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ค ำน ำ 
 

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือส าหรับนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการ
บริหารจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งแบ่งสาระออกเป็น 5 บท ประกอบด้วย 

บทที่ 1 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
บทที่ 2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
บทที่ 3 การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
บทที่ 4 แนวทางการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
บทที่ 5 แนวทางการจัดท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 

ทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการในสถานศึกษาได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันในการด าเนินงาน และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                         

 
 
 
 
 
                                       คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู 
    คณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

บทที่ 1 
บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัตกิำรสอนในสถำนศึกษำ 

 
1.1 บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนในคณะศึกษำศำสตร์ 
 1.1.1 คณะกรรมกำรศูนย์ประสบกำรณ์วิชำชีพครู คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ประกอบด้วย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      ที่ปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ   ประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู    รองประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร   กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์  กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์   กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ   กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ     กรรมการ 
รองผู้อ านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 

      (รองศาสตราจารย์อรอนงค์  ฤทธิ์ฤาชัย)    
รองผู้อ านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร)  
รองผู้อ านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา  อินทรก าแหง)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล    กรรมการและเลขานุการ 
นางนภสร ศิริเจริญศรี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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บทบำทหน้ำที่ 
 1. ก าหนดแนวปฏิบัติ การด าเนินงานรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ และก ากับระบบการนิเทศให้มีการด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงานรายวิชา 
 4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.1.2 คณะกรรมกำรประสำนงำนรำยวิชำกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ได้แก่ คณะท างาน                
ที่ด าเนินงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
 1. ประธานกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 
 2. รองประธานกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 
 3. กรรมการประสานงานรายวิชา มาจากตัวแทนสาขาวิชา สาขาวิชาละ 1 คน 
 4. กรรมการและเลขานุการ 
 5. ผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 เป็นอาจารย์                               
ในคณะศึกษาศาสตร์ มีวาระการปฏิบัติงาน 2 ปีการศึกษา 
 บทบำทหน้ำที่  
 1. ประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ตามนโยบายการปฏิบัติงาน  
ของศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2. ประสานงานกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 3. จัดนักศึกษาลงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ 
 4. จัดการปฐมนิเทศ การสัมมนาก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 5. ติดตามและให้ความช่วยเหลือกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 6. รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา 
1.2 บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนภำยนอก 
 1.2.1 สถำนศึกษำเครือข่ำย หมายถึง สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด                            
และคณะศึกษาศาสตร์เชิญเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตด้านประสบการณ์วิชาชีพครู 
 บทบำทหน้ำที่  
 1. ร่วมประชุมรับทราบนโยบายเรื่องการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
 2. สถานศึกษา บุคลากร และนักเรียนให้ความร่วมมือในการเป็นที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
 3. ให้ความร่วมมือในการรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
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 4. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
 5. ร่วมสะท้อนผล ประเมินผลการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 1.2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐ                   
และเอกชน (ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556) 

1.2.3 ผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หมายถึง บุคลากรอ่ืนที่สถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถ
เป็นผู้ประเมินได้ โดยมีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 4 
 1.2.4 ผู้ประสำนงำนประจ ำสถำนศึกษำ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายงานจากผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์    
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการเครือข่ายผลิตบัณฑิตด้านประสบการณ์วิชาชีพครู  ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2  
 บทบำทหน้ำที่ 
 1. จัดระบบการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามขอบเขตที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดและการท าทะเบียนครู
พ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มสาระต่าง ๆ  
 2. ประสานงานกับศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 3. รับนักศึกษาและจัดกิจกรรมปฐมนิเทศร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 4. ร่วมหรือรับผิดชอบการก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติการสอนภายใน
สถานศึกษา 
 5. รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาจากครูพ่ีเลี้ยงและส่งต่อศูนย์ประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 6. เสนอแนะให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษาแก่ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1.3 บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 1.3.1 อำจำรย์นิเทศก์ เป็นอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด ได้แก่ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีทักษะการนิเทศ โดยมีประสบการณ์ใน
การนิเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีมีประสบการณ์การนิเทศต่ ากว่าที่ก าหนดต้องมีอาจารย์นิเทศก์ที่มีประสบการณ์ท า
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และมีคุณสมบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งได้รับการแต่งตั้งจากคณะศึกษาศาสตร์ มีหน้าที่นิเทศการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศก์
วิชาชีพครู  
  1.3.1.1 อำจำรย์นิเทศก์สำขำวิชำเฉพำะ  ท าหน้าที่นิเทศนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนตาม
สาขาวิชาก าหนด 
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 บทบำทหน้ำที่ 
 1. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 2. ให้ค าแนะน าเรื่องทั่วไปให้แก่นักศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติตน การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
 3. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ 
 4. ตรวจหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และติดตามพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ 

5. ร่วมเรียนรู้ ดูแลให้ค าปรึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การเปิดชั้นเรียน ตรวจงานและร่วม
สะท้อนผลการเปิดชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในทีม PLC  
 6. นิเทศการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ ของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด บันทึกผลการนิเทศ
เพ่ือแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
 7. ประสานงานกับครูพี่เลี้ยง เพ่ือช่วยเหลือ/แก้ปัญหาหรือส่งเสริมการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 
 8. ท าหน้าที่ประเมินนักศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนด 
 9. ร่วมพิจารณาผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาในความดูแล 
 10. เป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาเกี่ยวกับการท ารายงานวิจัยในชั้นเรียนและการจัดท ารายงานผลการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  
  1.3.1.2 อำจำรย์นิเทศก์วิชำชีพครู ท าหน้าที่นิเทศนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
 บทบำทหน้ำที่ 
 1. ท าหน้าที่นิเทศวิชาชีพครูเพ่ือรับทราบข้อมูลต่าง ๆ 
 2. ให้ค าแนะน านักศึกษาในด้านการปฏิบัติการสอน งานในหน้าที่ครู การปรับตัว การปฏิบัติงาน การแต่ง
กายตามระเบียบและความมีวินัยในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 3. ประสานงานกับครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือช่วยเหลือ แก้ไขหรือส่งเสริมการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 
 4. ท าหน้าที่ประเมินนักศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนด 
 5. แจ้งข้อมูลต่อศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูทันที ในกรณีที่พบว่าเกิดปัญหาเกี่ยวกับนักศึกษาทั้งในด้าน
การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 
แนวทำงกำรนิเทศออนไลน์เสมือนจริง 
ส ำหรับอำจำรย์นิเทศก์ 
 ในการด าเนินการนิเทศออนไลน์เสมือนจริงส าหรับรองรับภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 นั้น 
ก าหนดให้อาจารย์นิเทศก์สามารถนิเทศออนไลน์เสมือนจริงได้ โดยมีขั้นตอนส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดการส าหรับการนิ เทศ เป็น ไปตามปฏิทิ นก าหนดการนิ เทศของคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2. อาจารย์นิเทศก์สามารถก าหนดตารางการนิเทศออนไลน์เสมือนจริงโดยแจ้งให้นักศึกษาทราบก าหนดการ
นิเทศและช่องทางการนิเทศออนไลน์เสมือนจริง ด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) ต่าง ๆ  
เช่น Zoom, Meet, Live, Skype หรือช่องทางอ่ืน ๆ เป็นต้น  

3. ในระหว่างการนิเทศออนไลน์เสมือนจริงให้อาจารย์นิเทศก์บันทึกการนิเทศบางส่วนเพื่อประกอบหลักฐาน
การนิเทศ เช่น ลิงก์วิดีโอ หรือ ภาพถ่าย เป็นต้น 

4. อาจารย์นิเทศก์สะท้อนผลเพ่ือให้ข้อเสนอแนะด้วยการนิเทศออนไลน์เสมือนจริง พร้อมประเมินผลการ
นิเทศผ่านระบบออนไลน์ หรือแบบประเมินการนิเทศที่ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพก าหนดให้ 

ส ำหรับนักศึกษำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
1. ก าหนดการส าหรับการนิ เทศ เ ป็น ไปตามปฏิทิ นก าหนดการนิ เทศของคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. นักศึกษาประสานกับอาจารย์นิเทศก์เพ่ือก าหนดวัน-เวลาในการนิเทศ และเตรียมความพร้อมก่อนการ

นิเทศส าหรับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) ต่าง ๆ เช่น Zoom, Meet, Live, 
Skype หรือช่องทางอ่ืน ๆ เป็นต้น รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งทางศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพจะ
ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการนิเทศออนไลน์เสมือนจริงให้กับนักศึกษาโรงเรียนละ 1 ชุด 

3. นักศึกษาท าการบันทึกการนิเทศในระหว่างการนิเทศออนไลน์เสมือนจริงบางส่วนเพ่ือประกอบหลักฐาน
การนิเทศ เช่น ลิงก์วิดีโอ หรือ ภาพถ่าย เป็นต้น 

4. หลังจากท่ีท าการจัดการเรียนการสอนเสร็จนักศึกษาจะได้รับการสะท้อนผลการนิเทศพร้อมทั้งการ
ประเมินการนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์แบบออนไลน์เสมือนจริง 

5. การนิเทศออนไลน์ช่วยให้นักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสมือนจริงซึ่งมี
ครบถ้วนตามกระบวนการสอนเช่นเดียวกับการนิเทศ ณ พ้ืนที่จริงทุกประการ และสามารถบันทึกวีดิโอ
เพ่ือน ากลับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไปให้ดีขึ้นได้ 

 1.3.2 ครูพี่เลี้ยง หมายถึง ครูในสถานศึกษาเครือข่ายที่เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติการสอนและภาระงานครูของ
นักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ครูพ่ีเลี้ยงประจ าวิชากับครูพ่ีเลี้ยงประจ าชั้น และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์          
ที่คุรุสภาก าหนด ได้แก่ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี มีคุณวุฒิตรง
กับวิชาเอก และมีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ด ี
  1.3.2.1 ครูพี่เลี้ยงประจ ำวิชำ ท าหน้าที่ดูแลให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาด้านการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาปฏิบัติการสอน  
 บทบำทหน้ำที่  
 1. ชี้แนะให้นักศึกษาทราบ และเข้าใจถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ครู 
 2. มอบหมายงานในหน้าที่ครูผู้สอน จัดเอกสารแหล่งเรียนรู้ที่จ าเป็นแก่นักศึกษา เช่น หลักสูตร หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามความเหมาะสม ให้ค าแนะน าเรื่องการท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เตรียมการสอนก่อนจะสอนในชั้นเรียน 
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 3. ดูแลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาทุกครั้ง เมื่อจบการสอนให้สะท้อนผลการปฏิบัติการสอนทันที 
และให้แล้วเสร็จในวันนั้น ๆ 
 4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้ค าแนะน าเพ่ือให้นักศึกษาปรับปรุงหรือพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
 5. ประสานงานและสร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษากับสถานศึกษา และผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจ
อันดีต่อกัน 
 6. ประเมินผลการปฏิบัติการสอนตามแบบฟอร์มที่คณะศึกษาศาสตร์ก าหนด 
 7. ประสานงานกับสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการสอน 
  1.3.2.2 ครูพี่เลี้ยงประจ ำชั้น ท าหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษาด้านการท าหน้าที่ครู
ประจ าชั้น 
 บทบำทหน้ำที่ 
 1. ก าหนดขอบข่ายภาระงานในหน้าที่ครูประจ าชั้นแก่นักศึกษา 
 2. สังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้นของนักศึกษา พร้อมทั้งบันทึกข้อเสนอแนะ ในสมุดบันทึก
การนิเทศ หรือแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยวาจาเพื่อให้นักศึกษาบันทึกค าแนะน าด้วยตนเอง 
 3. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดป้ายนิเทศ จัดนิทรรศการหรือโครงการพิเศษ
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา ฯลฯ 
 4. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปแก่นักศึกษา ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู การปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
 5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้นของนักศึกษาในความดูแลตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 6. ประสานงานกับสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการสอน 
1.4 คุณสมบตัิและบทบำทหน้ำที่ของนักศึกษำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
 นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต้องเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในฐานะนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังนี้ 
 1.4.1 คุณสมบัติของนักศึกษำที่จะปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ  
 1)  มีผลการเรียนที่ผ่านในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ครบตามแผนของแต่ละสาขาวิชา 
   1.1) กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป 
   1.2) กลุ่มวิชาชีพครู 
   1.3) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 
   1.4) กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
 2)  ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษ หรือพักการเรียน 
 3)  ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 4)  ต้องเป็นผู้ที่ยื่นใบสมัครแจ้งความจ านงการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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 5)  เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูและ
คณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาก าหนด 
 1.4.2 บทบำทหน้ำที่ของนักศึกษำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
  ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
      1)  รายงานตัว ณ สถานศึกษาที่จัดให้ไปปฏิบัติการสอนในเวลาที่ก าหนด 
 2)  รับทราบ เรียนรู้ และปฏิบัติตามระเบียบด้วยความรับผิดชอบ 
 3)  การลงเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 07.30 น. และลงเวลากลับเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของสถานศึกษาตามที่ฝ่ายบริหารของสถานศึกษาก าหนดขึ้นโดยชอบตามกฎหมายหรือตามที่ศูนย์
ประสบการณ์วิชาชีพครูก าหนดขึ้นเพิ่มเติมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ (แบบลงเวลาการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามภาคผนวก) 
 4)  การลาในกรณีที่นักศึกษามีความจ าเป็นต้องลา ไม่ว่าจะเป็นลากิจ หรือลาป่วย ในระหว่างการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  4.1)  การลากิจ ต้องแจ้งให้ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ทราบล่วงหน้าด้วยวาจาอย่างน้อย 2 วัน 
และส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันอีกทั้งต้องได้รับการอนุมัติก่อนจึงจะถือว่าลาได้ 
  4.2)  การลาป่วย ต้องแจ้งให้ครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ทราบทันทีด้วยวิธีการสื่อสารทางใด
ทางหนึ่งและต้องส่งใบลาในวันที่ลาหรือส่งใบลาย้อนหลังโดยเร็ว ในกรณีที่ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรอง
แพทย์แนบประกอบด้วย 
  4.3)  การส่งใบลา ให้ส่งใบลาที่สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนเสมือนหนึ่งเป็นบุคลากรของ
สถานศึกษานั้น ผ่านครูพ่ีเลี้ยงขึ้นไปตามล าดับขั้น เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ถ่ายส าเนาแจ้งอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา
เฉพาะ 
 5)  การออกนอกบริเวณสถานศึกษาในเวลาปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษานั้น  ๆ 
โดยขออนุญาตครูพ่ีเลี้ยงหรือผู้บริหารสถานศึกษา และจะออกได้เมื่อได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น 
 6)  การขออนุญาตกลับคณะศึกษาศาสตร์ ให้กระท าได้เมื่อได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบริหารของสถานศึกษาและต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบสถานศึกษา 
 7)  การร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานของนักเรียน จะต้องมีโครงการของสถานศึกษาอย่างชัดเจน โดยมี
ครูประจ าการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นักศึกษาเป็นเพียงผู้ช่วยดูแลเท่านั้น 
 8)  การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นครูด้านอ่ืน ๆ นักศึกษาเข้าร่วมได้ตามที่
สถานศึกษามอบหมาย 
 9)  การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อม สะท้อนผลระหว่างการปฏิบัติการสอน                 
การสอบเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียนและการสอบวิจัยในชั้นเรียน ให้เข้าร่วมตามที่คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดทุกครั้ง 
(อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ)  
 10) ในภาคเรียนที่มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ   
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(ตามข้อก าหนดในระเบียบของคุรุสภา) 
 1.4.3 บทลงโทษและกำรยุติกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
 นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีสถานภาพ 2 บทบาท ได้แก่ 1) ความเป็นนักศึกษาสังกัด
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 2) ความเป็นบุคลากรภายใต้กลไกการบริหารและการบังคับบัญชา
โดยชอบ ของหัวหน้าสถานศึกษาเครือข่าย ดังนั้น จึงยังคงต้องปฏิบัติตนตามเงื่อนไขโดยชอบของค าสั่ง                     
ประกาศ ระเบียบ หรือกฎหมายของทั้งสององค์กรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา หากนักศึกษาหลีกเลี่ยง หรือบกพร่อง 
หรือละเว้นการปฏิบัติ หรือกระท าการอ่ืนใดอันแสดงให้เห็นถึงการไม่กระท าตามเงื่อนไขดังกล่าวมาเหล่านั้น                 
ต้องได้รับผลตามแต่กรณี อันมีลักษณะโทษหลายระดับ ได้แก่ การตักเตือน การภาคทัณฑ์ การให้ยุติการปฏิบัติการ
สอนในสถานศกึษา ทั้งนี้ คณะกรรมการประสานงานรายวชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และคณะกรรมการ
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามลักษณะโทษและบทลงโทษ ดังต่อไปนี้  
 1.4.3.1 การกระท าและบทลงโทษ 
      1)  การมาสายและการลงชื่อปฏิบัติงาน 
          1.1)  มาสาย 3 ครั้ง นับเป็นการขาด 1 ครั้ง ให้ตักเตือนด้วยวาจา 
          1.2)  มาสายมากกว่า 3 ครั้ง ให้ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร 
          1.3)  มาสายเกิน 7 ครั้ง พิจารณาการท าภาคทัณฑ์ และให้นักศึกษาบุคคลนั้นกระท าทัณฑ์บน 
          1.4)  ลงชื่อปฏิบัติงานแทนบุคคลอ่ืน หรือให้บุคคลอ่ืนลงชื่อปฏิบัติงานแทนตน พิจารณา
การท าภาคทัณฑ์ และให้นักศึกษาบุคคลนั้นกระท าทัณฑ์บน 
      2)  การขาดการปฏิบัติงาน 
          2.1)  ขาดการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ให้ตักเตือนด้วยวาจา 
          2.2)  ขาดการปฏิบัติงานมากกว่า 3 ครั้ง ให้ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร 
          2.3)  ขาดการปฏิบัติงาน มากกว่า 5 ครั้ง พิจารณาการท าภาคทัณฑ์ และให้นักศึกษา
บุคคลนั้นกระท าทัณฑ์บน 
 3)  การลา 
  3.1)  ลากิจโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ไม่ส่งใบลาล่วงหน้า ไม่ได้รับอนุญาตก่อนลาให้ตักเตือน
ด้วยวาจา 
  3.2)  ลากิจโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ไม่ส่งใบลาล่วงหน้า ไม่ได้รับอนุญาตก่อนลา มากกว่า 2 
ครั้งให้ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร 
  3.3)  ลาป่วยโดยไม่ส่งใบลาทันทีหลังจากกลับมาปฏิบัติงาน ให้ตักเตือนด้วยวาจา 
 4)  การอุทิศตน 
  4.1)  ไม่อุทิศตนในการร่วมมือกับกิจกรรมของสถานศึกษา หลบหลีกงานอ่ืน มาท างาน
เฉพาะในชั่วโมงตามตารางการสอนของตน ให้ตักเตือนด้วยวาจา 
  4.2)  ไม่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย หรือทอดทิ้ งงานหรือละทิ้งงานที่ได้รับ
มอบหมาย ให้ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร 
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 5)  ความซื่อสัตย์สุจริต 
  5.1)  การปลอมแปลงลายมือชื่อครู อาจารย์ ผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืนในเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้ปรับตกในภาคการศึกษานั้น 
  5.2)  การปลอมแปลงเอกสารหรือการใช้เอกสารหรือหลักฐานปลอม ในการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอน เช่น แบบประเมินต่าง ๆ ให้ปรับตกในภาคการศึกษานั้น 
 6)  การประพฤติตน 
  6.1)  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยชอบของค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือกฎหมายของ
สถานศึกษาให้ตักเตือนด้วยวาจา หรือตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร หรือภาคทัณฑ์ ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประสานงานรายวชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู 
  6.2)  ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา หรือไม่เหมาะสมกับอาชีพครู อาทิ
เช่น ชู้สาว การพนันอบายมุขต่าง ๆ ให้ตักเตือนด้วยวาจา หรือตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร หรือภาคทัณฑ์ ทั้งนี้
เป็น ไปตามดุลยพินิ จของคณะกรรมการประสานงานรายวิ ชาการปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษา                                    
และศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู 
  6.3)  ประพฤติตนเสียหายต่อการเป็นนักศึกษา หรือต่ออาชีพครู ให้เป็นไปตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประสานงานรายวชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะกรรมการศูนย์ประสบการณ์
วิชาชีพครู และผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป 
 7)  จรรยาบรรณทางวิชาการ 
  7.1)  คัดลอก หรือเผยแพร่ ผลงานบุคคลอ่ืนโดยไม่อ้างอิงทางวิชาการ ให้ตักเตือนด้วยวาจา 
  7.2)  คัดลอก หรือตัดต่อผลงานบุคคลอ่ืนว่าเป็นผลงานของตนเอง โดยไม่อ้างอิงทาง
วิชาการ ให้ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร หรือภาคทัณฑ์ ตามดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
  7.3)  น าผลงานของตนเอง ให้บุคคลอื่นไปใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งอ่ืนใด หรือเพ่ือให้
เกิดประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งถือเป็นการหลอกลวงผู้ตัดสินผลเหล่านั้น ให้ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรหรือภาคทัณฑ์ 
ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
  7.4)  คัดลอกแผนการจัดการเรียนรู้ รายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ของบุคคลอื่นให้ภาคทัณฑ์  
 1.4.3.2 การยุติการปฏิบัติการสอน คณะกรรมการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูมีอ านาจยุติการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เมื่อนักศึกษากระท าพฤติกรรมที่กล่าวมา 7 ข้อข้างต้น
ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ จากการรายงานของครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประสานงานรายวชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เสนอต่อผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ 
 1.4.3.3 อ่ืน ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประสานงานรายวชาการปฏิบัติการสอน                               
ในสถานศึกษาและคณะกรรมการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเสนอต่อผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ให้ถือว่า
ดุลยพินิจดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย 
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1.5 หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเครื่องมือประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและปฏิบัติตน                   
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู พ.ศ.2564 ดังนี้  
 1.5.1 องค์ประกอบของการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ประกอบด้วย สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้  สมรรถนะด้านความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและชุมชน และสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ประกาศ
คณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู พ.ศ.2564)  
 1) “สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้” หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน การวิจัยและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน 
 2) “สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน” หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
วางแผน สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน และการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3) “สมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ครู  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพผู้รับบริการ   
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และสังคม 
1.6 กำรวัดและประเมินผลกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ด าเนินการโดย 
 1.1)  อาจารย์นิเทศก์ 
 1.2)  คณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
 1.3)    ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือเป็นบุคคลที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายโดยไม่ใช่ครูพี่เลี้ยง                   
 1.4)  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย   
 1.5)  ครูพ่ีเลี้ยง 
 2)  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ใช้แบบฟอร์มตามที่ 
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูก าหนด จัดตามกลุ่มดังนี้ 
  2.1)  แบบประเมินที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  2.2)  แบบประเมินงานวิจัย 
  2.3)  แบบประเมินชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
  ดังรายละเอียดในภาคผนวก 
 3)  การตัดสินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสาขาวิชาฯ  คณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะกรรมการศูนย์
ประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตฯ และผ่านการรับรอง                              
โดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ  



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

บทที่ 2 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

 
2.1 งำนและกำรส่งงำนของนักศึกษำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
ตำรำงสรุปงำนและกำรส่งงำนของนักศึกษำปฏิบัติกำรสอน 
กำรปฏิบัติงำน ชิ้นงำน แบบประเมิน/บันทึก หมำยเหตุ 

ก่อนเริ่ มปฏิบัติการ
สอน 

ส่งตารางสอน (ไฟล์ PDF) ในระบบการ

ส่งงาน พร้อมทั้งส่งตารางสอนผ่าน
อีเมล์ให้อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาเฉพาะ                  
และอาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครู 

- ส่งศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู  

เริ่มปฏิบัติการสอน 
- งานสอน 
- งานประจ าช้ัน 
- งานอ่ืน ๆ 

แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ (2 ครั้ง) แบบสังเกตการจัดการ
เรียนรู้  

ส่งอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาเฉพาะ 

บันทึกประจ าสัปดาห์ แบบบันทึกที่ 1  
 

-ส่งครูพี่เลี้ยง 
-ส่งอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาเฉพาะ 

บันทึกหลังการนิเทศ  แบบบันทึกที่ 2  ส่งอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาเฉพาะ 

