
 5.  ทดลองจัดการเรียนรู้และสรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

 
วิสัยทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ .................................................... 

............................................................................................. ..................................................................................

............................................................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. .................................................. 

.............................................................................. .................................................................................................  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. 
....................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................ .......................................................................................................................  
ตัวช้ีวัดชั้นปี / ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................  ชั้น............... 

...................................................................................................................................... .........................................

.......................................................................................... .....................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. .................................................. 

.......................................................................... .....................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................. 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................ ชั้น............................... 
ภาคเรียนที่ ........ /...................... 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
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หน่วยการเรียนรู้ (ตลอดปี) กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................. ชั้น............................... 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 
(ชั่วโมง) 
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ปร.6 
สรุปผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาเขียนรายงานผลการปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนในลักษณะเชิงวิเคราะห์
เชื่อมโยงความรู้ที่เป็นหลักการ / ทฤษฎี กับผลที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนที่แสดง
ให้เห็นถึงการคิด การพัฒนางานและการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง  

 
จัดการเรียนการสอนชั้น .................................. วิชา     ...................................................................... 
หลักการหรือทฤษฎีที่ใช้มากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ................................... 
ปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนรู้ของผู้เรียน
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
 
                                                          (ลงชื่อ)…………………………………….. นักศึกษา 
             (…………….…………………………………………….) 

      วันที่............เดือน...................................พ.ศ................... 
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ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
 

วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหต ุ
1 กันยายน 2561 ปฐมนิเทศและแนะน าการปฏิบัตกิิจกรรมในแต่ละชุดวิชา สถานที่ที่ก าหนด 
20 ตุลาคม 2561 สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ชดุวิชา 20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน    ส่งการบา้นครั้งที่ 1 
21 ตุลาคม 2561 สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ชดุวิชา 20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู ้ ส่งการบา้นครั้งที่ 1 
1 - 7 พฤศจิกายน 2561 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 6 แผน ให้อาจารย์ที่ปรกึษาตรวจและประเมิน e-mail 
8 - 14 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษารับแผนการการจัดการเรียนรู้ทีอ่าจารย์ที่ปรึกษาตรวจให้ผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ต แล้วเลือก 1 แผน เพื่อน าไปสอนและถ่ายคลิปวีดิทัศน์ (เวลา 1 ชัว่โมง)           
ส่งให้อาจารย์ที่ปรกึษาทาง e-mail/ line/ youtube/ facebook ซ่ึงเป็นช่องทางที่
อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งไว้กบันักศึกษา เพือ่ใช้ในการสัมมนาเสริมในวันที่ 17 ธันวาคม 
2561 

ศึกษาค าแนะน า
การถ่ายท าในคู่มือ
นักศึกษา 

15 ธันวาคม 2561 สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 ชดุวิชา20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรยีนการสอน    ส่งการบา้นครั้งที่ 2 
16 ธันวาคม 2561 สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 ชดุวิชา 20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู ้ ส่งการบา้นครั้งที่ 2 
17 ธันวาคม 2561 สัมมนาเสริม ชุดวิชา 20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นที่ 1 (การฝึกปฏิบัติ

วิชาชีพครูระหว่างเรียน) นักศึกษาน าเสนอวีดิทัศน์การสอนและรับการนิเทศจากอาจารย์
นิเทศ 

ดูรายละเอียดใน
คู่มือ 

26 - 27 มกราคม 2562 วันสอบไล่* ภาคการศึกษาที ่1/2561 สนามสอบที่ก าหนด 
ภายในเดือนกุมภาพันธ ์2562 นักศึกษาท ารายงานสังเกตการณ์ในโรงเรียน และส่งรายงานผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู          

ระหว่างเรียน  ให้อาจารย์ที่ปรกึษาที ่มสธ. (ส่งทางไปรษณีย์)  
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มสธ. 

ภายในเดือนเมษายน 2562 นักศึกษาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 120 ชั่วโมง ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อส่ง
ให้ครูพี่เล้ียงตรวจ ลงชื่อ และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์มสธ.) 

e-mail 

 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 
 


