


เอกสาร
แบบบันทึกสรุปองค์ความรู้และบันทึกกิจกรรม 

การเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเปน็ครูมืออาชีพ 

ชื่อ..........................................สกุล................................. 
โรงเรียน.........................................สพป/สพม...............................เขต....... 

ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 



 

ค าน า 

             เอกสำรแบบบันทึกสรุปองค์ควำมรู้และบันทึกกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะครูผู้ช่วย 
สู่กำรเป็นครูมืออำชีพ  เล่มนี้จัดท ำข้ึนเพื่อให้ใช้เป็นเอกสำรประกอบเสริมสร้ำงสมรรถนะครูผู้ช่วย 
สู่กำรเป็นครูมืออำชีพ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ซึ่งเป็นหน่วย
ผู้จัดกำรกำรอบรมพัฒนำ ใช้ควบคู่กับเอกสำรเพื่อกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะครูผู้ช่วย อีกจ ำนวน ๓ เล่ม 
คือ เล่มที่ ๑ เอกสำรคู่มือกำรพัฒนำตนเองผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรประชุมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ เล่มที่ ๒ คู่มือกำรประชุมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ 
ครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ (ส ำหรับวิทยำกร/วิทยำกรพี่เลี้ยง) และ เล่มที่ ๔ ๔ เอกสำรควำมรู้
พื้นฐำนประกอบกำรพัฒนำตนเองผ่ำนระบบออนไลน์และกำรประชุมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ
ครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ 

               ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรเล่มนี้ จะเป็น
เครื่องมือส ำคัญแก่ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำที่ 
ซึ่งเป็นหน่วยผู้จัด อันจะส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรประชุมปฏิบัติกำร ให้ส ำเร็จลุล่วงตำมบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 

                                                           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 
 

ค ำน ำ           ก 
สำรบัญ           ข 
ค ำช้ีแจง                    ๑ 
รำยละเอียดหน่วยกำรเรียนรู้ หลักสูตร กำรประชุมปฏิบัติกำรครูผู้ช่วย                                ๒ 
บันทึกสรปุองค์ควำมรู้                                                                                        ๓๖  
แบบันทึกกิจกรรม                  ๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำช้ีแจง 

        เอกสารแบบบนัทึกสรุปองค์ความรู้และบนัทึกกิจกรรมการเสรมิสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย
สู่การเป็นครูมืออาชีพ  เป็นเอกสารประกอบเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
เล่มที่ ๓ ซึ่งในเอกสารเล่มนี้  ประกอบด้วย  

๑. รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็น 
ครูมืออาชีพ หน่วยที่ ๑ - ๓ เวลา ๓๔ ช่ัวโมง  

๒. แบบบันทึกสรุปองค์ความรู้  ใช้ส าหรับให้ผู้เข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการ บันทึกองค์ความรู้ที่ ได้รับจากการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องบันทึกสรุป
องค์ความรู้ให้ครบทุกหน่วย อย่างถูกต้องชัดเจน แล้วส่งให้วิทยากรหรือวิทยากรพี่เลี้ยงตรวจประเมิน 
ถ้าผ่านก็ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินการประชุมปฏิบัติการในส่วนของบันทึกสรุปองค์ความรู้ 
หากไม่ผ่านให้บันทึกเพิ่มเติมตามที่วิทยากรหรือวิทยากรพี่เลี้ยงเสนอแนะแล้วส่งให้ประเมินใหม่ 
จนกว่าจะผ่าน 

        ๓. แบบบันทึกกิจกรรมใบงาน ใช้ส าหรับให้ผู้เข้าประชุมปฏิบตัิการบนัทึกตามกจิกรรม
ที่ก าหนดไว้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย ผู้เข้ารับการพัฒนา 
ต้องจัดท าให้ครบทุกหน่วย อย่างถูกต้องชัดเจน แล้วส่งให้วิทยากรหรือวิทยากรพี่เลี้ยงตรวจประเมิน 
ถ้าผ่านก็ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินการประชุมปฏิบัติการในส่วนของบันทึกกิจกรรม หากไม่ผ่าน 
ให้บนัทึกเพิ่มเติมตามที่วิทยากรหรือวิทยากรพี่เลี้ยงเสนอแนะแล้วส่งให้ประเมินใหม่จนกว่าจะผ่าน 



