
ปฏิิทิินและกิิจกิรรม
การปฏิิบััติิการสอนของนักศึึกษาปฏิิบััติิการสอนในสถานศึึกษา คณะศึึกษาศึาสติร์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่น

ภาคเรีียนที่ี� 1 ปีีการีศึึกษา 2565

หมายเหติุ: กำาหนดการทั�งหมดน้�อาจม้การเปลั้�ยนแปลังติามควิามเหมาะสม

วััน/เดือืน/ปีี เวัลา กิจิกิรรม สถานที่ี� หมายเหตุุ

31 ม.ค.65 ยื�นใบสมัครกิารออกิปีฏิบิตัุกิิารสอน ศููนยป์ีระสบกิารณ์ว์ัชิาชพีครู

28 กิ.พ.65 สาขาวัชิาส่งรายชื�อนักิศูกึิษาและโรงเรียนที่ี�จะออกิปีฏิบิตัุกิิารสอน ศููนยป์ีระสบกิารณ์ว์ัชิาชพีครู

11 ม.ีค.65 ศููนยฯ์ ส่งรายชื�อนักิศูกึิษาไปียังโรงเรียนที่ี�ออกิปีฏิบิตัุกิิารสอน

5 พ.ค.65
8.30 – 11.30 น.

สัมมนาผูู้�บริหารสถานศูกึิษาเครือข่าย ครูพี�เลี�ยงและผูู้�ปีระสานงาน

ปีระจำาสถานศูกึิษา 
ONLINE

13.00 – 16.30 น. สัมมนาอาจารยนิ์เที่ศูกิ์ ONLINE

6 พ.ค.65 8.30 – 16.30 น.
ปีฐมนิเที่ศูและเตุรียมควัามพร�อมนักิศูกึิษาปีฏิบิตัุกิิารสอนในสถาน

ศูกึิษา 
ONLINE

นักิศูกึิษาที่กุิคน

ตุ�องเข�าร่วัม

7 พ.ค.65 8.30 – 12.00 น. Workshop สำาหรับนักิศูกึิษาปีฏิบิตัุกิิารสอน ONLINE

9 – 13 พ.ค.65 นักิศูกึิษารายงานตุวััที่ี�สถานศูกึิษาของตุนเอง /ส่งตุวัันักิศูกึิษา สถานศูกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 1

17 – 20 พ.ค.65

สังเกิตุกิารจดัืกิารเรียนรู�ของครูพี�เลี�ยง

สถานศูกึิษา

เริ�มลงลายมอื

ชื�อปีฏิบิตัุงิานที่ี�

สถานศูกึิษา

ศูกึิษาและรวับรวัมข�อมูลเกิี�ยวักัิบปัีญหากิารวัจิยัและนวััตุกิรรมที่ี�ใช�

สัปีดืาหท์ี่ี� 2

23 – 27 พ.ค.65

ออกิแบบแผู้นกิารดืำาเนินงานและสร�างที่มีชุมชนแหง่กิารเรียนรู�ที่าง

วัชิาชพี (PLC)

สัปีดืาหท์ี่ี� 3

30 พ.ค.- 3 ม.ิย.65
7.30–16.30 น. เริ�มปีฏิบิตัุกิิารสอน สถานศูกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 4

6 – 10  ม.ิย.65
7.30–16.30 น. ปีฏิบิตัุกิิารสอน สถานศูกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 5

(ปีระเมนิครั�งที่ี� 1)

13 - 17  ม.ิย.65

7.30–16.30 น.