หลังปฏิบัติการสอน 
ภาคการศึกษาต้น 

1. รายงานผลการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. บันทึกต่าง ๆ 
4. ใบลงเวลาปฏิบัติการสอน 
5. แบบลงช่ือการเข้าร่วมกิจกรรมของ
สาขาวิชา 

แบบประเมินต่าง ๆ ส่งศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู 

ธันวาคม บทคัดย่องานวิจัย - ส่งกรรมการประสานงานรายวิชา 

หลังปฏิบัติการสอน 
ภาคการศึกษาปลาย 

1. รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. บันทึกต่าง ๆ 
4. ใบลงเวลาปฏิบัติการสอน 
5. แบบลงช่ือการเข้าร่วมกิจกรรมของ
สาขาวิชา 

แบบประเมินต่าง ๆ ส่งศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู 

*ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบและลงลายมือช่ือทุกแผนก่อนปฏิบัติการสอน 1 สัปดาห์ 

  



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

2.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ก าหนดเป็นขั้นตอนดังนี้ 
2.2.1 ขั้นเตรียมกำร 

1) กำรสมัครเป็นนักศึกษำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
นักศึกษาต้องตรวจสอบข้อมูลเรื่อง “คุณสมบัติของนักศึกษาปฏิบัติการสอน” เมื่อผลการ 

ตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ยื่นค าร้องสมัครปฏิบัติการสอนตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูภายในเวลาที่ก าหนด หากส่งไม่ทันถือว่าสละสิทธิ์ 

2) กำรเลือกสถำนศึกษำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
2.1 กรรมการประสานงานรายวิชาเป็นผู้รวบรวมใบสมัครของนักศึกษาปฏิบัติการสอนแล้ว 

ปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1.1) ส ารวจจ านวนนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาที่จะออกปฏิบัติการสอนประจ าปี 

การศึกษานั้น 
2.1.2) ตรวจสอบความถูกต้องของนักศึกษาตามเกณฑ์คุณสมบัติของนักศึกษา 

ปฏิบัติการสอน 
2.1.3) จัดประชุมชี้แจงข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2.1.4) พิจารณาข้อมูลด้านสถานศึกษาโครงการเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตด้าน 

ประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือให้นักศึกษาไปปฏิบัติการสอน 
2.1.5) จัดให้นักศึกษาเลือกระดับชั้นและสถานศึกษา 

2.2 ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูมีหน้าที่แจ้งสถานศึกษาพร้อมนัดหมายก าหนดวัน เวลา 
เพ่ือส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอน 

3) กำรประชุมชี้แจงนักศึกษำก่อนปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
    ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูโดยคณะกรรมการประสานงานรายวิ ชาการปฏิบัติการสอน                       
ในสถานศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบก าหนดเวลาและนัดหมายนักศึกษาเพ่ือประชุมชี้แจง เรื่องการปฏิบัติการสอน                 
ในสถานศึกษา 

การประชุมครั้งนี้นับเป็นการปฐมนิเทศของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาทุกคน 
ต้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและตรงตามเวลาที่นัดหมาย 

4) กำรส่งตัวนักศึกษำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
 4.1 ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มีหน้าที่ดังนี้ 

4.1.1 จัดท าทะเบียนรายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอน 
4.1.2 ประกาศรายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนตามรายชื่อสถานศึกษา 
4.1.3 จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
4.1.4 แจ้งข้อมูลทะเบียนรายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนต่อสถานศึกษาและก าหนดเวลา

นัดหมายการส่งตัวนักศึกษาต่อสถานศึกษา 
4.1.5 ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาเพ่ือส่งตัวนักศึกษาต่อสถานศึกษา 



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

4.1.6 ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู ติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ 
นิเทศก์สาขาวิชาเฉพาะและวิชาชีพครู 

4.2 คณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการ  
ดังนี้ 

4.2.1 วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูในการจัดท าปฏิทินและ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

4.2.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนและขอบข่ายภาระงานที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบ 
และนัดหมาย เวลา สถานที่เพ่ือการส่งตัวนักศึกษาต่อสถานศึกษา 

4.2.3 ส่งตัวนักศึกษาไปยังสถานศึกษาตามก าหนดเวลาที่นัดหมายไว้ 
4.3 นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 

4.3.1 ศึกษาคู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ติดตามข่าวสารการออกปฏิบัติการ 
สอนจากศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูและจากกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

4.3.2 ร่วมประชุมฟังค าชี้แจงจากศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูและคณะกรรมการ 
ประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

4.3.3 เลือกสถานศึกษา แจ้งผลต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาประจ าสาขา 
4.3.4 ร่วมประชุมรับทราบแนวทางการส่งตัว ณ สถานศึกษา 
4.3.5 เดินทางไปรายงานตัว ณ สถานศึกษาตามนัดหมาย 
4.3.6 เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายของสถานศึกษา 
4.3.7 พบครูพ่ีเลี้ยงและครูผู้สอนในสถานศึกษา รับทราบและหารือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ 

ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4.3.8 ศึกษาเอกสารและเตรียมการสอนล่วงหน้าโดยให้จัดท าปฏิทินการสอน จัดท าหน่วย 

การเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน และเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้แก่ครูพ่ีเลี้ยงก่อนปฏิบัติการสอน 1 สัปดาห์ รวมทั้งเตรียมสื่อ วัสดุและสิ่งของต่าง ๆ ที่จ าเป็น                     
ในการปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน 

4.4 สถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต มีหน้าที่ที่ต้องด าเนินการดังนี้ 
4.4.1 รับทราบข้อมูลการติดต่อประสานงานจากคณะศึกษาศาสตร์เรื่องการรับนักศึกษา 

ปฏิบัติการสอน 
4.4.2 จัดเตรียมรายชื่อครูพ่ีเลี้ยงประจ าวิชาและครูพี่เลี้ยงประจ าชั้น พร้อมแจ้งให้  

คณะศึกษาศาสตร์ทราบก่อนวันส่งตัว 
4.4.3 เข้าร่วมประชุมเพื่อท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นสถานศึกษา 

เครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตด้านประสบการณ์วิชาชีพครู 
4.4.4 จัดเตรียมการรับนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ตามก าหนดเวลา และเตรียมการ 
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ปฐมนิเทศ (ข้อมูลส าคัญได้แก่ วัฒนธรรมการท างานและการอยู่ร่วมกันขององค์กร ขอบข่ายภาระหน้าที่ในความ
รับผิดชอบที่จะมอบหมายแก่นักศึกษา แนวทางการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ บริการและสวัสดิการที่จัดให้นักศึกษา
และความคาดหวังของสถานศึกษา เป็นต้น) 

4.4.5 ประชุมประสานงานและท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างครูพี่เลี้ยง และครูทุกท่าน 
ในสถานศึกษาในประเด็นที่ส าคัญ ตลอดจนการปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติ ร่วมกันเพ่ือพัฒนากระบวนงานการ
เป็นสถานศึกษาเครือข่ายฯของคณะศึกษาศาสตร์ 

4.4.6 นัดหมายเวลาเพื่อส่งตัวนักศึกษาเข้าพบครูพ่ีเลี้ยงประจ าวิชาและครูพ่ีเลี้ยงประจ าชั้น  
และแจ้งข้อมูลที่ครูพ่ีเลี้ยงต้องเตรียมก่อนการรับตัวนักศึกษา เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการสอน เช่น 
หลักสูตร ก าหนดการสอน หน่วยการเรียนรู้และหนังสือแบบเรียนที่ต้องใช้ในการสอน เป็นต้น 

4.4.7 แจ้งนักศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะ และงานประจ าชั้น  
พร้อมมอบเอกสารที่เก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการเตรียมการสอนก่อนเปิดภาคเรียนแก่นักศึกษา 

4.4.8 ก าหนดแนวทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา 
5) กำรประชุมและกำรสัมมนำเตรียมควำมพร้อม 

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพครู 
และคณะกรรมการประสานงานรายวิชาฯ ด าเนินการด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม/ส่งเสริม
สมรรถนะด้านวิชาชีพครูของนักศึกษาก่อนปฏิบัติการสอน 

2.2.2 ขั้นปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ประกอบด้วยกิจกรรมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดังนี้ 
1) กำรปฏิบัติกำรสอนในสำขำวิชำเฉพำะ 

ข้อก าหนดของคุรุสภาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพก าหนดสาระการ 
ฝึกทกัษะและสมรรถภาพส าหรับการปฏิบัติงานสอนในสาขาวิชาเฉพาะไว้ดังนี้ 

(ก) สำระฝึกทักษะ 
1) การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4) การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
5) การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ 
6) การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
7) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
8) การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
9) การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
10) การสัมมนาทางการศึกษา 
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(ข) สมรรถนะ 
1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
3) สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
4) สามารถท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  
ส่วนภาระงาน ก าหนดการปฏิบัติการสอนจะต้องแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา มีหน่วยกิตรวมกัน 

ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน และชั่วโมงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 8 
คาบ ไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 120 ชั่วโมง  

2) กำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ในสถำนศึกษำ 
 ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงานอื่น ๆ ในหน้าที่ครู ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 8 คาบ ไม่น้อยกว่า 1       

ภาคเรียน ตามเกณฑ์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด ได้แก่ งานกิจการนักเรียน งานพัฒนาผู้เรียน งาน
โครงการทางวิชาการและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3) กำรสัมมนำและสะท้อนผลระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 
2. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติการสอนใน 

สถานศึกษา น ามาแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาตนเอง 
ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมทุกครั้งตามปฏิทินการปฏิบัติการสอน โดยศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ 

ครูจะส่งหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษา และให้นักศึกษาขออนุญาตสถานศึกษาเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมตามหนังสือที่
แจ้ง นักศึกษาคนใดที่ขาดการสัมมนาและการสะท้อนผล จะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบตามที่คณะก าหนดและมีผลต่อ
การยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

2.2.3 ขั้นสรุปผลกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ การสรุปและการรายงานผลการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู และการท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
เป็นข้อก าหนดของคุรุสภาที่ให้นักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต้องจัดท ารายงาน โดยภาคเรียนที่  1                  
จัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู                       
และภาคเรียนที่ 2 จัดท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ 

1) รำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียนด้วยกระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
ทำงวิชำชีพครู  

รายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพครู เป็นชิ้นงานส าคัญในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 นักศึกษาทุกคนต้องน าข้อมูลที่ใช้ใน
การปฏิบัติการสอน ข้อมูลจากแบบบันทึกต่าง ๆ มาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามรูปแบบและหัวข้อ                        
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ที่ก าหนด จากนั้นให้เรียบเรียงเขียนรายงานตามหัวข้อจนครบถ้วน และจัดท าเป็นรูปเล่มส่งศูนย์ประสบการณ์
วิชาชีพครูในเวลาที่ก าหนด 

2) รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เป็นชิ้นงานส าคัญในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  

นักศึกษาทุกคนต้องด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดให้ส าเร็จ และจัดท าเป็นรูปเล่มส่งศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู
ในเวลาที่ก าหนด 
 
หมำยเหตุ การด าเนินงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ข้อมูลทุกอย่างมีความสัมพันธ์เกี่ยว เนื่องกัน 
ดังนั้นนักศึกษาจะต้องทบทวนความรู้ ความเข้าใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน และต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
อย่างสม่ าเสมอ ควรจัดท าวิจัยในชั้นเรียน โดยสอบเค้าโครงวิจัยพร้อมสร้างเครื่องมือวิจัยและทดลองวิจัยให้เสร็จ
สิ้นภายในภาคเรียนที่ 1 และเขียนผลวิจัย เพ่ือท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมเตรียมน าเสนอผลงานวิจัยตาม
เวลาที่ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูก าหนดไว้ในภาคเรียนที่ 2  
* นักศึกษำต้องส่งงำนให้ครบทุกชิ้น ตำมเวลำที่ก ำหนด (ถ้ำไม่ส่งชิ้นงำนใดชิ้นงำนหนึ่งถือว่ำไม่ผ่ำนกำร
ปฏิบัติกำรสอน) 
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บทที่ 3 

กำรประเมินกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
 

หลักกำรและเหตุผล 
หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) และปริญญาตรี                  

ทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ที่ก าหนดโดยคุรุสภา ก าหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา                    
โดยให้ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงานกับสถานศึกษา ให้มีคณะผู้ประเมินเพ่ือท าหน้าที่ประเมินการ
ปฏิบัติการสอน และให้คณะกรรมการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู ก าหนดเงื่อนไขการตัดสินผลการประเมิน 
ระยะเวลาในการประเมิน ระยะเวลาส่งผลการประเมินให้ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู รวมทั้งหลักฐานการผ่าน
การประเมิน เป็นต้น โดยการประเมินจะต้องพิจารณาตามเกณฑ์การรับรองที่คุรุสภาก าหนด ซึ่งได้แก่ 

1. สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
2. สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
3. สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
4. สามารถจัดท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้สร้างแบบประเมินสมรรถนะทาง    

วิชาชีพครู ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ด้านการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ประเมินไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งคณะกรรมการศูนย์
ประสบการณ์วิชาชีพครู  ได้สร้างแบบประเมินส าหรับใช้ประเมิน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                                   
ทั้งนี้ ในภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาต้องส่งรายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู และในภาคเรียนที่ 2 ต้องส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
3.1 แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู   

สมรรถนะทำงวิชำชีพครู หมายถึง สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่ปรากฎในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 
 สมรรถนะทำงวิชำชีพครู หมายถึง สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน  ตามมาตรฐาน
วิชาชีพที่ปรากฏในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 
 สมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้  หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน การวิจัยและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน 
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 สมรรถนะด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์วางแผน 
สร้างเครือข่าย ร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และ
การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 สมรรถนะด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ครู  และจรรยำบรรณของวิชำชีพ  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ครู มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพผู้รับบริการ ผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ และสังคม 
 องค์ประกอบของกรอบสมรรถนะกำรประเมิน 
 องค์ประกอบของกรอบสมรรถนะการประเมิน ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 3 ด้าน ดังนี้ 

1) การจัดการเรียนรู้ 
2) ความสัมพันธ์ผู้ปกครองและชุมชน 
3) การปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

3.1.1 แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้   
      แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดและประเมิน 

สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ และน าผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

       ผู้ประเมินที่ท าหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 
1) อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผู้ที่ผู้บริหาร 

สถานศึกษามอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพ่ีเลี้ยง  กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาว
ต่างประเทศที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ตามหลักเกณฑ์
คุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการก าหนด  

2) บุคลากรของสถานศึกษาท่ีผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น  
และบุคลากรอ่ืนที่สถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้ กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินที่เป็นชาว
ไทย หรือชาวต่างประเทศที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ  โดยมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน
ประกาศ  
         3.1.2 แบบประเมินที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน ประกอบด้วย 
      3.1.2.1 แบบประเมินที่ 2.1 แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน  (ส ำหรับผู้ประเมินที่ไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ) 
      3.1.2.2 แบบประเมินที่ 2.2 แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน  (ส ำหรับผู้ประเมินที่เป็นผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ) 

       แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน มีวัตถุประสงค์ 
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เพ่ือวัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และน าผลการผ่านเกณฑ์
การประเมินไปใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
        ผู้ประเมินที่ท าหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย  

1) อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษา 
มอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพ่ีเลี้ยง กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่อยู่
ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่
คณะอนุกรรมการก าหนด  

2) บุคลากรของสถานศึกษาท่ีผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น  
และบุคลากรอ่ืนที่สถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้ กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินที่เป็นชาว
ไทย หรือชาวต่างประเทศที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน
ประกาศ 
 3.1.3 แบบประเมินที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนปฏิบัติหน้ำที่ครูและจรรยำบรรณ
ของวิชำชีพ  

แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
และน าผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

ผู้ประเมินที่ท าหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 
1) อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษา

มอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพ่ีเลี้ยง  กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่อยู่
ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่
คณะอนุกรรมการก าหนด  

2) บุคลากรของสถานศึกษาท่ีผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น และบุคลากร 
อ่ืนที่สถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้ กรณีท่ีผู้เข้ารับการประเมินที่เป็นชาวไทย หรือ 
ชาวต่างประเทศท่ีส าเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ  โดยมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศ 
3.2 แบบบันทึกกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

นักศึกษาต้องมีรายงานผลการสอนอย่างเป็นระบบ โดยนักศึกษาต้องบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ า
สัปดาห์ บันทึกหลังรับการนิเทศจากการอาจารย์นิเทศก์ ตามข้อแนะน าดังนี้ 

3.2.1 แบบบันทึกท่ี 1 บันทึกประจ ำสัปดำห ์
เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบสัปดาห์ ครูพ่ีเลี้ยงต้องท าหน้าที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้ง 

ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและการพัฒนานี้จะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
สิ่งที่ครูพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาต้องปฏิบัติ คือ การแลกเปลี่ยนในลักษณะที่เป็นกันเองของทั้งสองฝ่าย  

ซึ่งอาจเริ่มต้นก่อนโดยครูพ่ีเลี้ยง เช่น ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักศึกษาท าอะไรไปบ้าง แต่ละงานที่ท ามีจุดเด่น/ดี 
อย่างไร มีข้อบกพร่องอย่างไร และจะแก้ไขอย่างไร ครูพ่ีเลี้ยงควรให้ค าแนะน าที่ชัดเจน และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
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ซักถามเพ่ือสร้างความเข้าใจ เมื่อเข้าใจดีแล้ว นักศึกษาบันทึกข้อมูลนี้ลงในแบบบันทึกให้ครูพ่ีเลี้ ยงอ่านและให้
ความเห็นชอบโดยลงลายมือชื่อและวันเดือนปีก ากับไว้ทุกครั้ง หากข้อมูลที่นักศึกษาบันทึกไม่ตรงตามที่ครูพ่ีเลี้ยง
ต้องการสื่อสาร ให้ท้วงติงปรับแก้ไขให้เข้าใจตรงกันก่อนการลงนามของทั้งสองฝ่าย บันทึกประจ าสัปดาห์นี้ต้อง
เขียนด้วยลายมือเท่านั้น 

3.2.2 แบบบันทึกท่ี 2 บันทึกหลังรับกำรนิเทศ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากครูพ่ีเลี้ยงประจ าวิชาและอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาเฉพาะเป็นสิ่ง 

ส าคัญมาก ให้นักศึกษาบันทึกประเด็นต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในแบบบันทึก เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษา
ที่มีต่อความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆที่ได้รับ และเพ่ือเป็นหลักฐานในการก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองต่อไป 
3.3 แบบสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ให้นักศึกษาสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ของครูพ่ีเลี้ยงประจ าวิชา แล้วบันทึกลงในแบบสังเกตในประเด็น
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้รายละเอียด ยกตัวอย่าง หรือให้เหตุผลต่อประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ บรรยากาศในชั้นเรียนโดยรวม                  
(เช่น สนุกสนาน ธรรมดา ตึงเครียด) การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน (เช่น กระตือรือร้น เฉื่อยชา) 
กิจกรรมช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนมากน้อยเพียงใด (เช่น มาก ปานกลาง น้อย) ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียน ครูใช้ลักษณะการตั้งค าถามแบบใด (เช่น ใช่/ไม่ใช่ อะไร อย่างไร ท าไม) ลักษณะการสรุปบทเรียน 
(เช่น จากประเด็นที่ครูได้เตรียมมาก่อนจากแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในห้องเรียน) 

 



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

ตำรำงสรุปกำรใช้แบบประเมิน /แบบบันทึก /แบบสังเกต /อื่น ๆ    
สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย ที่ใช้ในกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและ

กำรปฏิบัติตน ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู รำยละเอียดังตำรำง  
 สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย ผู้ประเมิน จ ำนวนคร้ัง ก ำหนดกำรส่งผล

กำรประเมิน 
ให้ศูนย์ฯ 

แบบประเมินที ่1 
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ส ม ร ร ถ น ะ ท า ง
วิชาชีพครู ด้านการ
จัดการเรียนรู้   

ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา การจัดการ
เรี ยนรู้ สื่ อ  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

1.2 บูรณาการความรู้ และ
ศาสตร์การสอนในการ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ จั ด ก า ร
เรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีปัญญารู้คิด 
และมีความเป็นนวัตกร 

1.3 จั ดกิ จกรรมและสร้ า ง
บรรยากาศการเรียนยรู้ให้
ผู้ เรียนมีความสุขในการ
เรียน โดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน 

1.4 ดู แ ล  ช่ ว ย เ หลื อ  และ
พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
รายบุคคล ตามศักยภาพ 
สามารถรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบ 

1.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และ
ประยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์และมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น กิ จ ก ร ร ม
วิชาชีพ 

อ า จ า ร ย์ นิ เ ท ศ ก์
สาขาวิชาเฉพาะ 

3/ภาคเรียน ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติการสอนใน
แต่ละภาคเรียน 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
หรื อ  ผู้ ที่ ผู้ บริ หาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า
มอบหมายโดยไม่ใช่
ครูพี่เลี้ยง 

3/ภาคเรียน ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติการสอนใน
แต่ละภาคเรียน 

ครูพี่เลี้ยงประจ าวิชา 3/ภาคเรียน ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติการสอนใน
แต่ละภาคเรียน 



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย ผู้ประเมิน จ ำนวนคร้ัง ก ำหนดกำรส่งผล
กำรประเมิน 

ให้ศูนย์ฯ 
แบบประเมินที่ 2 
แบบประเมิน
สมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ด้าน
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
ประกอบด้วย 
แบบประเมินที่ 
2.1 แบบประเมิน
สมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ด้าน
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน  (ส าหรับผู้
ประเมินท่ีไม่ใช่
ผู้แทน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา) 

ด้านความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและ
ชุมชน 

2.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

2.2 สร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ยคว า ม
ร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน 

2.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทของ
ชุมชน และสามารถอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

2.4 ส่ ง เ ส ริ ม  อ นุ รั ก ษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

แบบประเมินที่ 2.1 
ส า ห รั บ อ า จ า ร ย์
นิ เ ทศก์ ส าขา วิ ช า
เฉพาะ 

3/ภาคเรียน ตามปฏิทิ นการ
ปฏิบัติการสอนใน
แต่ละภาคเรียน 

แบบประเมินที่ 2.1 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
หรื อ  ผู้ ที่ ผู้ บริ หาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า
มอบหมายโดยไม่ใช่
ครูพี่เลี้ยง 

3/ภาคเรียน ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติการสอนใน
แต่ละภาคเรียน 

แบบประเมินที่ 2.1 
ส าหรั บครู พี่ เ ลี้ ย ง
ประจ าวิชา 

3/ภาคเรียน ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติการสอนใน
แต่ละภาคเรียน 

แบบประเมินที่ 
2.2 แบบประเมิน
สมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ด้าน
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน  (ส าหรับผู้
ประเมินท่ีเป็น
ผู้แทน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา) 

ด้านความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและ
ชุมชน 

2.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

2.2 สร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ยคว า ม
ร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน 

2.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทของ
ชุมชน และสามารถอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

2.4 ส่ ง เ ส ริ ม  อ นุ รั ก ษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

แบบประเมินที่ 2.2 
ส า ห รั บ ผู้ แ ท น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมาย                        

3/ภาคเรียน ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติการสอนใน
แต่ละภาคเรียน 



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย ผู้ประเมิน จ ำนวนคร้ัง ก ำหนดกำรส่งผล
กำรประเมิน 

ให้ศูนย์ฯ 
แบบประเมินที่ 3 
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ส ม ร ร ถ น ะ ท า ง
วิ ช า ชีพครู  ด้ า น
ปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ค รู
และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
 

ด้านปฏิบัตหิน้าท่ี
ครูและ
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

3.1  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู 

3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจ
ใ ส่ แ ล ะ ย อ ม รั บ ค ว า ม
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 

3.3 สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียน
ให้ เป็นผู้ ใฝ่ เ รี ยนรู้ และ
ผู้สร้างนวัตกรรม 

3.4 พัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

3.5 ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง 

3.6 จรรยาบรรณต่อตนเอง 
3.7 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3.8 จรรยาบรรณต่อ

ผู้รับบริการ 
3.9 จรรยาบรรณต่อผู้ ร่ วม

ประกอบวิชาชีพ 
3.10 จรรยาบรรณต่อสังคม 

อ า จ า ร ย์ นิ เ ท ศ ก์
วิชาชีพครู 

3/ภาคเรียน ตามปฏิทิ นการ
ปฏิบัติการสอนใน
แต่ละภาคเรียน 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
หรื อ  ผู้ ที่ ผู้ บริ หาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า
มอบหมายโดยไม่ใช่
ครูพี่เลี้ยง 