๒ 
 

รำยละเอียดหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

         เนื้อหาการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เวลา จ านวน ๓๔ ช่ัวโมง 
ประกอบด้วย ๓ หน่วยการเรียนรู้ ๑๖ รายวิชา  
            ๑.  การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ 10 รายวิชา 
ดังนี ้
                   1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การครองงาน จ านวน 5 รายวิชา  (จ านวน ๘ ช่ัวโมง) 
              - รายวิชาที่ ๑.๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
     - รายวิชาที่ ๑.๓ การบริการที่ดี 
     - รายวิชาที่ ๑.๔ ภาวะผู้น าครู 
     - รายวิชาที่ ๑.๕ ความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ 
     - รายวิชาที่ ๑.๖ การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย           
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สูก่ารปฏิบัติ 
          1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การครองคน จ านวน 2 รายวิชา  (จ านวน ๓ ช่ัวโมง ๓๐ 
นาที)  
                       - รายวิชาที่ ๒.๒ การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 
                       - รายวิชาที่ ๒.๓ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การครองงาน จ านวน 3 รายวิชา  (จ านวน ๔ ช่ัวโมง ๓๐ 
นาที) 
                       - รายวิชาที่ ๓.๓ การพัฒนาผู้เรียน 
                       - รายวิชาที่ ๓.๔ การบริหารจัดการช้ันเรียน 
                       - รายวิชาที่ ๓.๗ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และThailand 4.0 
 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ 6 รายวิชา ดังน้ี 
              2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การครองตน จ านวน 1 รายวิชา (จ านวน ๒ ช่ัวโมง) 
                       - รายวิชาที่ ๑.๒ การพัฒนาตนเอง 
      2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การครองคน จ านวน 1 รายวิชา  (จ านวน ๑ ช่ัวโมง ๓๐ 
นาที) 
                       - รายวิชาที่ ๒.๑ การท างานเป็นทีม 
      2.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การครองงาน จ านวน 4 รายวิชา (จ านวน ๑๔ ช่ัวโมง ๓๐ 
นาที) 
                        - รายวิชาที่ ๓.๑ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 
                        - รายวิชาที่ ๓.๒ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
      - รายวิชาที่ ๓.๕ การวิจัยในช้ันเรียน 
      - รายวิชาที่ ๓.๖ ภาษาอังกฤษกับการเป็นครู 

 

 

 
 

 



๓ 
 

หน่วยท่ี ๑  การครองตน จ าวน ๑๐ ชั่วโมง 
รายวิชาท่ี ๑.๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   ระยะเวลา   ๒  ชั่วโมง 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การเสริมสร้างสมรรถนะของครูผู้ ช่วยเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
เป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์ในการประกอบวิชาชีพครู การปฏิบัติงานและการป ฏิบัติตนในฐานะ
ข้าราชการครูที่ดี มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นผู้มี วินัย โดยใช้วิธีการที่ เน้นกระบวนการคิด 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินผลที่หลากหลาย  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยรู้จักตนเองและมีอุดมการณ์ความเป็นครู 
๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูที่ดี 
๓. เพื่อให้ครูผู้ ช่วยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครูได้ ถูกต้อง  

และเหมาะสม 
๔. เพื่อให้ครูผู้ ช่วยมี วินัยในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนตามวินัยของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
 
เน้ือหา  

1. วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. มาตรฐานต าแหนง่ครูผู้ช่วย     
3. คุณธรรม จริยธรรม    
4. อุดมการณ์ ความเป็นคร ู
5. การปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการครทูี่ด ี
6. จรรยาบรรณของวิชาชีพ และมาตรฐานความรู้ 

แนวการจัดกิจกรรม 
๑. ครูผู้ช่วยศึกษาคลิปวีดิโออุดมการณ์ครูเน้นความเสียสละ มุ่งมั่น และการมีจิตสาธารณะ 

มีกระบวนการคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพเพื่อน าไปสู่องค์กร
ที่มีคุณภาพ การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 
และการประพฤติปฏิบัติตนตามวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. ครูผู้ช่วย ศึกษาจากสื่อวีดิทัศน์ (ครูผู้สอนด้วยหัวใจ) 
๓. ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ สังเคราะห์  อุดมการณ์ในการเป็นครูแบบรายบุคคล  
๔. ครูผู้ช่วยศึกษาพระราชด ารัส ( ๓ หัวใจการศึกษา) สะท้อนความคิดเพื่อน ามาประยุกต์ 

ใช้ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติราชการในบทบาทหน้าที่ครูได้ 
๕. ครูผู้ช่วยร่วมกันร้องเพลง “จ าข้ึนใจ” 

 



๔ 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. สื่อเทคโนโลยี 
๒. วีดิทัศน ์
๓. ใบงาน 
๔. สื่อ/อุปกรณ์ 
๕. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
๖. ภาพพระราชด ารัส (๓ หัวใจการศึกษา) 
๗. วีดิทัศน์ (ครูผู้สอนด้วยหัวใจ,เพลงจ าข้ึนใจ ) 

 
ชื้นงาน/ภาระงาน 

๑. ใบงานที่ ๑ (งานเดี่ยว คนละ ๑ ช้ิน) 
 
การวัดและประเมินผล 
 ๑.วิธีการประเมิน 
              ๑.๑ ตรวจช้ินงาน 
              ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 ๒.เครื่องมือการประเมิน 
              ๒.๑ แบบตรวจช้ินงาน 
              ๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 ๓.เกณฑ์การประเมิน 
              ๓.๑ ตรวจช้ินงาน 
              ๓.๒ สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

รายวิชาท่ี ๑.๒ การพัฒนาตนเอง   ระยะเวลา  ๒ ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การเสริมสร้างสมรรถนะของครูผู้ช่วยเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเป็นการเสริมสร้างด้าน
บุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและน่าเช่ือถือ  เคารพ ศรัทธา แนว
ทางการสร้างเครือข่ายและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมถึงกระบวนการในการพัฒนาตนเองระหว่างการ
ป ฏิ บั ติ ง า น 
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยใช้วิธีการที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินผล 
ที่หลากหลาย  
 
วัตถุประสงค์ 

๕. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายนอกและภายใน 
๖. เพื่อให้ครูผู้ช่วยทราบถึงวิธีการและแนวทางการน ากระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพที่ถูกต้องและสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียรู้และ
พัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. เพื่อให้ครูผู้ช่วยทราบแนวทางในการพัฒนาตนเองและจัดท าแผนพัฒนาตนเองเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ 

 
เน้ือหา     ประกอบด้วยเรื่องย่อย ดังนี้ 

๑.  การรู้จกัตนเอง 
๒.  การพัฒนาบุคลิกภาพ     

 ๓.  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   (Professional Learning Community PLC) 
 ๔.  การท าแผนพฒันาตนเอง (Individual Development Plan : ID PLAN) 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๖. จัดกิจกรรมโดยเน้นกระบวนการปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วมคิด วิเคราะห์  
โดยใช้สื่อเพื่อกระตุ้นแนวคิดและการลงข้อสรุปร่วมกันเพื่อการน าไปใช้ไปเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ต่อไป 

๗. ครูผู้ช่วยศึกษาสื่อวีดิทัศน์ แล้วแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดี 
แบบรายบุคคล และรายกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปสู่การน าไปปฏิบัติ 

๘. ศึกษากระบวนการในการท า PLC โดยใช้สถานการณ์จ าลองที่กลุ่มก าหนดข้ึนพร้อมกับ
ด าเนินการจนสามารถสรุปเป็นวิธีการที่ทุกคนสามารถร่วมกันน าไปใช้ได้ 

๙. ครูผู้ช่วยศึกษาข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและลงมือจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  
เพื่อน าไปเป้าแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

 
 



๖ 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๘. สื่อเทคโนโลยี 
๙. วีดิทัศน ์
๑๐. ใบงาน 
๑๑. ใบความรู้ 
๑๒. สื่อ/อุปกรณ์ 
๑๓. ปากกาเมจิกหลากสี 

