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แผนกิจกรรม 
สําหรับนักศกึษา 

(แบบบันทึกและแบบสังเกต ปส.1 – ปส.5) 
 

ชุดวิชา 20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูขั้นที่ 2 
(การปฏิบตัิการสอนในโรงเรียน 1) 

 
ภาคปลาย ปกีารศึกษา 2561 

 
แขนงวชิาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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คํานํา 
 

คู่มือการปฏิบัติงานจัดทําข้ึนเพ่ือใช้ประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เพ่ือให้นักศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการ
ฝึกปฎิบัติการสอนในโรงเรียน ซ่ึงเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 

          แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 
     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 



ค 

ปฏทินิการปฏบัิตกิจิกรรมของนักศกึษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตรและการสอน หลักสูตร 1 ปี 
คร่ึง 

รุ่น 4 ปีการศึกษา 2561-2562 
 

ภาคการศกึษาที่ 2/2561 
 

วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 
ภายในเดือนเมษายน 2562 นกัศกึษาจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ 120 ชัว่โมง ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 เพ่ือสง่ให้      

ครูพ่ีเลีย้งตรวจ ลงช่ือ และสง่ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา (อาจารย์มสธ.) 
e‐mail 

27 เมษายน 2562 สัมมนาเสริมครัง้ที่ 1  ชุดวิชา 20505 พืน้ฐานวิชาชีพครู ส่งการบ้านครัง้ที่ 1 
28 เมษายน 2562 สัมมนาเสริมครัง้ที่ 1  ชุดวิชา 20508 การประเมนิและวิจัยเพื่อพฒันาการเรียน

การสอน 
ส่งการบ้านครัง้ที่ 1 

4 - 5 พฤษภาคม 2562*  วนัสอบซอ่ม* ประจําภาคการศกึษาท่ี 1/2561 ณ สถานท่ีท่ีกําหนด 

ตลอดภาคเรียนตามปฏิทินของ
สถานศกึษาท่ี นศ.สงักดั 

นกัศกึษาปฏิบติัการสอนตามแผนการสอนท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจ ดรูายละเอียดในคู่มือ 

ภายในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 นกัศกึษารับแผนการจดัการเรียนรู้ 120 ชัว่โมง ท่ีอาจารย์ตรวจให้แล้วเลือก 1 แผน             

เพ่ือสอนและถ่ายคลิปวีดิทศัน์ ครัง้ท่ี 1 สง่ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทาง e‐mail/ line/ 

youtube/ facebook  ซึง่เป็นช่องทางท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาแจ้งไว้กบันกัศกึษา  

ศกึษาคําแนะนําการ
ถ่ายทําในคูมื่อ
นกัศกึษา 

1 มถุินายน 2562 สัมมนาเสริมครัง้ที่ 2  ชุดวิชา 20505 พืน้ฐานวิชาชีพครู ส่งการบ้านครัง้ที่ 2 
2 มถุินายน 2562 สัมมนาเสริมครัง้ที่ 2  ชุดวิชา 20508 การประเมนิและวิจัยเพื่อพฒันาการเรียน

การสอน 
ส่งการบ้านครัง้ที่ 2 

ภายในวนัท่ี 15 มิถนุายน 2562 สง่แผนการจดัการเรียนรู้และคลิปการสอน ครัง้ท่ี 1 ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ      
เพ่ือใช้ในการสมัมนาเสริมในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

 

29 - 30 มถุินายน 2562 สัมมนาเข้ม ชุดวิชา 20508 การประเมนิและวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ที่ มสธ.กาํหนด 
1 กรกฎาคม 2562 สัมมนาเสริม ชุดวิชา 20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขัน้ที่ 2 (การปฏบิตั ิ   

การสอนในโรงเรียน 1) นักศึกษานําเสนอวิดทิศัน์การสอนและรับการนิเทศจาก     
อาจารย์นิเทศ 

ที่ มสธ.กาํหนด 

20 - 21 กรกฎาคม 2562* สอบไล*่ ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 สนามสอบท่ีกําหนด 
14 กรกฎาคม 2562 นกัศกึษาสง่โครงการวิจยัในชัน้เรียนท่ีปรับแก้ตามคําแนะนําของอาจารย์ผู้สอน                 

ชดุวิชา 20508  ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทาง e‐mail/ line/ youtube/ facebook 
แล้วจงึ           เก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยั 

 

ภายใน 7 สิงหาคม 2562 สง่แผนการจดัการเรียนรู้และคลิปวีดิทศัน์การสอน ครัง้ท่ี 2 ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทาง e‐

mail/ line/ youtube/ facebook 

 

ภายใน 7 กนัยายน 2562 สง่แผนการจดัการเรียนรู้และคลิปวีดิทศัน์การสอน ครัง้ท่ี 3 ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทาง e‐

mail/ line/ youtube/ facebook 

 

ภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2562 นกัศกึษาสง่รายงานผลการฝึกปฏิบติัการสอนในโรงเรียน 1 และวิจยัในชัน้เรียน                        
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา (ส่งทางไปรษณีย์) 