3/ภาคเรียน ตามปฏิทิ นการ
ปฏิบัติการสอนใน
แต่ละภาคเรียน 

ครูพี่เลี้ยงประจ าชั้น 3/ภาคเรียน ตามปฏิทิ นการ
ปฏิบัติการสอนใน
แต่ละภาคเรียน 

   

แบบสังเกต แบบสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ 

 อ า จ า ร ย์ นิ เ ท ศ ก์
สาขาวิชาเฉพาะ 

อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

ส่งอาจารย์นิ เทศก์
ตามก าหนดการส่ง
งานในปฏิ ทิ น  / 
รวบรวมส่ ง เมื่ อ 
สิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 
และ 2 

แบบบันทึกที ่1 แบบบันทึก
ประจ าสัปดาห ์

 ครูพี่เลี้ยงประจ าวิชา สัปดาห์ 
ละ 1 ครั้ง 

ส่งอาจารย์นิ เทศก์
ตามก าหนดการส่ง
งานในปฏิ ทิ น  / 
รวบรวมส่ ง เมื่ อ 
สิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 

ครูพี่เลี้ยงประจ าชั้น 
อ า จ า ร ย์ นิ เ ท ศ ก์
สาขาวิชาเฉพาะ 

อย่างน้อย
15 ครั้ง 



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย ผู้ประเมิน จ ำนวนคร้ัง ก ำหนดกำรส่งผล
กำรประเมิน 

ให้ศูนย์ฯ 
และ 2  (อย่างน้อย 15 
ครั้ง) 

แบบบันทึกที ่2 แบบบันทึกหลัง
รับการนิเทศ 

 ครูพี่เลี้ยงประจ าวิชา 3 ครั้ง ส่งอาจารย์นิเทศก์ 
และครูพี่ เลี้ยงตาม
ก าหนดการส่งงานใน
ปฏิทิน / รวบรวมส่ง
เมื่อ สิ้นสุดภาคเรียน
ที ่1  และ 2 

อ า จ า ร ย์ นิ เ ท ศ ก์
สาขาวิชาเฉพาะ 

3 ครั้ง 

หมำยเหตุ : แบบสังเกต แบบบันทึกท่ี 1 และ 2 รวบรวมส่งเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 และ 2                   
 
3.4 กำรท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียนด้วยกระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพครู  

3.4.1 หลักกำร 
การจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ 

เรียนรู้ทางวิชาชีพครู เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากผลการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่นแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตและสะท้อนผลการจัดการ
เรียนรู้  แบบสัมภาษณ์นักเรียน ฯลฯ ตามแนวทางของโครงการการด าเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional 
Learning Community : E-PLC) โดยตั้งประเด็นเพ่ือเขียนรายงาน ได้แก่ ด้านผลการจัดการเรียนรู้ และด้านผล
การพัฒนาผู้เรียน โดยน าการสะท้อนผลจากกระบวนการกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community: E-PLC) 
สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ทักษะการท างาน ทักษะความเป็นครูและ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ด้วยการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้ เรียน               
ผ่านการน าเสนอเป็นรายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครู 
3.5 กำรท ำรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 

3.5.1 หลักกำรข้อบังคับของคุรุสภำว่ำด้วยมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพ               
ได้ให้ความหมายของ “มำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ” ว่าเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอ
ที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ 
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3.5.2 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
ก. นักศึกษาจะต้องน าเสนอเค้าโครงการวิจัยและต้องน าเสนอผลการวิจัยด้วยวาจา (Oral  

presentation) ด้วยตนเอง จึงจะถือว่ามีสิทธิ์ในการส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
ข. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักพิจารณาและลงลายมือชื่อก่อนด าเนินการสอบและส่งให้ศูนย์ฯ 
ค. จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 4 แผน 
ง. รูปเล่มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ก่อนส่งจะต้องมีลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักรับรอง 

การตรวจจึงจะถือว่าสมบูรณ์ 
จ. หากนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถูกลดผลการเรียนอย่าง 

น้อย 1 ระดับ 
3.5.3 กำรจัดพิมพ์และจัดท ำรูปเล่มกำรวิจัย 
ในการจัดพิมพ์การวิจัย ให้นักศึกษาจัดพิมพ์งานวิจัยตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ดังตัวอย่างในภาคผนวก 
3.1 การจัดท ารูปเล่ม ก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารูปเล่มตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย             

แต่ปรับเปลี่ยนเรื่องการเข้าเล่ม โดยก าหนดให้เข้าเล่มแบบสันกาวเป็นแบบปกอ่อน ใช้กระดาษสีขาวไม่มีลวดลาย 
ตัวหนังสือสีด า พิมพ์ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย และปีการศึกษาที่จบที่สันของรายงาน 

3.2 การส่งรูปเล่ม ก่อนส่งรูปเล่มให้นักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
3.2.1 การจัดท ารูปเล่ม ก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารูปเล่มตามระเบียบของบัณฑิต 

วิทยาลัยแต่ปรับเปลี่ยนเรื่องการเข้าเล่ม ก าหนดให้เข้าเล่มแบบสันกาวเป็นแบบปกอ่อน ใช้กระดาษสีขาวไม่มี
ลวดลายตัวหนังสือสีด า พิมพ์ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและปีการศึกษาท่ีจบที่สันของรายงาน 

3.2.2 การส่งรูปเล่ม ก่อนส่งรูปเล่มให้นักศึกษาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 1). ตรวจแก้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยหลัก 
 2). อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยหลักลงนามอนุมัติก่อนส่งที่ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู 

หลังจากนั้น ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูจะด าเนินการให้ประธานคณะกรรมการประสาน 
งานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ลงนามตามล าดับ 

3.5.4 สัดส่วนของคะแนนงำนวิจัยในชั้นเรียน 
สัดส่วนคะแนนงำนวิจัย 

องค์ประกอบของงำนวิจัย  คะแนน 

การน าเสนอเค้าโครงการวิจัย  5%  
การน าเสนองานวิจัย  5%  
รูปเล่มและคุณภาพของการวิจัยและความสม่ าเสมอ  10%  

รวม  20%  
หมำยเหตุ: ถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งถือว่าไม่ผ่านกระบวนการวิจัยและการปฏิบัติการสอน 
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3.5.5 แนวทำงกำรประเมินกำรวิจัยในชั้นเรียน 
แนวทางการประเมินคุณภาพของงานวิจัยในชั้นเรียน 

3.5.5.1 กำรประเมินกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน 
รำยงำนกำรประเมิน รำยละเอียดกำรประเมิน 

การน าเสนอเค้าโครงการวิจัย  เค้าโครงการวิจัยและการน าเสนอ 
ความสม่ าเสมอในการด าเนินการวิจัย  
 

การเข้าร่วมกิจกรรมวิจัย การพบอาจารย์ที่
ปรึกษา การส่งงานที่มอบหมายตรงเวลา 
การแก้ไขปรับปรุงงาน ฯลฯ 

การน าเสนอการวิจัย 
รูปเล่มงานและคุณภาพของการวิจัย  

ในแนวทางข้อ 3.5.5.2 

 

3.5.5.2 แนวทำงกำรประเมินรูปเล่มงำนวิจัย และกำรน ำเสนอผลงำนกำรวิจัย 
ในการประเมินคุณภาพของรายงานการวิจัย ทั้งในส่วนของเค้าโครงการวิจัย และรูปเล่มรายงาน 

วิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยหลักพิจารณาประเมินคุณภาพของผลงานวิจัย จากแนวทางดังต่อไปนี้ 
1) ความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

1.1) ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัย เพ่ือตอบปัญหา 
ของการวิจัยนั้น ๆ 

1.2) ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสภาพปัจจุบัน 
1.3) ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.2) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
2.3) ความเป็นไปได้ในการท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

3) การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ความครอบคลุมของแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.2) การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.3) งานวิจัยที่น ามาอ้างอิงมีความทันสมัยและเชื่อถือได้ 

4) วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1) ความเหมาะสมของวิธีการวิจัยและข้ันตอนที่ใช้ 
4.2) ความสอดคล้องของวิธีด าเนินการวิจัยจากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
4.3) ความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง การเลือกประชากร 
4.4) ความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.5) ความถูกต้องของวิธีการ/สถิติวิเคราะห์ข้อมูล 
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5) ผลการวิจัย 
5.1) ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ครบถ้วน 
5.2) ผลการวิจัยมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
5.3) ผลการวิจัยเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อสาขาวิชา 

6) การอภิปรายผลการวิจัย 
6.1) ความสามารถในการอธิบายความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างผลการวิจัยกับทฤษฎี/ 

สมมุติฐาน/งานวิจัยที่ผ่านมา 
6.2) ความสามารถในการอภิปรายผลที่ชัดเจนและช่วยให้เกิดความเข้าใจในผลการวิจัย 

ได้มากยิ่งขึ้น 
6.3) ความสามารถในการอภิปรายผลให้เห็นจุดเด่นและข้อจ ากัดของงานวิจัย ที่น าไปสู่การ 

ให้ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 
7) การสรุปและข้อเสนอแนะ 

7.1) ความสามารถในการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจน 
7.2) ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
7.3) ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปมีความเป็นไปได้ในการต่อ 

ยอดจากผลการวิจัยในครั้งนี้ 
8) คุณภาพของการเขียนรายงานการวิจัย 

8.1) ความถูกต้องและเหมาะสมของการจัดโครงสร้างและล าดับเนื้อหา 
8.2) การล าดับตัวเลขของหัวข้อเป็นระบบและชัดเจน 
8.3) ความถูกต้องของการอ้างอิง 
8.4) ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้ในการเขียน 
8.5) ความเหมาะสมของการน าเสนอแผนภูมิ/แผนภาพ/ตาราง เข้าใจได้ง่าย 
8.6) ความถูกต้องของบรรณานุกรมเป็นไปตามหลักวิชาการ 

3.6 แนวทำงกำรน ำเสนองำนวิจัยในชั้นเรียน 
3.6.1) ความส าคัญของปัญหาในงานวิจัย 
3.6.2) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
3.6.3) วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.6.4) ผลการวิจัย 
3.6.5) ประโยชน์และคุณค่าของงานวิจัย 
3.6.6) ความเหมาะสมของสื่อ ชิ้นงาน ที่ใช้ในการน าเสนอ 
3.6.7) ความสามารถในการน าเสนอ 

3.7 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและปริมำณงำนของผู้ร่วมวิจัย 
เนื่องจากงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย คือ 
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ผู้วิจัย ได้แก่ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยหลัก ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาเฉพาะ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยร่วม ได้แก่ ครูพ่ีเลี้ยงประจ าวิชา 

คณะกรรมการประสานงานรายวชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 และ 2 จึงได้ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบและสัดส่วนของปริมาณงาน ดังนี้ 
 

สถำนภำพ ร้อยละปริมำณงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ผู้วิจัย 

 
50 ออกแบบการวิ จั ย  ด า เนิ นการวิ จั ย  วิ เคราะ ห์ข้ อมูล                         

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

 
40 ร่วมออกแบบการวิจัย ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย 

อภิปรายผล ให้ข้อเสนอแนะ อนุมัติให้น าเสนอเค้าโครง                 
และสอบน าเสนอปากเปล่า 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 10 ร่วมวางแผนงาน ร่วมด าเนินการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ 

หมายเหตุ: กรณีไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สัดส่วนปริมาณงานของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นร้อยละ 50 
  
3.8 กำรประเมินผลรำยวิชำกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1-2   
 ค่ำน้ ำหนักกำรให้คะแนนของผู้ประเมิน 
 กรณีเป็นอยู่ระหว่ำงศึกษำในหลักสูตรปริญญำทำงกำรศึกษำ หรือเทียบเท่ำที่คุรุสภำรับรอง                          
ที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                    
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและ                  
การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2564 

1) ค่าน้ าหนักการให้คะแนนของผู้ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ให้มีสัดส่วน ดังนี้ 
อาจารย์นิเทศก์ : ครูพ่ีเลี้ยง : ผู้บริหาร = 50 : 40 : 10 

2) ค่าน้ าหนักการให้คะแนนของผู้ประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน                       
ให้มีสัดส่วน ดังนี้ 

อาจารย์นิเทศก์ : ครูพ่ีเลี้ยง : ผู้บริหาร = 30 : 40 : 30 
      โดยค่าน้ าหนักการให้คะแนนของผู้บริหาร ก าหนดให้มีผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน
ร่วมด้วย และให้มีค่าน้ าหนักเป็นร้อยละ 15 ของค่าน้ าหนักการให้คะแนนนของผู้บริหาร ทั้งนี้  ให้ผู้ประเมินที่เป็น
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาประเมินผู้เข้ารับการประเมินของแต่ละสถาบันในภาพรวม และให้น าผลคะแนน
ไปเป็นคะแนนการประเมินของผู้เข้ารับการประเมินเป็นรายบุคคล 

3) ค่าน้ าหนักให้คะแนนของผู้ประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ให้มีสัดส่วน ดังนี้ 

อาจารย์นิเทศก์ : ครูพ่ีเลี้ยง : ผู้บริหาร = 30 : 40 : 30 
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อาจารย์นิเทศก์ สาขาวิชาเฉพาะ 25% 10%  10% 5%    50% 
วิชาชีพครู 10%        10% 

ครูพี่เลี้ยง ประจ าวิชา 15%        15% 
ประจ าช้ัน 5%     5%   10% 

ประสานงานรายวิชา   5%     2.5% 7.5% 
ด าเนินงานรายวิชา       5% 2.5% 7.5% 
รวม 55% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 100% 

 
น้ ำหนักคะแนนวิชำกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2 ภำคกำรศึกษำปลำย 
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อ า จ า ร ย์
นิเทศก ์

ส า ข า วิ ช า
เฉพาะ 

25% 10%  10% 5%    50% 

วิชาชีพครู 10%        10% 
ครูพี่เลี้ยง ประจ าวิชา 15%        15% 

ประจ าช้ัน 5%     5%   10% 
ประสานงานรายวิชาราย        2.5% 2.5% 
ด าเนินงานรายวิชา   5%    5% 2.5% 12.5% 
รวม 55% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 100% 

 
แบบบันทึกต่าง ๆ  ได้แก่ แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกประจ าสัปดาห์ แบบบันทึกหลังรับการ

นิเทศ และอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด 
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ตำรำงแสดงเกณฑ์กำรประเมินผลกำรเรียนรำยวิชำกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 และ 2 
 

ค่ำน้ ำหนักคะแนน ระดับคะแนน 
90 ขึ้นไป A 
85 – 89 B+ 
80 – 84 B 
75 – 79 C+ 
70 – 74 C 
65 – 69 D+ 
60 – 64 D 
น้อยกว่า 60 F 

 
หมำยเหตุ  :  กำรประ เ มินผลกำร เ รี ยน ใช้หลั กกำรแบบอิง เกณฑ์ ซึ่ ง มีคะแนนมำจำกหลำยๆ                                     
ส่วน ผ่ำนกระบวนกำรค ำนวณมำเบื้องต้นแล้ว ตำมที่ศูนย์ประสบกำรณ์วิชำชีพครูส่งผลคะแนนถึง                         
แต่ละสำขำวิชำ สำขำวิชำมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและรับรองผลตำมคะแนนที่ปรำกฏ                        
ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสำขำวิชำมีมำตรฐำนเดียวกัน 
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บทที่ 4 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู 

 (Professional Learning Community: PLC) 
หลักกำรส ำคัญ 

กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เป็นแนวคิดที่สอดคล้อง
กับแนวคิดของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของนักการศึกษาที่มี
ข้อตกลงร่วมกันอย่างมั่นคงว่าจะแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการร่วมกันสะท้อน
คิด การลงไปเยี่ยมติดตามเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่จริงจนกว่าจะเห็นผลของการปฏิบัติที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น หรือได้
แนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้น (Best Practice) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง (Mentor) ของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่ออกปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนนั้นเป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งต่อการหล่อหลอมโลกทัศน์ การสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องต่อการเข้าสู่วิชาชีพครู ทั้งในด้านการสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวกับบทบาทภาระหน้าที่ของครู ตลอดจน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซ้ึงในส่วนที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักศึกษาครู การเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนักศึกษาครูที่ก าลังจะเป็นบุคคลที่เข้าสู่วิชาชีพในอนาคต ซึ่งวิจารณ์ พานิช (2555) ได้อธิบายถึงแนวคิดชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า เป็นเครื่องมือส าหรับให้ครูรวมตัวกันเป็นชุมชน ร่วมกันลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อันน าไปสู่การก าหนดปัญหาการวิจัย และการท าวิจัยในชั้นเรียนที่ทรงพลัง ช่วยใน
การออกแบบวิธีวิทยาการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ผลการวิจัยออกมาเป็นความรู้
ใหม่ทีส่อดคล้องกับบริบทความเป็นจริงของสังคมและเชื่อมโยงไปสู่ชีวิตจริงของผู้เรียน ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
แนวคิดชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการวิจัย ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการวิจัย 
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การใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยมีครูพ่ีเลี้ยงเป็นแกนน าในการท างานตามกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพร่วมกับนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศก์จากสถาบันผลิตครูและผู้บริหารโรงเรียนจะเป็น
แนวทางในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นภาคปฏิบัติของจรรยาบรรณวิชาชีพในบริบทของสถานศึกษา
นั้น ๆ อย่างแท้จริง จะท าให้ครูพ่ีเลี้ยงเกิดความตระหนักในการที่ต้องท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิต นักศึกษา
ครู จะต้องให้ค าชี้แนะ ให้ค าปรึกษาในระหว่างที่นักศึกษาได้ปฏิบัติการสอนนักเรียนอยู่ในห้องเรียนด้วย จะท าให้
เกิดการพัฒนาทั้งด้านจรรยาบรรณวิชาชีพของครูพ่ีเลี้ยง ของนักศึกษาครู ผู้บริหาร อาจารย์นิเทศก์ นอกจากนั้นยัง
หมายรวมไปถึงการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย  
   

เป้ำหมำย 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปฏิบัติหน้าที่
เป็นครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาครูกับนักศึกษาครูชั้นปีที่ก าลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเป็นแนวในการด าเนินการ ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ กระบวนการเรียนรู้จรรยาบรรณวิชาชีพภาคปฏิบัติการในสนาม
ของวิชาชีพอย่างแท้จริง และเชื่อมโยงไปสู่การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการ
ปลูกฝังแนวปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูลึกลงสู่จิตวิญญาณของบุคคลที่เป็นครูและก าลังจะเป็นครูในอนาคต  
 

วิธีด ำเนินกำร 
ขั้นตอนด าเนินการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาท าความเข้าใจหลักการและแนวคิดโดยอ่านคู่มือปฏิบัติการสอน พร้อมกับเข้ารับฟัง

ค าชี้แจงการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ขั้นตอนที่ 2 สร้างทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทีม PLC) ตามบริบทสภาพพ้ืนที่การท างานของ

นักศึกษาและโรงเรียน พร้อมจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยทีมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้  
 (1) นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Model Teacher)  
 (2) เพ่ือนนักศึกษา (Buddy Teacher)  
 (3) ครูพ่ีเลี้ยงประจ าวิชา หรือครูพ่ีเลี้ยงประจ าชั้น (Mentor) 
 (4) ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (Administrator) 
 (5) อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาเฉพาะ (Expert) 
ขั้นตอนที่ 3 นักศึกษาด าเนินการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพครูร่วมกับทีม PLC ทั้งนี้สามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนให้
สอดคล้องไปด้วยกันได้ โดยมีข้ันตอนย่อยดังนี้ 

 (1) วิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน และระบุประเด็นปัญหาที่จะพัฒนา (ค้นหาโจทย์วิจัย) 
 (2) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน ที่สอดคล้องกับปัญหาผู้เรียน เตรียมสื่อการสอน 

โดยมีการประชุมร่วมกันกับทีม PLC และสะท้อนคิดปรับปรุงพัฒนาร่วมกัน 

 (3) ปฏิบัติการสอนโดยอาจมีการเปิดชั้นเรียนให้อาจารย์นิเทศก์/ครูเลี้ยง ไดร้่วมกันนิเทศการสอน 
 (4) สะท้อนผลหลังการสอน บันทึกผลที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ต้องปรับปรุง  



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงกระบวนการวิจยัเชิงปฏบิัติการในช้ันเรียน 

ทั้งนี้การด าเนินการให้เห็นวงจรการพัฒนา จ านวน 3 วงรอบ ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการนิเทศของ
อาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง ตามปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ
ก าหนด   
 
ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษาสรุปผลการพัฒนาผู้เรียนโดยถ่ายทอดประสบการณ์ปฏิบัติผ่านกระบวนการสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในชุมชนนักปฏิบัติในโรงเรียน แล้วจัดท า “รำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้และ
พัฒนำผู้เรียนด้วยกระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู” 
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ชื่อเล่มรำยงำน  <ใส่ชื่อรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และโรงเรียนที่นักศึกษาปฏิบัติการสอน> 
 

รำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียน 
ด้วยกระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู  

รายวิชา...................................กลุ่มสาระการเรียนรู้........................ชั้น.............โรงเรียน.............. .................. 
<ใส่ชื่อนักศึกษา รหัส สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา> 

 

 
บทสรุป  <เขียนสรุปภายใน 1 หน้ากระดาษ เป็นการเล่าสรุปปัญหาที่พบ วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา ผลที่
เกิดข้ึน และบทเรียนที่ได้รับ> 
 
สำรบัญ  <ระบุต าแหน่งหัวข้อเนื้อหา และหน้าของเอกสาร เพ่ือให้เป็นระบบและค้นหาได้ง่าย> 
 
หลักกำรและเหตุผล <แนวทางการเขียน ดังตัวอย่าง> 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ก าหนดให้การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี  (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2552)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นกระบวนการของการปฏิบัติ
หน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครูที่ต้องน าความรู้เชิงแนวคิดทฤษฎีจากสถาบันที่ผลิตไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
ที่จัดการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะและด้านการพัฒนาผู้เรียน โดยเป็นไปตาม
แนวคิดของหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ที่ก าหนดให้มีกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยการพัฒนาผู้เรียนที่ส าคัญ คือ การพัฒนา
องค์รวมของความเปน็มนุษย์ให้ครบทุกด้านทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม   

สถานศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) หมวดที่ 4 ที่ก าหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า ผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการ
เผชิญสถานการณ ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปัจจุบัน
สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน จึงต้องเตรียมความพร้อมผู้เรียน
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยใช้กระบวนการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยผ่านกลยุทธ์การให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ ยวข้องกับการท าหน้าที่ก ากับดูแลการฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ใช้บทบาทของการท าตัวให้เป็นแบบอย่างแก่ครูรุ่นน้องรวมถึงการบูรณาการระหว่าง
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนกับการสร้างจิตส านึกในการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมี
อุดมการณ์โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งเน้นไปสู่การน าไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นรูปธรรม 2) 
เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษาโดยการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) เพ่ือสร้างประสบการณ์การบูรณาการหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนโดยมีครูประจ าการเป็นผู้น าและก ากับดูแลเป็นแบบอย่าง
โดยมีกรอบแนวคิด คือ วิชาชีพชั้นสูงทุกวิชาชีพ จะมีระบบทางสังคมที่ก ากับควบคุมสมาชิกในแวดวงวิชาชีพนั้นให้
มีกรอบการปฏิบัติตนที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่กระท าการใด ๆ ที่จะท าให้วิชาชีพนั้นเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี 
สมาชิกของวิชาชีพนั้นจะมีแบบแผนทางจริยธรรมที่เป็นกรอบแห่งการอ้างอิงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ 
ปฏิบัติตน ในระหว่างการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ และการที่จะท าให้สมาชิกในวิชาชีพนั้นมีความม่ันคง มุ่งม่ัน ปฏิบัติ
ตนตามกรอบแห่งจรรยาวิชาชีพนั้นได้ จ าเป็นจะต้องมีทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีแนวทางการ
ประพฤติ ปฏิบัติ แสดงออกได้อย่างเหมาะสมและมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับลักษณะของจรรยาบรรณวิชาชีพ  

กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของนักการศึกษาที่มีข้อตกลงร่วมกันอย่างมั่นคงว่าจะแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการร่วมกันสะท้อนคิด การลงไปเยี่ยมติดตามเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันในพ้ืนทีจ่ริงจนกว่าจะเห็นผล
ของการปฏิบัติที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น หรือได้แนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้น (Best Practice) ครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง (Mentor) ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ออกปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนนั้นเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญยิ่งต่อการหล่อหลอมโลกทัศน์ การสร้างความเขา้ใจที่ถูกต้องต่อการเข้าสู่วิชาชีพครู ทั้งในด้านการสร้าง
ความเข้าใจที่เกี่ยวกับบทบาทภาระหน้าที่ของครู ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในส่วนที่เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักศึกษาครู การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาครูที่ก าลังจะเป็นบุคคลที่เข้าสู่วิชาชีพ
ในอนาคต ซ่ึงวิจารณ์ พานิช (2555) ได้อธิบายถึงแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า เป็นเครื่องมือส าหรับให้ครู
รวมตัวกันเป็นชุมชน ร่วมกันลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อันน า ไปสู่                         
การก าหนดปัญหาการวิจัย และการท าวิจัยในชั้นเรียนที่ทรงพลัง ช่วยในการออกแบบวิธีวิทยาการวิจัย การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ผลการวิจัยออกมาเป็นความรู้ใหม่ที่ สอดคล้องกับบริบทความเป็น
จริงของสังคมและเชื่อมโยงไปสู่ชีวิตจริงของผู้เรียน 

การใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยมีครูพ่ีเลี้ยงเป็นแกนน าในการท างานตามกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพร่วมกับนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศจากสถาบันผลิตครูและผู้บริหารโรงเรียนจะ                         
เป็นแนวทางในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นภาคปฏิบัติของจรรยาบรรณวิชาชีพในบริบ ทของ
สถานศึกษานั้น ๆ อย่างแท้จริง จะท าให้ครูพ่ีเลี้ยงเกิดความตระหนักในการที่ต้องท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นิสิต นักศึกษาครู จะต้องให้ค าชี้แนะ ให้ค าปรึกษาในระหว่างที่นักศึกษาได้ปฏิบัติการสอนนักเรียนอยู่ในห้องเรียน
ด้วย จะท าให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านจรรยาบรรณวิชาชีพของครูพ่ีเลี้ยง ของนักศึกษาครู ผู้บริหาร อาจารย์นิเทศก์ 
นอกจากนั้นยังหมายรวมไปถึงการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย  
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 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาครูกับนักศึกษาครูชั้นปีที่ก าลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา                     
โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเป็นแนวในการด าเนินการ ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นกระบวนการเรียนรู้
จรรยาบรรณวิชาชีพภาคปฏิบัติการในสนามของวิชาชีพอย่างแท้จริง และเชื่อมโยงไปสู่การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการปลูกฝังแนวปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูลึกลงสู่จิตวิญญาณ
ของบุคคลที่เป็นครูและก าลังจะเป็นครูในอนาคต  
 

วัตถุประสงค์   <ปรับเปลี่ยนไปตามประเด็นปัญหา รายวิชา ระดับชั้นที่สอน> 
เพ่ือพัฒนา..........................................(ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/การคิดวิเคราะห์/ทักษะ/คุณลักษณะหรือ

อ่ืน ๆ) ของนักเรียนในรายวิชา.............................................................ชั้น............................... โดยใช้ (รูปแบบ/
กระบวนการ/เทคนิค/วิธีการ/โมเดล/สื่อ ฯลฯ) ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

กลุ่มเป้ำหมำย  
นักเรียนชั้น..................................................จ านวน............คน เลือกมาโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้  
<นักเรียนเป็นกลุ่มที่ก าลังประสบปัญหาเกี่ยวกับ.......................โดยดูจากหลักฐาน/ร่องรอย เช่น คะแนนสอบ การสังเกต 

การสัมภาษณ์พูดคุย เอกสาร บันทึกผล ฯลฯ > 
 

ทีมชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ (PLC)  <ระบุตามที่ได้ด าเนินการจริง>  
ตัวอย่างการน าเสนอทีม PLC    

ที ่ ชื่อนำมสกลุ บทบำทในทีม ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1  Model Teacher  <นักศึกษา> 
2  Buddy Teacher1  <เพื่อนนักศึกษา> 
3  Buddy Teacher2  <เพื่อนนักศึกษา> 
4  Buddy Teacher3  <เพื่อนนักศึกษา> 
5  Mentor1  <ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง> 
6  Mentor2  <อาจารย์นิเทศก์> 
7  Administrator  <ผู้บริหารโรงเรียน> 
8  Expert2  <อาจารย์นิเทศก์> 

 
ลงช่ือ ................................................... ผู้อ านวยการโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                                                     (..........................................) 
                                                             วัน/เดือน/ปี 

ข้อแนะน ำ ในการสร้างทีม PLC ประกอบด้วย Model Teacher เป็นตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
Buddy Teacher อาจเป็นเพื่อนของนักศึกษาที่อยู่สาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาได้ Mentor เป็นครู/อาจารย์พี่เลี้ยงประจ า
รายวิชา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงประจ าช้ัน Administrator เป็นผู้บริหารโรงเรียน อาจเป็นผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ Expert เป็นอาจารย์นิเทศก์จากคณะ อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ 
นักวิจัย หรือนักวิชาการ  



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

   ตัวอย่างการน าเสนอทีม PLC  

 
 

วิธีด ำเนินกำร 
กำรด ำเนินงำนวงรอบท่ี 1 , 2 , 3 < ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 วงรอบ> ตำมขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. ระบุปัญหำและประเด็นปัญหำที่จะพัฒนำนักเรียนร่วมกับทีมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

   ตัวอย่ำงกำรระบุปัญหำและวิเครำะห์สำเหตุโดยใช้แผนภูมิก้ำงปลำ (ให้อธบิำยโดยสังเขป พร้อมแผนภำพประกอบ) 

 
 

2. ศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎี และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง <เขียนให้กระชับได้ใจความส าคญั> 

เพ่ือศึกษา/พัฒนา…………………………………………………………………………………………………………………….. 
โดยไดศ้ึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ข้อแนะน ำ ทีม PLC ร่วมกันประชุมเพื่อก าหนดประเด็นปัญหาที่จะพัฒนาผู้เรียน โดยอาจพิจารณา ดังต่อไปนี ้
 1) นักเรียนในห้องมีจ านวนกี่คน ระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างไร และระดับความสามารถโดยรวม

ของห้องเป็นอย่างไร ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีผ่านมามีปัญหาอะไรบ้าง  
2) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในลักษณะที่เป็นปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่องที่ก าลังจะใช้สอนนั้นคาดเดาหรือ

เทียบเคียงกับระดับความสามารถของนักเรียนแล้วอะไรที่น่าจะเป็นปัญหาที่ส าคัญ 
3) เมื่อได้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนแลว้ จะใช้นวัตกรรมทางการศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หรือเทคนิคใดเพื่อแก้ไข

ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน โดยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการเช่ือมโยงไปสู่งานวิจัยในช้ัน
เรียน 

 
3. พัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกับทีม PLC  
<จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ตามวงรอบและช่วงเวลารับการนิเทศ> 

 

กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู ้รำยวิชำ.......................................... ชั้น............. 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 

เรื่อง...........................................................                                    เวลำ ..................... คำบ (นำที) 
สอนวันที่ …..... เดือน …….... พ.ศ. …....…                               ภำคเรียนที่ ......... ปีกำรศึกษำ 2565 
ผู้สอน ......................................                 โรงเรียน .............................................................................. 
ผู้ร่วมสร้ำงแผนฯ ........................................................................................................................................ 

<แนบแผนการจัดการเรียนรู้> 
 

 

ผลสะท้อนกำรร่วมสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ <หัวข้อส าคัญในแผนการจัดการเรียนรู้> 
รำยกำร กำรสะท้อนผล แนวทำงกำรปรับปรุง 

สาระส าคญั   
จุดประสงค์การเรียนรู ้   
สาระการเรียนรู ้   
กิจกรรมการเรียนรู ้   
สื่อและแหล่งเรยีนรู ้   
การวัดและประเมินผล   
อื่น ๆ (โปรดระบุ................)   

 

ทีม PLC ร่วมสะท้อนผลแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
ประกอบด้วย..................................................................... 

 



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

ภาพ A แสดงการร่วมสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้ 

ผลสะท้อนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ <ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับรูปแบบท่ีนักศึกษาเลอืกใช้> 
รำยกำร กำรสะท้อนผล แนวทำงกำรปรับปรุง 

การเตรียมการสอน 
 

  

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นที่ 1 ............................. 
....(ระบุกิจกรรมในแผนฯ โดยย่อ)....... 

  

ขั้นที่ 2 .............................. 
....(ระบุกิจกรรมในแผนฯ โดยย่อ)....... 

  

ขั้นที่ 3 .............................. 
....(ระบุกิจกรรมในแผนฯ โดยย่อ)....... 

  

ขั้นที่ 4 .............................. 
....(ระบุกิจกรรมในแผนฯ โดยย่อ)....... 

  

ขั้นที่ 5 .............................. 
....(ระบุกิจกรรมในแผนฯ โดยย่อ)....... 

  

การใช้เวลาในการสอน   
ภาพรวมการเรยีนรู้ของผู้เรียน   
วัฒนธรรม/บรรยากาศในช้ันเรียน   
การแสดงออกถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ   

 
 

 
 
 



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ทีม PLC ร่วมสะท้อนผลแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
ประกอบด้วย..................................................................... 

 

 

ภาพ B แสดงการสะท้อนผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตัวอย่างแผนการจดัการเรียนรู ้    ตัวอย่างการสะท้อนผล 

  
 



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ข้อแนะน ำ ทีม PLC ร่วมกันประชุมเพื่อออกแบบในประเด็นต่อไปนี้ 
1) ธรรมชาติของเนื้อหาที่จะใช้สอนหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นมีลักษณะการเรียนลักษณะใด ได้แก่ เป็นการเรียน

ความคิดรวบยอด (Concept) หรือเป็นการเรียนเชิงกระบวนการ (Process) อย่างน้อยจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเนื้อหาสาระที่
สอนด้วย  
 2) การออกแบบบทเรียน (Lesson Design) โดยท างานร่วมกันกับทีม PLC   

3) การพิจารณาแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพโดยทีมที่ออกแบบบทเรียน จะต้องร่วมกันก าหนดแนว
ปฏิบัติที่ดีและข้อที่จึงต้องตระหนักระมัดระวังระหว่างการปฏิบัติการสอนหน้าช้ันเรียน  
  4) การเขียนแผนจัดการเรียนรู้และการเตรียมสื่อการสอน (Lesson Plan and Instructional Media Production) 
หลังจากที่สมาชิกในทีมร่วมกันออกแบบบทเรียนจนตกผลึกความคิดชัดเจนแล้วคนที่ท าหน้าที่เป็น Model Teacher ซึ่งก็คือ
ผู้รายงานจะต้องน าความคิดทั้งหมดไปเขียนเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยละเอียด และจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนรู้ใหส้มบูรณ์ 
 

4. ปฏิบัติกำรสอนในแต่ละวงรอบ พร้อมรับกำรนิเทศจำกอำจำรย์นิเทศก์ ครู/อำจำรย์พี่เลี้ยง ร่วมกับ

ทีม PLC  

 
 

 
ภาพแสดงการปฏิบัติการสอน เปดิชั้นเรียน และสังเกตชั้นเรียน 



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ข้อแนะน ำ ทีม PLC ร่วมกันเปิดช้ันเรียน และสังเกตชั้นเรียน โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
1) การเตรียมการล่วงหน้านักเรียนด้วยการสื่อสารท าความเข้าใจกับนักเรียนว่าจะมีบุคคลอื่นเข้ามาในช้ันเรียนแต่จะไม่

รบกวนนักเรียนขอให้นักเรียนปฏิบัติตนตามปกติแต่จะไม่ใช่การไปสอนหรือเตรียมสอนมาก่อนล่วงหน้า 
2) ห้องเรียนที่จะใช้เป็นห้องเปิดช้ันเรียนควรจะเป็นห้องที่กว้างพอที่จะให้สมาชิกในทีมได้นั่งหลังช้ันเรียนหรือด้านข้าง 
3) ครูที่ท าหน้าท่ีสอน (Model Teacher) คือผู้รายงานจะต้องน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้เขียนโดยสมบูรณ์แล้วมาน าสู่

การปฏิบัติในช้ันเรียน 
4) การสังเกตชั้นเรียน (Classroom Observation) โดยทีม PLC 
 

5. ประชุมสะท้อนผลหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ บันทึกผลส ำเร็จ และสิ่งที่ต้องปรับปรุง 

ที ่ ชื่อนำมสกลุ สิ่งที่ช่วยพัฒนำนักเรียนได้ สิ่งที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น 
1    
2    
3    
4    
5    

สรุปประเด็น   

                                        ลงช่ือ.........................................................ผู้บันทึกการประชุม 
                                                  (..........................................) 
                                        ลงช่ือ.........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
                                                  (..........................................)  
                                                            วัน/เดือน/ปี 

 

 
ภาพแสดงการร่วมกันสะท้อนผลหลังสอนของทีม PLC 



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ข้อแนะน ำ ทีม PLC ร่วมกันสะท้อนผลหลังสอน โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
1) การใช้เวลาของครูที่ท าหน้าท่ี Model Teacher เป็นอย่างไรเป็นไปตามแผนการสอนที่วางไว้หรือไม่  

 2) กระบวนการจัดกิจกรรมการสอนเป็นไปตามแผนการสอนหรือไม่และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
มากน้อยเพียงใด  
 3) การแสดงออกที่สะท้อนถึงความเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นอย่างไร 
 4) ภาพรวมการเรียนรู้ของนักเรียนรายคนเป็นอย่างไรมีนักเรียนคนใดที่ต้องพิจารณาให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นพิเศษ
หรือไม่  
 5) ประเด็นท่ีควรจะได้รับการปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไปของห้องเรียนห้องนี้ 
 

6. สรุปผลกำรพัฒนำผู้เรียน 

ข้อแนะน ำ น าผลการพัฒนาจากทั้ง 3 วงรอบ มาสังเคราะห์สรุปผลในภาพรวม อาจน าเสนอในลักษณะความเรียง ตาราง 
แผนภูมิ กราฟ หรือภาพ ที่เกิดจากกระบวนการกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  (PLC) และการพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)  ดังตัวอย่างต่อไป 

ตัวอย่ำง <น าเสนอจากการประเมินผลงานท้ายแผนการจัดการเรียนรู้> 
1. ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้ตาม

แนวคอนสตรัคติวิสต์  ร่วมกับการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบดิจิทัล ( EduLearn)  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่
ละวงรอบ ดังตารางที ่1 
ตำรำงท่ี 1 ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

แผนฯ 
ที ่

จ านวน
ผู้เรียน 
(คน) 

การผ่านเกณฑ์ 
ของนักเรียน 
(ร้อยละ 70) 

คะแนนจากการประเมินผลงาน ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ร้อยละ 
 

จ านวน ร้อยละ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

1 34 17 50.00 20 15 8 12.82 64.10 
2 34 20 58.82 20 18 10 14.12 70.60 
3 34 26 76.47 20 17 11 14.52 72.60 

 

จากตารางที่ 1 ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบดิจิทัล (EduLearn) จากแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1, 2 และ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 12.82, 14.12 และ 14.52 คิดเป็นร้อยละ 64.1, 70.60 และ 72.60 
ตามล าดับ และพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 และ แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 3 มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47 
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ตัวอย่ำง <น าเสนอจากการประเมินด้วยแบบทดสอบ> 

2. การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) ร่วมกับเทคนิคคิดเป็นภาพ (Visual Thinking)   ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชา ส13101 สังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
ประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จากการประเมินด้วยแบบทดสอบการคิดแก้ปัญหา แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 2 
ดังนี้ 
 

 ตำรำงท่ี 2 ผลการวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 กลุ่ม 1 
จ านวน 

ผู้เรียน (คน) 
คะแนนสอบ ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ร้อยละ 
 

การผ่านเกณฑ์ 
 (ร้อยละ 70) 

คะแนนเต็ม คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

จ านวน  ร้อยละ 

36 20 20 9 16.09 80.45 29 80.55 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 กลุ่ม 1 ที่ได้รับการพัฒนาความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 80.55 โดยมีคะแนนสูงสุด 20 
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 16.09 คิดเป็นร้อยละ 80.45 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

<จากนั้นอธิบายถึงข้อค้นพบหรือปรากฏการณ์ที่เกิดจากการพัฒนา โดยน าข้อมูลทางวิชาการมาร่วม
อภิปรายสนับสนุนเหตุผล และข้อคิดเห็น เพ่ือท าให้ผลการพัฒนาผู้เรียนมีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
อาจเป็นแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง> 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อแนะน ำ น าข้อเสนอแนะที่ได้ในแต่ละวงรอบของการด าเนินงาน PLC มาสังเคราะห์เขียนเป็น  
(1) ข้อเสนอแนะในการน าผลการพัฒนาไปใช้  
(2) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 
7. เอกสำรอ้ำงอิง 

ข้อแนะน ำ อ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาใช้ในการอ้างอิงในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม  
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8. ภำคผนวก 

ข้อแนะน ำ แนบเอกสารที่เป็นเครื่องมือ แผนการจัดการเรียนรู้ ภาพผลงาน และภาพประกอบการด าเนินกิจกรรม ฯลฯ 
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บทที่ 5 

แนวทำงกำรท ำรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 

5.1 กำรจัดท ำรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ ระบุให้นักศึกษามีการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังนั้น นักศึกษาปฏิบัติการสอน                       
ในสถานศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีหน้าที่หลักในสถานศึกษา
เหมือนกับครูในโรงเรียน คือ จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและยังมีหน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีที่มาจากผล                 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24 (25) ที่กล่าวว่า “ส่งเสริมสนับสนุน                     
ให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ” และมาตรา 30 ที่กล่าวว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษา”หน้าที่ดังกล่าวก็คือ การที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต้องท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการ                
จัดการเรียนรู้ของตนเองรวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบในเอกสารนี้จะกล่าวถึง                      
แนวทางการเขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน การจัดพิมพ์รายงานการวิจัย
ในชั้นเรียนสัดส่วนคะแนน การประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนและภาระงาน ดังนี้ 

5.1.1 กำรเขียนเค้ำโครงกำรวิจัยในชั้นเรียน 
ก่อนการท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียน คณะกรรมการประสานงานรายวชาการปฏิบัติการสอน                         

ในสถานศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต้องจัดท าเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าเสนอเค้าโครงการวิจัยต่อที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาทุกคน 

เค้าโครงการวิจัยมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
1. ชื่อเรื่องวิจัย 
2. ชื่อผู้วิจัย 
3. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
4. ค าถามการวิจัย 
5. วัตถุประสงค์การวิจัย 
6. ขอบเขตการวิจัย 
7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
8. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
9. วิธีด าเนินการวิจัย 

9.1 กลุ่มเป้าหมาย (เช่น นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนจระเข้วิทยายน) 
9.2 รูปแบบการวิจัย 
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9.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบสอบถาม เครื่อง 
บันทึกเสียง แบบสัมภาษณ์ 

9.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล (ข้ันตอน วิธีการในการท าวิจัย) 
9.5 การวิเคราะห์ข้อมูล (สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล) 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
11. แผนการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมและระยะเวลาท าการวิจัย 

ตัวอย่ำง รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียนของสำขำวิชำต่ำง ๆ 
สำขำวิชำ ตัวอย่ำงชื่องำนวิจัย 

คณิตศาสตรศึกษา  ความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach)  
วิทยาศาสตร์ศึกษา  
 

การศึกษาความสามารถในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดที่ถูกพัฒนาโดยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน 

การสอนภาษาไทย  
 

การพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านตีความของนัก เรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่  4                      
ด้วยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 

สังคมศึกษา  
 

ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น                                  
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving: CPS) รายวิชา            
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
กัลยาณวัตร 

คอมพิวเตอร์ศึกษา  
 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ด้วย Edulearn เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เร่ือง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 

พลศึกษา  
 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาแอโรบิกดานซ์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning    
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

การสอนภาษาญี่ปุ่น  
 

การศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงเพื่อส่งเสริม
ความสุขในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไผ่                        
จังหวัดขอนแก่น 

การสอนภาษาอังกฤษ  
 

The Development of Tenth Grade Students’ English Reading Skills Implementing 
Lesson Study and Explicit Teaching Method at The Demonstration School of 
Khon Kaen University (Modindaeng) 

ศิลปศึกษา  
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ เรื่อง ศิลปะจากเศษวัสดุธรรมชาติ โดยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

การสอนภาษาจีน  
 

การพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาจีน โดยใช้รูปแบบเน้นภาระงาน (Task-Based 
Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกัลยาณวัตร 
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5.1.2 กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นขั้นสุดท้ายของการท าวิจัย เป็นการเขียนรายงานการวิจัยตั้งแต่

เริ่มต้นวิเคราะห์และส ารวจปัญหา การพัฒนารูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์
ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัยเป็นการเสนอสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบให้ผู้อ่ืนทราบ 

ในรายวิชานี้ ก าหนดให้นักศึกษาเขียนรายงานการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการ
เขียนรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองเมื่อนักศึกษาจบออกไปท างานแล้ว 

การจัดท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการประสานงานรายวชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีส่วนประกอบส าคัญ 4 ส่วน ดังนี้ 

1) ส่วนหน้า ประกอบด้วยปกนอก ปกใน ใบอนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ 

เนื่องจากรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนมีลักษณะแตกต่างจากงานวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลายประการ ดังนั้นในการเขียน ปกนอก ปกใน ใบอนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน 
บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ ของรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                   
จึงมีลักษณะที่แตกต่างจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ในคู่มือนี้  จึงออกแบบรูปแบบการเขียนปกนอก ปกใน ใบอนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน บทคัดย่อ                         
และกิตติกรรมประกาศเป็นแนวในการเขียนให้แก่นักศึกษา นักศึกษาสามารถศึกษาได้ในส่วนภาคผนวก                      
รวมทั้ งองค์ประกอบ อ่ืน  ๆ ให้ท าตามรูปแบบของคู่ มื อก ารท าวิทยานิพนธ์  2550 บัณฑิตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาสามารถดูและดาวน์โหลดได้ใน http://gs.kku.ac.th 

2) ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนน าเสนอเนื้อเรื่องของวิจัยประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ 
บทที ่1 บทน า กล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้ 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
1.2 ค าถามการวิจัย 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 

บทที ่2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นบทที่รวบรวมหลักการแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้องที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว พร้อมระบุกรอบแนวคิดการวิจัย โดยผู้วิจัยควรด าเนินการดังนี้ 

2.1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ท าการวิจัย ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎีและ 
นวัตกรรมที่น ามาอ้างอิงการท าวิจัย รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีเขียนรวบรวมเอกสารต่าง ๆ จะต้องเรียบเรียงให้
มีความต่อเนื่องมีการจัดล าดับหัวข้อจัดหมวดหมู่เนื้อเรื่องตามล าดับความสอดคล้อง 

2.2 ระบุแนวคิดที่น ามาใช้ ขั้นตอนการสร้าง พัฒนา และลักษณะของนวัตกรรม  

http://gs.kku.ac.th/
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(ส่วนประกอบของนวัตกรรมหรือรายละเอียดของโครงการ และรายการสื่อทั้งหมดที่น ามาใช้) แนวการใช้ (เทคนิค
วิธีใช้ หรือคู่มือการใช้ หรือแนวทางด าเนินการ) 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นบทที่เขียนเพ่ือบอกขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม หรือแผนการด าเนิน
งานวิจัย โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการทดลอง/การวิจัย เครื่องมือ (ชนิดของเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือ 
และการหาคุณภาพของเครื่องมือ) ขั้นตอนการด าเนินการ (ก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานและระยะเวลา)                 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล (การใช้สถิติหรืออ่ืน ๆ) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล (การน าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ) 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เป็นลักษณะของการ
บรรยายเป็นข้อความ ตารางน าเสนอข้อมูล ตารางน าเสนอประกอบการบรรยาย หรือแผนภาพ เพ่ือใช้แสดง
ค าตอบของปัญหาการวิจัยตามล าดับที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือสมมุติฐานการวิจัย ที่จะมีการบรรยายในการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ในภาพรวม ก่อนที่จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ใน แต่ละส่วนย่อย ๆ 

แนวทางการน าเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
      1) น าเสนอโดยเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือสมมุติฐานการวิจัย และต้องน าเสนอผล

การวิเคราะห์ภายใต้ขอบเขตที่ค้นพบเท่านั้น ไม่น าความคิดเห็นส่วนตัวและข้อเท็จจริงมาปะปนกัน 
      2) น าเสนอในลักษณะที่สื่อความหมายให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจง่าย ในรูปของตาราง แผนภูมิ  

แผนภาพ หรือกราฟ ประกอบค าบรรยายโดยใช้ภาษาที่ง่าย และควรใช้การแปลผลระดับแปลความทางสถิติ                 
ไม่ควรใช้การตีความหรือขยายความ 

