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คํานํา 
 

เอกสารคู
มือรายวิชา 1024824 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 1 (Professional Experience 1) 
ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใช=เป>นแนวทางการปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะครุศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ซ่ึงประกอบด=วย 2 ส
วน คือ  
 1. แนวคิดในการจัดประสบการณDปฏิบัติวิชาชีพครู 

• การจัดโครงสร=างหลักสูตร  
• หลักการของการจัดประสบการณDวิชาชีพ 
• จุดประสงคDของการจัดประสบการณDวิชาชีพ 
• วิธีการจัดประสบการณDวิชาชีพ 

2. แนวทางจัดการเรียนรู= 
คณะผู=จัดทําหวังเป>นอย
างยิ่งว
าเอกสารคู
มือรายวิชา 1024824 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน  

 ฉบับนี้จะเป>นประโยชนDแก
ผู=ท่ีมีส
วนเก่ียวข=องในการจัดประสบการณDวิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตรD 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
 

ฝLายฝ�กประสบการณDวิชาชีพครู 
คณะครุศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
   หนIา 

 
แนวคิดในการฝ�กประสบการณDวิชาชีพ           1 
หลักการของการฝ�กประสบการณDวิชาชีพ          1  
แผนการจัดการเรียนรู=            3  
แผนการบริหารจัดการ            6 
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แนวคิดในการฝ�กประสบการณ=วิชาชีพ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ปริญญาตรี 5 ปS เป>นหลักสูตรท่ีมุ
งผลิตบัณฑิตให=มี
ความสามารถในการสร=างสรรคDการเรียนรู=แนวใหม
ให=มีความเป>นครู เป>นผู=นําในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสร=างสรรคDสังคมแห
งการเรียนรู=และการพัฒนาอย
างยั่งยืน 

กลุ
มวิชาฝ�กประสบการณDวิชาชีพครู  (Professional Training) ประกอบด=วย 5 รายวิชา นักศึกษาต=องเรียน
ครบทุกรายวิชา ดังแสดงในตารางต
อไปนี้ 

 
หลักการของการฝ�กประสบการณ=วิชาชีพครู 
 การฝ�กประสบการณDวิชาชีพยึดหลักการ ดังนี้ 

1. เรียนรู= หลักการ และทฤษฎีต
างได=อย
างถูกต=อง ครอบคลุมและนําไปใช=ได= ประสานการเรียนภาคทฤษฎี 
ให=ควบคู
กับการฝ�กภาคปฏิบัติอยู
ตลอดเวลา 

2. มุ
งฝ�กภาคปฏิบัติในสถานการณDจริงให=มากท่ีสุด 
3. มุ
งฝ�กประสบการณDวิชาชีพครูเป>นระยะต
อเนื่องกันไปตลอดหลักสูตร 

 
จุดประสงค=ของการฝ�กประสบการณ=วิชาชีพครู 

การฝ�กประสบการณDวิชาชีพครูมีจุดประสงคD ดังนี้ 
 1.  เพ่ือเสริมสร=างให=นักศึกษาครูมีคุณลักษณะของครูท่ีดีและมีเจตคติท่ีดีต
อวิชาชีพครู 
 2.  เพ่ือส
งเสริมให=นักศึกษาครูได=เรียนรู=งานในหน=าท่ีของครูตามหลักสูตรท่ีสอนได=อย
างสมบูรณD 
 3. เพ่ือส
งเสริมให=นักศึกษาครูได=เรียนรู=ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีมีความสอดคล=องกัน สําหรับนําไปเป>น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในหน=าท่ีครูได=อย
างเหมาะสม 
 4. เพ่ือให=นักศึกษาครูได=เรียนรู=และมีทักษะการฝ�กประสบการณDวิชาชีพครูในสถานการณDจําลองและ
สถานการณDจริง 
 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน�วยกิต 
1024824  การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 1 

(Professional Experience 1) 
1 (ไม
น=อยกว
า 45 ชั่วโมง) 

1024825  การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 
(Professional Experience 2) 

