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คู่มือการปฏิบัติงานจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เพื่อให้นักศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการ
ฝึกปฎิบัติการสอนในโรงเรียน ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 

          แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 
     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ปฏิทินการปฏิบัติกจิกรรมของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน หลักสูตร 1 ปี คร่ึง 

รุ่น 2 ปีการศึกษา 2559-2561 
 

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
 

วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหต ุ

ภายในเดือนตุลาคม 2560 นักศึกษาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้120 ชั่วโมง ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 เพื่อส่งให้              
ครพูี่เล้ียงตรวจ ลงชื่อ และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์มสธ.)  

e-mail 

15 ตุลาคม 2560 นักศึกษารับแผนการจัดการเรียนรู้ (120 ชั่วโมง) ที่อาจารย์ตรวจให้ผา่นระบบอนิเตอร์เนต                   
แล้วเลือก 1 แผน เพื่อสอนและถา่ยคลปิวีดิทัศน์ ครั้งที่ 1 ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาง e-mail/ 
line/ youtube/ facebook ซ่ึงเป็นช่องทางที่อาจารย์ที่ปรกึษาแจ้งไว้กับนกัศึกษา เพื่อใช้ใน
การสัมมนาเสริมในวันที่ 27 พฤศจกิายน 2560 

ศึกษาค าแนะน าการ
ถ่ายท าในคู่มือ
นักศึกษา 

4-5 พฤศจิกายน 2560 วันสอบซ่อม* ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2559 สนามสอบที่ก าหนด 

25-26 พฤศจิกายน 2560 สัมมนาเสริมชุดวิชา 20509 ความเปน็ครู ณ สถานที่ที่ก าหนด 

27 พฤศจิกายน 2560 สัมมนาเสริมชุดวิชา 20596 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ขั้นที ่3 (การปฏิบัติการสอน                
ในโรงเรียน 2) นักศึกษาน าเสนอวิดิทศัน์การสอนและรับการนิเทศจากอาจารย์นิเทศ 

ณ สถานที่ที่ก าหนด 

ภายในเดือนธันวาคม 2560 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้และคลิปวีดิทัศน์การสอน ครั้งที่ 2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาง e-mail/ 
line/ youtube/ facebook 

 

ภายในเดือนธันวาคม นักศึกษาส่งโครงร่างการวิจัย เพื่อน าไปท าวิจัยในชั้นเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560                   
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาง e-mail 

 

ภายในเดือนมกราคม 2561 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้และคลิปวีดิทัศน์การสอน ครั้งที่ 3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาง e-mail/ 
line/ youtube/ facebook 

 

27 – 28 มกราคม 2561 สอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ สถานที่ที่ก าหนด 

          กุมภาพันธ์ 2561 สัมมนาเข้มประสบการณ์วิชาชีพครู ชุดวิชา 20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นที่ 4 ณ มสธ. 

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ ์
2561 

นักศึกษาส่งรายงานผลการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 2 และวิจยัในชั้นเรียน  
ให้อาจารย์ที่ปรึกษา (ส่งทางไปรษณีย์) 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มสธ 

