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หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี) 
 

1. ปรัชญำของหลักสูตร 
   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตครูเพื่อตอบสนองวิชาชีพ

ทางการศึกษา มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการศึกษา มีสมรรถนะวิชาชีพครู คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นผู้น าทางปัญญา มีความสามารถในการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสถานการณ์โลก   

 
2. ควำมส ำคัญ 

    พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู ้สมรรถนะวิชาชีพครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู ้เพื่อสามารถประกอบอาชีพ
ครู หรือความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้พัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 

 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หล ักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี ้
 3.1  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพด้านการศึกษา   
  3.2ั เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 3.3 ัเพื่อผลิตบัณฑิตทีส่ามารถพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาทีม่ีประสทิธิภาพและ
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 3.4ั เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประเทศและช้ีน าสังคมตามความเหมาะสมได้ 
 3.5  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถผลิตงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมคุีณภาพเพื่อน าไปสู่การพฒันา
องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 

4. จ ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 152 หน่วยกิต 
     หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยวิชาเอก 8 แขนง
วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา พลศึกษา สงัคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยวิชาเอก 10 
แขนงวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา พลศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ดนตรีและนาฎศิลป์ ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้   
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หมวดวิชำ 
เกณฑ์มำตรฐำน 

(มคอ.1) ของ สกอ. 
พ.ศ. 2562 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

1. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ  94 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ 116 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ 116 หน่วยกิต 
    2.1 วิชำชีพครู 
         2.1.1ัวิชาแกน (วิชาเอกการสอน)ัั ััั  
ััััััััั2.1.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
                 (วิชาชีพครู) 
  ั2.2 วิชำแกนเฉพำะด้ำน (แขนงวิชำ) 

ไม่น้อยกว่ำ  34 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
33ัหน่วยกิต 

 

36 หน่วยกิต 
6ัหน่วยกิต 
30ัหน่วยกิต 

 

2.3 วิชำชีพ (วิชำเอก)  
      2.3.1 วิชาเอกเดี่ยว 
            ั 1) วิชาเอกบังคับัั 
ัััััััััััััั2)ัวิชาเอกเลือก 
      2.3.2 วิชาเอกคู่ 
            ั 1) วิชาเอกดนตรี 
ัััััััััััััั2)ัวิชาเอกนาฏศิลป์ 
              3) สัมมนา 

ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

 

ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชำเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่ำ 130 152 152 
 
5. หลักเกณฑ์กำรปฏิบัตกิำรสอนในสถำนศึกษำ และกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 
 

   กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร ในประเด็นของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาว่า (มคอ.1 หน้า 6) นิสิตต้อง
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังนั้น
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตครูต้องด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้
มีรายวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-4 เพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการข้างต้น  ดังนี้ 
 1.  รายวิชา 161141 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จ านวน 2 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 90 ช่ัวโมง (15 วัน) 
 2. รายวิชา 161241 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จ านวน 2 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 90 ช่ัวโมง (15 วัน) 
 3. รายวิชา 161340 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน จ านวน 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
45 ช่ัวโมง 
 4. รายวิชา 161341 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  จ านวน 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 45 ช่ัวโมง (10 วัน) 
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 5. รายวิชา 161441 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 จ านวน 6 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 540 ช่ัวโมง (1 ภาคการศึกษา) 
 
6. ระยะเวลำกำรปฏิบัตกิำรสอนในสถำนศึกษำ และกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 
 
      ภาคการศึกษาต้น เดือน พฤษภาคม – กันยายน  

ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 

7. ผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัตกิำรสอนในสถำนศึกษำ และกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 
    งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

8. ผู้ประสำนงำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ส ำนักงำน โทรสำร โทรศัพท์มือถือ 

ผศ. ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 054–466666 ต่อ 1386 

054 – 466691 

084-8088714 

ดร.วสันต์  สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี 054–466666 ต่อ 1379 087-3037204 
นางศศิธร  เทพรังสาร นักวิชาการศึกษา 054-466666 ต่อ 1376 0815302890 
นางสาววราภรณ์ สังวาลย์ นักวิชาการศึกษา 054–466666 ต่อ 1370 091-843-8684 
นายธนพล เชื้อเมืองพาน นักวิชาการศึกษา 054–466666 ต่อ 1370 099-968-0267 
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ทิศทำงและกระบวนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
และกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ และกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการฝึกปฏิบัติ วิชาชีพระหว่างเรียน เป็นหัวใจส าคัญของ
กระบวนการผลิตครู เพราะเป็นกระบวนการภาคปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างนิสิตครูให้เป็นผู้มีความรัก ความศรัทธา
ต่ออาชีพครู และมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจแก่
หน่วยงานผู้ใช้ครู กระบวนการภาคปฏิบัติต่างๆ ที่จะช่วยให้การผลิตครูมีคุณภาพที่พึงประสงค์ได้น้ัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องได้รับความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากหน่วยงานผู้ใช้ครูอย่างจริงจัง เพราะหน่วยงานผู้ใช้ครู คือ สถานที่
ฝึกปฏิบัติ เป็นแหล่งต้นแบบที่จะให้นิสิตครูได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ควบคู่กับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจาก
มหาวิทยาลัยในทุกๆ ข้ันตอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจึงเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการผลิตครู ดังกล่าว
มาแล้ว 

2. หลักกำรของกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ และกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 
        1.  มุ่งประสานการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้ควบคู่กันอยู่ตลอดเวลา 
       2.  มุ่งการปฏิบัติและการหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริงให้มากที่สุด 
        3.  มุ่งสร้างความคุ้นเคยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะ และมีขั้นตอนอย่างต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร 
        4.  มุ่งจัดประสบการณ์วิชาชีพครูในลักษณะอันจะเป็นการพัฒนาสมรรถภาพนิสิตครูให้สมบูรณ์  
มากที่สุด 
        5.  มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผลิตครู และให้ครูผลิตครูใหม่ที่มีคุณภาพ 

3. ควำมมุ่งหมำยของกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ และกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน เป็นรายวิชาที่ส าคัญในหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต ในกระบวนการผลิตและพัฒนาครูเพื่อให้ได้ครูคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู นิสิตครู
จ าเป็นต้องฝึกปฏิบัติการสอน การสร้างและใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ จนเกิดทักษะในการสอนวิชา
เฉพาะ ตลอดจนเรียนรู้การท างานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน อันจะน าไปสู่การเกิดความรักและความศรัทธาใน
วิชาชีพครู พร้อมก้าวสู่การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง อันมีลักษณะ
ส าคัญดังที่ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548) ได้พิจารณา คือ  
 1.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพด้วยวิธีการแห่งปัญญา (Intellectual Method) 
 2.  ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างเพียงพอ (Long Period of Training)  
 3.  ผู้ประกอบวิชาชีพมีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Autonomy) 
 4.  ผู้ประกอบวิชาชีพมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics) 
 5.  มีสถาบันวิชาชีพ (Professional Institution) หรือองค์กรวิชาชีพ (Professional Organization) เป็น
แหล่งกลางในการสร้างสรรค์จรรโลงวิชาชีพ 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน มุ่งหมายให้นิสิตท าความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ และเกิดประสบการณ์ตรงในวิชาชีพครู คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จึงได้ก าหนดความ
มุ่งหมาย ดังต่อไปนี้ 
 1.  เพื่อให้นิสิตน าทฤษฎีวิชาชีพที่ได้เรียนมาไปทดลองฝึกปฏิบัติการสอนและท าการวิจัยในช้ันเรียน 
ตลอดจนปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียน และปัญหาที่เกิดข้ึน 
 2.  เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาและเรียนรู้งานการบริหาร และการจัดการโรงเรียน ตลอดจนปัญหาและวิธีการ
แก้ไข  
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 3.  เพื่อให้นิสิตปรับตัวเข้ากับสังคมในฐานะที่เป็นครู และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน ครู  อาจารย์ 
และบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน ตลอดจนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถาบันเดียวกัน และต่างสถาบัน 
 4.  เพื่อให้นิสิตรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
 5.  เพื่อให้นิสิตได้ฝึกการเป็นครูที่ดี รู้จักการปฏิบัติตนตามระเบียบและกฎของโรงเรียนที่นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 6.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับวิทยาลัยการศึกษา   
 7.  เพื่อให้นิสิตมีเจตคติที่ดี และตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพช้ันสูงและธ ารงไว้ซึ่ง
สถาบันวิชาชีพครู  
 
4. ลักษณะงำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ และกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน คือ การจัดให้นิสิตได้ออก
ฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถานศึกษา โดยปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ 
รายวิชา 161141 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1, รายวิชา 161241 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 2, 
รายวิชา 161341 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 และรายวิชา 161441 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 
4 และการจัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน จ านวน 1 รายวิชา โดยมีลักษณะงานดังนี้  

1. รายวิชา 161141 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ศึกษาและรวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
ของสถานศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหาร
ทั ่วไป วิเคราะห์จิตวิญญาณความเป็นครูจากครูต้นแบบ สังเกต และสัมภาษณ์บทบาท หน้าที ่ และความ
รับผิดชอบของครูในฐานะครูประจ าชั้น ครูแนะแนวและให้ค าปรึกษา ครูผู้สอน ฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น 
ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา ให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์
และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เสนอแนวทางการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล      มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับ
ความเป็นครู มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่ครู ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
90 ช่ัวโมง  

2. รายวิชา 161241 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ระดับรายวิชา ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้ จัดการช้ันเรียนในสาขาวิชาเอก สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้และการ
สื่อสาร มีความรู้ด้านวิทยาการค านวณ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เห็นคุณค่าและความส าคัญของการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ใช้เวลาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 90 ช่ัวโมง  

3. รายวิชา 161340 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ช้ันเรียน ส่งเสริมการใช้พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) อย่างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction) และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 45 ช่ัวโมง 

4. รายวิชา 161341 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ทดลองสอน สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพที่ดีและ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู ้เรียน มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการวัดและประเมินผลการวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักและ
ศรัทธา ในวิชาชีพครู และเกิดทักษะ ในการสะท้อนคิด ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 45 ช่ัวโมง 

5. รายวิชา 161441 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 การปฏิบัติการจัดการเรียนรู ้ในสาขา
วิชาเอก บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
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ใช้ความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน สามารถใช้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคมและสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน 
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 540 ชั่วโมง (1 
ภาคการศึกษา) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการการผลิตครูอันจะท าให้ครูมี
คุณภาพ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจะเกิดสัมฤทธิผลอย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อนิสิตได้เรียนรู้จากการท างานจริง 
หรือเกิดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการท างาน (work integrated learning) และการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการ
ปฏิบัติงาน (practice integrated learning) ด้วยเหตุนี้ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงต้องร่วมมือกับสถานศึกษาเพื ่อร่วมกันพัฒนานิสิตฝึกปฏิบัติการสอน และถือเป็น
ภาระหน้าที ่ร ่วมกันในการปฏิบัติการสอน เพื ่อให้ได้ครูยุคใหม่ที ่มีคุณภาพ มีความพร้อมต่อการท างานใน
สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

5. หลักกำรเบ้ืองต้น 
ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ได้ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียน

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่  รายวิชา 161141 การปฎิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1, รายวิชา 161241 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 , รายวิชา161341 การปฎิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 3 , และรายวิชา 161441 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  และรายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 161340 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน รายวิชาเหล่านี้ ถือ
เป็นรายวิชาที่มีความส าคัญยิ่ง นิสิตทุกคนจะต้องผ่านการประเมินผลในรายวิชานี้ โดยก าหนดผลการเรียน S คือ 
ผ่าน และ U คือ ไม่ผ่าน  
 S = Satisfied 
 U = Un-satisfied 
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รำยวิชำ 161341 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 จ ำนวนกิต 
ใช้เวลำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 45 ชั่วโมง  

1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ทดลองสอน สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพที่ดีและร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ออกแบบการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาผู้เรียน มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวัดและประเมินผลการวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักและศรัทธา ในวิชาชีพครู และเกิดทักษะ ในการสะท้อนคิด 
 
2. ปฏิทินกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 3 
 

รายวิชา 161341 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
ภาคการศึกษาปลาย  

 
กิจกรรม ภำคกำรศึกษำปลำย 

ประชุมสัมมนานิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ตุลาคม 
ประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์นสิิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                พฤศจิกายน 
นิสิตคัดเลอืกโรงเรียนออกปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 3 ตุลาคม 
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา จัดท าหนงัสอืความอนุเคราะหร์ับนสิิตฯ ตุลาคม 
นิสิตรายงานตัวเข้าฝกึปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  พฤศจกิายน  
นิสิตปฏิบัติการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 พฤศจกิายน - มกราคม 
วันสุดท้ายของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 31 มกราคม 
ส่งผลงานการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 3 และแบบประเมินทัง้หมด กุมภาพันธ์ 
ประชุมตัดสินผลการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการปฏิบัตกิาร
สอนในสถานศึกษา 3 

มีนาคม  
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3. ขอบข่ำยกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 3 
รายวิชา 161341 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 มีขอบข่ายของค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์  

และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติการสอน ดังนี้  

ค ำอธิบำยรำยวิชำ วัตถุประสงค์ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำร

ปฏิบัติกำรสอน/หลักฐำนกำรเรียนรู้ 
1. ศึกษาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา  

1. นิสิตสามารถรวบรวมและน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา  

1. ประวัตินิสิต 
2. แบบสรุปการศึกษาเกี่ยวกบัระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
3. แบบบันทกึการส ารวจพื้นที่ชุมชน 2. สร้างสัมพันธภาพที่ ดีและ

ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
เพื่อการจัดการเรียนรู้ 

2. นิสิตสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดี
และร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ 

3. ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
และสร้ าง เค รื่ อ งมื อ วัดแล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้ในสาขา
วิชาเอก  

3. นิสิตสามารถออกแบบการเรียนรู้และ
ปฏิบั ติก ารจัดการเรียนรู้ และสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ในสาขาวิชาเอก  

 แผนการจัดการเรียนรู้ ในสาขาวิชาเอก 
จ านวน 10 ช่ัวโมง  
 (ปฏิบัติการสอน & บันทึกหลังสอน > 6 
ช่ัวโมง) 

4. ออกแบบการวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน 

4. นิสิตสามารถออกแบบการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน 

โครงร่ างการ วิจั ยใน ช้ัน เรียน  (ตาม
แบบฟอร์ม) จ านวน 1 เรื่อง  
  
  

5. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการวัดและประเมินผล การ
วิจัย และการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

5. นิสิตมีจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การวัดและประเมินผล การวิจัย และ
การประกันคุณภาพการศึกษา มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

1. แบบลงเวลาปฏิบัติงาน รายวิชาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  
2. แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต ส าหรับ
ครูพี่เลี้ยง (ป3.พ1.) 
3. แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา (ป3.ผ1.) 
4.แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต ส าหรับ
อาจารย์นิเทศก์ (ป3.อ1.) 
5. แบบประเมินเจตคติต่อวิชาชีพครูของ
นิสิต ส าหรับครูพี่เลี้ยง (ป3.พ2.) 
6. แบบประเมินเจตคติต่อวิชาชีพครูของ
นิสิต ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา (ป3.ผ2.) 
7. แบบประเมินเจตคติต่อวิชาชีพครูของ
นิสิต ส าหรับอาจารย์นิเทศก์ (ป3.อ2.) 
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4. บทบำทและหน้ำท่ีของหน่วยงำนและบุคลำกรเกี่ยวกับกำรจัดปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ส ำหรับรำยวิชำ 
161341 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 3 
 