ปีฏิบิตัุกิิารสอน และดืำาเนินกิาร PLC วังรอบที่ี� 1

** สำาหรับอาจารยนิ์เที่ศูกิ์

แบบ

ปีระเมนิที่ี�
ผูู้�ปีระเมนิ

1 อาจารยนิ์เที่ศูกิส์าขาวัชิาเฉพาะ

2.1 อาจารยนิ์เที่ศูกิส์าขาวัชิาเฉพาะ

3 อาจารยนิ์เที่ศูกิว์ัชิาชพีครู

** สำาหรับสถานศูกึิษา

แบบ

ปีระเมนิที่ี�
ผูู้�ปีระเมนิ

1 ผูู้�บริหารสถานศูกึิษา หรือ ผูู้�ที่ี�ผูู้�บริหารสถาน

ศูกึิษามอบหมายโดืยไม่ใช่ครูพี�เลี�ยง

1 ครูพี�เลี�ยงปีระจำาวัชิา  

2.1 ผูู้�บริหารสถานศูกึิษา หรือ ผูู้�ที่ี�ผูู้�บริหารสถาน

ศูกึิษามอบหมายโดืยไม่ใช่ครูพี�เลี�ยง

2.1 ครูพี�เลี�ยงปีระจำาวัชิา  

2.2 ผูู้�แที่นคณ์ะกิรรมกิารสถานศูกึิษาที่ี�ไดื�รับมอบ

หมาย                       

3 ผูู้�บริหารสถานศูกึิษา หรือ ผูู้�ที่ี�ผูู้�บริหารสถาน

ศูกึิษามอบหมายโดืยไม่ใช่ครูพี�เลี�ยง

3 ครูพี�เลี�ยงปีระจำาชั�น  

สถานศูกึิษา

1



ปฏิิทิินและกิิจกิรรม
การปฏิิบััติิการสอนของนักศึึกษาปฏิิบััติิการสอนในสถานศึึกษา คณะศึึกษาศึาสติร์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่น

ภาคเรีียนที่ี� 1 ปีีการีศึึกษา 2565

หมายเหติุ: กำาหนดการทั�งหมดน้�อาจม้การเปลั้�ยนแปลังติามควิามเหมาะสม

วััน/เดือืน/ปีี เวัลา กิจิกิรรม สถานที่ี� หมายเหตุุ

17 ม.ิย.65 13.00–16.30 น.

พบอาจารยท์ี่ี�ปีรึกิษาวัจิยั (นำาเสนอหวััข�อวัจิยั)

-ฝึึกิเขยีนเค�าโครงกิารวัจิยั (ควัามสำาคัญและที่ี�มาของปัีญหา, ชื�อ

เรื�องวัจิยั, คำาถามวัจิยั, วััตุถุปีระสงคข์องกิารวัจิยั, ขอบเขตุกิารวัจิยั, 

นิยามศัูพที่เ์ฉพาะ, ปีระโยชนท์ี่ี�คาดืว่ัาจะไดื�รับ) วัรรณ์กิรรมและงาน

วัจิยัที่ี�เกิี�ยวัข�อง (กิารสืบค�นข�อมูล และกิารอ�างองิ)

คณ์ะศูกึิษาศูาสตุร/์

ONLINE

รูปีแบบขึ�นอยู่

กัิบสาขาวัชิา

กิำาหนดื

สัปีดืาหท์ี่ี� 6

20 – 24 ม.ิย.65

7.30–16.30 น. ปีฏิบิตัุกิิารสอน สถานศูกึิษา

24 ม.ิย.65 13.00–16.30 น.

พบอาจารยท์ี่ี�ปีรึกิษาวัจิยั

(นำาเสนอควัามกิ�าวัหน�าของกิารเขยีนเค�าโครงกิารวัจิยั)

ฝึึกิเขยีน วัธีิีดืำาเนินกิารวัจิยั ไดื�แก่ิ ระเบยีบวัธีิีวัจิยั, เครื�องมอืที่ี�ใช�ในกิาร

วัจิยั, กิารสร�างและหาปีระสทิี่ธิีภาพเครื�องมอื, กิารเกิบ็รวับรวัมข�อมูล, 

กิารวัเิคราะหข์�อมูล, สถติุทิี่ี�ใช�,  แผู้นกิารดืำาเนินงานวัจิยั

คณ์ะศูกึิษาศูาสตุร/์

ONLINE

รูปีแบบขึ�นอยูกั่ิบ

สาขาวัชิากิำาหนดื

สัปีดืาหท์ี่ี� 7

27 ม.ิย. – 1 กิ.ค.65
7.30–16.30 น. ปีฏิบิตัุกิิารสอน สถานศูกึิษา

1 กิ.ค.65 13.00–16.30 น.
พบอาจารยท์ี่ี�ปีรึกิษาวัจิยั

(นำาเสนอควัามกิ�าวัหน�าของกิารเขยีนเค�าโครงกิารวัจิยั)