5-6 พฤษภาคม 2561 วันสอบซ่อม*ประจ าภาคการศึกษา 1/ 2560 สนามสอบที่ก าหนด 
 

หมายเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลง 
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ความส าคัญ 
 การผลิตครูเพ่ือให้ได้ครูที่ดีมีคุณภาพและมีวิญญาณของความเป็นครูนั้น  ถ้าจะศึกษาหาความรู้
ภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวคงจะเป็นไปไม่ได้  จ าเป็นต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติให้มากเพียงพอจนสามารถ
ปฏิบัติงานของครูได้เป็นอย่างดี  มีความม่ันใจและเชื่อมั่นในการท างาน อันจะน าไปสู่ความรักความศรัทธาใน
อาชีพครูอย่างแท้จริง  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวนการที่เน้นการประยุกต์ภาคทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติจริง โดยน าทฤษฎีที่ได้จากการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เช่นความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร จิตวิทยา
ส าหรับครู หลักการจัดการเรียนรู้ ปรัชญาการศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ น าไปการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ เป็นโอกาสที่นักศึกษา
ได้ฝึกประสบการณ์ภายใต้การแนะน าของอาจารย์  ผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ออกฝึกประสบการณ์ นักศึกษา
จะได้รู้จักผู้เรียน ได้สังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ได้น านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพไปใช้สอน พร้อมเรียนรู้การออกแบบการวัดประเมินผล การตรวจผลงาน การให้คะแนน 
การตัดสินผลการเรียน นอกจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะมีความส าคัญต่อนักศึกษาแล้วยังเป็นการเปิด
โอกาสให้มหาวิทยาลัยได้น าความรู้และเทคนิควิธีใหม่ ๆ ไปเผยแพร่ยังโรงเรียน ขณะเดียวกันก็รับข้อมูลต่าง ๆ 
จากโรงเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการผลิตครูให้เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับสภาพทางสังคม
มากขึ้น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะส าเร็จลุล่วงได้ดีจึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูในโรงเรียน และคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง 
 
ขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู จัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ ดังต่อไปนี้ 
1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน จ านวน  45  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 
2. การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1 จ านวน  240  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษาที่ 1 
3. การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 2  จ านวน  240  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2   
4. การสัมมนาเข้มประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน  45  ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 
ส าหรับเอกสารฉบับนี้ จะน าเสนอเฉพาะแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนและการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู  
 
 
 

ความส าคัญและขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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หลักการของการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู 
 1. มุ่งประสานการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติให้ควบคู่กันอยู่ตลอดเวลา 
 2. มุ่งการปฏิบัติและการหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริงให้มากท่ีสุด 
 3. มุ่งสร้างความคุ้นเคยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะ  และมีขั้นตอนอย่างต่อเนื่องกัน 
ตลอดหลักสูตร 
 4. มุ่งจัดประสบการณ์วิชาชีพครูในลักษณะอันจะเป็นการพัฒนาสมรรถภาพนักศึกษาครูให้ 
สมบูรณ์มากที่สุด 
 5. มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผลิตครู และให้ครูผลิตครูใหม่ที่มีคุณภาพ 
จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู 

การจัดการเรียนการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู มีจุดประสงค์หลักเพ่ือให้นักศึกษา 
1. มีความพร้อมที่จะได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
2. มีความรู้ ประสบการณ์ และปฎิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

และงานฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน 
3. วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและปฏิบัติการสอนในโรงเรียนตามที่ได้รับ

มอบหมายได้ 
4. มีความสามารถในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
5. ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
6. มีทักษะการบริหารงานวิชาการและการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวิชาชีพครู  
7. มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 

 
จุดประสงค์ของการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1, 2 

1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ตาม
แผนงาน โครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่ก าหนดให้ได้ 
1.3 ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่ก าหนดให้ได้ 
1.4 ท าการวิจัยเพื่อศึกษา/แก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนได้ 
1.5 ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนหรืองานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายได้ 
1.6 มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู 
1.7 มีคุณธรรม จริยธรรม และด ารงตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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1. การปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
 นักศึกษาควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. เลือกโรงเรียนเพ่ือออกฝึกปฏิบัติการสอนตามก าหนดของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2. เข้ารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย 
 3. ศึกษารายละเอียดในเอกสารทุกฉบับที่ใช้ในการปฏฺบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 
 4. พบผู้บริหารโรงเรียนในหน่วยฝึกและเริ่มปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ดังนี้ 

4.1 สังเกตการปฏิบัติงานในโรงเรียนตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
4.2 วางแผนการปฏิบัติการสอนและงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้การแนะน าของครูพ่ีเลี้ยง 
4.3 การจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตลอดภาคเรียน เป็นเวลาอย่าง