     4.1 งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงกำรศึกษำ มีหน้าที่ดังนี ้
      1) ประชาสัมพันธ์แจ้งนิสิตจัดหาและติดต่อโรงเรียนที่ใช้เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
      2)  ท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างบคุลากรทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ให้เข้าใจ
ตรงกันถึงหลักการจุดมุ่งหมายและวิธีการของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตลอดจนวิธีการประเมินผล 
    3)  จัดนิสิตออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามโรงเรียนที่ก าหนด จัดสัมมนานิสิตและ
อาจารย์นิเทศก์ก่อนนิสิตออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจวิธีการ และงานในหน้าที่ครูที่นิสิต
ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอธิบายให้นิสิตเข้าใจถึงการปฏิบัติตนของนิสิตโดยเฉพาะ การสร้างคุณลักษณะครูที่ดี เช่น 
การสร้างบุคลิกภาพทั้งการแต่งกาย กิริยามารยาท ตลอดจนการสร้างวินัยในตนเอง ช้ีแจงเอกสารรูปแบบต่างๆ ที่
ต้องใช้ ตลอดจนแบบและวิธีการประเมินผล เกณฑ์การตัดสิน และแบบบันทึกต่างๆ ฯลฯ 
  4) จัดให้มีการสัมมนาปัญหาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้ทราบปัญหาต่าง ๆ และ
ช่วยกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้น การจัดสัมมนาปัญหาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ด าเนินการโดยงานฝึกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งนิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมสัมมนาตามปฏิทินที่ก าหนด 
   5) ท าหน้าที่รวบรวมผลการประเมินทุกแบบของนิสิตปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาแต่ละคนจาก
ทั้งสองหน่วยงาน (โรงเรียนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยพะเยา) 
   6) ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย ในการตัดสินช้ีขาดผลการประเมินครั้ง
สุดท้ายของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละคน 
 
 4.2 ผู้นิเทศก์  
        4.2.1 อำจำรย์นิเทศก์ประจ ำมหำวิทยำลัย ท าหน้าที่ นิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
นิสิต ให้ค าแนะน าในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษา โครงสร้างการบริหาร และบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของครูต้นแบบ ครูผู้สอน ครูประจ าช้ัน ครูแนะแนว การฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าช้ัน รวมทั้งการปฏิบัติ
ตนในสถานศึกษา 
  บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย 
   1. แนะน าเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูบล 
  2. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าช้ัน   
   3. ตรวจผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าช้ันของนิสิต 
   4. นิเทศการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิต 
   5. การนิเทศการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษาทกุครั้ง ควรบนัทึกผลการนิเทศลงในสมุดบันทึก 
การนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 
   6. ร่วมปรึกษากับครูพี่เลี้ยง เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   7. ตรวจสอบผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในรายวิชานี้ของนิสิตก่อนที่นิสิตจะน าส่ง
โรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินผลการปฏิบัติการสอน 
   8. ท าหน้าที่ประเมินตามแบบพฤติกรรมนิสิต (ป3.อ1.) 
   9. ท าหน้าที่ประเมินเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู (ป3.อ2.) 
   10. ร่วมปรึกษากับครูพี่เลี้ยงและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา เพื่อการ
ตัดสินผลการปฏิบัติการสอนอย่างเต็มรูปแบบ 

10



   4.2.2 ครูพ่ีเลี้ยง ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน านิสิตในทุกๆ ด้าน นิเทศการปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าช้ัน
ของนิสิต ให้ค าแนะน าในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษา โครงสร้างการบริหาร และบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบของครูต้นแบบ ครูผู้สอน ครูประจ าช้ัน ครูแนะแนว การฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าช้ัน รวมทั้งการ
ปฏิบัติตนในสถานศึกษา 
     บทบาทหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง 

1. ช้ีแนะให้นิสิตทราบ และเข้าใจถึงขอบเขตบทบาทหน้าที่ครู 
2. มอบหมายงานในหน้าที่ครูประจ าช้ัน พร้อมตรวจและให้ค าแนะน าในการท าบันทึกการฝึก

ปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าช้ัน 
3. ให้ค าแนะน าในเรื่องทั่วๆ ไป เช่น ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การปฏิบัติตนและกา ร

ปฏิบัติงานในโรงเรียน การแต่งกาย ฯลฯ 
4. สังเกตการการฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าช้ันของนิสิตในช้ันเรียนทุกครั้ง พร้อมทั้งบันทึก

ข้อเสนอแนะในสมุดบันทึกการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติการสอน  
5. ประเมินผลและร่วมตัดสินผลการปฏิบัติการสอนของนิสิตในความดูแลตามแบบประเมินผลตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 
   6. ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดป้ายนิเทศจัดนิทรรศการ หรือ
โครงการพิเศษต่างๆ ฯลฯ 
      7. ในกรณีที่มีปัญหาเกิดข้ึนกับนิสิต ครูพี่เลี้ยงโปรดแจ้งให้ครูนิเทศก์ทั่วไป หรืออาจารย์นิเทศก์
ประจ ามหาวิทยาลัยทราบเพื่อแก้ไขปัญหาทันที 
   8. ท าหน้าที่ประเมินตามแบบพฤติกรรมนิสิต (ป3.พ1.) 
   9. ท าหน้าที่ประเมินเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู (ป3.พ2.) 
  10. ส่งแบบประเมินทุกแบบพร้อมผลสรุปแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ และน าส่งมหาวิทยาลัยตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 4.3) บทบำทหน้ำท่ีของสถำนศึกษำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ  
     เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากสถานศึกษา เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาของนิสิต ดังนั้น โรงเรียนจึงมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณารับนิสิตในจ านวนที่สามารถรับได้ให้นิสิตมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ปฐมนิเทศนิสิตเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้ถูกต้อง 
3. ด าเนินการจัดครูพี่ เลี้ ยง ที่ท าหน้าที่ครูประจ าช้ัน และงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนิสิต 
4. ดูแลและให้ค าแนะน านิสิตให้ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  
5. ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา แก่นิสิตและมหาวิทยาลัย 
6. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาของมหาวิทยาลัย 
7. สอดส่องดูแลกระตุ้นครูพี่เลี้ยงให้เอาใจใส่ร่วมท างานกับนิสิตไม่ควรทอดทิ้ง  
8. ส่งเสรมิสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิตกับบุคลากรในสถานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและ

ชุมชน 
9. ส่งแบบประเมินนิสิตทั้งหมดจากครูพี่ เลี้ยงมายังงานฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัย

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
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   10. ประเมินตามแบบพฤติกรรมนิสิต (ป3.ผ1.) 
   11. ประเมินเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู (ป3.ผ2.) 
 
5. ระเบียบและข้อปฏิบัติในระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
     ในระหว่างที่นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิสิตต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและ
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ คู่มือฉบับนี้จึงได้ก าหนด
แนวทางที่นิสิตต้องปฏิบัติ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ส่วนระเบียบและข้อปฏิบัติอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้
ในคู่มือเล่มนี้ ให้นิสิตปฏิบัติตามที่สถานศึกษาก าหนด 
     5.1 ระเบียบกำรลำ 
   การลากิจ ลาป่วย ในกรณีที่นิสิตมีความจ าเป็นต้องหยุดปฏิบัติการสอนให้นิสิตลากิจ หรือลาป่วย
แล้วแต่กรณีโดย โดยให้ปฏิบัติดังนี ้
   1) การลากิจ นิสิตต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ และต้องได้รับอนุญาตก่อน           
จึงสามารถหยุดปฏิบัติการสอนได้ 
   2) การลาป่วย  นิสิตต้องแจ้งสถานศึกษาให้ทราบในวันแรกของการลาป่วย และต้องส่งใบลา
ย้อนหลังในวันแรกที่กลับมาปฏิบัติงานหลังป่วย กรณีลาป่วยต้ังแต่ 3 วันท าการข้ึนไป ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมา
ด้วย 
   3) การส่งใบลา นิสิตต้องส่งใบลาที่สถานศึกษา โดยยื่นผ่านครูพี่เลี้ยงข้ึนไปตามล าดับ เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วให้ถ่ายส าเนาแจ้งอาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย   
   4)  ในกรณีที่มีการลา นิสิตต้องแจ้งอาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย  ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ท าการในกรณีการลากิจ และในกรณีของการลาป่วยให้นิสิตแจ้งอาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย ในวันแรกที่ลา
ป่วย  
 หมำยเหตุ   1. กรณีที่นิสิตหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ และมิได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ จะถือว่าขาด                  
การปฏิบัติการสอนโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งจะมีผลต่อการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
        2. ในกรณีที่นิสิตลากิจหรือลาป่วย ต้องฝึกปฏิบัติการสอนชดเชยให้ครบ 360 ช่ัวโมง/ภาค
เรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
        3. การลากิจ อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน หากลาเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จะมีผลต่อการประเมินผลการเรียน 
        4. การลาป่วย อนุญาตให้ลาได้กรณีที่มีใบรับรองแพทย์เท่านั้น   
  5.2 กำรขออนุญำตออกนอกสถำนศึกษำ  
        1) ในการออกนอกสถานศึกษาที่นอกเหนือจาก การลากิจ ลาป่วย และลากลับคณะ/วิทยาลัย         
ในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน นิสิตต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาน้ัน 
        2) ในการขอกลับวิทยาลัยการศึกษา นิสิตที่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากวิทยาลัยการศึกษา เพื่อ
ร่วมกิจกรรมที่ก าหนด ให้ประธานนิสิตของแต่ละโรงเรียน แสดงหนังสือจากทางคณะ/วิทยาลัย และแจ้งให้
สถานศึกษาทราบทุกครั้ง 
   5.3 กำรพำนักเรียนออกไปนอกสถำนศึกษำ 
    นิสิตจะพานักเรียนออกไปนอกสถานศึกษา หรือไปทัศนศึกษาตามล าพังไม่ได้ จะต้องมีครู
ประจ าการเป็นผู้น าไป นิสิตเป็นเพียงผู้ช่วยเท่านั้น 
   5.4 กำรสอนพิเศษนอกเวลำ 
         การจัดกิจกรรม หรือการสอนซ่อมเสริมนอกเวลาราชการนั้น นิสิตจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา 
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6. ข้อปฏิบัติในกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
   1. รายงานตัว ณ สถานศึกษา ตาม วัน เวลาที่ก าหนด 