1 (ไม
น=อยกว
า 45 ชั่วโมง) 

1024826  การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 3 
(Professional Experience 3) 

1 (ไม
น=อยกว
า 45 ชั่วโมง) 

1005801  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) 6 (ไม
น=อยกว
า 480 ชั่วโมง) 
1005802  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2) 6 (ไม
น=อยกว
า 480 ชั่วโมง) 

 รวม 15 
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วิธีการฝ�กประสบการณ=วิชาชีพครู 

การฝ�กประสบการณDวิชาชีพครู ประกอบด=วยกิจกรรมดังนี้ 
1. การศึกษาและสังเกต  
การศึกษาและสังเกตเป>นวิธีการท่ีใช=หาประสบการณDในสถานการณDจริง โดยการดู การฟ̀ง ซักถาม และ

สังเกตการณD จากเรื่องท่ีได=รับมอบหมายในสถานศึกษาท่ีเป>นหน
วยฝ�กประสบการณDวิชาชีพครู 
2. การมีส�วนร�วม  
การมีส
วนร
วมเป>นวิธีการท่ีใช=หาประสบการณDในสถานการณDจริง โดยการช
วยปฏิบัติงานท่ีได=รับมอบหมาย

จากครูพ่ีเลี้ยง ท้ังงานในบทบาทหน=าท่ีครู เช
น การจัดการเรียนรู= การวัดและประเมินผล การวิจัยเพ่ือแก=ป̀ญหาผู=เรียน 
และการส
งเสริมพัฒนาการผู= เรียน รวมถึงภาระงานอ่ืนๆท่ีได=รับมอบหมายจากสถานศึกษา ท่ีเป>นหน
วยฝ�ก
ประสบการณDวิชาชีพครู 

3. การสัมมนา  
การสัมมนาเป>นวิธีการแลกเปลี่ยนความรู=และประสบการณDท่ีนักศึกษาได=รับจากการศึกษาสังเกตและการมี

ส
วนร
วมในการฝ�กประสบการณDวิชาชีพครูในสถานศึกษา  
ซ่ึงท้ังสามข้ันนี้รวมอยู
ในการฝ�กประสบการณDวิชาชีพท้ัง 3 รายวิชา ได=แก
  
1. รายวิชา 1024824 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 1 (Professional Experience 1) 
2. รายวิชา 1024825 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2 (Professional Experience 2) 
3. รายวิชา 1024826 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 3 (Professional Experience 3) 
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แผนการจัดการเรียนรูI 
รายวิชา 1024824 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรียน 1            หน�วยกิต 1(45) 
ฝ<ายฝ�กประสบการณ=วิชาชีพครู         คณะครุศาสตร=   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

คําอธิบายรายวิชา  
การสังเกตการจัดการเรียนรู= การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู=ให=ผู=เรียนสร=างความรู=ด=วยตนเอง สามารถจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู= เพ่ือจุดประสงคDการสอนท่ีหลากหลาย รวบรวมข=อมูล ธรรมชาติและพัฒนาการของผู=เรียนเป>น
รายบุคคล ภูมิหลังของผู=เรียน งานในหน=าท่ีครู  
 

แนะนํารายวิชา  
วิชานี้เป>นรายวิชาบังคับด=านการฝ�กประสบการณDวิชาชีพครูหนึ่งใน 5 รายวิชา คือ การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครู

ระหว
างเรียน 1  การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 2  การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 3 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 โดยมุ
งให=นักศึกษามีความรู= ความเข=าใจ เก่ียวกับ 
การสังเกตการจัดการเรียนรู= การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู=ให=ผู=เรียนสร=างความรู=ด=วยตนเอง สามารถจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู= เพ่ือจุดประสงคDการสอนท่ีหลากหลาย รวบรวมข=อมูล ธรรมชาติและพัฒนาการของผู=เรียนเป>นรายบุคคล 
ภูมิหลังของผู=เรียน งานในหน=าท่ีครู และสามารถนําความรู=ไปใช=ในการฝ�กปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
 