คณ์ะศูกึิษาศูาสตุร/์

ONLINE 

รูปีแบบขึ�นอยูกั่ิบ

สาขาวัชิากิำาหนดื

สัปีดืาหท์ี่ี� 8

4 - 8 กิ.ค.65
7.30–16.30 น. ปีฏิบิตัุกิิารสอน สถานศูกึิษา

ส่งแบบปีระเมนิที่ี�

ศููนยฯ์

8 กิ.ค.65 13.00–16.30 น.
พบอาจารยท์ี่ี�ปีรึกิษาวัจิยั
(ส่งเค�าโครงกิารวัจิยัและซัักิซั�อมกิารนำาเสนอเค�าโครงกิารวัจิยั และ
รับงานไปีปีรับแกิ�)  

คณ์ะศูกึิษาศูาสตุร/์
ONLINE 

รูปีแบบขึ�นอยูกั่ิบ
สาขาวัชิากิำาหนดื

สัปีดืาหท์ี่ี� 9

(ปีระเมนิครั�งที่ี� 2)

11 - 15 กิ.ค.65

7.30–16.30 น.

ปีฏิบิตัุกิิารสอน และดืำาเนินกิาร PLC วังรอบที่ี� 2

** สำาหรับอาจารยนิ์เที่ศูกิ์

แบบ

ปีระเมนิที่ี�
ผูู้�ปีระเมนิ

1 อาจารยนิ์เที่ศูกิส์าขาวัชิาเฉพาะ

2.1 อาจารยนิ์เที่ศูกิส์าขาวัชิาเฉพาะ

3 อาจารยนิ์เที่ศูกิว์ัชิาชพีครู

** สำาหรับสถานศูกึิษา

แบบ

ปีระเมนิที่ี�
ผูู้�ปีระเมนิ

1 ผูู้�บริหารสถานศูกึิษา หรือ ผูู้�ที่ี�ผูู้�บริหารสถาน

ศูกึิษามอบหมายโดืยไม่ใช่ครูพี�เลี�ยง

1 ครูพี�เลี�ยงปีระจำาวัชิา  

2.1 ผูู้�บริหารสถานศูกึิษา หรือ ผูู้�ที่ี�ผูู้�บริหารสถาน

ศูกึิษามอบหมายโดืยไม่ใช่ครูพี�เลี�ยง

2.1 ครูพี�เลี�ยงปีระจำาวัชิา  

2.2 ผูู้�แที่นคณ์ะกิรรมกิารสถานศูกึิษาที่ี�ไดื�รับมอบ

หมาย                       

3 ผูู้�บริหารสถานศูกึิษา หรือ ผูู้�ที่ี�ผูู้�บริหารสถาน

ศูกึิษามอบหมายโดืยไม่ใช่ครูพี�เลี�ยง

3 ครูพี�เลี�ยงปีระจำาชั�น  

สถานศูกึิษา

2



ปฏิิทิินและกิิจกิรรม
การปฏิิบััติิการสอนของนักศึึกษาปฏิิบััติิการสอนในสถานศึึกษา คณะศึึกษาศึาสติร์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่น

ภาคเรีียนที่ี� 1 ปีีการีศึึกษา 2565

หมายเหติุ: กำาหนดการทั�งหมดน้�อาจม้การเปลั้�ยนแปลังติามควิามเหมาะสม

วััน/เดือืน/ปีี เวัลา กิจิกิรรม สถานที่ี� หมายเหตุุ
สัปีดืาหท์ี่ี� 10

18 - 22 กิ.ค.65
7.30–16.30 น. ปีฏิบิตัุกิิารสอน สถานศูกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 11

22 กิ.ค.65

8.30–12.00 น.
สัมมนาสะที่�อนผู้ลระหว่ัางกิารปีฏิบิตัุกิิารสอน ครั�งที่ี� 1

กิารเตุรียมควัามพร�อมสำาหรับกิารนำาเสนอเค�าโครงวัจิยั
ONLINE

นักิศูกึิษาที่กุิคน

ตุ�องเข�าร่วัม

13.00 – 16.30 น.
สอบนำาเสนอเค�าโครงกิารวัจิยั

(กิำาหนดืกิารขึ�นอยู่กัิบกิารจดัืกิารของแตุล่ะสาขาวัชิา) 
ONLINE

รูปีแบบขึ�นอยู่

กัิบสาขาวัชิา

กิำาหนดื

25 - 29 กิ.ค.65 7.30-16.30 น. ปีฏิบิตัุกิิารสอน สถานศูกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 12

1 - 5 ส.ค.65
7.30-16.30 น. ปีฏิบิตัุกิิารสอน สถานศูกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 13