2. ศึกษาและรับทราบระเบียบปฏิบัติ หน้าที่ ภารกิจที่ ต้องรับผิดชอบในสถานศึกษาให้เข้าใจชัดเจน 
และน าไปปฏิบัติ 
   3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับช้ันที่ ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ เต็มก าลังความรู้ 
ความสามารถ 
   4. ปฏิบัติภารกิจอื่นนอกเหนือจากการสอนตามที่สถานศึกษามอบหมาย 
   5. เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดข้ึนโดยคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   6. แต่งกายตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย สะอาด และสุภาพเรียบร้อย 
                7. สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ คณะครู นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา 
ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
       8. ไปถึงสถานศึกษาก่อนเวลาและไม่กลับก่อนเวลาสถานศึกษาเลิก 
 
7. บทลงโทษ 
            นิสิตที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา และไม่ปฏิบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 
ข้างต้น หรือกระท าการใดๆ อันจะน าความเสื่อมเสียมาสู่มหาวิทยาลัย หรือ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
การศึกษา จะได้รับการพิจารณาโทษจากคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษาดังนี ้
              - ว่ากล่าวตักเตือน 
 - ภาคทัณฑ์  
 - เรียกตัวกลับจากการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และถือว่าไม่ผ่านการฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 
8. กระบวนกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำ 161341 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 3   

   รายวิชา 161341 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ก าหนดให้มีกระบวนการวัดและปาระเมินผล  
และได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบประเมินนิสิตฝึกปฏิบัติการสอน มีดังนี ้

 
รำยละเอียด คะแนน ผู้ให้คะแนน 

1. ประวัตินิสิต/แบบบนัทึกการนัดหมายกบัอาจารย์นิเทศก์และครูพีเ่ลี้ยง/
แบบบันทึกกจิกรรมที่โรงเรียนมอบหมายใหร้ะหว่างฝึกปฎิบตัิการสอนใน
สถานศึกษา 3 

5% อาจารย์นิเทศก ์

2. ศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  10 % อาจารย์นิเทศก ์

3. สร้างสัมพันธภาพที่ดีและร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชนเพื่อการ
จัดการเรียนรู ้

5 % อาจารย์นิเทศก ์

4. ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาเอก  

20 % อาจารย์นิเทศก ์

5. ออกแบบการวิจัยในช้ันเรียนเพือ่แก้ปญัหาผู้เรียน 15 % อาจารย์นิเทศก ์

6. แบบประเมินพฤติกรรมนสิิต ส าหรับครูพี่เลี้ยง (ป3.พ1.) 5 % ครูพี่เลี้ยง 

7. แบบประเมินพฤติกรรมนสิิต ส าหรับผู้บรหิารสถานศึกษา (ป3.ผ1.) 5 % ผู้บริหารสถานศึกษา 
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รำยละเอียด คะแนน ผู้ให้คะแนน 

8. แบบประเมินพฤติกรรมนสิิต ส าหรับอาจารย์นิเทศก์ (ป3.อ1.) 5 %  อาจารย์นิเทศก ์

9. แบบประเมินเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิต ส าหรับครูพีเ่ลีย้ง (ป3.พ2.) 10 % ครูพี่เลี้ยง 

10. แบบประเมินเจตคติต่อวิชาชีพครูของนสิิต ส าหรบัผูบ้รหิารสถานศึกษา 
(ป3.ผ2.) 

5 % 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

11. แบบประเมินเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ส าหรับอาจารย์นิเทศก์ (ป3.อ2.) 5 % อาจารย์นิเทศก ์

12. แบบสรุปการปฏิบัตงิานประจ าวัน 5 % อาจารย์นิเทศก ์

13. การเข้าร่วมการสมัมนาในวิทยาลัยการศึกษา แบบลงเวลาปฏิบัติงาน
ส าหรับนสิิตฝกึปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (161341)  

5 % 
งานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

รวม   100% 
 
หมำยเหตุ    

1) ป3.พ1. และ ป3.ผ1. และ ป3.พ2. และ ป3.ผ2. ให้สถานศึกษาไม่เปิดเผยต่อนิสิต และขอความกรุณา
น าส่งงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยตรง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2) ป3.อ1. และ ป3.อ2. ให้อาจารย์นิเทศก์ประเมิน แล้วส่งหลักฐานที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
การศึกษา 

 
สรุปสัดส่วนในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 1. สถานศึกษา (ครูพี่เลี้ยง 10 % + ผู้บรหิารสถานศึกษา 10 %)  20 % 
 2. อาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย      75 % 
 3. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา     5 % 
                  รวม     100 % 

 
หมำยเหต ุ การคิดค่าระดับคะแนนใช้วิธีแบบองิเกณฑ ์
 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 

คะแนน ผลการตัดสิน 
70-100 
0-69 

S 
U 
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ภำคผนวก 
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กำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำน รำยวิชำ 161341 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 3  

****************************************************** 

 การจัดท ารูปเล่มรายงาน รายวิชา 161341 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ให้ด าเนินการ 
เขียนตามรูปแบบ “คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557” ในแต่ละบทมีเนื้อหาสาระดังนี้ 
       บทท่ี 1 บทน ำ 
  - ประวัตินิสิต      
  - แบบบันทึกการนัดหมายกับอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง  
  - แบบบันทึกกิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมายให้ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   
 บทท่ี 2 กำรศึกษำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
  - แบบสรุปการศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 บทท่ี 3 กำรสร้ำงสัมพันธภำพท่ีดีและร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  - แบบส ารวจพื้นที่ชุมชน 
 บทท่ี 4  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้   
  - แผนการจัดการเรียนรู้ (ตามแขนงวิชา) และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสาขา 
    วิชาเอก  
 บทท่ี 5 กำรออกแบบกำรวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหำ 
 บทท่ี 6 บทสรุป 
  - แบบสรุปการปฏิบัติงานประจ าวัน จ านวน 10 วัน   
 ภำคผนวก 
  - แบบลงเวลาปฏิบัติงานส าหรับนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (161341) 
  - แบบสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
  - ภาพกิจกรรมที่นิสิตมีส่วนร่วม 
 
หมำยเหตุ    

1) ป3.พ1. และ ป3.ผ1. และ ป3.พ2. และ ป3.ผ2. ให้สถานศึกษาไม่เปิดเผยต่อนิสิต และขอความกรุณา
น าส่งงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยตรง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2) ป3.อ1. และ ป3.อ2. ให้อาจารย์นิเทศก์ประเมิน แล้วส่งหลักฐานที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
การศึกษา 
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ประวัตินิสติ 

วิทยำลัยกำรศกึษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

            
 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นางสาว)                              
รหสัประจ าตัวนสิิต    สาขา                       
อาจารย์ทีป่รึกษา วิทยาลัยการศึกษา   1.                    
  คณะ            2.                    
อาจารย์นิเทศก ์ วิทยาลัยการศึกษา   1.                    
  คณะ            2.         
ครูพี่เลี้ยง    1.             
     2.                             
ช่ือ-ที่อยู่ โรงเรียนฝกึสอน                               
                                        
โทรศัพท์    โทรสาร                       เว็บไซต์                     
ที่อยู่ ขณะฝึกสอน                               
                                         
โทรศัพท์    โทรสาร                       email:                     
ที่อยู่ ภูมิล าเนาเดิม           
              
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเรง่ด่วน     ความสัมพันธ์กับนสิิตคือ    
ที่อยู ่                                
                                          
โทรศัพท์    โทรสาร                       email:                       
 
ให้นิสิตเขียนข้อความแนะน าตัวเองในช่องว่างที่ก าหนดให้ เพื่อให้คนอ่านรูจ้ักว่าเราคือใคร 
               
               
               
               
               
                            

 
รูปถ่าย 
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แบบบนัทกึกำรนดัหมำยกบัอำจำรย์นเิทศกแ์ละครพูี่เลี้ยง 
 

วันท่ี/เวลำ เรื่อง 
ลงนำมอำจำรย์นิเทศก์/

ครูพ่ีเลี้ยง 
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     แบบบันทกึกิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมำยให้ระหว่ำงฝึกปฏบิัตกิำรสอนในสถำนศกึษำ 3 
 

วันท่ี/เวลำ ลักษณะกิจกรรม/ข้อคิด และประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรท ำกิจกรรม 
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  แบบบนัทกึกิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมำยให้ระหว่ำงฝึกปฏบิตัิกำรสอนในสถำนศึกษำ 3 (ต่อ) 

 
วันท่ี/เวลำ ลักษณะกิจกรรม/ข้อคิด และประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรท ำกิจกรรม 
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แบบสรปุกำรศกึษำระบบประกนัคณุภำพกำรศกึษำในสถำนศกึษำ 

 
ช่ือนิสิต ............................................................................. รหัสนสิิต ........................... ................................  
หลักสูตร ........................................................................ แขนงวิชา .................................. ...........................  
 
 
1. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
.................................................................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ ............................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
 
2. ค่าเป้าหมาย/ประเด็นพิจารณามาตรฐานการศึกษา 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
 
3. เกณฑ์การผ่านมาตรฐานการศึกษา 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
 
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
 
5. สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 

ลงช่ือ...................................................  ลงช่ือ................................................... 
(..........................................................)  (..........................................................) 
นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา 
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                                     แบบบนัทกึส ำรวจพื้นที่ชุมชน 

 
ช่ือนิสิต ............................................................................. รหัสนสิิต ........................... ................................  
หลักสูตร ........................................................................ แขนงวิชา .................................. ...........................  
พื้นที่ส ารวจ..........................................................อ าเภอ.......... ...........................จังหวัด............................... 
 
 
1. ข้อมูลเบื้องต้น  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
..................................................................................... ................................................................................... 
2. สภาพชุมชน, ลักษณะชุมชน 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
3. การประกอบอาชีพ 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................ ................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
4. การนับถือศาสนา 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................ ................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
5. สถานที่ส ารวจ (เช่น วัด, วิสาหกิจชุมชน, ตลาด, เทศบาล, สหกรณ์หมูบ่้าน ฯลฯ) 
 5.1 สถานที่ 1 ……………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 5.2 สถานที่ 2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.3 สถานที่ 3 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.4 สถานที่ 4 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.5 สถานที่ 5  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. รูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ...................................................  ลงช่ือ................................................... 
(..........................................................)  (..........................................................) 
นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
* หมายเหตุ ส ารวจ 5 สถานที่ ทีส่ามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู ้
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รายวิชา ............................................................................. รหัสวิชา .............................. .............................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ......................................................... หน่วยที่  .............................................................  
เรื่อง .................................................................................. ระดับช้ัน ......................... .................................. 
สอนเมื่อวันที่ ............. เดือน ..................... ปี .................. จ านวน .............................................................. 
 
1. มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................................................ ............ 
2. ผลการเรียนรู้ (ด้านความรู้/คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ทกัษะกระบวนการ/สมรรถนะที่ส าคัญ) 
.............................................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
3. สาระการเรียนรู ้
................................................................................................................................................ ........................ 
.......................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
4. สาระส าคัญ 
........................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
5. กิจกรรมการเรียนรู ้
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
6. สื่อการเรียนรู้และแหลง่การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (สำขำวิชำเอก) 
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7. การวัดและประเมินผล
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ................................................... 
8. บันทึกผลการเรียนรู้

8.1 สรุปผลการเรียนรู้ผูเ้รียน 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 

8.2 ปัญหา/อปุสรรค 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 

8.3 ข้อเสนอแนะ/วิธีการแกป้ัญหา 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................................. ...................... 
9. ความคิดเห็น

9.1 ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง 
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 

 ลงช่ือ................................................ครูพีเ่ลี้ยง 
 (..................................................................) 

9.2 ความคิดเห็นของหัวหสน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................................ ............................ 
...................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 

 ลงช่ือ................................................หัวหน้ากลุม่สาระ 
 (..................................................................) 

9.3 ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารวิชาการ 
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ........................................... 

 ลงช่ือ................................................รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 (..................................................................) 
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9.4 ความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ............................................... 

 ลงช่ือ................................................ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 (..................................................................) 

หมำยเหตุ  1. แบบฟอรม์นี้ปรับเปลี่ยนได้ตามรปูแบบของแต่ละสถานศึกษา 
2. นิสิตจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 ช่ัวโมง
3. นิสิตน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปปฏิบัติการสอน อย่างน้อยจ านวน 6 ช่ัวโมง

(บันทึกหลังการสอนเมือ่ปฏิบัติการสอนเสรจ็เรียบร้อยแล้ว)
4. นิสติจดัท ำคลปิกำรปฏบิตักิำรสอน 1 แผน เพยีง 1 คลปิ
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โครงร่ำงกำรวิจัย 
(ไม่เกิน 15 หน้า) 

1. ขั้นตอนของกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยช้ันเรียนมีวงจรการปฏิบัติการวิจัย 4 ข้ันตอน คือ 
1. ข้ันวางแผน (Plan) ข้ันตอนนี้เริ่มจากการส ารวจ และวิเคราะห์ปัญหาในช้ันเรียนที่ ครูต้องการแก้ไข

ศึกษาแนวทางการแก้ไข เลือกวิธีการแก้ไขจากรูปแบบต่าง ๆ และวางแผนการท ากิจกรรม โดยค านึงถึงองค์ประกอบต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ 

2. ข้ันปฏิบัติ (Act) เมื่อได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในช้ันเรียนและได้เลือกวิธีการที่จะน ามาแก้ไขแล้ว
นัน้ตอนต่อไปเป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

3. ข้ันสังเกตการณ์ (Observe) ในขณะที่ท าการวิจัย หรือด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ในข้ันตอนนี้
เป็นข้ันตอนที่จ าเป็นต้องมีการสังเกตและจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการปฏิบัติผลของ
การปฏิบัติ อุปสรรค และปัญหาที่เกิดข้ึน 

4. ข้ันสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ข้ันตอนนี้เป็นข้ันของการประเมิน หรือตรวจสอบกระบวนการ
ผลการปฏิบัติ ปัญหาข้อจ ากัด เพื่อเป็นพื้นฐาน หรือข้อมูลที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติข้ันต่อไป 

2. เครื่องมือในกำรวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในช้ันเรียน สามารถแยกเครื่องมือเป็น 2 ประเภท  คือ 
1. นวัตกรรม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือใช้ทดลองเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน อาทิ 

การใช้วิธีการสอนเทคนิคการสอน รูปแบบการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแบบฝึกหัด ซึ่งครู นักวิจัยจะ
ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ข้างต้นเพื่อแก้ปัญหานั้น จะต้องมีการวางแผนการสอน เพื่อแก้ปัญหาโดยการเขียน
แผนการสอน ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู ้เป็นเครื่องมือทดลองนั่นเอง เช่น วิธีสอน แบบฝึกทักษะ ชุดกิจกรรม เป็น
ต้น 