สาขาวิชา
ศกึษาศาสตร์ มสธ 

ภายในเดือนตลุาคม 2562 นกัศกึษาจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ 120 ชัว่โมง ประจําภาคเรียนท่ี 1/2562 เพ่ือสง่ให้  
ครูพ่ีเลีย้งตรวจ ลงช่ือ และสง่ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา (อาจารย์มสธ.)  

e‐mail 

 

หมายเหตุ  กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง 
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ความสําคญั 
 การผลติครูเพ่ือให้ได้ครทูีด่ีมคุีณภาพและมวีิญญาณของความเป็นครูน้ัน  ถ้าจะศึกษาหาความรู้
ภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวคงจะเป็นไปไมไ่ด้  จําเป็นตอ้งมีการฝึกภาคปฏิบัติให้มากเพียงพอจนสามารถ
ปฏิบัติงานของครูได้เป็นอย่างดี  มีความมั่นใจและเชือ่มั่นในการทํางาน อนัจะนําไปสู่ความรักความศรัทธาใน
อาชีพครูอย่างแท้จริง  การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวนการที่เน้นการประยุกต์ภาคทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติจริง โดยนําทฤษฎีที่ได้จากการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เช่นความรู้ความเข้าใจในหลักสตูร จิตวิทยา
สําหรับครู หลกัการจัดการเรยีนรู้ ปรัชญาการศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นําไปการพัฒนาและประยุกตใ์ช้ในภาคปฏิบัติ เป็นโอกาสทีนั่กศึกษา
ได้ฝึกประสบการณ์ภายใต้การแนะนําของอาจารย์  ผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ออกฝึกประสบการณ์ นักศึกษา
จะได้รู้จักผู้เรียน ได้สังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ไดนํ้านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพไปใชส้อน พร้อมเรียนรู้การออกแบบการวัดประเมินผล การตรวจผลงาน การให้คะแนน 
การตัดสินผลการเรียน นอกจากการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูจะมคีวามสําคัญตอ่นักศึกษาแล้วยังเป็นการเปิด
โอกาสใหม้หาวิทยาลัยได้นําความรู้และเทคนิควิธีใหม่ ๆ ไปเผยแพร่ยังโรงเรียน ขณะเดียวกันก็รับข้อมูลต่าง ๆ 
จากโรงเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการผลิตครูให้เหมาะสมกับความตอ้งการและสอดคล้องกับสภาพทางสังคม
มากขึ้น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะสําเร็จลุล่วงได้ดจึีงจําเป็นตอ้งได้รับความร่วมมือจากทกุฝา่ยท่ี
เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครใูนโรงเรียน และคณาจารย์ผู้เก่ียวข้อง 
 
ขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วชิาชีพคร ูหลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตหลกัสูตรและการสอน 

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู จัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ ดังตอ่ไปน้ี 
1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน จํานวน  45  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 
2. การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1 จํานวน  240  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษาท่ี 1 
3. การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 2  จํานวน  240  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2   
4. การสัมมนาเข้มประสบการณ์วิชาชีพคร ูจํานวน  45  ชัว่โมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 
สําหรับเอกสารฉบับน้ี จะนําเสนอเฉพาะแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนและการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู  
 
 
 

ความสําคญัและขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 
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หลกัการของการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู 
 1. มุ่งประสานการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติให้ควบคู่กันอยู่ตลอดเวลา 
 2. มุ่งการปฏิบัติและการหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริงให้มากที่สดุ 
 3. มุ่งสร้างความคุน้เคยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะ  และมีข้ันตอนอย่างตอ่เน่ืองกัน 
ตลอดหลักสูตร 
 4. มุ่งจัดประสบการณ์วิชาชีพครใูนลักษณะอันจะเป็นการพัฒนาสมรรถภาพนักศึกษาครูให้ 
สมบูรณ์มากทีสุ่ด 
 5. มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผลติครู และให้ครูผลติครูใหม่ที่มีคุณภาพ 
จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์วิชาชีพคร ู

การจัดการเรียนการสอนชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู มจุีดประสงค์หลกัเพ่ือให้นักศึกษา 
1. มีความพร้อมทีจ่ะได้รับการฝกึประสบการณ์วิชาชีพคร ู 
2. มีความรู้ ประสบการณ์ และปฎิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีของครูเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอน 

และงานฝ่ายตา่ง ๆ ในโรงเรยีน 
3. วางแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอนในโรงเรียนตามที่ได้รับ

มอบหมายได้ 
4. มีความสามารถในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
5. ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติทีด่ตี่อการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
6. มีทักษะการบริหารงานวิชาการและการปฏิบัติงานในหน้าทีข่องวิชาชีพครู  
7. มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพคร ู

 
จุดประสงคข์องการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1, 2 

1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ตาม
แผนงาน โครงการตามที่ได้รบัมอบหมาย 