น้อย 15 สัปดาห์    
4.4 บันทึกผลการปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4.5 เสนอบันทึกผลการปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนให้อาจารย์ประจ าวิชาตรวจ  
4.6 รับการนิเทศและค าแนะน าจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศ   
4.5 เข้าร่วมประชุมสัมมนา/ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
2. การปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
 1. บทบาทหน้าที่ของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  1.1 ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอน 
  1.2 จัดเตรียมโรงเรียนที่จะใช้เป็นหน่วยฝึกและจัดอาจารย์ผู้สอนในการก ากับดูแลการฝึก 
  1.3 จัดนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
  1.4 ออกหนังสือแจ้งโรงเรียนเพื่อประสานงานล่วงหน้า 
 2. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นหน่วยฝึก 
  หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น 
ให้สังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้ออกแบบน าไปใช้กับ
ผู้เรียน และลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองการปฏิบัติการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
  
 
 

แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
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 3. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ท าหน้าที่ผลิตเอกสารประมวลสาระชุดวิชา หรือเชิญมาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอาจารย์สัมมนาเสริมหรือสัมมนาเข้มในชุดวิชาต่างๆ ที่จัดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ให้การปฐมนิเทศและจัดการเรียนการสอน ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่นักศึกษา ตามที่
ก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมของชุดวิชา  
  3.2 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

3.3 ส่งผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแก่ประธานชุดวิชา ภายในเวลาที่ก าหนด 
4. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทาง 
วิชาการ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสอบประมวลความรู้
แก่นักศึกษา  มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 

4.1 ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา ให้พร้อมในหัวข้อที่จะออกไป 
ศึกษาและสังเกต ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนน าแผนฯไปจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนที่ฝึก

ปฏิบัติการสอน 
4.2 อธิบายแนวทางวิธีการพร้อมทั้งแจกคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูแก่นักศึกษาก่อนออกไปฝึก

ประสบการณ ์
4.3 ประสานงานกับฝ่ายฝึกประสบการณ์ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการ

ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายของนักศึกษา 
4.4 รวบรวมและเก็บแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับ

มอบหมายของนักศึกษาที่ต้องรับผิดชอบ เพ่ือประเมินผลนักศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน และส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 5. หน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์  
 อาจารย์นิเทศก์ หมายถึง อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการให้ค าแนะน า ดูแล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเฉพาะในส่วนของการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ซึ่งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

5.1 ร่วมกับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการจัดเตรียมการนิเทศ  เป็นการให้ความรู้ ชี้แจง
แนวทางการใช้ และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบนิเทศทางไกล  

5.2 ให้การนิเทศ แก่นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ส าหรับช่วงการนิเทศการสอนเป็นขั้นของการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา จ านวน 2 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน  
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5.3 ตรวจแผนการฝึกปฏิบัติการสอน โดยพิจารณา ในประเด็นต่อไปนี้ 
5.3.1 ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้ 
5.3.2 ความถูกต้อง เหมาะสม ของขั้นตอนและเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
5.3.3 ความสามารถในการสอน การใช้สื่อ การใช้ภาษาและการควบคุมชั้นเรียน  
5.3.4 ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (พิจารณาจากบันทึกหลังสอน) 

5.4 แจ้งผลการนิเทศแต่ละครั้งให้นักศึกษาทราบ ผ่านระบบอินเทอร์เนตหรือวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

5.5 ส่งผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของนักศึกษาให้คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
ภายในเวลาที่ก าหนด 
 
3. การนิเทศการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  
 การนิเทศการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้การนิเทศแบบผสมผสานคือใช้การนิเทศทางไกล
ร่วมกับการนิเทศแบบเผชิญหน้า  โดยมีแนวทางการด าเนินการนิเทศ ดังนี้ 

1. การเตรียมการนิเทศ  เป็นการให้ความรู้ ชี้แจงแนวทางการใช้ และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบนิเทศ 
ทางไกล (คาดว่าจะใช้เวลาในขั้นนี้  3 ชั่วโมง ในวันปฐมนิเทศ) 

2. การนิเทศ เป็นขั้นของการด าเนินการเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา มีข้ันตอนในการปฏิบัติดังนี้ (อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน)   

2.1 นักศึกษาท าแผนการฝึกปฏิบัติการสอน ระบุวันเวลาที่ท าการฝึกปฏิบัติการเป็นรายชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ในรูปของตารางสอน ส่งให้อาจารย์นิเทศ 