2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล เป็นสิง่ทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัย ผลการน านวัตกรรมไป
ทดลองแก้ไข และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภทมีวิธีการใช้ต่างกันข้ึนอยู่กับลักษณะของข้อมูล หรือ
ตัวแปรที่ต้องการศึกษา เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบวัดเจตคติ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น   

3. ส่วนประกอบกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน
บทที่ 1  บทน า 

1.1 ความเป็นมาและส าคัญของปัญหา 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.3 สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 

- ขอบเขตด้านประชากร
- ขอบเขตด้านตัวแปร
- ขอบเขตด้านเนื้อหา

1.6 กรอบแนวคิด 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
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บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 แนวคิด/ทฤษฎี/เอกสารและต ารา 
 2.2 เอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง (อย่างนอ้ย 5 เล่ม) 
 2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย    

บทที่ 3  วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

- นวัตกรรม
- การสร้างและหาคุณภาพ
- เครื่องมือเกบ็รวบรวมข้อมลู

2.3.5 วิธีการด าเนินการ/การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
- การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้

บทที่ 4  ผลการวิจัย 
บทที่ 5  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
3. ส่วนอ้ำงอิง  ประกอบด้วย

3.1 บรรณานุกรม
3.2 ภาคผนวก (ถ้ามี)

4. ข้อเสนอแนะในกำรเขียนส่วนเน้ือหำ”

บทท่ี 1 บทน ำ
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ

ระบุถึงมูลเหตุของเรื่องความจ าเป็นที่ต้องการวิจัยท าไมจึงเลือกท าในหัวข้อนี้ การเขียนความเป็นมาของ
ปัญหาจะเริ่มต้นแบบกว้าง ๆ ก่อนแล้วค่อย ๆ แคบเข้า จนถึงตอนสุดท้ายจึงจะเป็นปัญหาที่จะท าวิจัยควรมีการ
อ้างอิงแนวคิด หรือหลักการที่ส าคัญมาสนับสนุนเพื่อให้เหตุผลในการเลือกปัญหามีน้ าหนักมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
ระบุให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการหาค าตอบอย่างชัดเจน บ่งบอกตัวแปร ลักษณะที่ศึกษาและประชากรต้อง

สอดคล้องกับปัญหาที่จะท าวิจัย โดยทั่วไปมักเขียนในรูปประโยคบอกเล่า หรือประโยคค าถาม 
3. สมมติฐำนของกำรวิจัย (ถ้ำมี)

ระบุถึงการคาดคะเนค าตอบ หรือผลของการวิจัยในครั้งนี้ว่าน่าจะเป็นอย่างไร การเขียนจะต้องมี ข้อมูล
จากทฤษฎี ข้อเท็จจริง หลักการต่าง ๆ มาสนับสนุน และสมมุติที่เขียนข้ึนต้องสามารถวัด หรือตรวจสอบได้ 

4. ประโยชน์ของกำรวิจัย
ระบุว่าการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อค้นพบใดบ้าง มีหลักในการเขียน คือ การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ทั้งในแง่ของ

ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึน และการน าผลการวิจัยไปใช้ในแง่มุมใดบ้าง โดยระบุรวมถึงผู้เกี่ยวข้องและวิธีการที่จะสามารถ
น าไปใช้ 

5. ขอบเขตและแนวทำงของกำรวิจัย
ระบุขอบเขตของเนื้อหา หรือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดรูปแบบและวิธีการที่

ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาตัวแปร รวมทั้งขอบเขตของการก าหนดกลุ่มประชากรและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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 6. กรอบแนวคิดของกำรวิจัย (ถ้ำมี) 
              ให้น าประเด็นเนื้อหาสาระ หรือตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้มาจัดผังความคิด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสัมพันธ์กันของตัวแปรต่าง ๆ โดยมีความคิดพื้นฐานทางทฤษฎีที่น ามาสนับสนุนเป็นแนวทางในการจัดผัง
ความคิดน้ี 

7. ข้อตกลงเบ้ืองต้น (ถ้ำมี)  
              ระบุข้อตกลง หรือเงื่อนไขที่ต้องยอมรับเป็นพื้นฐานเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ช้ีให้เห็นว่าผู้วิจัยมีพื้นฐาน
ความเช่ือในเรื่องใดมาก่อน ซึ่งอาจจะไม่เขียนข้อตกลงเบื้องต้นก็ได้หากความเช่ือเรื่องนั้น ๆ เป็นที่ยอมรับ หรือรู้กัน
อย่างกว้างขวาง 
 8. ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย (ถำ้มี) 
               ระบุถึงข้อจ ากัดของการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ที่เกิดจากปัจจัย หรือสถานการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถ
ท าให้การวิจัยเสร็จสมบูรณ์ได้ 
 9. นิยำมศัพท์ 
               เป็นการเขียนข้อความที่อธิบายถึงความหมายของค าที่ใช้ในงานวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ซึ่ง
จะเขียนตามความหมายจริงที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนั้น ๆ ไม่ได้เขียนตามความหมายของพจนานุกรม หรือตามต าราที่
เขียนไว้ควรเขียนในรูปแบบของค านิยามเชิงปฏิบัติ คือ บอกว่าโครงสร้างเป็นอย่างไร วัดและตรวจสอบอย่างไร โดย
ใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย โดยเฉพาะศัพท์ที่เป็นภาษาท้องถ่ินซึ่งเป็นจ าเป็นต้องใช้ค าทับศัพท์ 

บทท่ี 2 เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กล่าวถึงทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีความจ าเป็นและความส าคัญในการวิจัยโดยอาจน าเสนอ

สาระเป็นส่วน ๆ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ทฤษฎีแนวคิด หรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 
 ส่วนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจแบ่งเป็นงานวิจัยภายในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศซึ่งเป็นการเขียน
เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ผู้อื่น ๆ ได้ท าให้แง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้วิจัยได้ท าวิจัย โดยเขียนในรูปแบบเป็นการสรุป
ให้มีการเช่ือมโยง โดยเขียนเป็นภาษาของผู้วิจัยเอง ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตั้งสมมุติฐานในการท าวิจัยต่อไป 

บทท่ี  3  วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
1. รูปแบบกำรวิจัย 

     ระบุประเภทของงานวิจัยว่าเป็นงานวิจัยประเภทใด 
 
 2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
              ระบุลักษณะของประชากรว่าเป็นใคร อยู่พื้นฐานที่ไหน ปีใด จ านวนเท่าใด มีคุณสมบัติอย่างไร กลุ่ม
ตัวอย่างมีกี่ประเภท จ านวนเท่าใด และได้มาโดยวิธีเลือก หรือการสุ่มตัวอย่างแบบใดให้ระบุข้ันตอนโดยละเอียด 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
              ระบุช่ือนวัตกรรม/เครื่องมือ จ านวนนวัตกรรม/เครื่องมือ ลักษณะของนวัตกรรม/เครื่องมือบอกคุณภาพ
ของนวัตกรรม/เครื่องมือ พร้อมทั้งตัวอย่าง พร้อมทั้งระบุรายละเอียดข้ันตอนในการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ
ของนวัตกรรม/เครื่องมืออย่างชัดเจน 
 4. วิธีด ำเนินกำร/กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
               ระบุให้เห็นถึงข้ันตอนในการติดต่อและประสานงานกับแหลง่ข้อมูล ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งในส่วนทีเ่ป็นการใช้นวัตกรรม การทดลองเครือ่งมอืและการเกบ็รวบรวมข้อมลูจริง 
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 5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช ้
               การวิเคราะห์ข้อมูล ต้องระบุข้ันตอนของการจัดท ากับข้อมูลภายหลังที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว โดย
อาจเขียนเป็นข้อ ๆ แยกตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อให้เห็นข้ันตอนและของการวิเคราะห์ ความระบุช่ือสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรแต่ละตัว หรือแต่ละเนื้อหากรณีที่วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปไม่ต้อง
ระบุรายละเอียดของสูตรทางสถิติ 

