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หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี) 
 

1. ปรัชญำของหลักสูตร 
   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตครูเพ่ือตอบสนองวิชาชีพ

ทางการศึกษา มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการศึกษา มีสมรรถนะวิชาชีพครู คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นผู้น าทางปัญญา มีความสามารถในการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสถานการณ์โลก   

 
2. ควำมส ำคัญ 

    พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะวิชาชีพครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสามารถประกอบอาชีพ
ครู หรือความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้พัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 

 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลั กสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้ 
 3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพด้านการศึกษา   
  3.2ั เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 3.4ั เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประเทศและชี้น าสังคมตามความเหมาะสมได้ 
 3.5  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถผลิตงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 

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

(มคอ.1) ของ สกอ. 
พ.ศ. 2562 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ  94 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ 116 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ 116 หน่วยกิต 
    2.1 วิชำชีพครู 
         2.1.1ัวชิาแกน (วชิาเอกการสอน)ััััั 
ััััััััั2.1.2 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
                 (วิชาชีพครู) 
  ั2.2 วิชำแกนเฉพำะดำ้น (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. หมวดวิชำเลือกเสรี 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 เพ่ือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการข้างต้น  ดังนี้ 
 1.  รายวิชา 161141 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จ านวน 2 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 90 ชั่วโมง (15 วัน) 
 2. รายวิชา 161241 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จ านวน 2 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 90 ชั่วโมง (15 วัน) 
 3. รายวิชา 161340 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน จ านวน 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
45 ชั่วโมง 
 4. รายวิชา 161341 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  จ านวน 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 45 ชั่วโมง (10 วัน) 
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 5. รายวิชา 161441 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 จ านวน 6 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 540 ชั่วโมง (1 ภาคการศึกษา) 
 
6. ระยะเวลำกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ และกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 
 
      ภาคการศึกษาต้น เดือน พฤษภาคม – กันยายน  

ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 

7. ผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ และกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 
    งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

8. ผู้ประสำนงำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ส ำนักงำน โทรสำร โทรศัพทม์ือถือ 

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

054 – 466691 

084-8088714 

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

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

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

3. ควำมมุ่งหมำยของกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ และกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน เป็นรายวิชาที่ส าคัญในหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต ในกระบวนการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือให้ได้ครูคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู นิสิตครู
จ าเป็นต้องฝึกปฏิบัติการสอน การสร้างและใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ จนเกิดทักษะในการสอนวิชา
เฉพาะ ตลอดจนเรียนรู้การท างานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน อันจะน าไปสู่การเกิดความรักและความศรัทธาใน
วิชาชีพครู พร้อมก้าวสู่การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 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 ดังต่อไปนี ้
 1.  เพ่ือให้นิสิตน าทฤษฎีวิชาชีพที่ได้เรียนมาไปทดลองฝึกปฏิบัติการสอนและท าการวิจัยในชั้นเรียน 
ตลอดจนปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียน และปัญหาที่เกิดขึ้น 
 2.  เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาและเรียนรู้งานการบริหาร และการจัดการโรงเรียน ตลอดจนปัญหาและวิธีการ
แก้ไข  
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 3.  เพ่ือให้นิสิตปรับตัวเข้ากับสังคมในฐานะที่เป็นครู และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน ครู  อาจารย์ 
และบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน ตลอดจนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถาบันเดียวกัน และต่างสถาบัน 
 4.  เพ่ือให้นิสิตรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
 5.  เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกการเป็นครูที่ดี รู้จักการปฏิบัติตนตามระเบียบและกฎของโรงเรียนที่นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 6.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับวิทยาลัยการศึกษา   
 7.  เพ่ือให้นิสิตมีเจตคติที่ดี และตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงและธ 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 ศึกษาและรวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหาร
ทั ่วไป วิเคราะห์จิตวิญญาณความเป็นครูจากครูต้นแบบ สังเกต และสัมภาษณ์บทบาท หน้าที ่ และความ
รับผิดชอบของครูในฐานะครูประจ าชั้น ครูแนะแนวและให้ค าปรึกษา ครูผู้สอน ฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น 
ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์
และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เสนอแนวทางการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล      มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับ
ความเป็นครู มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่ครู ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
90 ชั่วโมง  