วัตถุประสงค=การเรียนรูI 
1. เพ่ือให=นักศึกษามีความรู= และความเข=าใจในการศึกษาสังเกต รวบรวมข=อมูล ภูมิหลังของ ผู=เรียน ธรรมชาติ

และพัฒนาการผู=เรียนเป>นรายบุคคล 
2. เพ่ือให=นักศึกษามีทักษะการศึกษาและรวบรวมข=อมูลผู=เรียนเป>นรายบุคคล 
3. เพ่ือให=นักศึกษาได=เรียนรู=บทบาทหน=าท่ีครูและสภาพท่ีเป>นจริงในสถานศึกษา 
4. เพ่ือให=นักศึกษาได=เรียนรู=การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู=และฝ�กปฏิบัติการจัดการเรียนรู= การปฏิบัติงาน

ร
วมกับครูพ่ีเลี้ยง และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 
5. เพ่ือเสริมสร=างประสบการณDและเจตคติท่ีดีต
องานในหน=าท่ีครู 

 

สาระการเรียนรูI  
การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 1 เป>นประสบการณDวิชาชีพครูท่ีจัดให=นักศึกษาได=ไปศึกษาสังเกต 

รวบรวม ข=อมูล ธรรมชาติและพัฒนาการของผู= เรียนเป>นรายบุคคล ภูมิหลังของผู= เรียน บทบาทหน=าท่ีครู 
และสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา มีสาระการเรียนรู= 6 หน
วย ดังนี้ 
 หน
วยท่ี 1  การศึกษาสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา  
 หน
วยท่ี 2  บทบาทหน=าท่ีครูในสถานศึกษา  
 หน
วยท่ี 3  ธรรมชาติและพัฒนาการของผู=เรียนแต
ละวัย  
 หน
วยท่ี 4  การศึกษาผู=เรียนเป>นรายบุคคลและการวิเคราะหDผู=เรียน  
 หน
วยท่ี 5  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู=เพ่ือจุดประสงคDการสอนท่ีหลากหลาย 
        หน
วยท่ี 6       การสังเกตและการมีส
วนร
วมการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
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การสังเกตและการมีส
วนร
วมเป>นวิธีการให=นักศึกษานําความรู=ไปใช=ในการศึกษาวิเคราะหDผู=เรียนเป>น 
รายบุคคล และได=รับประสบการณDในสถานการณDจริง โดยเข=าร
วมปฏิบัติงานท่ีได=รับมอบหมาย จากครูพ่ีเลี้ยง 
และสถานศึกษา ดังนี้ 

1) งานธุรการในชั้นเรียน 
2) งานการเรียนการสอนหรือสนับสนุนการเรียนการสอน 
3) งานกิจกรรมพัฒนาผู=เรียน 
4) งานพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน 
5) งานอ่ืนๆ ท่ีได=รับมอบหมายจากสถานศึกษา 

 

วิธีการศึกษา 
1) การศึกษาโดยการเข=าชั้นเรียน เป>นการเรียนรู=ภาคทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับการศึกษาสภาพท่ัวไปของ

สถานศึกษา บทบาทหน=าท่ีครูในสถานศึกษา ธรรมชาติและพัฒนาการของผู=เรียนแต
ละวัย การศึกษาผู=เรียนเป>น
รายบุคคลและการวิเคราะหDผู=เรียน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู=เพ่ือจุดประสงคDการสอนท่ีหลากหลาย การสังเกต
และการมีส
วนร
วมการปฏิบัติงานในสถานศึกษา สัปดาหDละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาคเรียน รวมท้ังสิ้นไม
น=อยกว
า 15 
ชั่วโมง โดยให=นักศึกษาค=นคว=าการทํากิจกรรมรายงานการร
วมอภิปราย 

2) การศึกษาในเว็บไซตDท่ีเก่ียวข=องกับการศึกษาซ่ึงนักศึกษาสามารถเรียนรู=เพ่ิมเติมนอกชั้นเรียน ในแต
ละ
หน
วยการเรียนรู=เพ่ือให=นักศึกษามีความรู=ความเข=าใจเพ่ิมข้ึน 