บทท่ี 4 ผลกำรวิจัย 
           ระบุรายละเอียดของการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาจแบ่งออกเป็นตอนตามวัตถุประสงค์การ
น าเสนอสามารถเขียนในรูปการบรรยาย ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ หรืออื่น ๆ ที่มีความชัดเจน ซึ่งการน าเสนอในรูป
ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ ต้องมีการแปลความหมายของสิง่ทีน่ าเสนอด้วย การแปลความควรอยู่ในหน้าเดียวกับตาราง 
รูปภาพหรือแผนภูมิและในบทนี้จะไม่แสดงความคิดเห็นของวิจัยลงไป 

บทท่ี 5 สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 ในบทนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 เกริ่นน าโดยเขียนสรุปวิธีด าเนินการ หรือกระบวนการที่ใช้ในการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัยอย่างย่อ ๆ โดยเขียนในลักษณะของความเรียง 
 ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิจัย ให้สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏในบทที่ 4 โดยสรุปสาระ หรือ
ประเด็นที่เป็นข้อค้นพบส าคัญ การเขียนอาจระบุสถิติที่จ าเป็นประกอบด้วยก็ได้ 
 ส่วนที่ 3 อภิปรายผล ช้ีให้เห็นว่าข้อค้นพบที่ส าคัญจากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง หรือเป็นไปตามสมมุติฐาน
มากน้อยเพียงใดหรือผลการวิจัยนั้น มีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใดซึ่งควรมีการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ เพื่ออธิบายให้
เห็นถึงความเป็นเหตุและผลของข้อค้นพบนั้น การน าข้อค้นพบมาอภิปรายผลไม่จ าเป็นต้องน าข้อค้นพบมาทัง้หมดให้
พิจารณาตามสมมติฐาน หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ เขียนเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้อ่านทราบว่าผลการวิจัยที่ได้
นั้นจะน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง มีเงื่อนไขข้อจ ากัดอย่างไรมีวิธีการใช้อย่างไรที่จะท าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
นอกจากนี้ ควรเสนอแนะให้รายละเอียดเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
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แบบสรปุกำรปฏบิตัิงำนประจ ำวัน 
 

      วันท่ี............เดือน............................ พ.ศ. .............. 
 
1. สิ่งท่ีได้เรียนรู้ในวันน้ี 
........................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
 

2. ปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ท่ีพบในวันน้ี 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

3. แนวทำงกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นตำมข้อ 2   
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

4.  สิ่งท่ีประทับใจ หรือน่ำสนใจในวันน้ี  
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ลงช่ือ.....................................................    ลงช่ือ...........................................................
(.............................................................)    (..................................................................) 
                  นิสิต         ครูพี่เลี้ยง 
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ชื่อสถำนศกึษำ ................................................................................................................................ 
ที่ตั้ง ................................................................................................................................................. 
 

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-นำมสกุล เวลำมำ ลงชื่อ เวลำกลับ ลงชื่อ 
ลำยเซ็น 
ครูพ่ีเลี้ยง 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

ลงช่ือ...............................................  ลงช่ือ................................................ 
(..........................................................) 

นิสิต 
 (..................................................................) 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

แบบลงเวลำปฏิบตัิงำนส ำหรับนิสิตปฏบิตัิกำรสอนในสถำนศกึษำ 3 (161341) 
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 แบบสรปุควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมสัมมนำระหว่ำงฝกึปฏบิัตกิำรสอนในสถำนศกึษำ 3 
 

วันท่ี/เวลำ ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ประโยชน์ท่ีได้รับ 
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 แบบสรปุควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมสัมมนำระหว่ำงฝกึปฏบิัตกิำรสอนในสถำนศกึษำ 3 
 (ต่อ)  

 
วันท่ี/เวลำ ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ประโยชน์ท่ีได้รับ 
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แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต ส ำหรับอำจำรย์นิเทศก์ 
ประจ ำภำคกำรศึกษำ.............. ปีกำรศึกษำ 25.......... 

หมำยเหต ุส่งแบบประเมินผลที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาก าหนด 

ป3.อ1. 

โทรศัพท์ 

อ ำเภอ 

ชื่อ - สกุลนิสิต (นำย / นำงสำว)  

รหัสนิสิต                           หมูเรียน

ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำ 

โรงเรียนท่ีเข้ำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

เลขที่  หมู่  ต ำบล  

จังหวัด  

โทรศัพท์ โทรสำร 

ระหว่ำงวันท่ี ถึงวันท่ี 
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แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต ส ำหรับอำจำรย์นิเทศก์ 

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
รหัสนิสิต......................................... สำขำ......................................................................................................... 

ค ำชีแ้จง  
โปรดขีดเครื่องหมาย   P   ลงในช่องของประเมินตามความคดิเห็นของท่าน โดย 

5  หมายถึง ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สดุ 
4  หมายถึง ดี/ เหมาะสมมาก 
3  หมายถึง ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง พอใช้/ เหมาะสมน้อย 
1  หมายถึง ปรับปรุง/ เหมาะสมน้อยที่สุด 

ที ่ รายการ ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ด้านการด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
1 นิสิตแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2 นิสิตแต่งกายสะอาด 
3 นิสิตพูดจาสุภาพ เรียบร้อย 
4 นิสิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
5 นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ี

เห็นคุณค่าและความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 
6 นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนจัดการเรียนรู ้
7 นิสิตศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
8 นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
9 นิสิตเห็นคุณค่าของแผนการจัดการเรียนรู ้
10 นิสิตเห็นคุณค่าของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย (รวมคะแนนทั้งหมดแล้วหำรด้วย 10) เท่ำกับ ........................... คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................................................
......................................................................................................................................................... ...................................................... 

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

อาจารย์นิเทศก์
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แบบประเมินเจตคติท่ีดีต่อวิชำชีพครู ส ำหรับอำจำรย์นิเทศก์ 
ประจ ำภำคกำรศึกษำ.............. ปีกำรศึกษำ 25.......... 

หมำยเหต ุส่งแบบประเมินผลที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาก าหนด 

ป3.อ2. 

โทรศัพท์ 

อ ำเภอ 

ชื่อ - สกุลนิสิต (นำย / นำงสำว)  

รหัสนิสิต                        หมูเรียน

ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำ 

โรงเรียนท่ีเข้ำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

เลขที่  หมู่  ต ำบล  

จังหวัด  

โทรศัพท์ โทรสำร 

ระหว่ำงวันท่ี ถึงวันท่ี 
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แบบประเมินเจตคติท่ีดีต่อวิชำชีพครู ส ำหรับอำจำรย์นิเทศก์ 

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
รหัสนิสิต......................................... สำขำ......................................................................................................... 

ค ำชีแ้จง  
โปรดขีดเครื่องหมาย   P   ลงในช่องของประเมินตามความคดิเห็นของท่าน โดย 

5  หมายถึง ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สดุ 
4  หมายถึง ดี/ เหมาะสมมาก 
3  หมายถึง ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง พอใช้/ เหมาะสมน้อย 
1  หมายถึง ปรับปรุง/ เหมาะสมน้อยที่สุด 

ที ่ รายการ ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

1 นิสิตมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเล่ือมใส 
2 นิสติมีความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย ์
3 นิสิตมีความขยันหมั่นเพียร 
4 นิสิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
5 นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ี
6 นิสิตไม่โกหก หลอกลวงผู้อ่ืน 
7 นิสิตมีความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพครู 
8 นิสิตมีความยตุิธรรม ไม่ล าเอียง 
9 นิสิตไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสถานศึกษาและนักเรียน 
10 นิสิตเสียสละเวลา และอุทศิตนต่อประโยชน์ส่วนรวม 

คะแนนเฉลี่ย (รวมคะแนนทั้งหมดแล้วหำรด้วย 10) เท่ำกับ ........................... คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
....................................................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................. ............................................................................................................................. ......................
............................................................................................................. .................................................................................................. 

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

อาจารย์นิเทศก์
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แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต ส ำหรับครูพี่เลี้ยง 
ประจ ำภำคกำรศึกษำ.............. ปีกำรศึกษำ 25.......... 

หมำยเหต ุส่งแบบประเมินผลที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาก าหนด 

ป3.พ1. 