1.2 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการสอนตามแผนจดัการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีกําหนดให้ได ้
1.3 ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่กําหนดใหไ้ด ้
1.4 ทําการวิจัยเพ่ือศึกษา/แก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนได ้
1.5 ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายได ้
1.6 มีเจตคติทีด่ตีอ่การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู 
1.7 มีคุณธรรม จริยธรรม และดํารงตนตามจรรยาบรรณวิชาชพีครู 
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1. การปฏิบัติของนกัศกึษาเกี่ยวกบัการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
 นักศึกษาควรปฏิบัติดังน้ี 
 1. เลือกโรงเรียนเพ่ือออกฝึกปฏิบัติการสอนตามกําหนดของฝา่ยฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
 2. เข้ารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย 
 3. ศึกษารายละเอียดในเอกสารทกุฉบับท่ีใชใ้นการปฏฺบัติวิชาชพีครูระหว่างเรยีน 
 4. พบผู้บริหารโรงเรียนในหน่วยฝึกและเริม่ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ดังน้ี 

4.1 สังเกตการปฏิบัติงานในโรงเรียนตามลักษณะงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
4.2 วางแผนการปฏิบัติการสอนและงานท่ีได้รับมอบหมายภายใต้การแนะนําของครูพ่ีเลี้ยง 
4.3 การจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายตลอดภาคเรียน เป็นเวลาอย่าง

น้อย 15 สัปดาห์    
4.4 บันทึกผลการปฏิบัติตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนดในคู่มอืการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4.5 เสนอบันทึกผลการปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนใหอ้าจารย์ประจําวิชาตรวจ  
4.6 รับการนิเทศและคําแนะนําจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศ   
4.5 เข้าร่วมประชุมสมัมนา/ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

 
2. การปฏิบัติของผูเ้กี่ยวข้องกับการปฏิบติัการสอนในโรงเรียน 
 1. บทบาทหน้าที่ของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  1.1 ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอน 
  1.2 จัดเตรียมโรงเรียนที่จะใช้เป็นหน่วยฝึกและจัดอาจารย์ผู้สอนในการกํากับดูแลการฝึก 
  1.3 จัดนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
  1.4 ออกหนังสือแจ้งโรงเรียนเพื่อประสานงานล่วงหน้า 
 2. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นหน่วยฝึก 
  หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น 
ให้สังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้ออกแบบนําไปใช้กับ
ผู้เรียน และลงลายมอืชื่อเพ่ือรับรองการปฏิบัติการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
  
 
 

แนวทางการดําเนินงานเกีย่วกับการปฏิบติัการสอนในโรงเรียน 
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 3. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ทําหน้าที่ผลิตเอกสารประมวลสาระชุดวิชา หรือเชิญมาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอาจารย์สัมมนาเสริมหรือสัมมนาเข้มในชุดวิชาต่างๆ ที่จัดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี 
  3.1 ให้การปฐมนิเทศและจัดการเรียนการสอน ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่นักศึกษา ตามท่ี
กําหนดไว้ในแผนกิจกรรมของชุดวิชา  
  3.2 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

3.3 ส่งผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแก่ประธานชุดวิชา ภายในเวลาที่กําหนด 
4. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาทาง 
วิชาการ ให้คําแนะนําเก่ียวกับการจัดแผนการศึกษา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสอบประมวลความรู้
แก่นักศึกษา  มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

4.1 ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา ให้พร้อมในหัวข้อที่จะออกไป 
ศึกษาและสังเกต ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนนําแผนฯไปจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนที่ฝึก

ปฏิบัติการสอน 
4.2 อธิบายแนวทางวิธีการพร้อมทั้งแจกคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูแก่นักศึกษาก่อนออกไปฝึก

ประสบการณ์ 
4.3 ประสานงานกับฝ่ายฝึกประสบการณ์ เก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการ

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษา 
4.4 รวบรวมและเก็บแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานอื่นที่ ได้รับ

มอบหมายของนักศึกษาที่ต้องรับผิดชอบ เพ่ือประเมินผลนักศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน และส่งเอกสารท่ี
เก่ียวข้องให้ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 5. หน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์  
 อาจารย์นิเทศก์ หมายถึง อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทําหน้าที่เก่ียวกับการให้คําแนะนํา ดแูล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเฉพาะในส่วนของการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ของนักศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ซึ่งมีหน้าทีด่ังตอ่ไปน้ี 

5.1 ร่วมกับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการจัดเตรียมการนิเทศ  เป็นการให้ความรู้ ชี้แจง
แนวทางการใช ้และฝึกปฏิบัตกิารใช้ระบบนิเทศทางไกล  

5.2 ให้การนิเทศ แก่นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ูสําหรับช่วงการนิเทศการสอนเป็นข้ันของการ
ดําเนินการเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา จํานวน 2 คร้ัง ต่อ 1 ภาคเรียน  
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5.3 ตรวจแผนการฝึกปฏิบัติการสอน โดยพิจารณา ในประเดน็ตอ่ไปน้ี 
5.3.1 ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้ 
5.3.2 ความถูกตอ้ง เหมาะสม ของข้ันตอนและเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
5.3.3 ความสามารถในการสอน การใชส้ื่อ การใชภ้าษาและการควบคุมชั้นเรียน  
5.3.4 ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (พิจารณาจากบันทึกหลังสอน) 