8 – 12 ส.ค.65
7.30-16.30 น. ปีฏิบิตัุกิิารสอน สถานศูกึิษา

12 ส.ค.65 13.00 – 16.30 น.
พบอาจารยท์ี่ี�ปีรึกิษาวัจิยั

(ปีรึกิษากิารสร�างเครื�องมอืที่ี�ใช�ในกิารวัจิยั)

คณ์ะศูกึิษาศูาสตุร/์

ONLINE

รูปีแบบขึ�นอยู่

กัิบสาขาวัชิา

กิำาหนดื

สัปีดืาหท์ี่ี� 14

(ปีระเมนิครั�งที่ี� 3)

15 - 19 ส.ค.65
7.30–16.30 น.

ปีฏิบิตัุกิิารสอน และดืำาเนินกิาร PLC วังรอบที่ี� 3

** สำาหรับอาจารยนิ์เที่ศูกิ์

แบบ

ปีระเมนิที่ี�
ผูู้�ปีระเมนิ

1 อาจารยนิ์เที่ศูกิส์าขาวัชิาเฉพาะ

2.1 อาจารยนิ์เที่ศูกิส์าขาวัชิาเฉพาะ

3 อาจารยนิ์เที่ศูกิว์ัชิาชพีครู

** สำาหรับสถานศูกึิษา

แบบ

ปีระเมนิที่ี�
ผูู้�ปีระเมนิ

1 ผูู้�บริหารสถานศูกึิษา หรือ ผูู้�ที่ี�ผูู้�บริหารสถาน

ศูกึิษามอบหมายโดืยไม่ใช่ครูพี�เลี�ยง

1 ครูพี�เลี�ยงปีระจำาวัชิา  

2.1 ผูู้�บริหารสถานศูกึิษา หรือ ผูู้�ที่ี�ผูู้�บริหารสถาน

ศูกึิษามอบหมายโดืยไม่ใช่ครูพี�เลี�ยง

2.1 ครูพี�เลี�ยงปีระจำาวัชิา  

2.2 ผูู้�แที่นคณ์ะกิรรมกิารสถานศูกึิษาที่ี�ไดื�รับมอบ

หมาย                       

3 ผูู้�บริหารสถานศูกึิษา หรือ ผูู้�ที่ี�ผูู้�บริหารสถาน

ศูกึิษามอบหมายโดืยไม่ใช่ครูพี�เลี�ยง

3 ครูพี�เลี�ยงปีระจำาชั�น  

สถานศูกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 15

22 - 26 ส.ค.65

7.30-16.30 น. นำาเครื�องมอืไปีตุรวัจสอบคุณ์ภาพโดืยผูู้�เชี�ยวัชาญ/ที่ดืลองใช� (ถ�าม)ี
คณ์ะศูกึิษาศูาสตุร/์

สถานศูกึิษา

ปีฏิบิตัุกิิารสอน สถานศูกึิษา

3



ปฏิิทิินและกิิจกิรรม
การปฏิิบััติิการสอนของนักศึึกษาปฏิิบััติิการสอนในสถานศึึกษา คณะศึึกษาศึาสติร์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่น

ภาคเรีียนที่ี� 1 ปีีการีศึึกษา 2565

หมายเหติุ: กำาหนดการทั�งหมดน้�อาจม้การเปลั้�ยนแปลังติามควิามเหมาะสม

วััน/เดือืน/ปีี เวัลา กิจิกิรรม สถานที่ี� หมายเหตุุ

*26 ส.ค.65 8.30 – 12.00 น. สัมมนาสะที่�อนผู้ลระหว่ัางกิารปีฏิบิตัุกิิารสอน ครั�งที่ี� 2

- บรรยายแนวัที่างกิารจดัืที่ำารายงานผู้ลกิารจดัืกิารเรียนรู�และ                  

พฒันาผูู้�เรียน โดืยใช�ชุมชนแหง่กิารเรียนรู�วัชิาชพี PLC                       

- กิำากัิบตุดิืตุามกิารดืำาเนินงาน PLC และสะที่�อนปัีญหา 

ONLINE นักิศูกึิษาที่กุิคน

ตุ�องเข�าร่วัม

13.00 – 16.30 น. พบอาจารยท์ี่ี�ปีรึกิษา

(รายงานผู้ลควัามกิ�าวัหน�าในกิารดืำาเนินงาน PLC และวัจิยัในชั�น

เรียน) 