3) การฝ�กปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานการณDจริงท่ีสถานศึกษา ใช=เวลาฝ�กปฏิบัติในสถานศึกษาตลอด 
ภาคเรียนไม
น=อยกว
า 45 ชั่วโมง 
 

ส่ือการเรียนรูI 
1.เอกสารประกอบการเรียนรู= 
2.เว็บไซตDท่ีเก่ียวข=องกับการศึกษา 
3.คู
มือการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 1 
4.สมุดบัญชีลงเวลา 
5.แบบประเมินการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 1 
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การประเมินผล 

การประเมินผลการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 1 มีหลักเกณฑD  ดังนี้ 
1. ประเมินผลการเรียนรู=จากผลงาน 

• งานในแต
ละหน
วยการเรียนรู= หน
วยท่ี 1-6 จํานวน 6 หน
วย 30 % 

• การเข=าชั้นเรียนและการมีส
วนร
วม    10 % 
2. การฝ�กปฏิบัติการในสถานศึกษา 

• เวลาฝ�กปฏิบัติการในสถานศึกษาไม
น=อยกว
า 45 ชั่วโมง 10 % 

• การจัดทํารายงานการวิเคราะหDผู=เรียน   20 % 

• การประเมินของครูพ่ีเลี้ยง     20 % 
1. ด=านคุณลักษณะ       
2. ด=านการปฏิบัติงานของนักศึกษา     

3. การเข=าร
วมสัมมนา      10 % 
 
เกณฑ=การตัดสินผลการเรียน 
  คะแนน  80 – 100 ผลการเรียน A 
  คะแนน  75 – 79  ผลการเรียน B+ 
  คะแนน  70 – 74  ผลการเรียน B 
  คะแนน  65 – 69  ผลการเรียน C+ 
  คะแนน  60 – 64  ผลการเรียน C 
 
หมายเหตุ :  เกณฑDการตัดสินผลการเรียนเป>นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาต=องได=ระดับผลการเรียนไม
 
      ตํ่ากว
า C จึงจะถือว
าผ
านการเรียนในรายวิชานี้ หากผลการเรียนตํ่ากว
า C นักศึกษาต=องลงทะเบียนเรียน 
               รายวิชานี้อีกครั้ง 

1. นักศึกษาต=องเข=าร
วมกิจกรรมของรายวิชาการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพครูระหว
างเรียน 1 ไม
น=อยกว
า 
ร=อยละ 80 ของกิจกรรมตลอดภาคเรียน จึงจะมีสิทธิได=รับการประเมินผลการเรียน  

     2. สัดส
วนการประเมินผลการเรียนรู=  
  - อาจารยDประจํารายวิชา  80 % 
  - ครูพ่ีเลี้ยง   20 % 
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แผนการบริหารจัดการ 
 

วันเวลา/สัปดาห= สาระการเรียนรูI กิจกรรม 

สัปดาหDท่ี 1 - ปฐมนิเทศรายวิชา  -ปฐมนิเทศรายวิชา 
-ชี้แจงขอบเขตการเรียนการสอนรายวิชาการฝ�ก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว
างเรียน 1  

สัปดาหDท่ี 2 หน
วยท่ี 1 การศึกษาสภาพท่ัวไปของ
สถานศึกษา 

-การบรรยาย ศึกษาเอกสาร เก่ียวกับสภาพท่ัวไป
ของสถานศึกษา การจัดสภาพแวดล=อมและ
บรรยากาศของสถานศึกษา 
-แบ
งกลุ
มนักศึกษาค=นคว=าข=อมูลจากเว็บไซตD 
-นักศึกษาร
วมกันนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับการ
จัดการสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา การจัดการ
สภาพแวดล=อม และบรรยากาศของสถานศึกษา 

สัปดาหDท่ี 3 หน
วยท่ี 1 การศึกษาสภาพท่ัวไปของ
สถานศึกษา (ต
อ) 