2. รายวิชา 161241 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ระดับรายวิชา ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้ จัดการชั้นเรียนในสาขาวิชาเอก สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้และการ
สื่อสาร มีความรู้ด้านวิทยาการค านวณ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เห็นคุณค่าและความส าคัญของการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพครู ใช้เวลาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 90 ชั่วโมง  

3. รายวิชา 161340 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่การเรียนรู้ (Learning Space) อย่างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction) และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 45 ชั่วโมง 

4. รายวิชา 161341 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ทดลองสอน สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการ เรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพที่ดีและ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ออกแบบการวิจัยในชั ้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู ้เรียน มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการวัดและประเมินผลการวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักและ
ศรัทธา ในวิชาชีพครู และเกิดทักษะ ในการสะท้อนคิด ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 45 ชั่วโมง  
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5. รายวิชา 161441 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสาขา
วิชาเอก บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
ใช้ความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน สามารถใช้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้ าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 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) ด้วยเหตุนี ้ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงต้องร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนานิสิตฝึกปฏิบัติการสอน และถือเป็น
ภาระหน้าที ่ร่วมกันในการปฏิบัติการสอน เพื่อให้ได้ครูยุคใหม่ที ่มีคุณภาพ มีความพร้อมต่อการท างานใน
สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

5. หลักกำรเบื้องต้น 
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 161340 กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 1 จ ำนวนกิต 
จ ำนวน 45 ชั่วโมง  

 
1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่การเรียนรู้ (Learning Space) 
อย่างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated 
Instruction) และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
 
2. ปฏิทินกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 
 

รายวิชา 161340 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
ภาคการศึกษาต้น 

 
กิจกรรม ภำคกำรศึกษำต้น 

ประชุมสัมมนานิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน มิถุนายน 
ประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์นิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  มิถุนายน 
นิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน กรกฎาคม - กันยายน 
ประเมินเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู กันยายน 
เสนอนิทรรศการการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน  ตุลาคม 
ประชุมตัดสินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน ตุลาคม 
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3. ขอบข่ำยกำรฝึกปฎิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 
รายวิชา 161340 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน มีขอบข่ายของค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์  และ

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ดังนี้  
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ วัตถุประสงค์ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรปฏิบัติกำรสอน/

หลักฐำนกำรเรียนรู้ 
1. พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้และการจัดการชั้น
เรียน 

1. นิสิตมีทักษะการจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้นเรียน 

1. ข้อมูลพื้นฐานของนิสิต 
2. บันทึกความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1,2 (KWL)  
3. น าเสนอปัญหาที่พบจากการฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1,2 (Fishbone Diagram) 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึง 
ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น
เรียน และส่งเสริมการใช้ พ้ืนที่การเรียนรู้ 
(แผนการจัดการเรียนรู้  ฉบั บภาษาไทย 
จ านวน 1 ชั่วโมง และ แผนการจัดการเรียนรู้ 
ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชั่วโมง)  
5. คลิปวีดี โอสาธิตการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้  (ฉบับภาษาไทย) จ านวน 1 
ชั่วโมง 
6. คลิปวีดีโอสาธิตการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ (ฉบับภาษาอังกฤษ) จ านวน 1 
ชั่วโมง 

2. ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่การ
เรียนรู้ (Learning Space) 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นิสิตสามารถส่งเสริมการใช้
พ้ืนที่การเรียนรู้ (Learning 
Space) อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ประยุกต์วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
(Differentiated 
Instruction) 

3. นิสิตสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
(Differentiated Instruction) 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated 
Instruction) จ านวน 1 ชั่วโมง 

4. สร้างสัมพันธภาพที่ดี
และร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนเพื่อการจัดการ
เรียนรู้  

4. นิสิตสามารถน าเสนอข้อมูล
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
เพ่ือการจัดการเรียนรู้  

โครงการ หรือกิจกรรม ที่แสดงสัมพันธภาพที่ดี
และร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้   
  

5. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
คร ู

5. นิสิตมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ประเมินเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ส าหรับ
อาจารย์ประจ ากลุ่ม 
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4. บทบำทและหน้ำที่ของหน่วยงำนและบุคลำกรเกี่ยวกับกำรจัดปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ส ำหรับรำยวิชำ 
161340 กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 
 