      3) ควรน าเสนอให้เห็นภาพรวมของบทเป็นตอน ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยก่อนแล้วจึงน าเสนอ
รายละเอียดของแต่ละตอนต่อไป 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยทั่วไปนิยมก าหนดไว้ 5 บท การเขียนบทที่ 5 เป็นบทสุดท้าย 
ที่น าเสนอผลและข้อค้นพบรวมทั้งข้อเสนอแนะในงานวิจัย ในบทนี้จะประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้  

1) สรุปผล เป็นหัวข้อทีผู่้วิจัยระบุผลการวิจัยอย่างย่อ ๆ ในลักษณะของการบรรยายเป็นข้อความ         
สั้น ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2) อภิปรำยผลกำรวิจัย เป็นการประเมินและขยายความของผลการวิจัยที่ได้ เพ่ือยืนยันให้ผู้ที่สนใจ 
ศึกษาได้ทราบว่า ผลการวิจัยที่ได้เป็นจริง มีคุณค่า ถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยแสดงให้เห็นว่าผลการวิจัยมีความ
สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อเท็จจริงที่ได้พบแล้ว ผลงานวิจัย แนวคิด ทฤษฏี หรือไม่ อย่างไร ถ้ามีความขัดแย้ง
จะต้องอธิบายเหตุผลและหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้ชี้แจงความเป็นไปได้ของผลที่ขัดแย้งนั้น  

3) ข้อเสนอแนะ เป็นส่วนของการให้ค าแนะน าโดยพิจารณาจากผลการวิจัยที่ตนเองได้ด าเนินการ 
วิจัย จะต้องเป็นประเด็นใหม่ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับประเด็นที่มีผู้น าเสนอแล้ว เป็นประเด็นที่สามารถน าไปปฏิบัติได้                  
และจะต้องมีรายละเอียดของเนื้อหาสาระและประเด็นที่น าเสนออย่างพอเพียงที่จะสามารถน าไปขยายผลใน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

3) ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย รายการอ้างอิงซึ่งอยู่ในส่วนเนื้อหาของแต่ละบท ส่วนอ้างอิงนี้จะอยู่ตอนท้าย
ต่อจากเนื้อเรื่อง 

4) ส่วนเพิ่มเติม ประกอบด้วย ภาคผนวก ตามล าดับของเอกสาร ประกอบด้วย  
ภาคผนวก ก ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 แผน 
ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ทุกชนิด) 
ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ (ทุกชนิด) 
ภาคผนวก ง หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

เครื่องมือ รายนามผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 
ภาคผนวก จ รูปภาพประกอบ 
ฯลฯ 

ส่วนท้ายของเล่มเป็นประวัติย่อผู้วิจัย  
5.1.3 กำรจัดพิมพ์และจัดท ำรูปเล่มกำรวิจัย ในการจัดพิมพ์การวิจัย ให้นักศึกษาจัดพิมพ์งานวิจัยตาม

รูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังตัวอย่างในภาคผนวก 
5.1.3.1 การจัดท ารูปเล่ม ก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารูปเล่มตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยแต่ 

ปรับเปลี่ยนเรื่องการเข้าเล่ม โดยก าหนดให้เข้าเล่มแบบสันกาวเป็นแบบปกอ่อน ใช้กระดาษสีขาวไม่มีลวดลาย 
ตัวหนังสือสีด า พิมพ์ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและปีการศึกษาท่ีจบที่สันของรายงาน 

5.1.3.2 การส่งรูปเล่ม ก่อนส่งรูปเล่มให้นักศึกษาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) ตรวจแก้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยหลัก 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยหลักลงนามอนุมัติก่อนส่งที่ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู 

หลังจากนั้น ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูจะด าเนินการให้ประธานคณะกรรมการประสานงาน 
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ลงนามตามล าดับ 

5.1.4 สัดส่วนของคะแนนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
สัดส่วนคะแนนการวิจัย 

องค์ประกอบวิจัย คะแนน 

การน าเสนอเค้าโครงการวิจัย  5% 
การน าเสนอการวิจัย  5% 
รูปเล่มและคุณภาพของการวิจัยและความสม่ าเสมอ  10% 

รวม 20% 
หมำยเหตุ: หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งถือว่าไม่ผ่านกระบวนการวิจัยและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 
5.1.5 แนวทำงกำรประเมินรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
แนวทางการประเมินคุณภาพของงานวิจัยในชั้นเรียน 
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5.1.5.1 กำรประเมินกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน 
รำยงำนกำรประเมิน รำยละเอียดกำรประเมิน 
การน าเสนอเค้าโครงการวิจัย  เค้าโครงการวิจัยและการน าเสนอ 
ความสม่ าเสมอในการด าเนินการวิจัย  
 

การเข้าร่วมกิจกรรมวิจัย การพบอาจารย์ที่ปรึกษาการส่ง
งานที่มอบหมายตรงเวลา การแก้ไขปรับปรุงงาน ฯลฯ 

การน าเสนอการวิจัย 
รูปเล่มงานและคุณภาพของการวิจัย  

ในแนวทางข้อ 5.1.5.2 

5.1.5.2 แนวทำงกำรประเมินรูปเล่มงำนวิจัย และกำรน ำเสนอผลงำนกำรวิจัย 
ในการประเมินคุณภาพของรายงานการวิจัย ทั้งในส่วนของเค้าโครงการวิจัย และรูปเล่มรายงาน 

การวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยหลักพิจารณาประเมินคุณภาพของผลงานวิจัย จากแนวทางดังต่อไปนี้ 
1) ความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

1.1) ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัย เพ่ือตอบปัญหาของการ 
วิจัยนั้น ๆ 

1.2) ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสภาพปัจจุบัน 
1.3) ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.2) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
2.3) ความเป็นไปได้ในการท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

3) การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ความครอบคลุมของแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.2) การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.3) งานวิจัยที่น ามาอ้างอิงมีความทันสมัยและเชื่อถือได้ 

4) วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1) ความเหมาะสมของวิธีการวิจัยและข้ันตอนที่ใช้ 
4.2) ความสอดคล้องของวิธีด าเนินการวิจัยจากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
4.3) ความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง การเลือกประชากร 
4.4) ความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.5) ความถูกต้องของวิธีการ/สถิติวิเคราะห์ข้อมูล 

5) ผลการวิจัย 
5.1) ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ครบถ้วน 
5.2) ผลการวิจัยมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
5.3) ผลการวิจัยเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อสาขาวิชา 
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6) การอภิปรายผลการวิจัย 
6.1) ความสามารถในการอธิบายความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างผลการวิจัยกับทฤษฎี/ 

สมมุติฐาน/งานวิจัยที่ผ่านมา 
6.2) ความสามารถในการอภิปรายผลที่ชัดเจนและช่วยให้เกิดความเข้าใจในผลการวิจัย 

ได้มากยิ่งขึ้น 
6.3) ความสามารถในการอภิปรายผลให้เห็นจุดเด่นและข้อจ ากัดของงานวิจัยที่น าไปสู่การ 

ให้ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 
7) การสรุปและข้อเสนอแนะ 

7.1) ความสามารถในการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจน 
7.2) ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
7.3) ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปมีความเป็นไปได้ในการต่อ 

ยอดจากผลการวิจัยในครั้งนี้ 
8) คุณภาพของการเขียนรายงานการวิจัย 

8.1) ความถูกต้องและเหมาะสมของการจัดโครงสร้างและล าดับเนื้อหา 
8.2) การล าดับตัวเลขของหัวข้อเป็นระบบและชัดเจน 
8.3) ความถูกต้องของการอ้างอิง 
8.4) ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้ในการเขียน 
8.5) ความเหมาะสมของการน าเสนอแผนภูมิ/แผนภาพ/ตาราง เข้าใจได้ง่าย 
8.6) ความถูกต้องของบรรณานุกรมเป็นไปตามหลักวิชาการ 

9) แนวทางการน าเสนองานวิจัยในชั้นเรียน 
9.1) ความส าคัญของปัญหาในงานวิจัย 
9.2) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
9.3) วิธีการด าเนินการวิจัย 
9.4) ผลการวิจัย 
9.5) ประโยชน์และคุณค่าของงานวิจัย 
9.6) ความเหมาะสมของสื่อ ชิ้นงาน ที่ใช้ในการน าเสนอ 
9.7) ความสามารถในการน าเสนอ 

5.1.5.3 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและปริมำณงำนของผู้ร่วมวิจัย 
เนื่องจากงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย คือ 

ผู้วิจัย ได้แก่ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยหลัก ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาเฉพาะ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยร่วม ได้แก่ ครูพ่ีเลี้ยงประจ าวิชา/อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

คณะกรรมการประสานงานรายวชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จึงได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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และสัดส่วนของปริมาณงาน ดังนี้ 
สถำนภำพ ร้อยละปริมำณงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ผู้วิจัย 
 

50 ออกแบบการวิจัย  ด า เนินการวิจัยวิ เคราะห์ข้อมูล                     
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผล และจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
 

40 ร่วมออกแบบการวิจัย ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจยั 
อภิปรายผล ให้ข้อเสนอแนะอนุมัติให้น าเสนอเค้าโครง 
และสอบน าเสนอปากเปล่า 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 10 ร่วมวางแผนงาน ร่วมด าเนินการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ 
  หมำยเหตุ: กรณีไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สัดส่วนปริมาณงานของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นร้อยละ 50 

 

5.1.6 แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
การจัดท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นผลงานทางวิชาการที่นักศึกษาได้ด าเนินการใช้นวัตกรรมเทคนิค

การสอนในขณะที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยรายงานการวิจัยในชั้นเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์ประกอบของรายงานการวิจัยใน
ชั้นเรียนประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน ดังนี้ 

5.1.6.1 ส่วนหน้ำ ประกอบด้วยปกนอก ปกใน ใบอนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน บทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ ดังรายละเอียดดังนี้ 

- บทคัดย่อ เป็นการกล่าวสรุป เนื้อหาของงานวิจัยให้กระชับ ชัดเจน ท าให้ผู้อ่านทราบถึง 
เนื้อหาโดยไม่ต้องอ่านทั้งเอกสาร ประกอบด้วย ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการหรือระเบียบ
วิธีวิจัย สรุปผลการวิจัยและค าส าคัญ โดยมีความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

- กิตติกรรมประกำศ เป็นการกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการท าวิจัยอาจจะเป็นบุคคล  
สถาบันหรือองค์กร 

- สำรบัญ เป็นการแสดงส่วนประกอบที่ส าคัญทั้งหมด เรียงตามล าดับตั้งแต่ บทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกาศ สารบัญเรื่อง สารบัญตาราง สารบัญภาพ และส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ บรรณานุกรม ภาคผนวก 
ประวัติผู้รายงานอย่างย่อ ๆ เพื่อช่วยในการค้นหาและอ่านเรื่องนั้นได้สะดวก ดังภาคผนวก 

5.1.6.2 ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนน าเสนอเนื้อเรื่องของวิจัยประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ 
บทที ่1 บทน ำ กล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้ 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
1.2 ค าถามการวิจัย 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ กล่าวถึงความส าคัญของการท าวิจัยปัญหาที่ต้อง 

ได้รับการแก้ไข มีสภาพการณ์อย่างไร ความส าคัญและเหตุผลที่ท าให้เลือกปัญหานั้น วิธีการเขียนควรจะเริ่มจาก
สภาพปัญหาและในสภาพที่กล่าวถึงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยเฉพาะประเด็นที่ผู้วิจัยเลือกมา 
ศึกษานั้นมีความส าคัญอย่างไร สิ่งที่ท าคืออะไร นวัตกรรมที่จะน ามาแก้ปัญหาคืออะไร มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรบ้าง จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร มีวิธีการท าอย่างไร และสรุปประเด็นส าคัญในตอนท้าย 

1.2 ค ำถำมกำรวิจัย เป็นการก าหนดกรอบแนวทางในการวิจัยว่าจะเป็นอย่างไร 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย จะต้องเขียนให้สอดคล้องกับความเป็นมาและความส าคัญของ 

ปัญหาการเขียนวัตถุประสงค์ถือเป็นหัวใจส าคัญเพราะเป็นการเขียนเพ่ือบอกให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการจะศึกษา
อะไรกับใคร ที่ไหน เมื่อไร ศึกษาแง่มุมไหนและศึกษาอย่างไร วิธีการเขียนจุดประสงค์ต้องเขียนให้เฉพาะเจาะจงมี
ความชัดเจนท าให้มองเห็นแนวทางในการปฏิบัติจริงและข้อค้นพบที่พบโดยทั่วไปนิยมเขียนวัตถุประสงค์ในรูป
ประโยคบอกเล่า ดังตัวอย่าง 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

2. เพื่อพัฒนากระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค 
STAD 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย กล่าวถึง กลุ่มตัวอย่าง /กลุ่มเป้าหมาย ตัวแปรที่ศึกษา เนื้อหาสาระ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ เป็นการอธิบายค าเฉพาะของการวิจัยและค าบางค าท่ีใช้ในการวิจัยเพื่อ 
ความเข้าใจตรงกัน ความหมายที่ให้ต้องเป็นความหมายเฉพาะเรื่องของการศึกษาวิจัยนั้น ๆ หากเป็นศัพท์ที่ใช้กัน
อยู่ทั่วไปไม่จ าเป็นต้องให้ค านิยาม 

ตัวอย่างนิยามศัพท์เฉพาะ 
คิดวิเครำะห์ หมำยถึง ความสามารถในคิดที่สามารถจ าแนกแยกแยะเรื่องราวต่าง ๆ ให้ออกเป็นส่วนย่อย 

ๆ หรือสามารถจัดหมวดหมู่ของสิ่ง ๆ นั้นได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจและค้นพบสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ 
ได้ง่ายขึ้นและสามารถน าสิ่งนั้นไปประยุกต์ใช้ได้ ตามหลักการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) การจ าแนกแยกแยะ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  2) การระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุผล การค้นหา
ความสัมพันธ์ของส่วนส าคัญต่าง ๆ โดยระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล เพ่ือหา
ค าตอบของสิ่งที่เกิดนั้น และ 3) การจัดหมวดหมู่ เป็นการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งอ่ืน ๆ 
ท่ามกลางสิ่งต่าง ๆ ที่ดูคล้ายกัน 

กำรคิดสร้ำงสรรค์ หมายถึง ความสามารถทางการคิดหลากหลายทิศทาง หลายแง่หลายมุม ซึ่งเป็น 
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ลักษณะความคิดที่จะน าไปสู่การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมถึงการคิดค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้ส าเร็จโดยอาศัย
พ้ืนฐานจากหลักการคิดสร้างสรรค์ของ Guilford (1967) และจารุณี ซามาตย์ (2552) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 
ลักษณะ คือ 

(1) การคิดคล่อง (Fluency) คือ ความสามารถในการสร้างแนวคิดเพ่ือหาค าตอบหรือหาทาง 
เลือกในการแก้ปัญหา ที่หลากหลายได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วมีปริมาณมากในเวลาที่จ ากัด 

(2) การคิดยืดหยุ่น (Flexibility) คือ ความสามารถในการสร้างแนวคิด การดัดแปลงความคิด 
โดยสามารถดัดแปลงความรู้หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลายๆ ด้านที่หลากหลายได้อย่างเป็นประโยชน์
หรือสามารถเปลี่ยนกฎหลักการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ 

(3) การคิดริเริ่ม (Originality) คือ ความสามารถในการสร้างแนวคิดในการออกแบบ อาจเกิด 
จากความรู้เดิมที่มาดัดแปลงและประยุกต์ในเกิดสิ่งใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแนวคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความ 
คิดเดิมไม่ซ้ าแบบใคร 

(4) การคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ ความสามารถในการคิดตัดสินประเมินค่าความรู้ 
ที่ได้ส าหรับเป้าหมายที่จะท าให้ดีขึ้น พร้อมทั้งตั้งเกณฑ์การประเมินและระบุรายละเอียดเพ่ือตกแต่งหรือขยาย
ความคิดหลักเพ่ือสร้างสิ่งใหม่ให้ได้ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึงค่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของผู้เรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ 
เรื่อง ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ หลังจากที่ได้เรียนจากสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัค 
ติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดย มีจ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ของผู้เรียน
ทั้งหมด มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มที่ก าหนด 

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นการกล่าวถึงประโยชน์หรือผลที่คาดหวังว่าจะเกิดข้ึน จากการท าการ 
วิจัย เป็นผลตามมาหลังจากการวิจัย  

บทที ่2 วรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เป็นบทที่รวบรวมหลักการแนวคิดทฤษฎี ผลงาน 
วิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้วโดยผู้วิจัยควรด าเนินการดังนี้ 

1) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ท าการวิจัย รายละเอียดเหล่านี้จะช่วยให้ผู้วิจัยเกิดความ 
เข้าใจที่กว้างขวางอย่างชัดเจนในหัวข้อปัญหาที่ท าการวิจัย วิธีเขียนรวบรวมเอกสารต่าง ๆ และผลงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องจะต้องเรียบเรียงให้มีความต่อเนื่องมีการจัดล าดับหัวข้อจัดหมวดหมู่เนื้อเรื่องตามล าดับความสอดคล้อง 
ให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา 2) ระบุแนวคิดที่น ามาใช้ ขั้นตอนการผลิตหรือพัฒนา ลักษณะของวัตกรรม 
(ส่วนประกอบของนวัตกรรม หรือรายละเอียดของนวัตกรรม และรายการสื่อทั้งหมดที่น ามาใช้) แนวการใช้ 
(เทคนิควิธีใช้หรือคู่มือการใช้ หรือแนวด าเนินการ) 

บทที ่3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย เป็นบททีเ่ขียนเพ่ือบอกขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม หรือแผนการ 
ด าเนินงานวิจัย โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการทดลอง/การวิจัย เครื่องมือ (ชนิดของเครื่องมือ การสร้างการ
หาคุณภาพ) ขั้นตอนการด าเนินการ (ก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานและระยะเวลา) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล                
การวิเคราะห์ข้อมูล (การใช้สถิติ) 
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  บทที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เป็นลักษณะของ
การบรรยายเป็นข้อความ ตารางน าเสนอข้อมูล ตารางน าเสนอประกอบการบรรยาย หรือแผนภาพ เพ่ือใช้แสดง
ค าตอบของปัญหาการวิจัยตามล าดับที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือสมมุติฐานการวิจัย ที่จะมีการบรรยายในการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ในภาพรวม ก่อนที่จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ใน แต่ละส่วนย่อย ๆ 

แนวทางการน าเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
      1) น าเสนอโดยเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือสมมุติฐานการวิจัย และต้องน าเสนอผล

การวิเคราะห์ภายใต้ขอบเขตที่ค้นพบเท่านั้น ไม่น าความคิดเห็นส่วนตัวและข้อเท็จจริงมาปะปนกัน 
      2) น าเสนอในลักษณะที่สื่อความหมายให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจง่าย ในรูปของตาราง แผนภูมิ  

แผนภาพ หรือกราฟ ประกอบค าบรรยายโดยใช้ภาษาที่ง่าย และควรใช้การแปลผลระดับแปลความทางส ถิติ                 
ไม่ควรใช้การตีความหรือขยายความ 

      3) ควรน าเสนอให้เห็นภาพรวมของบทเป็นตอน ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยก่อนแล้วจึงน าเสนอ
รายละเอียดของแต่ละตอนต่อไป 

บทที่ 5 สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยทั่วไปนิยมก าหนดไว้ 5 บท การเขียนบทที่ 5 เป็นบทสุดท้าย 
ที่น าเสนอผลและข้อค้นพบรวมทั้งข้อเสนอแนะในงานวิจัย ในบทนี้จะประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้  

1) สรุปผล เป็นหัวข้อทีผู่้วิจัยระบุผลการวิจัยอย่างย่อ ๆ ในลักษณะของการบรรยายเป็นข้อความ         
สั้น ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2) อภิปรำยผลกำรวิจัย เป็นการประเมินและขยายความของผลการวิจัยที่ได้ เพ่ือยืนยันให้ผู้ที่สนใจ 
ศึกษาได้ทราบว่า ผลการวิจัยที่ได้เป็นจริง มีคุณค่า ถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยแสดงให้เห็นว่าผลการวิจัยมีความ
สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อเท็จจริงที่ได้พบแล้ว ผลงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี หรือไม่ อย่างไร ถ้ามีความขัดแย้ง
จะต้องอธิบายเหตุผลและหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้ชี้แจงความเป็นไปได้ของผลที่ขัดแย้งนั้น  

3) ข้อเสนอแนะ เป็นส่วนของการให้ค าแนะน าโดยพิจารณาจากผลการวิจัยที่ตนเองได้ด าเนินการ 
วิจัย จะต้องเป็นประเด็นใหม่ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับประเด็นที่มีผู้น าเสนอแล้ว เป็นประเด็นที่สามารถน าไปปฏิบัติได้                  
และจะต้องมีรายละเอียดของเนื้อหาสาระและประเด็นที่น าเสนออย่างพอเพียงที่จะสามารถน าไปขยายผลใน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่วนอ้ำงอิง ประกอบด้วย การอ้างอิงในเนื้อหาซึ่งจะถูกแทรกอยู่ในส่วนเนื้อเรื่อง และการอ้างอิง 
ส่วนท้ายเล่ม ซึ่งในรายวิชานี้ ใช้การอ้างอิงดังนี้ 

1) การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง 
การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการอ้างอิงคละไปในส่วนเนื้อเรื่อง  

ท าให้ทราบว่าข้อความในส่วนนั้นน ามาจากแหล่งใด ผู้วิจัยสามารถเลือกใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบการ
อ้างอิงแบบชื่อ-ปี ดังมีรูปแบบการอ้างดังนี้ 

- อ้างไว้ข้างหน้าข้อความ ตัวอย่าง นิลมณี พิทักษ์ (2550) กล่าวว่า ประชากรในชุมชนต้อง 
ร่วมกันกันดูแลสิ่งแวดล้อม 
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- อ้างไว้ข้างหลังข้อความ ตัวอย่าง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฏิรูป 
การเรียนการสอนภาษาจีนนั้น มีใจความส าคัญว่านอกจากภาษาอังกฤษแล้ว การสร้างเสริมสมรรถนะและ
ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศที่สองโดยเฉพาะภาษาจีนถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการ
จึงมีการก าหนดนโยบายให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความเข้มแข็ง
และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ทางภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปใช้ในการสื่อสาร การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ เป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถของคนไทยในการแข่งขันในเวทีโลกในปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 

2) การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการ 
เขียนผลงานนั้น ๆ อาจรวบรวมเป็นรายการบรรณานุกรม หรือรายการเอกสารอ้างอิงก็ได้ ซึ่งมีข้อแตกต่างกันคือ 

- การรวบรวมรายการบรรณานุกรม ผู้วิจัยสามารถน าเอารายการเอกสารอื่นที่ผู้วิจัยได้ 
ท าการศึกษาและอ้างอิงมารวบรวมไว้ หากเห็นว่าเอกสารนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขียนและจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่าน ดังนั้นจ านวนรายการเอกสารที่ระบุอ้างอิงในส่วนท้ายเรื่องจึงอาจมีมากกว่าจ านวนที่ถูกอ้างอิงไว้ในส่วน
เนื้อเรื่อง ดังตัวอย่างบรรณานุกรมตามแบบการอ้างอิงของ APA6 (คู่มือการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
บัณฑิตวิทยาลัย มข. 2550) ดังตัวอย่าง 
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บทสรุป 

 
รายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 

ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565                 
รายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนฉบับนี้ เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รายงานในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาโรงเรียน.............................อ าเภอ..................จังหวัด...................โดยได้ปฏิบัติหน้าที่สอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................... ..............ระดับชั้น...................................และได้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ได้แก่
......................................................................ซึ่งการด าเนินการครั้งนี้ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒ นาผู้เรียน
โดยใช้การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (E-PLC) (Ethic-Professional 
Learning Community) 

ผลการพัฒนา พบว่า......................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการ บุคลากร และครูผู้ประสานงานโรงเรียน........... .......................................                         
อาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจนคณะกรรมการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1  และ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ทุ่มเทเอาใจใส่ ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติการ
สอนของผู้รายงานอย่างดียิ่ง 

ผู้รายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็นแนวทางการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน หากมีข้อบกพร่องผู้รายงานขอน้อมรับค าแนะน าด้วยความยินดียิ่ง 

 
 
 

   นางสาวหยาดเยิ้ม  เบิกบานยิ่ง 
               กันยายน 2565 
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สำรบัญ 
 