5.4 แจ้งผลการนิเทศแต่ละคร้ังให้นักศึกษาทราบ ผ่านระบบอนิเทอร์เนตหรือวิธีการท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  

5.5 ส่งผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของนักศึกษาให้คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 
ภายในเวลาที่กําหนด 
 
3. การนิเทศการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  
 การนิเทศการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสตูรและการสอน 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ใช้การนิเทศแบบผสมผสานคอืใช้การนิเทศทางไกล
ร่วมกับการนิเทศแบบเผชิญหน้า  โดยมีแนวทางการดําเนินการนิเทศ ดังน้ี 

1. การเตรียมการนิเทศ  เป็นการให้ความรู้ ชี้แจงแนวทางการใช ้และฝึกปฏิบัติการใชร้ะบบนิเทศ 
ทางไกล (คาดว่าจะใช้เวลาในข้ันน้ี  3 ชั่วโมง ในวันปฐมนิเทศ) 

2. การนิเทศ เป็นข้ันของการดําเนินการเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ของ
นักศึกษา มีข้ันตอนในการปฏิบัติดังน้ี (อย่างน้อย 2 ครั้ง ตอ่ 1 ภาคเรียน)   

2.1 นักศึกษาทําแผนการฝึกปฏิบัติการสอน ระบุวันเวลาท่ีทาํการฝึกปฏิบัติการเป็นรายชั่วโมงตอ่
สัปดาห์ ในรูปของตารางสอน ส่งใหอ้าจารย์นิเทศ 

2.2 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานที่จริงเต็มเวลาตามทีกํ่าหนด แล้วถ่ายวีดิโอส่งเป็น file 
มายังอาจารย์นิเทศพร้อมกับ file แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ลงบันทึกหลงัสอนแล้ว โดยส่งทางไปรษณีย์หรือผ่าน
ระบบอนิเทอรเ์นตตามทีอ่าจารย์นิเทศกําหนด  

2.3 อาจารย์นิเทศพิจารณา ในประเด็นตอ่ไปนี ้
2.3.1 ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในแผนการสอน กับกิจกรรม

การเรียนรู้ที่จัดข้ึน 
2.3.2 ความถูกตอ้ง เหมาะสม ของขั้นตอนและเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
2.3.3 ความสามารถในการสอน การใชส้ื่อ การใชภ้าษาและการควบคุมชั้นเรียน  
2.3.4 ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (พิจารณาจากบันทึกหลังสอน) 
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2.4 อาจารย์นิเทศส่งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบ ผ่านระบบอนิเทอร์เนตหรือวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (อาจใชส้่งข้อความผ่าน google chrome desktop หรือ google blog  หรือ e-mail, 
ควบคู่กับการสนทนา ผ่านโทรศัพท์แบบปกติ หรือโทรศัพท์แบบ face time เป็นต้น) 

3. ข้ันประเมินผลการนิเทศ 
เป็นกระบวนการเพ่ือประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษา (สอบสอน)  โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
3.1 นักศึกษาสง่แผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์นิเทศล่วงหน้า 2 สัปดาห์ (เพ่ือส่งให้อาจารย์ผู้ทํา

หน้าที่ประเมินผลการฝึกประสบการณ์)  
3.2 นักศึกษาและอาจารย์ผูทํ้าหน้าที่ประเมนิผลการฝึกปฏิบัติการสอน พบกันที่ศูนย์วิทยฯ ของ 

มสธ หรือ สถานที่อื่นทีค่ณะกรรมการฯเห็นเหมาะสม 
3.3 นักศึกษาสอบสอนโดยทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งใหอ้าจารย์ผู้ทําหน้าท่ี

ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอน  
3.4 อาจารย์ประเมนิผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาแล้วสง่ผลให้คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 

ภายในเวลาที่กําหนด 
 
4. การประเมินผลการปฏิบติัการสอนในโรงเรียน 

แนวทางการปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน มแีนวปฏิบัติดังน้ี 
1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมความรู้ การฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาและปัจฉิม

นิเทศหลังการฝึกปฏิบัติแล้ว จะต้องมีเวลาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาทั้งหมด 
2. ประเมินจากการออกแบบการจัดการเรียนรู ้การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการออกแบบการวัด

ประเมินผลท่ีหลากหลาย 
3. ประเมินจากรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
4. ประเมินผลการบันทึกความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากปฏิบัติกิจกรรมในการฝึกที่ครบถ้วนทุก

แบบบันทึก  
5. ประเมินจากการรายงานผลการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการปฎิบัตกิารสอนในโรงเรียน 