2.2 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานที่จริงเต็มเวลาตามที่ก าหนด แล้วถ่ายวีดิโอส่งเป็น file 
มายังอาจารย์นิเทศพร้อมกับ file แผนการจัดการเรียนรู้ที่ลงบันทึกหลังสอนแล้ว โดยส่งทางไปรษณีย์หรือผ่าน
ระบบอินเทอร์เนตตามท่ีอาจารย์นิเทศก าหนด  

2.3 อาจารย์นิเทศพิจารณา ในประเด็นต่อไปนี้ 
2.3.1 ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน กับกิจกรรม

การเรียนรู้ที่จัดขึ้น 
2.3.2 ความถูกต้อง เหมาะสม ของขั้นตอนและเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
2.3.3 ความสามารถในการสอน การใช้สื่อ การใช้ภาษาและการควบคุมชั้นเรียน  
2.3.4 ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (พิจารณาจากบันทึกหลังสอน) 
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2.4 อาจารย์นิเทศส่งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบ ผ่านระบบอินเทอร์เนตหรือวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (อาจใช้ส่งข้อความผ่าน google chrome desktop หรือ google blog  หรือ e-mail, 
ควบคู่กับการสนทนา ผ่านโทรศัพท์แบบปกติ หรือโทรศัพท์แบบ face time เป็นต้น) 

3. ขั้นประเมินผลการนิเทศ 
เป็นกระบวนการเพ่ือประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษา (สอบสอน)  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
3.1 นักศึกษาส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์นิเทศล่วงหน้า 2 สัปดาห์ (เพ่ือส่งให้อาจารย์ผู้ท า

หน้าที่ประเมินผลการฝึกประสบการณ์)  
3.2 นักศึกษาและอาจารย์ผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอน พบกันที่ศูนย์วิทยฯ ของ 

มสธ หรือ สถานที่อ่ืนที่คณะกรรมการฯเห็นเหมาะสม 
3.3 นักศึกษาสอบสอนโดยท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งให้อาจารย์ผู้ท าหน้าที่

ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอน  
3.4 อาจารย์ประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาแล้วส่งผลให้คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 

ภายในเวลาที่ก าหนด 
 
4. การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 

แนวทางการปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัตกิารสอนในโรงเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมความรู้ การฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาและปัจฉิม

นิเทศหลังการฝึกปฏิบัติแล้ว จะต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด 
2. ประเมินจากการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการออกแบบการวัด

ประเมินผลที่หลากหลาย 
3. ประเมินจากรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
4. ประเมินผลการบันทึกความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากปฏิบัติกิจกรรมในการฝึกที่ครบถ้วนทุก

แบบบันทึก  
5. ประเมินจากการรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการปฎิบัติการสอนในโรงเรียน 

 เอกสารการประเมินผล เอกสารการประเมินผลจากการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม  มีดังนี้ 
 1. แบบบันทึกและแบบสังเกต  มี 5 แบบ  คือ 
 1.1 แบบบัญชีลงเวลา  (ปส.1) 
 1.2 แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปส.2) 
 1.3 แบบบันทึกการศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน (ปส.3)  
 1.4 แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้  (ปส.4) 
 1.5 แบบบันทึกสรุปการศึกษาหลักสูตร (ปส.5) 
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2. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ให้นักศึกษาท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งมีจุดมุ่งหมายของการวิจัย
เพ่ือศึกษา หรือแก้ปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
 ผู้ประเมิน 
 ผู้ประเมินการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  โดยประเมินจากเอกสาร/หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 1.  แบบบัญชีลงเวลา  (ปส.1) 
 2.  แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปส.2) 
 3.  แบบบันทึกการศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน (ปส.3)  
 4.  แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ (ปส.4) 
 5.  แบบบันทึกสรุปการศึกษาหลักสูตร (ปส.5) 
 6.  รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 
 คะแนนการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 1. จากแบบฟอร์ม ปส.ที่ 1 – ปส.ที่ 5 (ปส.1 – ปส.5)  10 คะแนน 
 2. การจัดท าแผนการสอนและการจัดการเรียนรู้ (คลิป)   70  คะแนน 
 3. ผลการท าวิจัยในชั้นเรียน  10  คะแนน 
 4. คะแนนจากครูพ่ีเลี้ยง  10 คะแนน 