- การบรรยาย ศึกษาเอกสาร เก่ียวกับการจัด
สภาพแวดล=อมและบรรยากาศของชั้นเรียน 
- แบ
งกลุ
มนักศึกษาค=นคว=าข=อมูลจากเว็บไซตD 
- นักศึกษาร
วมกันนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับ 
การจัดการสภาพแวดล=อม และบรรยากาศของชั้น
เรียน 

สัปดาหDท่ี 4 หน
วยท่ี 2 บทบาทหน=าท่ีครูในสถานศึกษา   - การบรรยาย ศึกษาเอกสาร เก่ียวกับบทบาท
หน=าท่ีครูในสถานศึกษา 
- นักศึกษาร
วมกันนําอภิปรายเก่ียวกับบทบาท
หน=าท่ีครูในสถานศึกษา 

สัปดาหDท่ี 5-6 หน
วยท่ี 3 ธรรมชาติและพัฒนาการของ
ผู=เรียนแต
ละวัย  

- สร=างความเข=าใจและตระหนักว
ามนุษยDมีความ 
แตกต
าง  
- ศึกษาวิเคราะหDและสังเคราะหDความรู=จากเอกสาร 
โดยใช=กระบวนการกลุ
ม 
- เปรียบเทียบพัฒนาการของผู=เรียนระหว
างวัยเด็ก 
และวัยรุ
นท้ัง 4 ด=าน  
-นําเสนอ และอภิปรายร
วมกัน  
-สรุปองคDความรู= 
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วันเวลา/สัปดาห= สาระการเรียนรูI กิจกรรม 

สัปดาหDท่ี 7-8 หน
วยท่ี 4 การศึกษาผู=เรียนเป>นรายบุคคล
และการวิเคราะหDผู=เรียน 

- บรรยายเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญของ
การศึกษาผู=เรียน และอภิปรายร
วมกันเก่ียวกับ
วิธีการในการได=ข=อมูของผู=เรียน 
- ศึกษาเอกสารหลักฐานการศึกษา เช
น ระเบียน
แสดงผลการเรียน เอกสารประวัตินักเรียน ฯลฯ 
- สรุปข=อมูลเก่ียวกับผู=เรียนท่ีครูควรศึกษาและ
รวบรวม 
- นักศึกษาฝ�กวิเคราะหDตนเองจากทฤษฎีท่ีได=ศึกษา 
และนําเสนอผลการวิเคราะหD 
- แบ
งกลุ
มนักศึกษาเพ่ือร
วมกันอภิปรายเก่ียวกับ
กระบวนการเก็บรวบรวมข=อมูล การสังเกต การ
สัมภาษณDและการบันทึกข=อมูล 

สัปดาหDท่ี 9-10 หน
วยท่ี 5 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู=
เพ่ือจุดประสงคDการสอนท่ีหลากหลาย 

- บรรยายและอภิปรายเก่ียวกับการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู=รูปแบบต
างๆ เพ่ือจุดประสงคDการ
สอนท่ีหลากหลาย 

สัปดาหDท่ี 11 หน
วยท่ี 6 การสังเกตและการมีส
วนร
วม
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

- ชี้แจงรูปแบบการเข=าฝ�กปฏิบัติการวิชาชีพใน
สถานศึกษา การมีส
วนร
วมในภาระงานของ
สถานศึกษา และเอกสารต
างๆ ท่ีใช=ในการฝ�ก
ปฏิบัติการ 
- มอบหมายภาระงานท่ีนักศึกษาต=องสังเกตการณD
และจัดทํารายงานส
ง 

สัปดาหDท่ี 12 การฝ�กปฏิบัติการวิชาชีพระหว
างเรียนใน
สถานศึกษา 

-นักศึกษาไปฝ�กปฏิบัติการวิชาชีพระหว
างเรียนใน
สถานศึกษา โดยการสังเกตและมีส
วนร
วมกับการ 
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา เป>นเวลา 1 สัปดาหD 
 -นักศึกษา ศึกษาวิเคราะหDข=อมูลผู=เรียนรายบุคคล 
จํานวน 1 คน  