 
ชื้นงาน/ภาระงาน 

๒. ใบงานที่ ๑ บคุลิกภาพที่ดี  (งานคู่ ) 
๓. ใบงานที่ ๒ PLC  กับการพัฒนางาน  (งานกลุ่มๆละ ๑ ช้ิน) 

 
การวัดและประเมินผล 
 ๑.วิธีการประเมิน 
              ๑.๑ ตรวจช้ินงาน 
              ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 ๒.เครื่องมือการประเมิน 
              ๒.๑ แบบตรวจช้ินงาน 
              ๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 ๓.เกณฑ์การประเมิน 
              ๓.๑ ตรวจช้ินงาน 
              ๓.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

รายวิชาท่ี ๑.๓  การบริการท่ีดี                เวลา  ๑  ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
   
 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ  (นักเรียน, 
ผู้ปกครอง, ผู้มาติดต่อราชการ) มีความสามารถด้านการบริการที่ดีต่อชุมชน นักเรียน เพื่อนร่วมงาน 
แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าต่อการบริการที่ดี ให้ความ
ช่วยเหลือและการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ท าให้ผู้รับการบริการได้รับความประทับใจ     
และเกิดความช่ืนชม ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติ
หนา้ที่ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการ
สร้าง   เจตคติ 

เพื่อให้ครูผู้ ช่วยมีลักษณะที่ดีของผู้ ให้บริการ มีแนวทางในการสร้างความประทับใจ           
กับผู้รับบริการที่ดี มีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ ปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
และมีวินัยในตนเองท ากิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

 
วัตถุประสงค์ 
        ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในหลกัการใหบ้ริการที่ให้ความส าคัญกบัผูร้ับบรกิาร 
             (นักเรียน, ผู้ปกครอง, ผู้มาติดต่อราชการ) 
        ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีทัศนคติต่อการให้บริการที่ด ี
        3. เพื่อให้ครูผู้ช่วยสามารถปฏิบัติตนในการสร้างความประทับใจกบัผูร้ับบริการ  
 
เน้ือหา  
         1. ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบการให้บริการ 
  การบริการ  คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการ
ที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความช่ืนชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
แก่องค์กรเบื้องหลังความส าเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน 
ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการต่างๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ 
จากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับ
ความประทับใจและเกิดความช่ืนชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีแก่องค์กรเบื้องหลัง
ความส าเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงาน



๘ 
 

ประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
  พื้นฐานความส าคัญในการเป็นผู้ใหบ้รกิาร “พื้นฐานส าคัญในการเป็นผู้ให้บริการ จะต้อง
สุขภาพอ่อนน้อมถ่อมตน รู้หลักการบริการ และเอาใจใส่ในการบริการ ดังนั้นจึงไดจ้ัดอบรมทาง
วิชาการและสอนงานทางปฏิบัติ มีการจัดข้ันตอนใน การท างาน เพื่อการเรียนรู้ตามขั้นตอนในด้าน
การอบรมทางจิตใจกฝ็ึกอบรมให้กบัเจ้าหน้าที่ มีขันติ หมายถึงอดทน อดกลั้น ไม่โกรธ รู้จกัข่มใจ    
และคิดเสมอว่าผูร้ับการบริการคือผู้ให้แก่เรา”    ผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้  
  1. มีความรักในงานบริการ  
  2. มีความรับผิดชอบในหน้าที่  
  3. มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่องาน  
  4. มีความสามารถควบคุมตนเองได้  
  5. มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์  
  6. มีความมานะพยายามจะท าแต่สิง่ที่ดีมีคุณประโยชน์  
  7.  มีจิตใจมั่นคงไมร่วนเร  
  8.  มีความมุ่งมั่น เรียนรู้สิง่ใหม่ที่ใหป้ระโยชน์ต่อผู้อื่น  
  9.  มีความช่างสังเกต  
  10.  มีวิจารณญาณไตร่ตรองรอบคอบ  
  11.  มีความสามารถวิเคราะห์ปญัหา และหาทางแก้ไข  
  12.  มีการพิจารณาใคร่ครวญ 