                                        รวม  100 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมนิ 
 การตัดสินผลการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับคะแนน ค่าคะแนน ความหมาย 

90 – 100 A 4.00 ดีเลิศ           Excellent 

85 – 89 B+ 3.50 ดีมาก          Very Good 
80 – 84 B 3.00 ดี               Good 

70 – 79 C+ 2.50 ดีพอใช้        Fairly Good 

60 – 69 C 2.00 พอใช้          Fair 
55 – 59 D+ 1.50 อ่อน           Poor 

50 – 54 D 1.00 อ่อนมาก      Very Poor 
0 - 49 E 0 ไม่ผ่าน/ตก    Fail 
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 2. ถ้าได้ระดับคะแนน ต่ ากว่า C หรือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน  น้อยกว่าร้อยละ 80 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน และเรียนใหม่ ถ้าได้ต่ ากว่า C  เป็นครั้งที่ 2 ถือว่า
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา                  
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ภาคผนวก 
 
 

แบบส าหรับใช้ในการรายงานผลการปฎิบัติการสอนในโรงเรียน 
 
   1.  แบบบัญชีลงเวลา (ปส.1) 
   2.  แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปส.2) 
   3.  แบบบันทึกการศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน (ปส.3)  
   4.  แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ (ปส.4) 
   5.  แบบบันทึกสรุปการศึกษาหลักสูตร (ปส.5) 
   6.  ตัวอย่างปกและสารบัญรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
   7.  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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ปส.1 
 

บัญชีลงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  การปฏิบัตกิารสอนในโรงเรียน    
โรงเรียน................................................................ สังกัด........................................................................... 

เดือน ................................................................. พ.ศ. ..................................... 
 

วันที ่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 

      
      

      

      
      

      

      
      

      

      
      

      
      

      

      
      

      

      
      

      

 
    (ลงชื่อ) ..............................................................  ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                  (...............................................................) 
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ปส.2 
 

บันทึกรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
ภาคเรียนที่ ....ระหว่างวันที่ ......เดือน ......................พศ..........  ถึงวันที่.........เดือน .....................พศ.................. 
ชื่อสถานศึกษา .......................................................... ชื่อนักศึกษา .........................................รหัส .................................. 
 

สัปดาห์ที่   
วัน/เดือน/ป ี

รายการปฏิบัตงิาน 
(ในแต่ละสัปดาห์ควรระบุงานสอนไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง งานอื่นๆไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง) 

จ านวน
ชั่วโมง 

ลงชื่อ 
อาจารย์พี่เลี้ยง 

สัปดาห์ที่ 1 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   

   
ปฏิบัติงานอ่ืน   

   
   

สัปดาห์ที่ 2 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   
   

ปฏิบัติงานอ่ืน   
   

   

สัปดาห์ที่ 3 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   
   

ปฏิบัติงานอ่ืน   
   

   
สัปดาห์ที่ 4 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   

   
ปฏิบัติงานอ่ืน   

   
   

สัปดาห์ที่ 5 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   

   
ปฏิบัติงานอ่ืน   
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สัปดาห์ที่   
วัน/เดือน/ป ี

รายการปฏิบัติงาน 
(ในแต่ละสัปดาห์ควรระบุงานสอนไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง งานอื่นๆไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง) 

จ านวน
ช่ัวโมง 

ลงช่ือ 
อาจารย์พี่เลี้ยง 

สัปดาห์ที่ 6 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   
   

ปฏิบัติงานอ่ืน   
   
   

สัปดาห์ที่ 7 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   

   
ปฏิบัติงานอ่ืน   

   
   

สัปดาห์ที่ 8 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   
   
ปฏิบัติงานอ่ืน   
   
   

สัปดาห์ที่ 9 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   
   

ปฏิบัติงานอ่ืน   
   
   

สัปดาห์ที่ 10 
ว/ด/ป........................ 
 