 เอกสารการประเมินผล เอกสารการประเมนิผลจากการศกึษาสังเกตและการมสี่วนร่วม  มดีังน้ี 
 1. แบบบันทกึและแบบสงัเกต  มี 5 แบบ  คือ 
 1.1 แบบบัญชลีงเวลา  (ปส.1) 
 1.2 แบบบันทกึรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปส.2) 
 1.3 แบบบันทกึการศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน (ปส.3)  
 1.4 แบบสังเกตการณ์จดัการเรียนรู้  (ปส.4) 
 1.5 แบบบันทกึสรุปการศึกษาหลักสตูร (ปส.5) 
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2. รายงานการวิจัยในชัน้เรียน ให้นักศึกษาทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งมีจุดมุ่งหมายของการวิจัย
เพ่ือศึกษา หรอืแก้ปัญหา หรอืพัฒนาผู้เรียน ที่ไดรั้บมอบหมายให้รับผดิชอบ ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
 ผู้ประเมิน 
 ผู้ประเมินการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  โดยประเมินจากเอกสาร/หลักฐาน ดังตอ่ไปนี ้
 1.  แบบบัญชลีงเวลา  (ปส.1) 
 2.  แบบบันทกึรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปส.2) 
 3.  แบบบันทกึการศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน (ปส.3)  
 4.  แบบสังเกตการณ์จดัการเรียนรู้ (ปส.4) 
 5.  แบบบันทกึสรุปการศึกษาหลักสตูร (ปส.5) 
 6.  รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 
 คะแนนการปฏิบัติการสอนในโรงเรยีน แบ่งเปน็ 5 สว่น ดังนี ้
 1. จากแบบฟอรม์ ปส.ที ่1 – ปส.ที่ 5 (ปส.1 – ปส.5)  10 คะแนน 
 2. การจัดทําแผนการสอนและการจัดการเรยีนรู้ (คลิป)   70  คะแนน 
 3. ผลการทําวิจัยในชั้นเรียน  10  คะแนน 
 4. คะแนนจากครพ่ีูเลี้ยง  10 คะแนน 

                                        รวม  100 คะแนน 
 
เกณฑก์ารประเมิน 
 การตัดสินผลการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ใช้เกณฑ์การตดัสิน ดงัน้ี 
 

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 ดีพอใช ้       Fairly Good 
60 – 69 C 2.00 พอใช ้         Fair 
55 – 59 D+ 1.50 ออ่น           Poor 
50 – 54 D 1.00 ออ่นมาก      Very Poor 
0 - 49 E 0 ไม่ผ่าน/ตก    Fail 
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 2. ถ้าได้ระดับคะแนน ต่ํากว่า C หรือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน  น้อยกว่าร้อยละ 80 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน และเรียนใหม่ ถ้าได้ต่ํากว่า C  เป็นครั้งที่ 2 ถือว่า
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา                  
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ภาคผนวก 
 
 

แบบสําหรับใชใ้นการรายงานผลการปฎิบัตกิารสอนในโรงเรียน 
 
   1.  แบบบัญชลีงเวลา (ปส.1) 
   2.  แบบบันทกึรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปส.2) 
   3.  แบบบันทกึการศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน (ปส.3)  
   4.  แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ (ปส.4) 
   5.  แบบบันทกึสรุปการศึกษาหลักสตูร (ปส.5) 
   6.  ตัวอย่างปกและสารบัญรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
   7.  ตัวอย่างแผนการจัดการเรยีนรู้ 
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ปส.1 
 

บัญชลีงเวลาการฝกึประสบการณว์ิชาชีพคร ู การปฏิบติัการสอนในโรงเรียน    
โรงเรียน................................................................ สังกัด........................................................................... 

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

วันที่ ชื่อ – สกุล ลายมือชือ่ เวลามา ลายมือชือ่ เวลากลับ
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

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

สัปดาห์ท่ี   
วัน/เดือน/ปี

รายการปฏิบัติงาน 
(ในแต่ละสัปดาห์ควรระบุงานสอนไม่ตํ่ากว่า 8 ชั่วโมง งานอ่ืนๆไม่ตํ่ากว่า 8 ชั่วโมง) 

จํานวน
ชั่วโมง 

ลงช่ือ 
อาจารย์พี่เลี้ยง 

สัปดาห์ท่ี 1 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   
   
ปฏิบัติงานอื่น   
   
   

สัปดาห์ท่ี 2 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   
   
ปฏิบัติงานอื่น   
   
   

สัปดาห์ท่ี 3 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   
   
ปฏิบัติงานอื่น   
   
   

สัปดาห์ท่ี 4 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   
  
ปฏิบัติงานอื่น   
   
   

สัปดาห์ท่ี 5 
ว/ด/ป........................ 