ONLINE รูปีแบบขึ�นอยู่

กัิบสาขาวัชิา

กิำาหนดื

สัปีดืาหท์ี่ี� 16

29 ส.ค. – 2 กิ.ย.65

7.30-16.30 น. ปีฏิบิตัุกิิารสอน สถานศูกึิษา

2 กิ.ย.65 13.00 – 16.30 น. พบอาจารยท์ี่ี�ปีรึกิษาวัจิยั

(รายงานผู้ลกิารตุรวัจสอบเครื�องมอื/ที่บที่วันกิารเขยีนรายงานผู้ล

กิารวัจิยั ปีรับปีรุงแกิ�ไขตุามข�อเสนอแนะ)

คณ์ะศูกึิษาศูาสตุร/์

ONLINE 

รูปีแบบขึ�นอยู่

กัิบสาขาวัชิา

กิำาหนดื

สัปีดืาหท์ี่ี� 17

5 - 9 กิ.ย.65

7.30-16.30 น. ปีฏิบิตัุกิิารสอน สถานศูกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 18

12 - 16 กิ.ย.65

7.30-16.30 น. เกิบ็รวับรวัมข�อมูล /วัเิคราะหแ์ละสรุปีผู้ลข�อมูล สถานศูกึิษา รวับรวัมส่งที่ี�ผูู้�

ปีระสานงาน

สถานศูกึิษา

สัปีดืาหท์ี่ี� 19

19 – 23 กิ.ย.65

7.30-16.30 น. ปีฏิบิตัุกิิารสอน

-สถานศูกึิษาส่งแบบปีระเมนิให�ศููนยป์ีระสบกิารณ์ว์ัชิาชพีครู

สถานศูกึิษา

*25 กิ.ย.65 -ส่งรายงานผู้ลกิารพฒันาผูู้�เรียนดื�วัยกิระบวันกิารสร�างชุมชนแหง่

กิารเรียนรู�ที่างวัชิาชพี (PLC)

Online นักิศูกึิษาที่กุิคน

สัปีดืาหท์ี่ี� 20

26 – 30 กิ.ย.65

7.30-16.30 น. ปีฏิบิตัุกิิารสอนสัปีดืาหสุ์ดืที่�าย สถานศูกึิษา นักิศูกึิษาตุ�องปีฏิบิตัุภิารกิจิที่กุิอย่างที่ี�

สถานศูกึิษามอบหมายให�เสร็จสิ�นจงึจะ

ถอืว่ัาสิ�นสุดืกิารปีฏิบิตัุกิิารสอนโดืยที่าง

สถานศูกึิษาจะเป็ีนผูู้�ดืำาเนินกิารส่งตุวัั

นักิศูกึิษากิลับอย่างเป็ีนที่างกิาร

**3 - 7 ตุ.ค.65 7.30-16.30 น. นักิศูกึิษาส่งงานทีุ่กิชิ�นที่ี�ไดื�รับ

มอบหมาย

Online -รายงานรวัมแผู้นกิารจดัืกิารเรียนรู�ตุลอดื

ที่ั�งภาคกิารศูกึิษา

-รายงานรวัมบนัที่กึิปีระจำาสัปีดืาห ์/บนัที่กึิ

หลังรับกิารนิเที่ศู /แบบสังเกิตุชั�นเรียน

*7 ตุ.ค.64 8.30 – 12.00 น. สัมมนาสะที่�อนผู้ลกิารปีฏิบิตัุกิิารสอน ครั�งที่ี� 3

- อบรมเชงิปีฏิบิตัุกิิาร หวััข�อ “กิารวัเิคราะหข์�อมูลเพื�อสรุปีผู้ลและ

อภปิีรายผู้ลกิารวัจิยั”

- สรุปีกิารปีฏิบิตัุกิิารสอนในสถานศูกึิษา ภาคกิารศูกึิษาตุ�น

- ชี�แจงปีฏิทิี่นิกิารปีฏิบิตัุกิิารสอน ภาคกิารศูกึิษาปีลาย

Online นักิศูกึิษาที่กุิคน

ตุ�องเข�าร่วัม

13.00 – 16.30 น. พบอาจารยท์ี่ี�ปีรึกิษา

(รายงานผู้ลควัามกิ�าวัหน�าในกิารวัจิยั)

Online รูปีแบบขึ�นอยู่

กัิบสาขาวัชิา

กิำาหนดื

4