     4.1 งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงกำรศึกษำ มีหน้าที่ดังนี้ 
      1) ประชาสัมพันธ์แจ้งนิสิตเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  
      2)  ท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจตรงกันถึงหลักการจุดมุ่งหมายและวิธีการ
ของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ตลอดจนวิธีการประเมินผล 
    3)  จัดสัมมนานิสิตและอาจารย์นิเทศก์ก่อนการฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจ
วิธีการ งานที่นิสิตต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้ง ชี้แจงเอกสารรูปแบบต่างๆ ที่ต้องใช้ ตลอดจนแบบและวิธีการ
ประเมินผล เกณฑ์การตัดสิน และแบบบันทึกต่างๆ ฯลฯ 
  4) ท าหน้าที่รวบรวมผลการประเมินทุกแบบของนิสิตฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
   5) ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย ในการตัดสินชี้ขาดผลการประเมินครั้ง
สุดท้ายของนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนแต่ละคน 
 
 4.2 อำจำรย์นิเทศก์ประจ ำมหำวิทยำลัย ท าหน้าที่  นิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าวเรียน ให้
ค าแนะน าในการศึกษา ประเมินผล เกณฑ์การตัดสิน 
  บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย 
   1. แนะน าเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูบล 
  2. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน   
   3. ตรวจงานนิสิตที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
   4. ตรวจ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่นิสิตเกี่ยวกับการฝึกปฎิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 
   5. ประเมินผลและตัดสินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
5. กระบวนกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำ 161340 กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน   

   รายวิชา 161340 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ก าหนดให้มีกระบวนการวัดและประเมินผล  
และได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบประเมินนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน มีดังนี ้

 
รำยละเอียด คะแนน ผู้ให้คะแนน 

1. ประวัตินิสิต/แบบบันทึกสาระส าคัญการรับการสัมมนาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 

5% อาจารย์นิเทศก์ 

2. แบบบันทึกความรู้จากวิทยากร, อาจารย์นิเทศก์ประจ ากลุ่ม  10% อาจารย์นิเทศก์ 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับภาษาไทย) จ านวน 1 ชั่วโมง 10% อาจารย์นิเทศก์ 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับภาษาอังกฤษ) จ านวน 1 ชั่วโมง 10% อาจารย์นิเทศก์ 
5. แบบบันทึกทบทวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1, 2  10% อาจารย์นิเทศก์ 
6. คลิปวีดีโอสาธิตการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับภาษาไทย)  
   จ านวน 1 ชัว่โมง 

10% อาจารย์นิเทศก์ 

7. คลิปวีดีโอสาธิตการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
   จ านวน 1 ชัว่โมง 

10% อาจารย์นิเทศก์ 

8. โครงการ/กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้  

10% อาจารย์นิเทศก์ 
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รำยละเอียด คะแนน ผู้ให้คะแนน 

9. แบบประเมินเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 5% อาจารย์นิเทศก์ 

10. นิทรรศการการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 10% อาจารย์นิเทศก์ 

11. การเข้าร่วมการน าเสนอนิทรรศการฯ 10% งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการศึกษา 

รวม 100% 

 
สรุปสัดส่วนในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 1. อาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย      90 % 
 3. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา     10 % 
                  รวม     100 % 

 
หมำยเหตุ  การคิดค่าระดับคะแนนใช้วิธีแบบอิงเกณฑ์ 
 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 

คะแนน ผลการตัดสิน 
70-100 
0-69 

S 
U 
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ภำคผนวก 
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กำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำน รำยวิชำ 161340 กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 

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

 การจัดท ารูปเล่มรายงาน รายวิชา 161340 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  ให้ด าเนินการ 
เขียนตามรูปแบบ “คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 ในแต่ละบทมีเนื้อหาสาระดังนี้ 
       บทที่ 1 บทน ำ 
  - ประวัตินิสิต      
 บทที่ 2 แบบบันทึก 
  - แบบบันทึกสาระส าคัญการรับการสัมมนาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  
  - แบบบันทึกความรู้จากวิทยากร, อาจารย์นิเทศก์ประจ ากลุ่ม 
    - แบบบันทึกทบทวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1, 2 
 บทที่ 3 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  -  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแขนงวิชา (ภาษาไทย) และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  -  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแขนงวิชา (ภาษาอังกฤษ) และเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้  
 บทที่ 4  โครงกำร 
   - โครงการกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือ  
    การจัดการเรียนรู้ 
 ภำคผนวก 
  - ภาพกิจกรรมนิทรรศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
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ประวัตินิสิต 

วิทยำลัยกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

            
 
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว)                              
รหัสประจ าตัวนิสิต    สาขา                       
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยการศึกษา   1.                    
  คณะ            2.                    
อาจารย์นิเทศก์ วิทยาลัยการศึกษา   1.                    
  คณะ            2.         
ครูพ่ีเลี้ยง    1.             
     2.                             
ชื่อ-ที่อยู่ โรงเรียนฝึกสอน                               
                                        
โทรศัพท ์   โทรสาร                       เว็บไซต์                     
ที่อยู่ ขณะฝึกสอน                               
                                         
โทรศัพท ์   โทรสาร                       email:                     
ที่อยู่ ภูมิล าเนาเดิม           
              
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน     ความสัมพันธ์กับนิสิตคือ    
ที่อยู่                                
                                          
โทรศัพท ์   โทรสาร                       email:                       
 
ให้นิสิตเขียนข้อความแนะน าตัวเองในช่องว่างที่ก าหนดให้ เพื่อให้คนอ่านรู้จักว่าเราคือใคร 
               
               
               
               
               
                            

 
รูปถ่าย 
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         แบบบันทึกสำระส ำคัญกำรรับกำรสัมมนำกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน 
 

วันที่/เวลำ สำระส ำคัญในกำรสัมมนำ/ประโยชน์ที่ได้รับ/ข้อเสนอแนะ 
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แบบบันทึกควำมรู้จำกวิทยำกร, อำจำรย์นิเทศก์ประจ ำกลุ่ม 
 
ชื่อนิสิต ............................................................................. รหัสนิสิต ........................... ......................................  
หลักสูตร ........................................................................ แขนงวิชา ...................................................................  
ชื่อวิทยากร/อาจารย์นิเทศก์ประจ ากลุ่ม ............................................................. วันที่/เวลา............... ............... 
หัวข้อการบรรยายจากวิทยากร/อาจารย์นิเทศก์ประจ ากลุ่ม .............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 

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

บันทึกควำมรู้/ประโยชน์ที่ได้รับ 
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แบบบันทึกทบทวนกำรฝึกปฏิบัตกิำรสอนในสถำนศึกษำ 1 
 
ชื่อนิสิต ......................................................... .................... รหัสนิสิต .................................................................  
หลักสูตร ........................................................................ แขนงวิชา .................................. .................................  
ชื่อโรงเรียนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ................................................................................................ 
ครูพ่ีเลี้ยง.............................................................................................................................................................. 
วันที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ...................................................................................... ................ 

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

บันทึกทบทวนกำรฝึกปฏบิัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 
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แบบบันทึกทบทวนกำรฝึกปฏิบัตกิำรสอนในสถำนศึกษำ 2 
 
ชื่อนิสิต ............................................................................. รหัสนิสิต ....................... ..........................................  
หลักสูตร ........................................................................ แขนงวิชา .................................. .................................  
ชื่อโรงเรียนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ................................................................................................  
ครูพ่ีเลี้ยง................................................................................................................. ............................................. 
วันที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ...................................................................................... ................ 

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

บันทึกทบทวนกำรฝึกปฏบิัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2 
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รายวิชา ............................................................................. รหัสวิชา .............................. .............................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ......................................................... หน่วยที่ .............................................................  
เรื่อง .................................................................................. ระดับชั้น ......................... .................................. 
สอนเมื่อวันที่ ............. เดือน ..................... ปี .................. จ านวน ................................................... ........... 
 