หน้า 
บทสรุป             ก 
สารบัญ              ข 
หลักการและเหตุผล           1 
วัตถุประสงค์                
กลุ่มเป้าหมาย 
ทีมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)   
วิธีด ำเนินกำร 

กำรด ำเนินงำนวงรอบท่ี 1  
 -ระบุปัญหาและประเด็นปัญหาที่จะพัฒนานักเรียนร่วมกับทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 -ออกแบบบทเรียนร่วมกับทีม PLC 
 -ปฏิบัติการสอน เปิดชั้นเรียน และสังเกตชั้นเรียน 
 -ประชุมสะท้อนผลหลังสอน บันทึกผลส าเร็จ และสิ่งที่ต้องปรับปรุง 

กำรด ำเนินงำนวงรอบท่ี 2 
 -ระบุปัญหาและประเด็นปัญหาที่จะพัฒนานักเรียนร่วมกับทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 -ออกแบบบทเรียนร่วมกับทีม PLC 
 -ปฏิบัติการสอน เปิดชั้นเรียน และสังเกตชั้นเรียน 
 -ประชุมสะท้อนผลหลังสอน บันทึกผลส าเร็จ และสิ่งที่ต้องปรับปรุง 

กำรด ำเนินงำนวงรอบท่ี 3 
 -ระบุปัญหาและประเด็นปัญหาที่จะพัฒนานักเรียนร่วมกับทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 -ออกแบบบทเรียนร่วมกับทีม PLC 
 -ปฏิบัติการสอน เปิดชั้นเรียน และสังเกตชั้นเรียน 
 -ประชุมสะท้อนผลหลังสอน บันทึกผลส าเร็จ และสิ่งที่ต้องปรับปรุง 
สรุปผลกำรพัฒนำผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะ 
  
บรรณำนุกรม 
ภำคผนวก 
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วงจร 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติการ ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
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ส าคัญมาโดยตลอด จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

 
 

ผู้วิจัย 
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(ตัวอย่ำง)   

สำรบัญ 
หน้ำ 

บทคัดย่อ            ก 
กิตติกรรมประกาศ           ข 
สารบัญ             ค 
สารบัญตาราง            ง 
สารบัญภาพ            จ 
บทที ่1 บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา       1 
1.2 ค าถามการวิจัย          2 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย          2 
1.4 ขอบเขตการวิจัย          2 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ          2 
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ          2 

บทที ่2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้   4 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้        6 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมที่ใช้         19 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          45 
2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย         46 

บทที ่3 วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย          48 
3.2 รูปแบบการวิจัย          48 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         50 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล          50 

บทที ่4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1 ผลการวิจัย           51 
4.2 อภิปรายผล           51 

บทที ่5 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
5.1 วัตถุประสงค์การวิจัย          61 
5.2 วิธีด าเนินงานวิจัย          64 
5.3 สรุปผลการวิจัย          64 
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5.4 ข้อเสนอแนะ          64 
บรรณานุกรม            67 
ภาคผนวก 
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ระยะจาก 

ขอบขวา 

1 นิ้ว 

 
 
 
บทที่ (ตัวเลข) (พิมพ์ไว้บรรทัดแรกของหน้า จัดกึ่งกลาง)  

ชื่อบท (พิมพ์ไว้บรรทัดถัดลงมาของหน้า จัดกึ่งกลาง)  
 
 
1.  หัวข้อใหญ่ (ขนำด 18 พอยต์ ตัวพิมพ์หนำ) 
******ย่อหน้า (เว้นระยะห่างจากขอบซ้าย 6 ช่วงตัวอักษร แล้วพิมพ์ต าแหน่งที่ 7 การย่อหน้าในล าดับถัดไปให้
เว้นช่วงระยะเป็นช่วงละ 6 ตัวอักษรแบบเดียวกันทั้งหมด (ขนาด 16 พอยต์) 
******1.1  หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 (ขนำด 16 พอยต์ ตัวพิมพ์หนำ) 
************ย่อหน้า...................................................................................................................... ... 
................................................................................................................................................................ 

1.1.1  หัวข้อย่อยระดับที่ 2 (ขนาด 16 พอยต์) 
1.1.2  หัวข้อย่อยระดับที่ 2 (ขนาด 16 พอยต์) 
             1.1.2.1  หัวข้อย่อยระดับที่ 3 (ขนาด 16 พอยต์) 

(1) หรือ ก.  หัวข้อย่อยระดับที่ 4 (ขนาด 16 พอยต์) 
(2) หรือ ข.  หัวข้อย่อยระดับที่ 4 (ขนาด 16 พอยต์) 

             1.1.2.2  หัวข้อย่อยระดับที่ 3 (ขนาด 16 พอยต์) 
1.1.3  หัวข้อย่อยระดับที่ 2 (ขนาด 16 พอยต์) 

******1.2  หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 (ขนำด 16 พอยต์ ตัวพิมพ์หนำ) 

2.  หัวข้อใหญ่ (ขนำด 18 พอยต์ ตัวพิมพ์หนำ) 

******2.1  หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 (ขนำด 16 พอยต์ ตัวพิมพ์หนำ) 

2.1.1  หัวข้อย่อยระดับที่ 2 (ขนาด 16 พอยต์) 

         2.1.2.1  หัวข้อย่อยระดับที่ 3 (ขนาด 16 พอยต์) 

(1) หรือ ก.  หัวข้อย่อยระดับที่ 4 (ขนาด 16 พอยต์) 

******2.2  หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 (ขนำด 16 พอยต์ ตัวพิมพ์หนำ) 

******2.3  หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 (ขนำด 16 พอยต์ ตัวพิมพ์หนำ) 
  

ตัวอย่ำงกำรจัดพิมพ ์

ตัวพิมพ์ภาษาไทยชนิด TH Sarabun PSK ระยะห่างระหว่างบรรทดั single space 

ตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ Times New Roman ระยะหา่งระหว่างบรรทัด 1.5 เท่า 

ระยะจากขอบบน 

1.5 นิ้ว 

เว้น 2 บรรทัด 

ระยะจากสัน 

1.5 นิ้ว 

ระยะจากขอบล่าง 1 นิ้ว 

0.5 นิ้ว 

1 นิ้ว 

หากชื่อบทยาวให้แบ่ง 2-3 บรรทัดพิมพ์เรียงลง 
มาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว 

 

เว้น 1 บรรทัด 

กรณีขึ้นหัวข้อใหม ่

ระยะห่าง

ระหว่าง

บรรทัดปกติใช้  
single space 

ดัดแปลงจาก คูม่ือการท าวิทยานพินธ์และการศึกษาอสิระ บัณฑติวทิยาลัย มข. 2550 : 129 

เลขหน้า 
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แบบสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

ชื่อผู้สังเกต...............................................................สำขำวิชำ.....................................................วิชำท่ีสังเกต.................................... 
ชื่อผู้สอน……………………..............................…………ระดับชั้น................สังเกตคร้ังท่ี..............วัน/เดือน/ป.ี.............................................. 

ค ำชี้แจง : ให้นักศึกษาสังเกตและบันทึกรายละเอียดการจัดการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงประจ าวิชา ตามประเด็นต่อไปนี้ 
 

1. บรรยำกำศในชั้นเรียนโดยรวม 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................  
2. รูปแบบและกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................  
3. สื่อที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู ้
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................. 
4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียน 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
5. ปัญหำอุปสรรคต่อควำมเข้ำใจในกำรเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................. 
6. สรุปผลของกำรจัดกำรเรียนรู ้
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ....................................................... ผู้บันทึก         ลงชื่อ....................................................อำจำรย์นิเทศก์สำขำวิชำเฉพำะ 
     (........................................................)                     (.......................................................)  
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แบบบันทึกที ่1 บันทึกประจ ำสัปดำห์ 

สัปดำหท์ี่.....................ระหว่ำงวันที่.............เดือน.............................ถงึวันท่ี............เดือน................................. พ.ศ. ............. 

ค ำชี้แจง : ให้นักศึกษาสรุปข้อมูลการสะท้อนผลของครูพี่เลี้ยงต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในรอบ 1 สัปดาห์ ตามประเด็นดังน้ี 

 

1. ผลกำรปฏิบัติงำนในรอบ 1 สัปดำห์ (แต่ละงำนที่ท ำมีข้อดี/ข้อบกพร่องอย่ำงไร และมีแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร) 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................................................................................. 
 

2. ข้อสรุปเร่ืองท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ในรอบสัปดำห์ 

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

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

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

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

ผู้บันทึก                            ครูพ่ีเลี้ยงประจ ำวิชำ 

 

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

อำจำรย์นิเทศก์สำขำวิชำเฉพำะ                             ครูพ่ีเลี้ยงประจ ำชั้น 
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แบบบันทึกที ่2 บันทึกหลงัรับกำรนิเทศ 

คร้ังท่ี.................วันที่..................เดือน..................................................................................... พ.ศ.................................... 

ค ำชี้แจง : ให้นักศึกษาสรุปความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์ ตามประเด็นต่อไปนี้ 

1. จุดแข็งหรือสิ่งที่นักศึกษำปฏิบัติได้ดี  
.............................................................................................................................................................................................................

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

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

2. จุดที่ควรปรับปรุง พัฒนำ  

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

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

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

.3. อุปสรรค/ปัญหำท่ีนักศึกษำไม่สำมำรถแก้ไขได้ 

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

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

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

4. แนวทำงกำรปรับปรุงเพ่ือพัฒนำในครั้งต่อไป 

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

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

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

ลงชื่อ...................................................................   ลงชื่อ........................................................................... 
(.............................................................................)  (..................................................................................) 
                        ผู้บันทึก               ครูพ่ีเลี้ยงประจ ำวิชำ 
 
 

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

                                                                                                อำจำรย์นิเทศก์สำขำวิชำเฉพำะ 
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แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู 
 

1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ 
2. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

2.1 แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
   (ส าหรับผู้ประเมินที่ไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา) 

2.2 แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
 (ส าหรับผู้ประเมินที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา) 

3. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ค ำชี้แจง 

 1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
      1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ 
      1.2 น าผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 2. นิยามศัพท์เฉพาะ 
2.1 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนและจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ
วิจัยและการท างานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน 

2.2 ผู้ เข้ารับการประเมิน หมายความว่า ผู้ เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู   
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย ชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ  
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู พ.ศ. 2563 

2.3 ผู้ ป ระ เมิ น  หมายความว่ า  ผู้ ที่ ท าหน้ าที่ ทดสอบและประ เมิ นสมรรถนะทางวิ ชาชี พครู   
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 
 3. ผู้ประเมินที่ท าหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 

3.1 อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย โดย
ไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพี่เลี้ยง  กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการก าหนด  

3.2 บุคลากรของสถานศึกษาที่ผู้ เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น และบุคลากรอ่ืน 
ที่สถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้  กรณีที่ ผู้ เข้ารับการประเมินที่ เป็นชาวไทย หรือ 
ชาวต่างประเทศที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ  โดยมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศ  
 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก ่

4.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 
4.2 ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ 

 5. ข้อมูลการประเมินและผลการประเมินของผู้ประเมินและผู้ เข้ารับการประเมิน ถือเป็นความลับ  
และใช้ประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 เท่านั้น 
 6.  ผู้ ประ เมิน  ต้องรับรองว่ าข้อมูลการประเมินและผลการประเมิน  เป็นข้อมูลที่ เป็นความจริ ง  
และด าเนินการประเมินด้วยตนเอง 
 

   

แบบประเมิน ฉบับท่ี 1 

QR code เกณฑ์การให้คะแนน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 

ค ำชี้แจง :  โปรดกรอกข้อมูลและเลือกค ำตอบตำมข้อมูลที่เป็นควำมจริง 
ส่วนที่ 1 ผู้ประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล.............................................................................เลขบตัรประชาชน............................................................ 
 ช่ือหน่วยงาน....................................................อีเมล์.......................................................เบอร์โทร................................... 
 1. สถำนะของผู้ประเมิน :  

1.1 กรณีผู้เข้ำรับกำรประเมินอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ 
  (1) อาจารย์นิเทศก์     (2) ครูพี่เลี้ยง 
  (3) ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายโดยไม่ใช่ครูพี่เลี้ยง 
1.2 กรณีผู้เข้ำรับกำรประเมินส ำเร็จกำรศึกษำ 

  (1) บุคลากรของสถานศึกษา 
  (2) บุคลากรอื่นท่ีสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผูป้ระเมินได้ 

ส่วนที่ 2 ผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล....................................................................................เลขบัตรประชาชน.....................................................
 รหัสนักศึกษา.....................................................................อีเมล์............................................เบอรโ์ทร............................. 

1. สถำนะของผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
  (1) อยู่ระหว่างการศึกษา   (2) ส าเร็จการศึกษา 
2. ระดับกำรศึกษำ 
  (1) ปรญิญาตรีทางการศกึษา 
  (2) ประกาศนยีบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู      
  (3) ปรญิญาโททางการศึกษา     
  (4) ปรญิญาเอกทางการศกึษา 
  (5) คุณวุฒิปริญญาอื่นท่ีคุรสุภารับรอง และมีคุณสมบตัิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

   (5.1) ผ่านการรับรองความรูต้ามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรสุภาก าหนด  หรือ 
   (5.2) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู 

3. ชื่อสถำบันอุดมศกึษำ...................................................................................ประเทศ................................................... 
4. สถำบันอุดมศึกษำสังกัด 
  (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในก ากับของรัฐ 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภฏั 
  (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
  (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  (6) มหาวิทยาลัยสงฆ ์
  (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
  (8) มหาวิทยาลัยเอกชน   
  (9) อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................
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5. กำรปฏิบัติกำรสอนของผู้รับกำรประเมิน 
 ช่ือสถานศึกษาที่ผู้รับการประเมินไปปฏิบัติการสอน................................................................................ 
           อ าเภอ................................................................... จังหวัด........................................................................ 
6. สถำนศึกษำสังกัด 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
  (3) ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  
  (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 
  (7) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กถ.)  
  (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา (กก.) 
  (10) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)  
  (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  (12) ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
  (13) กองบัญชาการต ารวจตระเวณชายแดน (ตชด.) 
  (14) ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
  (15) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 
7. ขนำดสถำนศกึษำ 
  (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก    (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 
  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ ่   (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พเิศษ 

8. วิชำท่ีปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ........................................................................ 

9. ควำมสัมพันธ์ของสำขำวิชำเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชำทีป่ฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

  (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ        
                 ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 
  (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือประเภทวิชา 
       ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (3) ไม่ตรง/ไม่สมัพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสตูรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ 
       ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

10. กำรประเมินคร้ังท่ี 

 ครั้งที่ 1  : สัปดาห์ที่ 3 - 5 ของภาคเรียน 
 ครั้งที่ 2      : สัปดาห์ที่ 7 - 9 ของภาคเรียน 
 ครั้งที่ 3    : สัปดาห์ที่ 11 - 14 ของภาคเรียน 
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ตอนที่ 2 รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ค ำชี้แจง :   

1. รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ มีจ านวน  12 พฤติกรรมบ่งช้ี 
2. ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ ของผู้เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมิน

สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการ
ทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู   ด้านการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 
รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้: 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. สมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1 . 1  พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  

การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้  

1.1.1 สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 

     

1.1.2 สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 

     

1 . 2  บู รณากา รคว ามรู้ แ ละศาสตร์ 
การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมี
ความเป็นนวัตกร 

1.2.1 สามารถเขียนแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีปัญญารูค้ดิและ
มีความเป็นนวัตกร 

     

1.2.2 สามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 

     

1.3 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม สุ ข ใ น ก า ร เ รี ย น                            
โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

1.3.1 สามารถจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน 

     

1.3.2 สามารถจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

     

1.4 ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล ตามศักยภาพ สามารถรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

1.4.1 สามารถดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ      
1.4.2 สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ      

1.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

1.5.1 สามารถท าวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาของผู้เรียน      
1.5.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ เช่น CAI, google 

classroom, Kahoot    เป็นต้น 
     

1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ 

1.6.1 สามารถปฏิบัติงานรว่มกบัผู้อื่นอยา่งสร้างสรรค ์      
1.6.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวชิาชีพ      

รวมคะแนนสมรรถนะทำงวิชำชพีครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ (เต็ม 60 คะแนน)  
ค ำรับรองของผู้ประเมิน :   
  ขอรั บ รอ งว่ า ข้ อมู ล และกา รประ เ มิ นนี้ เ ป็ น ธ ร รมและตร งต ามข้ อมู ล จ ริ งห รื อหลั ก ฐ านที่ สั ง เ กต  
                 หรือพบได้เกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
 

                    ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................... 
              (.............................................) 
                  วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ.............
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แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
(ส ำหรับผู้ประเมินที่ไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ) 

ค ำชี้แจง 

 1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน มีวัตถปุระสงคเ์พื่อ 

 1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดา้นความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน 

 1.2 น าผลการผา่นเกณฑ์การประเมนิไปใช้เป็นเง่ือนไขหนึ่งในการขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพคร ู

 2. นิยามศัพท์เฉพาะ 

2.1 สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับ

ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.2 ผู้ เข้ ารั บการประเมิ น หมายความว่ า ผู้ เข้ ารั บการทดสอบและประเมิ นสมรรถนะทางวิ ชาชี พครู   

ด้ านการปฏิ บั ติ งานและการปฏิ บั ติ ตน ตามมาตรฐานวิ ชาชี พครู  ซึ่ งประกอบด้ วย ชาวไทย หรื อชาวต่ างประเทศ 

ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 

2. 3 ผู้ ป ร ะ เ มิ น  ห ม า ย ค ว า มว่ า  ผู้ ที่ ท า ห น้ า ที่ ท ด ส อบ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ส ม ร รถ น ะ ทา ง วิ ช า ชี พค รู   

ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 

 3. ผู้ประเมินที่ท าหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 

3.1 อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผูท้ี่ผู้บรหิารสถานศึกษามอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครพูีเ่ลีย้ง  

กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ตาม

หลักเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการก าหนด  

3.2 บุ คลากรของสถานศึ กษาที่ ผู้ เข้ ารั บการประเมิ นปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึ กษานั้ น และบุ คลากรอื่ น 

ที่ สถานศึ กษาพิ จารณาแล้ วเห็ นว่ าสามารถเป็ นผู้ ประเมิ นได้  กรณี ที่ ผู้ เข้ ารั บการประเมิ นที่ เป็ นชาวไทย หรื อ 

ชาวต่างประเทศที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ  โดยมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศ  

 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก ่

4.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 

4.2 ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

 5.  ข้ อมู ลการประเมิ นและผลการประเมิ นของผู้ ประเมิ นและผู้ เข้ ารั บการประเมิ น ถื อ เป็ นความลั บ  

และใช้ประกอบการพิ จารณาตามเกณฑ์ การประเมิ นสมรรถนะทางวิ ชาชีพครู  ด้ านความสั มพันธ์ กั บผู้ ปกครองและชุมชน  

ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 เท่านั้น 

 6. ผูป้ระเมิน ต้องรับรองว่าข้อมลูการประเมินและผลการประเมิน เปน็ข้อมลูที่เปน็ความจริง และด าเนินการ
ประเมินด้วยตนเอง 
  

แบบประเมิน ฉบับท่ี 2.1 

QR code เกณฑ์การให้คะแนน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 
ค ำชี้แจง :  โปรดกรอกข้อมูลและเลือกค ำตอบตำมข้อมูลที่เป็นควำมจริง 
ส่วนที่ 1 ผู้ประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล...................................................................................เลขบัตรประชาชน......................................................... 
 ช่ือหน่วยงาน..................................................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร............................. 
 1. สถำนะของผู้ประเมิน :  

1.1 กรณีผู้เข้ำรับกำรประเมินอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ 
  (1) อาจารย์นิเทศก์     (2) ครูพี่เลี้ยง 
  (3) ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายโดยไม่ใช่ครูพี่เลี้ยง 
1.2 กรณีผู้เข้ำรับกำรประเมินส ำเร็จกำรศึกษำ 

  (1) บุคลากรของสถานศึกษา 
  (2) บุคลากรอื่นท่ีสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผูป้ระเมินได ้

ส่วนที่ 2 ผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
ช่ือ-นามสกุล........................................................เลขบตัรประชาชน.....................................รหสันักศึกษา..........................
อีเมล์...............................................................................................เบอร์โทร........................................................................ 
1. สถำนะของผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
  (1) อยู่ระหว่างการศึกษา   (2) ส าเร็จการศึกษา 
2. ระดับกำรศึกษำ 
  (1) ปรญิญาตรีทางการศกึษา 
  (2) ประกาศนยีบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู      
  (3) ปรญิญาโททางการศึกษา     
  (4) ปรญิญาเอกทางการศกึษา 
  (5) คุณวุฒิปริญญาอื่นท่ีคุรสุภารับรอง และมีคุณสมบตัิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

   (5.1) ผ่านการรับรองความรูต้ามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรสุภาก าหนด  หรือ 
   (5.2) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู 

3. ชื่อสถำบันอุดมศกึษำ.......................................................................................ประเทศ................................................ 
4. สถำบันอุดมศึกษำสังกัด 
  (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในก ากับของรัฐ 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภฏั 
  (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
  (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  (6) มหาวิทยาลัยสงฆ ์
  (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
  (8) มหาวิทยาลัยเอกชน  
  (9) อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................................
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5. กำรปฏิบัติกำรสอนของผู้รับกำรประเมิน 
 ช่ือสถานศึกษาที่ผู้รับการประเมินไปปฏิบัติการสอน.....................................................................................    
           อ าเภอ.................................................................... จังหวัด........................................................................... 
6. สถำนศึกษำสังกัด 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
  (3) ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  
  (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 
  (7) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กถ.)  
  (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา (กก.) 
  (10) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)  
  (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  (12) ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
  (13) กองบัญชาการต ารวจตระเวณชายแดน (ตชด.) 
  (14) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
  (15) อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 
7. ขนำดสถำนศกึษำ 
  (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก   (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 
  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ ่  (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

8. วิชำท่ีปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ.............................................................. 