สอนวิชา   
   
ปฏิบัติงานอื่น   
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สัปดาห์ที่   
วัน/เดือน/ปี

รายการปฏิบัติงาน 
(ในแต่ละสัปดาห์ควรระบุงานสอนไม่ตํ่ากว่า 8 ชั่วโมง งานอ่ืนๆไม่ตํ่ากว่า 8 ชั่วโมง) 

จํานวน
ช่ัวโมง 

ลงช่ือ 
อาจารย์พ่ีเล้ียง 

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   
   
   

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

สอนวิชา   
   
ปฏิบัติงานอื่น   
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สัปดาห์ที่   
วัน/เดือน/ปี

รายการปฏิบัติงาน 
(ในแต่ละสัปดาห์ควรระบุงานสอนไม่ตํ่ากว่า 8 ชั่วโมง งานอ่ืนๆไม่ตํ่ากว่า 8 ชั่วโมง) 

จํานวน
ช่ัวโมง 

ลงช่ือ 
อาจารย์พ่ีเล้ียง 

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   
   
   

 
 
ลงชื่อ .......................................................... นักศึกษา 
      (...........................................................) 
ลงชื่อ ...........................................................ผู้อํานวยการ  
      (...........................................................) 
วันที่ ............ เดอืน ................................พ.ศ................. 
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ปส.3 
 

แบบบันทกึการศกึษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน 
 
คําชี้แจง  ให้นักศึกษาบันทึกผลการศึกษา ตามหัวข้อท่ีกําหนดใหแ้ล้วบันทึกผลการศึกษา 
 
1. ชื่อโรงเรยีน……………................................……สังกัด………………..........…………………......…………....................... 
ที่ตั้งของโรงเรยีน ตั้งอยู่หมู่ท่ี ............... ตําบล ................................................อําเภอ……………….…………………… 
จังหวัด………………………………....    โทรศัพท.์........................................โทรสาร................................................... 
2. ปรัชญา/คติพจน์ของโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...............................................................................................………… 
3.  วิสัยทัศนข์องโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….......
..............................................………………………………………………………………………………………..………………………… 
4. พันธกิจของโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….......
..............................................…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….......
..............................................…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………....... 
5. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน (โดยสงัเขป) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ข้อมูลจํานวนนักเรียน  จําแนกเป็น 
  ชั้น……………….....……….มีนักเรียน………………………..คน 
  ชั้น…………….....………….มีนักเรียน………………………..คน 
  ชั้น………………….....…….มีนักเรียน………………………..คน 
  ชั้น………….....…………….มีนักเรียน………………………..คน 
  ชั้น…………….....………….มีนักเรียน………………………..คน 
  ชั้น………………….....…….มีนักเรียน………………………..คน 
  ชั้น…………………….........มีนักเรียน………………………..คน 
                           รวมท้ังสิ้น............................ คน 
8. บุคลากร 
 ชื่อผูอ้ํานวยการโรงเรียน ......................................................................................................................... 
           การศึกษาของผูอ้ํานวยการโรงเรียน 
 ระดับปริญญาตรี......................................................................จากสถาบัน.............................................. 
 ระดับปริญญาโท......................................................................จากสถาบัน.............................................. 
 ระดับปริญญาเอก....................................................................จากสถาบัน.............................................. 
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 จํานวนครู   ท้ังหมด……..คน เป็นชาย……..คน  หญิง……….คน จําแนกตามวุฒิดังน้ี 
 

ที่ ชื่อ – สกุล        วุฒิการศึกษา (บันทึกทั้ง  
ป.ตรี/ป.โท และป.เอก ถ้ามี) 

วิชาเอก/สาขา 
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ปส.4 
 

แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู ้
 
ชื่อผู้สังเกต........................................................................................... สาขาวิชา............................................. 
วิชาที่สังเกตการณ์จัดการเรียนรู้....................................................................................................................... 
ชื่อผู้สอน................................................................................................ ระดับชั้น........................................... 
โรงเรียน .................................................................................อําเภอ............................จังหวัด......................... 
สังเกตคร้ังที่..............วันที่.....................เดือน...................................พ.ศ..............เวลา..................................... 
 
คําชี้แจง: ให้นักศึกษาสังเกตการณ์เรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ครูประจําวิชาเดียวกันกับที่ตนเองสอน แล้ว
บันทึกลงในแบบสังเกตตามประเด็นตอ่ไปนี้ พร้อมทั้งให้รายละเอียด ยกตวัอย่าง หรือใหเ้หตุผลประเดน็ต่างๆ 
(นักศึกษาจะตอ้งรายงานผลการสังเกตการสอน 2 ครั้ง) 
1. บรรยากาศในชั้นเรียนโดยรวม 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
2. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนท่ีใชใ้นการจัดการเรียนรู้ 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
3. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนได้เพียงใด 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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4. บทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียน 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
5. ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
6. วิธีการนําเสนอส่ือและการใช้สื่อในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้  
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
7. สรุปผลการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

 
 
ลงชื่อ.......................................................... นักศึกษา 
(...........................................................................) 
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ปส.5 
 

บันทกึสรุปการศกึษาหลกัสตูร กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................................... 
ชั้น................................................. 