โทรศัพท์ 

อ ำเภอ 

ชื่อ - สกุลนิสิต (นำย / นำงสำว)  

รหัสนิสิต                            หมูเรียน

ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำ 

โรงเรียนท่ีเข้ำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

เลขที่  หมู่  ต ำบล  

จังหวัด  

โทรศัพท์ โทรสำร 

ระหว่ำงวันท่ี ถึงวันท่ี 
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แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต ส ำหรับครูพ่ีเลี้ยง 

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
รหัสนิสิต......................................... สำขำ......................................................................................................... 

ค ำชีแ้จง  
โปรดขีดเครื่องหมาย   P   ลงในช่องของประเมินตามความคดิเห็นของท่าน โดย 

5  หมายถึง ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สดุ 
4  หมายถึง ดี/ เหมาะสมมาก 
3  หมายถึง ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง พอใช้/ เหมาะสมน้อย 
1  หมายถึง ปรับปรุง/ เหมาะสมน้อยที่สุด 

ที ่ รายการ ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ด้านการด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
1 นิสิตแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2 นิสิตแต่งกายสะอาด 
3 นิสิตพูดจาสุภาพ เรียบร้อย 
4 นิสิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
5 นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ี

เห็นคุณค่าและความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 
6 นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนจัดการเรียนรู ้
7 นิสิตศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
8 นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
9 นิสิตเห็นคุณค่าของแผนการจัดการเรียนรู ้
10 นิสิตเห็นคุณค่าของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย (รวมคะแนนทั้งหมดแล้วหำรด้วย 10) เท่ำกับ ........................... คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................................................... 
.................................................................................................................................... ............................................................................
.................................................................................................................................................... ........................................................... 

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

     ครูพ่ีเล้ียง
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แบบประเมินเจตคติท่ีดีต่อวิชำชีพครู ส ำหรับครูพี่เลี้ยง 
ประจ ำภำคกำรศึกษำ.............. ปีกำรศึกษำ 25.......... 

หมำยเหต ุส่งแบบประเมินผลที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาก าหนด 

ป3.พ2. 

โทรศัพท์ 

อ ำเภอ 

ชื่อ - สกุลนิสิต (นำย / นำงสำว)  

รหัสนิสิต                         หมูเรียน

ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำ 

โรงเรียนท่ีเข้ำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

เลขที่  หมู่  ต ำบล  

จังหวัด  

โทรศัพท์ โทรสำร 

ระหว่ำงวันท่ี ถึงวันท่ี 
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แบบประเมินเจตคติท่ีดีต่อวิชำชีพครู ส ำหรับครูพ่ีเลี้ยง 

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
รหัสนิสิต......................................... สำขำ......................................................................................................... 

ค ำชีแ้จง  
โปรดขีดเครื่องหมาย   P   ลงในช่องของประเมินตามความคดิเห็นของท่าน โดย 

5  หมายถึง ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สดุ 
4  หมายถึง ดี/ เหมาะสมมาก 
3  หมายถึง ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง พอใช้/ เหมาะสมน้อย 
1  หมายถึง ปรับปรุง/ เหมาะสมน้อยที่สุด 

ที ่ รายการ ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

1 นิสิตมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเล่ือมใส 
2 นิสิตมีความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย ์
3 นิสิตมีความขยันหมั่นเพียร 
4 นิสิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
5 นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ี
6 นิสิตไม่โกหก หลอกลวงผู้อ่ืน 
7 นิสิตมีความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพครู 
8 นิสิตมีความยตุิธรรม ไม่ล าเอียง 
9 นิสิตไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสถานศึกษาและนักเรียน 
10 นิสิตเสียสละเวลา และอุทศิตนต่อประโยชน์ส่วนรวม 

คะแนนเฉลี่ย (รวมคะแนนทั้งหมดแล้วหำรด้วย 10) เท่ำกับ ........................... คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
......................................................................................................................................... ....................................................................... 
.................................................................................... ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................. 

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

      ครูพ่ีเล้ียง
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แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ประจ ำภำคกำรศึกษำ.............. ปีกำรศึกษำ 25.......... 

หมำยเหต ุส่งแบบประเมินผลที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาก าหนด 

ป3.ผ1. 

โทรศัพท์ 

อ ำเภอ 

ชื่อ - สกุลนิสิต (นำย / นำงสำว)  

รหัสนิสิต                             หมูเรียน

ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำ 

โรงเรียนท่ีเข้ำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

เลขที่  หมู่  ต ำบล  

จังหวัด  

โทรศัพท์ โทรสำร 

ระหว่ำงวันท่ี ถึงวันท่ี 
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แบบประเมินพฤติกรรมนิสิต ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
รหัสนิสิต......................................... สำขำ......................................................................................................... 

ค ำชีแ้จง  
โปรดขีดเครื่องหมาย   P   ลงในช่องของประเมินตามความคดิเห็นของท่าน โดย 

5  หมายถึง ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สดุ 
4  หมายถึง ดี/ เหมาะสมมาก 
3  หมายถึง ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง พอใช้/ เหมาะสมน้อย 
1  หมายถึง ปรับปรุง/ เหมาะสมน้อยที่สุด 

ที ่ รายการ ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ด้านการด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
1 นิสิตแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2 นิสิตแต่งกายสะอาด 
3 นิสิตพูดจาสุภาพ เรียบร้อย 
4 นิสิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
5 นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ี

เห็นคุณค่าและความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 
6 นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนจัดการเรียนรู ้
7 นิสิตศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
8 นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
9 นิสิตเห็นคุณค่าของแผนการจัดการเรียนรู ้
10 นิสิตเห็นคุณค่าของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย (รวมคะแนนทั้งหมดแล้วหำรด้วย 10) เท่ำกับ ........................... คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................................................... 
........................................................................................................................................ ........................................................................
........................................................... ............................................................................................. ........................................................ 

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

ผู้บริหารสถานศึกษา
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แบบประเมินเจตคติท่ีดีต่อวิชำชีพครู ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ประจ ำภำคกำรศึกษำ.............. ปีกำรศึกษำ 25.......... 

หมำยเหต ุส่งแบบประเมินผลที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาก าหนด 

ป3.ผ2. 

โทรศัพท์ 

อ ำเภอ 

ชื่อ - สกุลนิสิต (นำย / นำงสำว)  

รหัสนิสิต                              หมูเรียน

ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำกำรศึกษำ แขนงวิชำ 

โรงเรียนท่ีเข้ำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

เลขที่  หมู่  ต ำบล  

จังหวัด  

โทรศัพท์ โทรสำร 

ระหว่ำงวันท่ี ถึงวันท่ี 
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แบบประเมินเจตคติท่ีดีต่อวิชำชีพครู ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
รหัสนิสิต......................................... สำขำ......................................................................................................... 

ค ำชีแ้จง  
โปรดขีดเครื่องหมาย   P   ลงในช่องของประเมินตามความคดิเห็นของท่าน โดย 

5  หมายถึง ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สดุ 
4  หมายถึง ดี/ เหมาะสมมาก 
3  หมายถึง ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง พอใช้/ เหมาะสมน้อย 
1  หมายถึง ปรับปรุง/ เหมาะสมน้อยที่สุด 

ที ่ รายการ ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

1 นิสิตมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเล่ือมใส 
2 นิสิตมีความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย ์
3 นิสิตมีความขยันหมั่นเพียร 
4 นิสิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
5 นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ี
6 นิสิตไม่โกหก หลอกลวงผู้อ่ืน 
7 นิสิตมีความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพครู 
8 นิสิตมีความยตุิธรรม ไม่ล าเอียง 
9 นิสิตไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสถานศึกษาและนักเรียน 
10 นิสิตเสียสละเวลา และอุทศิตนต่อประโยชน์ส่วนรวม 

คะแนนเฉลี่ย (รวมคะแนนทั้งหมดแล้วหำรด้วย 10) เท่ำกับ ........................... คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..................................................................................................................................................... .......................................................... 
........................................................................ ............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ ....................................................................................... 

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

ผู้บริหารสถานศึกษา
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งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 

วิทยาลยัการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 

 โทร. 093-132-7121, 

054-466-666 ต่อ 1370, 1376
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