9. ควำมสัมพันธ์ของสำขำวิชำเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชำทีป่ฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

  (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ   
       ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือประเภทวิชา 
       ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (3) ไม่ตรง/ไม่สมัพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสตูรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ 
       ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

10. กำรประเมินคร้ังท่ี 
 ครั้งที่ 1  : สัปดาห์ที่ 3 - 5 ของภาคเรียน 
 ครั้งที่ 2      : สัปดาห์ที่ 7 - 9 ของภาคเรียน 

   ครั้งที่ 3     : สัปดาห์ที่ 11 - 14 ของภาคเรียน 
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ตอนที่ 2 รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
ค ำชี้แจง :   

1. รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน มีจ านวน  8  พฤติกรรมบ่งช้ี 
2. ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ของผู้เข้ารับการ

ประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                            
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน                      
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 

รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน โดยผู้ประเมิน : 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
2. สมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธก์ับผู้ปกครองและชมุชน 
2.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ

แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

2.1.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 

     

2.1.2 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาผูเ้รียนใหม้ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 

     

2 .2  สร้ างเครือข่ ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

2.2.1  สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ที่มีคณุภาพของผู้เรียน 

     

2.2.2 สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานปกครองของท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

     

2.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

2.3.1 สามารถรายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชน
โดยเลือกประเด็นศึกษา ได้แก่  

 1) วิทยากรในชุมชน  
 2) ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน  
 3) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 4) วัฒนธรรมของชุมชุน  
 5) เศรษฐกิจของชุมชน 

     

2.3.2 สามารถปฏิบตัิตนในการอยูร่่วมกับชุมชน 
ได้อย่างเหมาะสม 

     

2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.4.1 สามารถรายงานการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนและภมูิ
ปัญญาในท้องถิ่น โดยเลือกศึกษาตามประเด็น ได้แก่  

         1) วิทยากรด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น 

         2) ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น 
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สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
         3) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภมูิ

ปัญญาในท้องถิ่น 
         4) การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
2.4.2 สามารถน าวัฒนธรรมของชุมชนและภมูิปัญญาใน

ท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน
ตามประเด็น ได้แก่  

        1) องค์ความรู้ของวิทยากรด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น  

        2) องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาในท้องถิ่น  

        3) องค์ความรูจ้ากแหล่งเรียนรูใ้นชุมชนด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิปญัญาในท้องถิ่น 

     

รวมคะแนนสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสมัพันธก์ับผู้ปกครองและชมุชน (เต็ม 40 คะแนน)  

 

ค ำรับรองของผู้ประเมิน :   
  ขอรั บ รอ งว่ า ข้ อมู ล และกา รประ เ มิ นนี้ เ ป็ น ธ ร รมและตร งต ามข้ อมู ล จริ งห รื อหลั ก ฐ านที่ สั ง เ กต  
                 หรือพบได้เกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
 
                    ลงชื่อผู้ประเมิน    ............................................... 
                  (.............................................) 
                      วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
(ส ำหรับผู้ประเมินที่เป็นผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ) 

ค ำชี้แจง 

 1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน มีวัตถปุระสงคเ์พื่อ 

 1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดา้นความสัมพันธก์บัผูป้กครองและชุมชน 

 1.2 น าผลการผา่นเกณฑ์การประเมนิไปใช้เป็นเง่ือนไขหนึ่งในการขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 

 2. นิยามศัพท์เฉพาะ 

2.1 สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับ

ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.2 ผู้ เข้ ารั บการประเมิ น หมายความว่ า ผู้ เข้ ารั บการทดสอบและประเมิ นสมรรถนะทางวิ ชาชี พครู   

ด้ านการปฏิ บั ติ งานและการปฏิ บั ติ ตน ตามมาตรฐานวิ ชาชี พครู  ซึ่ งประกอบด้ วย ชาวไทย หรื อชาวต่ างประเทศ 

ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 

2. 3 ผู้ ป ร ะ เ มิ น  ห ม า ย ค ว า มว่ า  ผู้ ที่ ท า ห น้ า ที่ ท ด ส อบ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ส ม ร รถ น ะ ทา ง วิ ช า ชี พค รู   

ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 

 3. ผู้ประเมินที่ท าหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 

3.1 อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผูท้ี่ผู้บรหิารสถานศึกษามอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครพูีเ่ลีย้ง  

กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ตาม

หลักเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการก าหนด  

3.2 บุ คลากรของสถานศึ กษาที่ ผู้ เข้ ารั บการประเมิ นปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึ กษานั้ น และ บุ คลากรอื่ น 

ที่ สถานศึ กษาพิ จารณาแล้ วเห็ นว่ าสามารถเป็ นผู้ ประเมิ นได้  กรณี ที่ ผู้ เข้ ารั บการประเมิ นที่ เป็ นชาวไทย หรื อ 

ชาวต่างประเทศที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ  โดยมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศ  

 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก ่

4.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 

4.2 ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

 5.  ข้ อมู ลการประเมิ นและผลการประเมิ นของผู้ ประเมิ นและผู้ เข้ ารั บการประเมิ น ถื อ เป็ นค วามลั บ  

และใช้ประกอบการพิ จารณาตามเกณฑ์ การประเมิ นสมรรถนะทางวิ ชาชีพครู  ด้ านความสั มพันธ์ กั บผู้ ปกครองและชุมชน  

ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 เท่านั้น 

 6 .  ผู้ ป ร ะ เมิ น  ต้ อ ง รั บ รอ งว่ า ข้ อมู ลการประ เมิ นและผลการประ เมิ น  เ ป็ นข้ อมู ลที่ เ ป็ นความจริ ง  

และด าเนินการประเมินด้วยตนเอง 

  

แบบประเมิน ฉบับท่ี 2.2 

QR code เกณฑ์การให้คะแนน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 

ค ำชี้แจง :  โปรดกรอกข้อมูลและเลือกค ำตอบตำมข้อมูลที่เป็นควำมจริง 
ส่วนที่ 1 ผู้ประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล............................................................................เลขบตัรประชาชน................................................. 
 ช่ือหน่วยงาน...................................................................อเีมล.์..................................เบอร์โทร............................. 

 1. สถำนะของผู้ประเมิน :  
  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

ส่วนที่ 2 ผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล............................................................................เลขบตัรประชาชน..................................................
 รหัสนักศึกษา...................................................................อีเมล์...................................เบอรโ์ทร............................. 

1. สถำนะของผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
  (1) อยู่ระหว่างการศึกษา   (2) ส าเร็จการศึกษา 
2. ระดับกำรศึกษำ 
  (1) ปรญิญาตรีทางการศกึษา 
  (2) ประกาศนยีบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู      
  (3) ปรญิญาโททางการศึกษา     
  (4) ปรญิญาเอกทางการศกึษา 
  (5) คุณวุฒิปริญญาอื่นท่ีคุรสุภารับรอง และมีคุณสมบตัิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

   (5.1) ผ่านการรับรองความรูต้ามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรสุภาก าหนด  หรือ 
   (5.2) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู 

3. ชื่อสถำบันอุดมศกึษำ.........................................................................ประเทศ...................................... 

4. สถำบันอุดมศึกษำสังกัด 
  (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในก ากับของรัฐ 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภฏั 
  (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
  (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  (6) มหาวิทยาลัยสงฆ ์
  (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
  (8) มหาวิทยาลัยเอกชน  

   (9) อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 
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5. กำรปฏิบัติกำรสอนของผู้รับกำรประเมิน 
 ช่ือสถานศึกษาที่ผู้รับการประเมินไปปฏิบัติการสอน..................................................................................... 
           อ าเภอ...................................................................................... จังหวัด.......................................................... 
6. สถำนศึกษำสังกัด 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
  (3) ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  
  (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 
  (7) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กถ.)  
  (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา (กก.) 
  (10) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)  
  (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  (12) ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
  (13) กองบัญชาการต ารวจตระเวณชายแดน (ตชด.) 
  (14) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
  (15) อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 
7. ขนำดสถำนศกึษำ 
  (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก   (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 
  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ ่  (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

8. วิชำท่ีปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ.............................................................. 

9. ควำมสัมพันธ์ของสำขำวิชำเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชำทีป่ฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

  (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ   
      ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือประเภทวิชา 
      ในหลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (3) ไม่ตรง/ไม่สมัพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสตูรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ 
      ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

10. กำรประเมินคร้ังท่ี 
 ครั้งที่ 1  : สัปดาห์ที่ 3 - 5 ของภาคเรียน 
 ครั้งที่ 2      : สัปดาห์ที่ 7 - 9 ของภาคเรียน 
 ครั้งที่ 3     : สัปดาห์ที่ 11 - 14 ของภาคเรียน 

  



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

2 รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง 

ค ำชี้แจง :   
1. รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน มีจ านวน  8  พฤติกรรมบ่งช้ี 
2. ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ของผู้เข้ารับการ

ประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                          
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน                      
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 

รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน โดยผู้ประเมิน : 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
2. สมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธก์ับผู้ปกครองและชมุชน 
2.1 ร่วมมือกบัผูป้กครองในการพัฒนาและ

แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะที่พึง
ประสงค ์

2.1.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 

     

2.1.2 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาผูเ้รียนใหม้ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 

     

2 .2  สร้ างเครือข่ ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

2.2.1  สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ที่มีคณุภาพของผู้เรียน 

     

2.2.2 สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานปกครองของท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

     

2.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

2.3.1 สามารถรายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชน
โดยเลือกประเด็นศึกษา ได้แก่  

 1) วิทยากรในชุมชน  
 2) ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน  
 3) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 4) วัฒนธรรมของชุมชุน  
 5) เศรษฐกิจของชุมชน 

     

2.3.2 สามารถปฏิบตัิตนในการอยูร่่วมกับชุมชน 
ได้อย่างเหมาะสม 

     

2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.4.1 สามารถรายงานการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนและภมูิ
ปัญญาในท้องถิ่น โดยเลือกศึกษาตามประเด็น ได้แก่  

         1) วิทยากรด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น 

         2) ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น 

     



คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
       3) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิ

ปัญญาในท้องถิ่น 
       4) การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภมูิปัญญาในท้องถิ่น 
2.4.2 สามารถน าวัฒนธรรมของชุมชนและภมูิปัญญาใน

ท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน
ตามประเด็น ได้แก่  

       1) องค์ความรู้ของวิทยากรด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น  

       2) องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบา้นด้านวัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาในท้องถิ่น  

       3) องค์ความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิปญัญาในท้องถิ่น 

     

รวมคะแนนสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสมัพันธก์ับผู้ปกครองและชมุชน (เต็ม 40 คะแนน)  

 

ค ำรับรองของผู้ประเมิน :   
  ขอรั บ รอ งว่ า ข้ อมู ล และกา รประ เ มิ นนี้ เ ป็ น ธ ร รมและตร งต ามข้ อมู ล จริ งห รื อหลั ก ฐ านที่ สั ง เ กต  
                 หรือพบได้เกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
 
                    ลงชื่อผู้ประเมิน    ............................................... 
                  (.............................................) 
                     วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนปฏิบัติหน้ำที่ครู และจรรยำบรรณของวิชำชีพ 

ค ำชี้แจง 

 1 .  แบบประ เมิ นสมรรถนะทางวิ ชา ชี พครู  ด้ านการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ค รู  และจรรยาบรรณของวิ ชา ชี พ  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดา้นการปฏิบัตหิน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 1.2 น าผลการผา่นเกณฑ์การประเมนิไปใช้เป็นเง่ือนไขหนึ่งในการขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 

 2. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

2 .1  สมรรถนะด้ านการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ค รู  และจรรยาบรรณของวิ ชา ชี พ หมายถึ ง  ความสามารถ 

ใ น ก า รป ฏิ บั ติ หน้ า ที่ ค รู  มุ่ ง มั่ น พั ฒนา ผู้ เ รี ย น  ป ร ะ พฤติ ตน เป็ นแบ บอย่ า ง ที่ ดี  มี จ ร ร ย าบร รณต่ อตน เ อ ง  

วิชาชีพ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และสังคม 

2.2 ผู้ เข้ ารั บการประเมิ น หมายความว่ า ผู้ เข้ ารั บการทดสอบและประเมิ นสมรรถนะทางวิ ชาชี พครู   

ด้ านการปฏิ บั ติ งานและการปฏิ บั ติ ตน ตามมาตรฐานวิ ชาชี พครู  ซึ่ งประกอบด้ วย ชาวไทย หรื อชาวต่ างประเทศ 

ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 

2. 3 ผู้ ป ร ะ เ มิ น  ห ม า ย ค ว า มว่ า  ผู้ ที่ ท า ห น้ า ที่ ท ด ส อบ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ส ม ร รถ น ะ ทา ง วิ ช า ชี พค รู   

ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 

 3. ผู้ประเมินที่ท าหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 

3.1 อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผูท้ี่ผู้บรหิารสถานศึกษามอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครพูีเ่ลีย้ง  

กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ตาม

หลักเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการก าหนด  

3.2 บุ คลากรของสถานศึ กษาที่ ผู้ เข้ ารั บการประเมิ นปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึ กษานั้ น และบุ คลากรอื่ น 

ที่ สถานศึ กษาพิ จารณาแล้ วเห็ นว่ าสามารถเป็ นผู้ ประเมิ นได้  กรณี ที่ ผู้ เข้ ารั บการประเมิ นที่ เป็ นชาวไทย หรื อ 

ชาวต่างประเทศที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ  โดยมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศ  

 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก ่

4.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 

4.2 ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 5. ข้อมู ลการประเมินและผลการประเมินของผู้ประเมินและผู้ เข้ ารับการประเมิน ถื อเป็นความลับ และใช้ประกอบ 

การพิ จารณาตามเกณฑ์ การประเมิ นสมรรถนะทางวิ ชาชี พครู  ด้ านการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ครู  และจรรยาบรรณของวิ ชาชีพ  

ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 เท่านั้น 

 6. ผู้ประเมิน ต้องรับรองว่าข้อมูลการประเมินและผลการประเมิน เป็นข้อมูลที่ เป็นความจริง  

และด าเนินการประเมินด้วยตนเอง 

 

 

 

แบบประเมิน ฉบับท่ี 3 

QR code เกณฑ์การให้คะแนน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 

ค ำชี้แจง :  โปรดกรอกข้อมูลและเลือกค ำตอบตำมข้อมูลที่เป็นควำมจริง 
ส่วนที่ 1 ผู้ประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล..............................................................เลขบัตรประชาชน................................................. 
 ช่ือหน่วยงาน....................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร............................. 
 1. สถำนะของผู้ประเมิน :  

1.1 กรณีผู้เข้ำรับกำรประเมินอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ 
  (1) อาจารย์นิเทศก์     (2) ครูพี่เลี้ยง 
  (3) ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายโดยไม่ใช่ครูพี่เลี้ยง 
1.2 กรณีผู้เข้ำรับกำรประเมินส ำเร็จกำรศึกษำ 

  (1) บุคลากรของสถานศึกษา 
  (2) บุคลากรอื่นท่ีสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผูป้ระเมินได้ 

ส่วนที่ 2 ผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล.............................................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
 รหัสนักศึกษา....................................................................อีเมล์...................................เบอรโ์ทร............................. 

1. สถำนะของผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
  (1) อยู่ระหว่างการศึกษา   (2) ส าเร็จการศึกษา 
2. ระดับกำรศึกษำ 
  (1) ปรญิญาตรีทางการศกึษา 
  (2) ประกาศนยีบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู      
  (3) ปรญิญาโททางการศึกษา     
  (4) ปรญิญาเอกทางการศกึษา 
  (5) คุณวุฒิปริญญาอื่นที่คุรสุภารับรอง และมีคุณสมบตัิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

   (5.1) ผ่านการรับรองความรูต้ามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรสุภาก าหนด  หรือ 
   (5.2) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู 

3. ชื่อสถำบันอุดมศกึษำ.........................................................................ประเทศ...................................... 
4. สถำบันอุดมศึกษำสังกัด 
  (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในก ากับของรัฐ 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภฏั 
  (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
  (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  (6) มหาวิทยาลัยสงฆ ์
  (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
  (8) มหาวิทยาลัยเอกชน  
  (9) อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................
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5. กำรปฏิบัติกำรสอนของผู้รับกำรประเมิน 
 ช่ือสถานศกึษาที่ผู้รับการประเมินไปปฏิบัติการสอน....................................................................................         
           อ าเภอ....................................................................... จังหวดั........................................................................ 
6. สถำนศึกษำสังกัด 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
  (3) ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  
  (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 
  (7) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กถ.)  
  (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา (กก.) 
  (10) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)  
  (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  (12) ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
  (13) กองบัญชาการต ารวจตระเวณชายแดน (ตชด.) 
  (14) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
  (15) อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 
7. ขนำดสถำนศกึษำ 
  (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก   (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 
  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ ่  (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

8. วิชำท่ีปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ.............................................................. 

9. ควำมสัมพันธ์ของสำขำวิชำเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชำทีป่ฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

  (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ   
 ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือประเภทวิชา 
  ในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (3) ไม่ตรง/ไม่สมัพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสตูรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ 
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

10. กำรประเมินคร้ังท่ี 
 ครั้งที่ 1  : สัปดาห์ที่ 3 - 5 ของภาคเรียน 
 ครั้งที่ 2      : สัปดาห์ที่ 7 - 9 ของภาคเรียน 

   ครั้งที่ 3     : สัปดาห์ที่ 11 - 14 ของภาคเรียน 
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ตอนที่ 2 รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ครู และจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
ค ำชี้แจง :   

1 .  ร ายการประ เมิ นสมรรถนะทางวิ ช า ชีพครู  ด้ านการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ค รู  และจรรยาบรรณของวิ ช า ชีพ  
มีจ านวน  20  พฤติกรรมบ่งช้ี 

2. ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้เข้า
รับการประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู พ.ศ. 2564 
รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ครู และจรรยำบรรณของวิชำชีพ โดยผู้ประเมิน : 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
3. สมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ครู และจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
3.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ

ความเป็นครู 
3.1.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรยีนรู้ ทักษะปฏิบัติ และ

คุณลักษณะที่ดีงามอย่างเต็มความสามารถด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับระดับความสามารถและช่วงวัย 

     

3.1.2 รักเมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

     

3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่
ละบุคคล 

3.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยความเอาใจใส่      
3.2.2 ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนทางด้านเพศ เช้ือชาติ 

ศาสนา วัฒนธรรม และระดับการเรียนรู้ 
     

3.3 สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม 

3.3.1 กระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
โดยใช้การเสริมแรงทางบวก 

     

3.3.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความสามารถและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ 

     

3.4 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

3.4.1 ติดตามข้อมูลข่าวสารการศึกษา สังคม การเมือง การ
ปกครอง และเศรษฐกิจ โดยสามารถน ามาปรับใช้/
เช่ือมโยง กับเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่วนหนึ่งในการออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     

3 .4 .2  น าแนวคิด  เทคนิควิ ธี การ  หรื อความรู้ ใหม่ๆ  
ที่น่าสนใจ มาประยุกต์ใช้เป็น 

     

3.5 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี   
มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  
แ ล ะ มี ค ว า ม เ ป็ น พ ล เ มื อ ง 
ที่เข้มแข็ง 

3.5.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และ
จิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม 

     

3.5.2 ปฏิบัติตนโดยยึดหลกัความเป็นธรรม เท่าเทียม และมีส่วน
ช่วยให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
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สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
3.6 จรรยาบรรณต่อตนเอง 3.6.1 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎกติกาของโรงเรียนด้วยความ

สมัครใจ ทั้งในด้านการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นในโรงเรียน 

     

3.6.2 ติดตามข้อมูลและปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง 

     

3.7 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3.7.1 ศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพครู      
3.7.2 เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ      

3.8 จรรยาบรรณต่อผูร้ับบริการ 3.8.1 ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค      
3.8.2 ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่ง

หน้าท่ีโดยมิชอบ 
     

3.9 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 3.9.1 อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ภายใต้หลักการที่ถูกต้อง 

     

3.9.2 สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ      
3.10 จรรยาบรรณต่อสังคม 3.10.1 ริเริ่ม วางแผน หรือ เป็นผู้น าในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับ 

            การอนุรักษ์และพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา  
            ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา หรือสิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึง 
           ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

     

3.10.2 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมภายใต้ระบอบ 
         ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         อย่างเคร่งครัด 

     

รวมคะแนนสมรรถนะทำงวิชำชพีครู ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ครู และจรรยำบรรณของวิชำชีพ  
(เต็ม 100 คะแนน) 

 

 
ค ำรับรองของผู้ประเมิน :   
  ขอรั บ รอ งว่ า ข้ อมู ล และกา รประ เ มิ นนี้ เ ป็ น ธ ร รมและตร งต าม ข้ อมู ล จ ริ งห รื อหลั ก ฐ าน ที่ สั ง เ ก ต 
                 หรือพบได้เกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
 
                       ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................... 
                  (.............................................) 
                      วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ. ......... 
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แบบประเมินที่ 4 เค้ำโครงงำนวิจัยในช้ันเรียน 
 

ชื่อ-สกุลนักศึกษำ ...............................................................................สำขำวิชำ...................................................... . 
ชื่อสถำนศึกษำ............................................................................................................................................................ 
ชื่องำนวิจัย....................................................................................................................................................... ........... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค ำชี้แจง : โปรดประเมินโดยการท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องผลการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ีก าหนดให้  
 

หัวข้อที ่ รำยกำรทีป่ระเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1 ความส าคัญของปัญหาในงานวิจัย     
2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย     
3 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง     
4 วิธีด าเนินการวิจัย     
5 คุณภาพของเค้าโครงวิจัย     
6 ความสามารถในการน าเสนอ     

คะแนนรวมผลกำรประเมิน     
คะแนนรวมท้ังหมด (คะแนนเต็ม 24 คะแนน)  

 

หมำยเหตุ  -ต้องมีกรรมการสอบเค้าโครงวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อย 2 ท่าน 
              -สามารถดูเกณฑ์การให้คะแนนประกอบการประเมินได้จากเกณฑ์ท้ายแบบประเมินนี้ 
เกณฑ์กำรตัดสิน  

 ระดับดีมาก     ได้คะแนน 20-24 คะแนน 
 ระดับดี    ได้คะแนน 15-19 คะแนน 
 ระดับพอใช้     ได้คะแนน 10-14 คะแนน 
 ระดับปรับปรุง    ได้คะแนนต่ ากว่า 10 คะแนน 
 

ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม/ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน 
            (........................................................) 
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คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนนเพื่อประเมินเค้ำโครงงำนวิจัยในชั้นเรียน 
 ในการประเมินคุณภาพของเค้าโครงงานวิจัย รูปเล่มเค้าโครง รวมทั้งการน าเสนอเค้าโครงการวิจัย  อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถพิจารณา
ประเด็นตามระดับคุณภาพในด้านต่าง ๆ ก่อนให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
1. ควำมส ำคัญของปัญหำในงำนวิจัย 

ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 
1.1 มีความชัดเจนของปญัหาการวิจยัและเหตผุลที่ต้องท าการวิจยัเพือ่ตอบปญัหาของการวิจยันั้น ๆ  
1.2 มีความเกีย่วขอ้งระหวา่งปญัหาการวจิัยกับสภาพการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปจัจบุัน 
1.3 มีความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 

 

2. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

2.1 มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.2 มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
2.3 มีความเป็นไปได้ในการท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 

 

3. กำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

3.1   มีความครอบคลุมของแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย 
3.2 มีการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.3 เอกสารและงานวิจัยที่น ามาอ้างอิงมีความทันสมัยและเชื่อถือได้ (ยกเว้นทฤษฎีและ

งานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ และถูกอ้างอิงมาจนถึงปัจจุบัน) 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 

 

4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1คะแนน) 

4.1 รูปแบบการวิจัย วิธีการและขั้นตอนที่ใช้มีความเหมาะสม 
4.2 มีความสอดคล้องระหว่างวิธีด าเนินการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
4.3   กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่างมีการก าหนดวิธีการเลือก/สุ่มอย่างเหมาะสม 
4.4 เครื่องมือวิจัยมีการหาคุณภาพที่ถูกต้อง แม่นย า และเช่ือถือได้  
4.5 ใช้วิธีการ/สถิติวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับข้อมูล 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 
ขึ้นไป 

 

5. คุณภำพของเค้ำโครงวิจัย 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

5.1 การจัดโครงสร้างและล าดับเนื้อหาแต่ละบทมีความถูกต้องและเหมาะสม 
5.2 การล าดับตัวเลขของหัวข้อเป็นระบบและชัดเจน 
5.3 การอ้างอิงเอกสารในเน้ือหามีความเหมาะสม 
5.4 ภาษาที่ใช้ในการเขียนมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
5.5 การน าเสนอแผนภูมิ/แผนภาพ/ตาราง มีความเหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย 
5.6 บรรณานุกรมมีความถูกต้องตามหลกัวิชาการและครบถ้วนตามเนื้อหาที่น าเสนอ 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 
ขึ้นไป 

 

6. ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอ 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

6.1 มีความเหมาะสมของวิธีการน าเสนอ 
6.2 มีความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการน าเสนอ 
6.3 มีการน าเสนอเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม 
6.4 มีการเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
6.5 มีบุคลิกภาพ การแสดงออก ความเชื่อมั่นของผู้น าเสนอ  
6.6 มีความสอดคล้องของเนื้อหาที่น าเสนอกับที่เขียนในเค้าโครงงานวิจัย 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 
ขึ้นไป 
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ห้องที่น าเสนอ........................ 

 
 
 

แบบประเมินที่ 5 กำรน ำเสนองำนวิจัยในชั้นเรียน 
 

ชื่อ-สกุลนักศึกษำ...........................................................................................สำขำวิชำ............................................. 
อำจำรย์ผู้ประเมิน....................................................................................................................................................... 
ค ำชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องผลการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ีก าหนดให ้

หัวข้อ
ที ่

รำยกำรที่ประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1 ควำมส ำคัญของปัญหำในงำนวิจัย 
(ความชัดเจน, มีเหตุผล, และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา) 

    

2 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย  
(ความชัดเจน, เป็นไปได้ และสอดคล้องกับวิธีการด าเนินการวิจัย) 

    

3 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย  
(รูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล) 

    

4 ผลกำรวิจัย  
(ตอบวัตถุประสงค์ ถูกต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องกับปัญหาวิจัย) 

    

5 ประโยชน์และคุณค่ำของงำนวิจัย 
(องค์ความรู้ การพัฒนาช้ันเรียน ข้อเสนอแนะ) 

    

6 ควำมเหมำะสมของสื่อ ชิ้นงำน ท่ีใช้ในกำรน ำเสนอ 
(วิธีการน าเสนอ สื่อเทคโนโลยี และช้ินงานหลักฐานของงานวิจัย) 

    

7 ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอ  
(ล าดับ ความชัดเจน บคุลิกภาพ การใช้ภาษา) 

    

คะแนนรวมผลกำรประเมิน     
คะแนนรวมท้ังหมด (คะแนนเต็ม 28 คะแนน)  

 

เกณฑ์กำรตัดสิน :      ระดับดีมาก   ได้คะแนน 25-28 คะแนน            ระดับดี             ได้คะแนน 21-24 คะแนน 
                 ระดับพอใช้   ได้คะแนน 17-20 คะแนน           ระดับปรับปรุง     ได้คะแนนต่ ากว่า 17 คะแนน 

ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม/ ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................       