 
คําชี้แจง  ให้นักศึกษาปฏิบัติงาน ดังตอ่ไปนี ้
 1.  ศึกษา วิเคราะห์หลักสตูรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรยีนรู้ที่นักศึกษาเลือก 
 2.  บันทึกผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมลูลงในแบบบันทึก 
 3.  แนวทางการจัดการเรียนรู ้ตามกลุ่มสาระที่นักศึกษาเลือก   

4.  จดัทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระท่ีนักศึกษาเลือก (แยกจัดทําต่างหาก) 
 5.  ทดลองจดัการเรียนรู้และสรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

 
วสิัยทัศน ์กลุม่สาระการเรียนรู ้
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
ตัวชีว้ัดชั้นป ี/ ตัวชีว้ัดชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................  ชั้น............... 

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................... 
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ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู ้ กลุ่มสาระการเรียนรู.้....................................... ชั้น............................... 
ภาคเรียนท่ี ........ /...................... 

 
ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิน่
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หนว่ยการเรียนรู ้(ตลอดปี) กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................. ชั้น............................... 
 

หนว่ยที ่ ชื่อหนว่ย สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 
(ชั่วโมง)
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กําหนดการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง (เฉพาะหน่วยที่จะใช้ฝกึปฏิบัติการสอน)   
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................  

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

หนว่ยที ่ ชื่อหนว่ย เนื้อหา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
วัน เดือน ป ี     

ที่สอน 
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สรุปผลที่ได้จากการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  
 

จัดการเรียนการสอนชั้น .................................. วิชา     ...................................................................... 
 
หลักการหรือทฤษฎีที่ใช้มากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
ผลการเรียนรูท้ี่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
ปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนรู้ของผู้เรียน
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
การช่วยเหลอืหรือพัฒนาผู้เรยีน และผลท่ีเกิดขึ้น 

สภาพปัญหา วิธีการช่วยเหลือ/พัฒนา ผลการช่วยเหลือ/พัฒนา 
นักเรียนชั้น ............. 
เพศ.............จํานวน ................. คน 
สภาพปัญหาท่ีพบ 
............................................................. 

วิธีการช่วยเหลือ/พัฒนา 
..................................................... 
ระยะเวลาท่ีช่วยเหลือ/พัฒนา 
………………………………………………. 

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

นักเรียนชั้น ............. 
เพศ.............จํานวน ................. คน 
สภาพปัญหาท่ีพบ 
............................................................. 

วิธีการช่วยเหลือ/พัฒนา 
..................................................... 
ระยะเวลาท่ีช่วยเหลือ/พัฒนา 
………………………………………………. 

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

 
หมายเหตุ ควรเป็นข้อมลูที่สอดคลอ้งกับรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน 
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(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  ต.บางพูด  
อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120) 

แบบประเมินของครูพี่เลีย้ง 
 

คําชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน  
 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ 

 
 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ – นามสกุล 

งานทั่วไป (หัวข้อละ 10 คะแนน) งานการสอน (หัวข้อละ 10 คะแนน)
 
 
 
 
 

รวมคะแนน
ทั้งหมด 

(100 คะแนน) 

ทํา
งาน

ที่ไ
ด้รั

บม
อบ

หม
าย

ได้
ถูก

ต้อ
งแ

ละ
มีค

ุณภ
าพ

  

มีค
วา

มรั
บผ

ิดช
อบ

ต่อ
งาน

ที่ไ
ด้รั

บม
อบ

หม
าย

แล
ะต

รงต่
อเว

ลา
 

เข้า
ร่ว

มก
ิจก

รร
มต่

างๆ
 ขอ

งโร
งเร

ียน
อย่

างส
ม่ํา

เสม
อ 

มีม
นุษ

ยส
ัมพั

นธ์
ก ับ

เพื่
อน

ร่ว
มง

าน
 

มีน
้ําใจ

ช่ว
ยเห

ลือ
ผู้อื่

น 

รวมคะแนนงาน
ทั่วไป 

(50 คะแนน) 

มีแ
ผน

กา
รจ

ัดก
าร

เรีย
นรู้

 

จัด
กิจ

กร
รม

กา
รเรี

ยน
รู้ได้

อย่
างเ

หม
าะ

สม
 

ใช้ส
ื่อใ

นก
าร

จัด
กา

รเร
ียน

รู้ได้
อย่

างเ
หม

าะ
สม

 

มีบ
ุคล

ิกภ
าพ

เห
มา

ะส
ม 

เอา
ใจใ

ส่ดู
แล

นัก
เรีย

นดี
 

รวมคะแนน
งานการสอน 
(50 คะแนน) 

    
    
    

 

หมายเหตุ นักศึกษาส่งเอกสาร แบบประเมินของครูพี่เลี้ยง     ลงชื่อครูพี่เลี้ยง       
 กลับมายัง อาจารย์ที่ปรึกษาที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้จัดให้    (นาย/นาง/นางสาว     ) 
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ตัวอย่าง ปกรายงานการวิจัย 

 
 
 

รายงานการวจัิยในชั้นเรยีน 
 

เรื่อง 
 
 
 
 

(ชื่อโครงการวิจัย)  
 
 

โดย 
 

ชื่อ-สกุลนักศึกษา.................... รหัสประจําตัว....................  
 