สัปดาหDท่ี 13-14 การจัดทําข=อมูลการวิเคราะหDข=อมูลผู=เรียน
เป>น รายบุคคล 

- นักศึกษาจัดทําข=อมูลการวิเคราะหDข=อมูลผู=เรียนเป>น 
รายบุคคลนําเสนอการวิเคราะหDข=อมูล ผู=เรียนเป>น
รายบุคคล  
-อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู= 

สัปดาหDท่ี 15 สัมมนา -นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู=เก่ียวกับสถานศึกษาที่
นักศึกษาแต
ละคนได=เข=าไปสังเกตการณDและมีส
วนร
วม
ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก 
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กิจกรรมพัฒนาผูIเรียน 
 

กิจกรรมท่ี.........................................ชื่อกิจกรรม..............................................................................................................  
ชื่อผู=เรียน.................................................................................ชั้น.....................................เลขท่ี......................................  
โรงเรียน..........................................................เขต...........................................จังหวัด......................................................  
ชื่อนักศึกษา......................................................สาขาวิชา..............................รหัส............................................................ 
วันท่ี.....................................................................................เวลา......................................................................................  
 

๑. วัตถุประสงคD  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
๒. กิจกรรม  

๑)........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

๒) ...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
 ๓) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
 ๔) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
 ๕) ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
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๓. สื่อ วัสดุ อุปกรณD...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
๔.ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม.................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู=เรียน 
 

ชื่อแผน.............................................................................................................................................................................  
ชื่อผู=เรียน.................................................................................ชั้น.....................................เลขท่ี......................................  
โรงเรียน..........................................................เขต...........................................จังหวัด......................................................  
ชื่อนักศึกษา......................................................สาขาวิชา..............................รหัส............................................................ 
 
๑. การวิเคราะหDผู=เรียน  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
๒. ประเมินผลพฤติกรรมก
อนจัดกิจกรรม 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
๓. วัตถุประสงคD
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
๔. หลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีนํามาใช=  
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
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๕. กําหนดจัดกิจกรรม 

๕.๑ ผู=เรียนจะต=องทําอะไร ครูต=องทําอะไร 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

๕.๒ ทําอย
างไร มีวิธีการ กฎกติกา แนวปฏิบัติ เทคนิคอย
างไร 
......................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
 ๕.๓ ทําเท
าไร จํานวนเท
าไร ปริมาณเท
าไร ขนาดเท
าใด  
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
 ๕.๔ ทําท่ีไหน สถานท่ีดังกล
าวต=องมีลักษณะอย
างไร มีองคDประกอบอะไรบ=าง 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
 ๕.๕ กับใคร มีผู=ใดท่ีจะเก่ียวข=องในการจัดกิจกรรมครั้งนี้บ=าง 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 

๕.๖ ต=องใช=วัสดุอะไรบ=าง 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 

๕.๗ ใช=เวลาเท
าไร 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
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๖. การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
 
๗. การวิเคราะหDข=อมูลย=อนกลับ 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
 
๘. สรุปผลการพัฒนาผู=เรียน 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
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รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูIเรียน 
 

ชื่อกิจกรรมพัฒนาผู=เรียน.................................................................................................................................................  
ชื่อผู=เรียน.................................................................................ชั้น.....................................เลขท่ี......................................  
โรงเรียน..........................................................เขต...........................................จังหวัด......................................................  
ชื่อนักศึกษา......................................................สาขาวิชา..............................รหัส............................................................ 
ชื่อครูพ่ีเลี้ยง...............................................................................ระยะเวลาดําเนินการ..................................................... 
 
 ๑. ผลการวิเคราะหDผู=เรียน  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

๒. การประเมินผลพฤติกรรมก
อนจัดกิจกรรม 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
๓. วัตถุประสงคDการจัดกิจกรรม
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
๔. หลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีนํามาใช=  
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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๕. การดําเนินกิจกรรมพัฒนาผู=เรียน 
................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
  
๖. ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู=เรียน 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
 
๗. สรุปอภิปรายผล/ข=อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………........................................................................................... 