 
1. มาตรฐานและตัวชี้วัด 
............................................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................ ................................ 
2. ผลการเรียนรู้ (ด้านความรู้/คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ทักษะกระบวนการ/สมรรถนะที่ส าคัญ) 
.......................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
3. สาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................................... 
...................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
4. สาระส าคัญ 
............................................................................................................................. ........................................... 
.............................................................................. ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................. ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
6. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................................... 
......................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ..................................................... 
7. การวัดและประเมินผล 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................. ...................................................................... 
 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (ฉบับภำษำไทย) 
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8. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 8.1 สรุปผลการเรียนรู้ผู้เรียน  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
 8.2 ปัญหา/อุปสรรค 
....................................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ....................................................... 
 8.3 ข้อเสนอแนะ/วิธีการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
9. ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์ประจ ากลุ่ม 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 

                
 
 

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

 
 

หมำยเหตุ แบบฟอร์มนี้ปรับเปลี่ยนได้ 
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Course ............................................................................. Code ...........................................................  
Department .................................................................... Unit .............................................................  
Topic ................................................................................. Grade........................................................... 
Date ............. Month .......................... year .................. Duration ..................................................... . 
 
1. Standard and indicator 
......................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................................................... .... 
2. Learning Objective 
........................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................................................................................................... ..................... 
3. Content 
.................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................................. ........................... 
4. Concept/ Core Learning Contents 
.................................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
5. Learning activities 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
6. Materials or sources 
............................................................................................................................................................ ............ 
...................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
7. Measurement and Evaluation 
................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับภาษาอังกฤษ)  Lesson Plan 
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8. After teaching comment 
 8.1 Learning outcomes  
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
 8.2 Problem and obstacles 
......................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
 8.3 suggestion and solution 
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................................. .......................................................................................  
9. University Supervisors comment and suggestion 
....................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................................................. ...... 

            
 

                                            Signature ............................................ University Supervisors 
                           (..................................................) 

 
 
หมำยเหตุ แบบฟอร์มนี้ปรับเปลี่ยนได้ 
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วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
******************************* 

 
1. ชื่อโครงการ................................................................................................................... ...................................... 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 
 หลักการและเหตุผล ระบุถึงปัญหา ความเร่งด่วน 
 และความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการโดยวิเคราะห์และแจกแจงประเด็นปัญหาให้ชัดเจน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 
 แสดงถึงความต้องการที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางจากการปฏิบัติ 
 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่จะตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ เขียนเป็นข้อ ๆ 
 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 
 ก าหนดผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ 
 กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่จะร่วมด าเนินการหรือผู้ที่จะได้รับผลจากการด าเนินงานของโครงการ อาทิ นิสิต, 
 คณาจารย์,บุคลากร ชุมชน หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
  
 4.1  เชิงปริมาณ 
                   
 
 4.2  เชิงคุณภาพ 
                   
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 
 ระบุสถานที่ด าเนินการโครงการ พ้ืนที่ เช่น ต าบล อ าเภอ หรือจังหวัด 
 
6. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 
 โครงการจะเริ่มด าเนินงานเมื่อใด (ระบุ วัน/ เดือน/ ปี) จนถึงสิ้นสุดการด าเนินการ 
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7. วิธีการด าเนินการ 
 
 ระบุวิธีการด าเนินงานของโครงการ 
 อย่างเป็นระบบและมีข้ันตอนของรายละเอียดและกิจกรรมย่อยท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 เป้าหมายหลัก รวมทั้งต้องระบุวิธีการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 P…………………………………………………… 
 D…………………………………………………… 
 C…………………………………………………… 
 A…………………………………………………… 
 
8. งบประมาณ 
 
 ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้ชัดเจน  
 รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 
 
9. การประเมินโครงการ 
 
 เป็นขั้นตอนในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินงานของโครงการ 
 ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการ 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นผลที่เกิดข้ึนจากโครงการนั้นส าเร็จลุล่วงวัตถุประสงค์ 
 แสดงผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม 
 
 
 
 

ลงชื่อ……………………………..………..ผู้เสนอโครงการ 
(……………….…………..…………….) 

 
 

ลงชื่อ……………………………..………..ผู้เห็นชอบโครงการ 
(……………….…………..…………….) 

 
 

ลงชื่อ……………………………..………..ผู้อนุมัติโครงการ 
(……………….…………..…………….) 

 

24



งานฝึกประสบการณวิ์ชาชีพทางการศึกษา 

วิทยาลยัการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 

 โทร. 093-132-7121, 

054-466-666 ต่อ 1370, 1376