 

ลงชื่อ ..........................................................................ผู้ประเมิน 

                                                                               (.........................................................................) 

 
 

หมำยเหตุ  -ต้องมีกรรมการสอบวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 2 ท่าน 
              -กรณีไม่สามารถเข้าสอบตามวัน-เวลาที่ก าหนด ให้จัดสอบในรอบที่ 2 และให้คะแนนได้ไม่เกิน 15 คะแนน  
  หากช้าเกินกว่านี้ให้พิจารณาลดคะแนนลงตามความเหมาะสม โดยการตกลงร่วมกันของกรรมการรายวิชา 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนเพื่อประเมินกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในชั้นเรียน 

 ในการประเมินคุณภาพการน าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน ให้ผู้ประเมินพิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญของแต่ละหัวข้อแล้วตัดสินว่าควรอยู่ใน
ระดับคุณภาพใด ดังนี้ 
 

1. ควำมส ำคัญของปัญหำในงำนวิจัย 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1.1 มีความชัดเจนของปัญหาการวจิัยและเหตุผลที่ต้องท าการวิจยัเพื่อตอบ
ปัญหาของการวิจยันั้น ๆ 

1.2 มีความเกี่ยวข้องระหวา่งปัญหาการวิจัยกับสภาพการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนในปัจจบุัน 

1.3 มีความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 

 

2. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

2.1 มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.2 มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
2.3 มีความเป็นไปได้ในการท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 

 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

3.1  รูปแบบและขั้นตอนการวิจัยที่ใช้มีความเหมาะสม 
3.2  มีความสอดคล้องระหว่างวิธีด าเนินการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
3.3  กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่างมีการก าหนดวิธีการเลือก/สุ่มอย่างเหมาะสม 
3.4  เครื่องมือวิจัยมีการหาคุณภาพที่ถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถือได้  
3.5  ใช้วิธีการ/สถิติวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับข้อมูล 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 
 

 

4. ผลกำรวิจัย 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

4.1 ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ครบถ้วน 
4.2 ผลการวิจัยมีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ 
4.3 การน าเสนอแผนภูมิ/แผนภาพ/ตาราง มีความเหมาะสมและช่วยให้เข้าใจ

ผลการวิจัยได้ง่ายขึ้น 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 

 

5. ประโยชน์และคุณค่ำของงำนวิจัย 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

5.1 ผลการวิจัยเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อสาขาวิชา 
5.2 ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ 
5.3 ข้อเสนอแนะของการวิจัยมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้และต่อยอดจากผลการวิจัยครั้งนี้ 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 

 

6. ควำมเหมำะสมของสื่อ ชิ้นงำน ที่ใช้ในกำรน ำเสนอ 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

6.1 วิธีการน าเสนอมีความน่าสนใจ 
6.2 สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการน าเสนอมีความเหมาะสม 
6.3 ชิ้นงาน/หลักฐานของงานวิจัยมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 
 

 

7. ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

7.1 มีการน าเสนอเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม 
7.2 การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
7.3 ผู้น าเสนอมีบุคลิกภาพที่ด ีการแสดงออกที่เหมาะสม ใช้ภาษาถูกต้อง และมีความเชื่อมั่น  

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 
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แบบประเมินที่ 6 รูปเลม่งำนวิจัยในชั้นเรียน 
 

ชื่อ-สกุลนักศึกษำ .............................................................................สำขำวิชำ....................................................... .. 
ชื่อสถำนศึกษำ............................................................................................................................................................  
ชื่องำนวิจัย.................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำหลัก................................................................................................................................................. 

ค ำชี้แจง : โปรดประเมินโดยการท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องผลการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดให้ 

รำยกำรที่ประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความส าคัญของปัญหาในงานวิจัย     
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
3. การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง     
4. วิธีด าเนินการวิจัย     
5. ผลการวิจัย     
6. การอภิปรายผลการวิจัย     
7. การสรุปและข้อเสนอแนะ     
8. คุณภาพของการเขียนรายงานการวิจัย     

คะแนนรวมผลกำรประเมิน     
คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม 32 คะแนน)  

 

เกณฑ์กำรตัดสิน  
 ระดับดีมาก  ได้คะแนนรวม 28-32 คะแนน     
 ระดับดี  ได้คะแนนรวม 23-27 คะแนน 
 ระดับพอใช้  ได้คะแนนรวม 18-22 คะแนน     
 ระดับปรับปรุง  ได้คะแนนรวมต่ ากว่า 18 คะแนน 

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 

       ลงชื่อ ......................................................................ผู้ประเมิน 

                                                        (................................................................)                                   
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เกณฑ์กำรให้คะแนนเพื่อประเมินผลงำนวิจัยในชั้นเรียน 

 ในการประเมินคุณภาพรูปเล่มผลงานวิจัยในช้ันเรียน ให้ผู้ประเมินพิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญของแต่ละหัวข้อ                   
แล้วตัดสินว่าควรอยู่ในระดับคุณภาพใด ดังนี้ 
1. ควำมส ำคัญของปัญหำในงำนวิจัย 

ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 
1.1 มีความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตผุลที่ต้องท าการวจิัย

เพื่อตอบปัญหาของการวิจัยนั้น ๆ 
1.2 มีความเกี่ยวข้องระหว่างปัญหาการวิจัยกับสภาพการ

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
1.3 มีความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 

 

2. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

2.1 มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.2 มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
2.3 มีความเป็นไปได้ในการท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 

 

3. กำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

3.1 มีความครอบคลุมของแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิจัย 

3.2 มีการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีน ามาอ้างอิงมีความทันสมัยและเช่ือถือ
ได้ (ยกเว้นทฤษฎีและงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ และถูก
อ้างอิงมาจนถึงปัจจุบัน) 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 

 

4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

4.1 รูปแบบการวิจัย วิธีการและขั้นตอนท่ีใช้มีความเหมาะสม 
4.2 มีความสอดคล้องระหว่างวิธีด าเนินการวิจัยกับวัตถุประสงค์

ของงานวิจัย 
4.3 กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่างมีการก าหนดวิธีการเลือก/สุ่มอย่าง

เหมาะสม 
4.4 เครื่องมือวิจัยมีการหาคุณภาพที่ถูกต้อง แม่นย า และเช่ือถือได้  
4.5 ใช้วิธีการ/สถิติวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับข้อมูล 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 
ขึ้นไป 
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5. ผลกำรวิจัย 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 
5.1 ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ครบถ้วน 
5.2 ผลการวิจัยมีความถูกต้อง และเช่ือถือได้ 
5.3 ผลการวิจัยเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อสาขาวิชา  

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 

6. กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

6.1 มีการอธิบายความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างผลการวิจัย
กับทฤษฎี/สมมติฐาน/ งานวิจัยท่ีผ่านมา 

6.2 มีการอภิปรายผลที่ชัดเจนและช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
ผลการวิจัยได้มากยิ่งขึ้น  

6.3 มีการอภิปรายผลให้เห็นจุดเด่นและข้อจ ากัดของงานวิจัย
ที่น าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 

 

7. กำรสรุปและข้อเสนอแนะ 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

7.1 มีการสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจน 
7.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้มีความเป็นไปได้

ในการน าผลวิจัยไปปฏิบัติการ 
7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปมีความเป็นไปได้ในการ

ต่อยอดจากผลการวิจัยในครั้งน้ี 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 

 

8. คุณภำพของกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย 
ดีมำก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

8.1 การจัดโครงสร้างและล าดับเนื้อหาแต่ละบทมีความ
ถูกต้องและเหมาะสม 

8.2 การล าดับตัวเลขของหัวข้อเป็นระบบและชัดเจน 
8.3 การอ้างอิงเอกสารในเนื้อหามีความเหมาะสม 
8.4 ภาษาที่ใช้ในการเขียนมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
8.5 การน าเสนอแผนภูมิ/แผนภาพ/ตาราง มีความเหมาะสม

และเข้าใจได้ง่าย 
8.6 บรรณานุกรมมีความถูกต้องตามหลักวิชาการและ

ครบถ้วนตามเนื้อหาที่น าเสนอ 

ขาดคุณภาพ 1 ข้อ ขาดคุณภาพ 2 ข้อ ขาดคุณภาพ 3 ข้อ 
ขึ้นไป 

 

หมำยเหตุ   กรณีส่งงานช้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ประเมินพิจารณาลดคะแนนลงตามความเหมาะสมโดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
               ส่งงานช้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนด 1 สัปดาห์ ให้คะแนนได้ไม่เกิน 16 คะแนน 
               ส่งงานช้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนด 2 สัปดาห์ ให้คะแนนได้ไม่เกิน 12 คะแนน 
               ส่งงานช้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนดมากกว่า 2 สัปดาห์ ให้คะแนนได้ไม่เกิน 8 คะแนน    
               ทั้งนี้ให้ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูตรวจสอบก่อนกรอกคะแนนในระบบ 
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แบบตรวจให้คะแนนรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียน 
ด้วยกระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู  

 

ชื่อ-สกลุนักศึกษำ.........................................................................................................รหัสนักศึกษำ......................................................... 
สำขำวิชำ.....................................................................................สถำนศึกษำ........................................................................................... 
ผู้ประเมิน.................................................................................................................................................................................................. 
ค ำชี้แจง โปรด          รอบหมำยเลขระดับคุณภำพท่ีก ำหนดให้    

องค์ประกอบ ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยคุณภำพ 

1. การก าหนดทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ (ทีม PLC) 

 

3 องค์ประกอบของทีม PLC ครบถ้วน เหมาะสม และมีหลักฐานชัดเจน 
2 องค์ประกอบของทีม PLC มีหลักฐานชัดเจน แต่ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เหมาะสม  
1 องค์ประกอบของทีม PLC มีหลักฐานไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน และ ไม่เหมาะสม 

2. ระบุปัญหาและประเด็นปัญหาที่จะพฒันา
ผู้เรียนร่วมกับทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

3 ระบุปัญหาได้ชัดเจนทุกวงรอบร่วมกับทีม PLC และมีความสอดคล้องกับปัญหาผู้เรียน  
2 ระบุปัญหาในบางวงรอบไม่ชัดเจน แต่ยังมีส่วนร่วมของทีม PLC และมีความสอดคล้องกับปัญหาผู้เรียน 

1 ระบุปัญหาไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับปัญหาของผู้เรียน ขาดการมีส่วนร่วมของทีม PLC 

3. ออกแบบบทเรียนร่วมกับทีม PLC ได้แก่ 
   เขียนแผนจัดการเรียนรู้ ประชุมร่วมกันกับ

ทีม PLC และสะท้อนคิด  
 

3 ออกแบบบทเรียนร่วมกับทีม PLC ได้อย่างถูกต้องทุกวงรอบ มีความชัดเจน เหมาะสม และน าไปใช้ได้จริง 

2 ออกแบบบทเรียนร่วมกับทีม PLC ในบางวงรอบต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ยังมีความ
เหมาะสม และน าไปใช้ได้จริง 

1 ออกแบบบทเรียนยังต้องได้รับการแก้ไข ขาดความชัดเจน ขาดการมีส่วนร่วมของทีม PLC 

4. ปฏิบัตกิารสอน เปิดชั้นเรียน และสังเกต
ชั้นเรียน 

 

3 ปฏิบัติการสอนพร้อมกับการเปิดชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียนร่วมกับทีม PLC ในทุกวงรอบ 
2 ปฏิบัติการสอนพร้อมกับการเปิดชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียนร่วมกับทีม PLC ได้ในบางวงรอบ 
1 ปฏิบัติการสอน แต่ขาดการเปิดชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียนร่วมกับทีม PLC 

5. ประชุมสะท้อนผลหลังสอน บันทกึ
ผลส าเร็จ และสิ่งที่ต้องปรับปรุง 

 

3 ประชุมสะท้อนผลหลังสอนร่วมกับทีม PLC บันทึกผลส าเร็จ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงในทุกวงรอบ 
2 ประชุมสะท้อนผลหลังสอนร่วมกับทีม PLC บันทึกผลส าเร็จ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงได้ในบางวงรอบ 
1 ขาดการประชุมสะท้อนผลหลังสอน บันทึกผลส าเร็จ และสิ่งที่ต้องปรับปรุง 

6. สรุปผลการพัฒนาผู้เรียน 
 

3 มีการสรุปผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เห็นผลการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างชัดเจน  
2 มีการสรุปผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แต่ผลการพัฒนาผู้เรียนยังเห็นได้ไม่ชัดเจน 
1 ขาดการสรุปผลการพัฒนาผู้เรียน ยังน าเสนอไม่เป็นระบบ ต้องได้รับการแก้ไข  

7. การจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้เพื่อ 
   พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชน   
   แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  
 

2 รูปแบบเล่มรายงานมีหัวข้อครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ จัดเรียงอย่างเป็นระ เบียบเรียบร้อย                  
และส่งเข้าในระบบตามเวลาที่ก าหนด 

1 รูปแบบเล่มรายงานมีหัวข้อครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ ส่งเข้าในระบบช้ากว่าก าหนดเล็กน้อย  
0 รูปแบบเล่มรายงานขาดบางหัวข้อที่ก าหนดไว้ ส่งเข้าในระบบช้ากว่าเวลาที่ก าหนดมาก 

คะแนนรวมทั้งหมด (เต็ม 20 คะแนน)   

หมำยเหต ุ: กรณีส่งงานช้าเกินกว่า 4 วนั ให้หักคะแนนจากคะแนนที่ได้วันละ 1 คะแนน 
 

 

ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................        

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

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

                                                                                                อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาเฉพาะ 

         วันท่ี.................เดือน.....................................พ.ศ. ............. 
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คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 
แบบตรวจให้คะแนนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ชื่อ-สกุลนักศึกษำ ......................................................................................สำขำวิชำ................................................................. 
สถำนศึกษำ.................................................................................................วันท่ีสง่งำน............................................................. 
 

ชื่ออำจำรย์นิเทศก์สำขำวิชำเฉพำะ..............................................................................................................................ผู้ประเมิน 

ค ำชี้แจง โปรดประเมินโดย O รอบหมายเลขระดับคุณภาพที่ก าหนด 
 

องค์ประกอบ ระดับ 
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยคุณภำพ 

1.องค์ประกอบของการจัดท าแผนการเรียนรู้

(สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผล ฯลฯ) 

3 มีองค์ประกอบครบถ้วน รายละเอียดสอดคล้องกัน ไม่ต้องปรับแก้ไข 

2 มีองค์ประกอบครบถ้วน แต่ขาดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแต่ละหัวข้อ 

1 องค์ประกอบไม่ครบถ้วน 

2.จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ 

(ตามก าหนดการสอนในแต่ละภาคเรียน) 

3 มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบ  

2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ครบ ขาดไม่เกิน 5 แผน 

1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ครบ ขาดเกิน 5 แผนขึ้นไป 

3.คุณภาพของการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

(มีร่องรอยของการพัฒนาผู้เรียน เช่น บันทึกหลัง

สอน, ใบความรู้, ใบงาน, แบบประเมิน ฯลฯ) 

3 ใช้จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรก าหนด มีร่องรอย

การพัฒนาผู้เรียน ทุกแผนการจัดการเรียนรู้  

2 ใช้จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรก าหนด มีร่องรอย

การพัฒนาผู้เรียน ไม่ครบทุกแผน                                                                                       

1 ขาดความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรก าหนด ขาดร่องรอยการพัฒนาผู้เรียน 

มากกว่า 5 แผน 

4.การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจ

ตามก าหนดเวลา 

3 มีร่องรอยการลงลายมือชื่อของครูพี่เล้ียงก่อนสอนทุกแผน 

2 มีร่องรอยการลงลายมือชื่อของครูพี่เล้ียงก่อนสอน มากกว่า 10 แผน 

1 มีร่อยรอยการลงลายมือชื่อของครูพี่เล้ียงก่อนสอน น้อยกว่า 10 แผน 

5 . ก า ร ร ว บ ร ว ม ส่ ง อ า จ า ร ย์ นิ เ ท ศ ก์ ต า ม

ก าหนดเวลา 

3 ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

2 เกินกว่าเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 3 วัน 

1 เกินกว่าเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 5 วัน 

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)   

หมำยเหตุ  กรณีส่งงานช้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ประเมินพิจารณาลดคะแนนลงตามความเหมาะสมโดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
               ส่งงานช้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนด 1 สัปดาห์ ให้คะแนนได้ไม่เกิน 10 คะแนน 
               ส่งงานช้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนด 2 สัปดาห์ ให้คะแนนได้ไม่เกิน 8 คะแนน 
               ส่งงานช้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนดมากกว่า 2 สัปดาห์ ให้คะแนนได้ไม่เกิน 6 คะแนน    
               ทั้งนี้ให้ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูตรวจสอบก่อนกรอกคะแนนในระบบ 

 
                                                                       ลงช่ือ.........................................................................ผู้ประเมิน 
                                                                        (..........................................................................) 
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คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 
แบบตรวจให้คะแนนแบบบันทึกต่ำง ๆ 

ชื่อ-สกุลนักศึกษำ ......................................................................................สำขำวิชำ................................................................. 
สถำนศึกษำ.................................................................................................วันท่ีสง่งำน............................................................. 
 

ชื่ออำจำรย์นิเทศก์สำขำวิชำเฉพำะ..............................................................................................................................ผู้ประเมิน 

ค ำชี้แจง โปรดประเมินโดย O รอบหมายเลขตามระดับคุณภาพที่ก าหนด 
รำยกำรประเมิน รำยละเอียดกำรประเมิน ระดับคุณภำพ คะแนนที่ได้ 

แบบบันทึกประจ าสัปดาห์ เชิงปริมาณ จ านวนงาน 15 ชิ้นงานขึ้นไป 2  

จ านวนงานน้อยกว่า 15 ชิ้น 1 

เชิงคุณภาพ มีคุณภาพ ถูกต้อง ชัดเจน (คุณสมบัติครบ 3 ข้อ ) 3  

มีคุณภาพ ถูกต้อง ชัดเจน (ขาดคุณสมบัติ 1 ข้อ ) 2 

มีคุณภาพ ถูกต้อง ชัดเจน (ขาดคุณสมบัติ 2 ข้อ ) 1 

แบบบันทึกหลังรับการนิเทศ เชิงปริมาณ จ านวนชิ้นงานครบ 6 ชิ้น 2  

จ านวนชิ้นงานน้อยกว่า 6 ชิ้น 1 

เชิงคุณภาพ มีคุณภาพ ถูกต้อง ชัดเจน (คุณสมบัติครบ 3 ข้อ ) 3  

มีคุณภาพ ถูกต้อง ชัดเจน (ขาดคุณสมบัติ 1 ข้อ ) 2 

มีคุณภาพ ถูกต้อง ชัดเจน (ขาดคุณสมบัติ 2 ข้อ ) 1 

แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ เชิงปริมาณ จ านวนชิ้นงานครบ 2 ชิ้น 2  

จ านวนชิ้นงานน้อยกว่า 2 ชิ้น 1 

เชิงคุณภาพ มีคุณภาพ ถูกต้อง ชัดเจน (คุณสมบัติครบ 3 ข้อ ) 3  

มีคุณภาพ ถูกต้อง ชัดเจน (ขาดคุณสมบัติ 1 ข้อ ) 2 

มีคุณภาพ ถูกต้อง ชัดเจน (ขาดคุณสมบัติ 2 ข้อ ) 1 

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)  

หมำยเหตุ  กรณีส่งงานช้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ประเมินพิจารณาลดคะแนนลงตามความเหมาะสมโดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
               ส่งงานช้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนด 1 สัปดาห์ ให้คะแนนได้ไม่เกิน 10 คะแนน 
               ส่งงานช้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนด 2 สัปดาห์ ให้คะแนนได้ไม่เกิน 8 คะแนน 
               ส่งงานช้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนดมากกว่า 2 สัปดาห์ ให้คะแนนได้ไม่เกิน 6 คะแนน    
               ทั้งนี้ให้ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูตรวจสอบก่อนกรอกคะแนนในระบบ 

 
     ลงช่ือ.........................................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                     (..........................................................................) 

 
                  

 



112 
 

คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

 

แบบลงเวลำกำรปฏิบัตงิำนของนักศึกษำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
โรงเรียน........................................................................... 

 
 
 
 
 
 

ภำคเรียนที่............ 
ประจ ำเดือน...........................พ.ศ............. 

 

 
 
 
 
 
 

 
ศูนย์ประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

แบบลงเวลำกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
โรงเรียน............................................................................... 

ประจ ำวัน.....................ที่.........เดือน.......................................พ.ศ...................... 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
(ตัวบรรจง) 

สำขำวิชำ ลำยมือชื่อ เวลำมำ ลำยมือชื่อ เวลำกลับ หมำยเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

ขาด............คน    มาสาย.............คน     ลากิจ...........คน  ลาป่วย............คน    มาปฏิบัติงาน.....................คน 
 

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

 
 

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

                    ต าแหน่ง........................................................ 
          วันที่...........เดือน............................พ.ศ............. 
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คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

สรุปกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
โรงเรียน........................................................................... 

ภำคกำรศึกษำ  (    ) ต้น              (    ) ปลำย   ปีกำรศึกษำ..................... 
ประจ ำเดือน...............................................พ.ศ. ..................... 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
(ตัวบรรจง) 

สำขำวิชำ ขำด 
(วัน) 

มำสำย 
(วัน) 

ลำกิจ 
(วัน) 

ลำป่วย 
(วัน) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

หมำยเหตุ:  นักศึกษาต้องมาถึงโรงเรียนไม่ช้ากว่า 07.30 น. ถ้ามาหลังจากเวลานี้ ถือว่า มำสำย 
 

        

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

 

        ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจ 
                                                      (.......................................................)  
                                                   ต าแหน่ง............................................. ......... 
            วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ............ 
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คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 
 

สำขำวิชำ.................................................................................................................................................. 

ค ำชี้แจง : ให้นักศึกษาลงช่ือเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชา โดยให้นับคะแนนตามจ านวนครั้งท่ีเข้าร่วม  
              (กรรมการประสานงานเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาให้คะแนนและระบุรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละครั้ง  

เข้าร่วม 1 ครั้ง = 1 คะแนน ไม่เข้าร่วม = 0 คะแนน และส่งคืนศูนย์ประสบฯหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม)    
 

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ครั้งที่1 
(ลงช่ือ) 

ครั้งที่ 2 
(ลงช่ือ) 

ครั้งที่ 3 
(ลงช่ือ) 

ครั้งที่ 4 
(ลงช่ือ) 

ครั้งที่ 5 
(ลงช่ือ) 

รวมคะแนน 
(5 คะแนน) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

แบบลงช่ือกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของสำขำวิชำ 
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รำยละเอียดกิจกรรมของสำขำวิชำ 

 
ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี รำยละเอียดกิจกรรม 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

5   
 

 

                                                                                          
 

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

                                                                                        กรรมกำรประสำนงำนฯ 
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คณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์      ที่ปรึกษา 
รองคณบดฝี่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ    ประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู    รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพฒันาคุณภาพ    กรรมการ 
รองผู้อ านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู    กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์อรอนงค์  ฤทธิ์ฤาชัย)    
รองผู้อ านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู    กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร)  
รองผู้อ านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู    กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภสัสรา  อินทรก าแหง)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตภุูมิ เขตจัตุรสั    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนติา ดวงวิไล     กรรมการและเลขานุการ 
นางนภสร ศริิเจริญศร ี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมกำรประสำนงำนรำยวิชำกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์      เป็นที่ปรึกษา 
รองคณบดฝี่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ    เป็นที่ปรึกษา 
ผู้อ านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู    เป็นที่ปรึกษา 
รองผู้อ านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู    เป็นที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์อรอนงค์  ฤทธิ์ฤาชัย     เป็นประธานและกรรมการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา  ตุงคะสมติ    เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตภุูมิ  เขตจัตุรสั    เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ     เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรสีวัสดิ ์    เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค ์วงค์ตาธรรม    เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม    เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นามวงศ์     เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีนารถ  กลิน่หอม    เป็นกรรมการ 
อาจารย์ ดร.นิศากร บญุเสนา      เป็นกรรมการ 
อาจารย์อมรรัตน์  มะโนบาล      เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนติา ดวงวิไล     เป็นกรรมการและเลขนุการ 
นางนภสร  ศิรเิจรญิศร ี      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 