 
 
 
 
 
 

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ชุดวิชา 20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ภาคเรยีนท่ี ............. ปีการศึกษา ......................... 
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(ตัวอย่างสารบัญ) 
 

สารบัญ 
                                                                                                      หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย   ก 
คํานํา   ข 
กิตติกรรมประกาศ   ค 
สารบัญ   ง 
สารบัญตาราง   จ 
บทท่ี 1  บทนํา.............................................................................................................................................   1  
 1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา          
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
 1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ     
 1.4 ขอบเขตของการวิจัย     

1.5 นิยามศัพท์     
บทท่ี  2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง    
 2.1 ทฤษฎี/แนวคิดท่ีสัมพันธ์กับเร่ืองท่ีวิจัย    
 2.3 งานวิจัยท่ีสัมพันธ์กับเรื่องท่ีวิจัย    
บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย    

3.1 ประชากร    
3.2 กลุ่มตัวอย่าง    

           3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล    
           3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (สูตรสถิติใส่ไว้ตรงน้ี)    
 3.5 ระยะเวลาการวิจัย    
บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล    
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    

4.2 อภิปรายผล    
บทท่ี 5  สรุปและข้อเสนอแนะ    
 5.1 สรุปผลการวิจัย    
 5.2 ข้อเสนอแนะ    
บรรณานุกรม    
ภาคผนวก    
 ภาคผนวก ก (ตัวอย่างเคร่ืองมือฉบับสมบูรณ์)    
 ภาคผนวก ข    
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(ตัวอย่าง) 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................................... ช้ัน............................................. 

 

คําชี้แจง 
 1. ให้นักศึกษาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีร่ับผิดชอบ 
 2. รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามกําหนด อาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม แต่ควรมี
องค์ประกอบหลักที่สําคัญดังนี ้
 1)  ส่วนหวัของแผน 
 2)  มาตรฐานการเรยีนรู ้
 3)  ตัวชี้วัด 
 4)  สมรรถนะสาํคัญ 
 5)  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 6)  สาระสําคัญ 
 7)  จุดประสงค์การเรียนรู ้
 8)  สาระการเรยีนรู ้
 9)  กระบวนการจัดการเรียนรู ้(ประกอบด้วยขัน้นําเข้าสู่บทเรยีน ขั้นกจิกรรมการเรียนรู้ ขั้นสรุป) 
 10)  ส่ือและแหล่งการเรียนรู ้
 11)  กระบวนการวัดและประเมินผล 
 - วิธีวัด 
 - เครื่องมอืทีใ่ชว้ัด 
 - เกณฑ์การผ่านจุดประสงค์ ประกอบดว้ย เกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีวัดแต่ละวิธีและเกณฑ์การ
ตัดสินการผ่านการประเมินผล 
 12)  กิจกรรมเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 13)  ความเห็นของผู้บริหาร หรือฝ่ายวชิาการ หรือครพูี่เล้ียง 
 14)  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู ้
 - ผลการจัดการเรียนรู ้
 - อุปสรรค/ปญัหา 
 - แนวทางการแก้ไข 
 - สะท้อนผลการเรยีนรู ้
 15) บันทึกคะแนนการวดัผล  
  - คะแนนที่ได้จากการวัดแต่ละวิธ ี
  - สรุปคะแนนการวัดผลทกุวิธ ี
 16) ภาคผนวก  เช่น ใบความรู,้ เพลง, แบบฝึกหัด, ใบงาน เปน็ต้น 
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 สําหรับสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย มีรูปแบบการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ดังน้ี 
1)  ส่วนหวัของแผน 
2)  สาระสําคัญ 
3)  มาตรฐานการเรยีนรู้ ประกอบด้วย มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ 
4)  จุดประสงค์การเรียนรู้    
5)  สาระการเรยีนรู ้ ประกอบด้วย 

- สาระที่ควรเรยีนรู ้ 
- ประสบการณ์สําคัญ 

6)  กระบวนการจัดการประสบการณ์ 
7)  ส่ือและแหล่งการเรยีนรู ้
8)  กระบวนการวัดและประเมินผล 

- วิธีวัด 
- เครื่องมอืทีใ่ชว้ัด 
- เกณฑ์การผ่านจุดประสงค์ ประกอบดว้ย เกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีวัด (แต่ละวิธี) และเกณฑ์การ

ตัดสินการผ่านการประเมินผล 
 9)  กิจกรรมเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 10)  ความเห็นของผู้บริหาร หรือฝ่ายวิชาการ หรือครพูี่เล้ียง 
 11)  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู ้
 - ผลการจัดการเรียนรู ้
 - อุปสรรค/ปญัหา 
 - แนวทางการแก้ไข 
 12) บันทึกคะแนนการวดัผล  
 13) ภาคผนวก เช่น เพลง, เกม, ใบงาน เป็นต้น 

 
หมายเหตุ 
 เมื่อนักศึกษาจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู้เรียบรอ้ยแล้ว ให้ส่งอาจารย์พีเ่ล้ียงเพือ่ตรวจสอบความเหมาะสม
และลงนามในทา้ยแผนการจัดการเรยีนรูทุ้กแผน 
 
 
 