 
 

สอนวิชา   
   

ปฏิบัติงานอ่ืน   
   

   
สัปดาห์ที่ 11 
ว/ด/ป........................ 
 
 
 
 

สอนวิชา   

   
ปฏิบัติงานอ่ืน   
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สัปดาห์ที่   
วัน/เดือน/ป ี

รายการปฏิบัติงาน 
(ในแต่ละสัปดาห์ควรระบุงานสอนไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง งานอื่นๆไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง) 

จ านวน
ช่ัวโมง 

ลงช่ือ 
อาจารย์พี่เลี้ยง 

สัปดาห์ที่ 12 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   
   

ปฏิบัติงานอ่ืน   
   
   

สัปดาห์ที่ 13 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   

   
ปฏิบัติงานอ่ืน   

   
   

สัปดาห์ที่ 14 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   
   
ปฏิบัติงานอ่ืน   
   
   

สัปดาห์ที่ 15 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   
   

ปฏิบัติงานอ่ืน   
   
   

 
 
ลงชื่อ .......................................................... นักศึกษา 
      (...........................................................) 
ลงชื่อ ...........................................................ผู้อ านวยการ  
      (...........................................................) 
วันที่ ............ เดือน ................................พ.ศ................. 
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ปส.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) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



15 

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 

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

    

    
    

    
    

    

 
 
 
 



17 

ปส.4 
 

แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ 
 

ชื่อผู้สังเกต........................................................................................... สาขาวิชา............................................. 
วิชาที่สังเกตการณ์จัดการเรียนรู้.................................................................................. ..................................... 
ชื่อผู้สอน................................................................................................ ระดับชั้น........................................... 
โรงเรียน .................................................................................อ าเภอ.............. ..............จังหวัด......................... 
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.......................................................... นักศึกษา 
(...........................................................................) 
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ปส.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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ก าหนดการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง (เฉพาะหน่วยที่จะใช้ฝึกปฏิบัติการสอน)   
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................  

ชั้น........................... ภาคเรยีนที่............../................................ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย เนื้อหา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
วัน เดือน ปี               

ที่สอน 
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สรุปผลที่ได้จากการปฏิบัตกิารสอนในโรงเรียน  
 

จัดการเรียนการสอนชั้น .................................. วิชา     ...................................................................... 
 
หลักการหรือทฤษฎีที่ใช้มากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
........................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................................................................... ........................................ 
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
ปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนรู้ของผู้เรียน
............................................................................................................................. ............................................... 
.............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
การช่วยเหลือหรือพัฒนาผู้เรียน และผลที่เกิดขึ้น 

สภาพปัญหา วิธีการช่วยเหลือ/พัฒนา ผลการช่วยเหลือ/พฒันา 

นักเรียนชั้น ............. 
เพศ.............จ านวน ................. คน 
สภาพปัญหาที่พบ 
............................................................. 

วิธีการช่วยเหลือ/พัฒนา 
..................................................... 
ระยะเวลาทีช่่วยเหลือ/พัฒนา 
………………………………………………. 

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

นักเรียนชั้น ............. 
เพศ.............จ านวน ................. คน 
สภาพปัญหาที่พบ 
............................................................. 

วิธีการช่วยเหลือ/พัฒนา 
..................................................... 
ระยะเวลาทีช่่วยเหลือ/พัฒนา 
………………………………………………. 

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

 

หมายเหตุ ควรเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน 
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ตัวอย่าง ปกรายงานการวิจัย 

 
 
 

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 

เร่ือง 
 
 
 
 

(ชื่อโครงการวิจัย)  
 
 

โดย 
 

ชื่อ-สกุลนักศึกษา.................... รหัสประจ าตัว....................  
 
 
 
 
 
 
 

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ชุดวิชา 20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ภาคเรียนท่ี ............. ปีการศึกษา ......................... 
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(ตัวอย่างสารบัญ) 
 

สารบัญ 
                                                                                                      หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย   ก 
ค าน า   ข 
กิตติกรรมประกาศ   ค 
สารบญั   ง 
สารบญัตาราง   จ 
บทที่ 1  บทน า.............................................................................................................................................   1  
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา          
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
 1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ     
 1.4 ขอบเขตของการวจิัย     

1.5 นิยามศัพท์     
บทที่  2 วรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง    
 2.1 ทฤษฎี/แนวคิดทีส่ัมพันธ์กับเรือ่งที่วิจัย    
 2.3 งานวิจัยท่ีสัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย    
บทที่ 3  วิธีด าเนินการวิจัย    

3.1 ประชากร    
3.2 กลุ่มตัวอย่าง    

           3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู    
           3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (สูตรสถิตใิส่ไว้ตรงนี้)    
 3.5 ระยะเวลาการวิจยั    
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูและอภิปรายผล    
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    

4.2 อภิปรายผล    
บทที่ 5  สรุปและข้อเสนอแนะ    
 5.1 สรุปผลการวิจัย    
 5.2 ข้อเสนอแนะ    
บรรณานุกรม    
ภาคผนวก    
 ภาคผนวก ก (ตัวอย่างเครื่องมือฉบับสมบูรณ)์    
 ภาคผนวก ข    
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(ตัวอย่าง) 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................................... ชั้น............................................. 

 

ค าชี้แจง 
 1. ให้นักศึกษาจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
 2. รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามก าหนด อาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม แต่ควรมี
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญดังนี ้
 1)  ส่วนหัวของแผน 
 2)  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 3)  ตัวชี้วัด 
 4)  สมรรถนะส าคัญ 
 5)  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 6)  สาระส าคัญ 
 7)  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 8)  สาระการเรียนรู ้
 9)  กระบวนการจัดการเรียนรู ้(ประกอบด้วยขั้นน าเข้าสูบ่ทเรียน ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นสรุป) 
 10)  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 11)  กระบวนการวัดและประเมนิผล 
 - วิธีวัด 
 - เครื่องมือที่ใช้วัด 
 - เกณฑ์การผ่านจุดประสงค์ ประกอบด้วย เกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีวัดแต่ละวิธีและเกณฑ์การ
ตัดสินการผา่นการประเมินผล 
 12)  กิจกรรมเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 13)  ความเห็นของผู้บริหาร หรือฝ่ายวิชาการ หรือครูพี่เลี้ยง 
 14)  บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 - ผลการจัดการเรียนรู ้
 - อุปสรรค/ปัญหา 
 - แนวทางการแก้ไข 
 - สะท้อนผลการเรียนรู ้
 15) บันทึกคะแนนการวัดผล  
  - คะแนนทีไ่ด้จากการวัดแต่ละวธิี 
  - สรุปคะแนนการวัดผลทุกวิธ ี
 16) ภาคผนวก  เช่น ใบความรู้, เพลง, แบบฝึกหัด, ใบงาน เปน็ต้น 
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 ส าหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีรูปแบบการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
1)  ส่วนหัวของแผน 
2)  สาระส าคัญ 
3)  มาตรฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย มาตรฐาน และตัวบง่ชี ้
4)  จุดประสงค์การเรียนรู้    
5)  สาระการเรียนรู ้ ประกอบด้วย 

- สาระที่ควรเรียนรู ้ 
- ประสบการณ์ส าคัญ 

6)  กระบวนการจัดการประสบการณ์ 
7)  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
8)  กระบวนการวัดและประเมนิผล 

- วิธีวัด 
- เครื่องมือที่ใช้วัด 
- เกณฑ์การผ่านจุดประสงค์ ประกอบด้วย เกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีวัด (แตล่ะวิธ)ี และเกณฑ์การ

ตัดสินการผา่นการประเมินผล 
 9)  กิจกรรมเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 10)  ความเห็นของผู้บริหาร หรือฝ่ายวิชาการ หรือครูพี่เลี้ยง 
 11)  บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 - ผลการจัดการเรียนรู ้
 - อุปสรรค/ปัญหา 
 - แนวทางการแก้ไข 
 12) บันทึกคะแนนการวัดผล  
 13) ภาคผนวก เช่น เพลง, เกม, ใบงาน เป็นตน้ 

 
หมายเหตุ 
 เมื่อนักศึกษาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และลงนามในท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผน 
 
 
 