  
2. แนวทางการสร้างความประทับใจ 
 การให้บริการแก่คนที่ดีมักไม่มีปัญหาเพราะเราย่อมมีความเต็มใจจะให้บริการเป็นทุนเดิม  
อยู่แล้ว แต่การให้บริการแก่ผู้ซึ่งไม่ต้องชะตาหรือไม่ถูกโฉลกกันเป็นเรื่องที่ต้องฝืนใจ การบริการ 
เราไม่ สามารถเลือกปฏิบัติได้ เพราะจะต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน จะเลือกให้เป็นราย ๆ 
หรือปฏิบัติแตกต่าง กันไม่ได้ (พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิต. โต) ได้ให้หลักคิดซึ่งสามารถน ามาเป็น
คติเตรียมจิตใจ เพื่องานบริการไว้ ดังนี้ “เราเป็นข้าราชการที่ให้บริการประชาชนเหมือนคนอื่น 
แต่คนอื่นได้รางวัลสาขา บริการประชาชนดีเด่น ถามว่าคนที่ได้รางวัลด้านน้ีท างานหนักกว่าเรากี่เท่า 
ค าตอบคือไม่กี่เท่าหรอก แต่สิ่ง ที่เขาต่างจากเราตรงที่เขาใส่ใจเข้าไปในการบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี 
มีน้ าใจ เพราะฉะนั้นคนก็ประทับใจเขา มากกว่า ที่ข้าราชการไม่เป็นที่ประทับใจของประชาชนนั้น 
อาจไม่ใช่ว่าท างานน้อย แต่อยู่ที่ ให้ น้ าใจน้อยไป หน่อยและมี จรรยาบรรณน้อยไปหน่อย 
ความประทับใจจึงน้อยลงไป ถ้าข้าราชการมีน้ าใจในการให้บริการ เขาจะมีความสุขใน ฐานะผู้ให้ 
เมื่อเขาเอื้ออาทรประชาชนเขาจะมีจรรยาบรรณ นี่คือจรรยาบรรณน าหน้า เพื่อพัฒนาข้าราชการ 
ให้มีความสุขเพราะถือการท างานเป็นการปฏิบัติธรรมโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ ถ้า ข้าราชการท าอย่างนี้ได ้
ทุกคนจะอยู่อย่างมีความสุข” การเตรียมตัวเป็นผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการทุกคนจะต้องตระหนัก 
ว่าตนจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นความ รับผิดชอบส าคัญเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ



๙ 
 

ทั้งในการวางตน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสั่งสมนิสัยที่ดีงาม ให้พร้อมเสมอในการปฏิบัติงาน 
การฝึกฝนตนเองให้มีความอดทนอดกลั้น และรู้จักข่มใจเป็นสิ่งส าคัญมาก 
 
แนวการจัดกิจกรรม 
 ๑. ครูผู้ช่วยชมคลิป เรื่อง Unsung Hero 
 ๒. ครูผู้ช่วยวิเคราะหเ์นื้อหาจากการชมวีดีทัศน์ครผูู้ช่วยคิดว่าส่วนใดในเรื่องที่เป็นการบริการ
ที่ด ี
 ๓. ครูผู้ช่วยศึกษาใบความรู้ เรื่อง การบริการที่ด ี
 ๔. ครูผู้ช่วยเขียนแผนผังมโนทัศน์ (mind mapping) แนวทางการบริการที่ด ี
 ๕. ครูผู้ช่วยฝึกปฏิบัติ  และสรุปบทเรียน 
 
สื่อท่ีใช้ในการประชุมปฏิบัติการ 
 ๑. สื่อวีดีทัศน์จากยทููป https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU 
 ๒. เอกสารความรู้ เรื่อง การบริการที่ด ี
 ๓. ใบงาน 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 แผนผังมโนทัศน์ (mind mapping) การบรกิารที่ด ี
 
การวัดและประเมินผล 
 ๑.วิธีการประเมิน 
  1.1  การตรวจช้ินงาน 
  1.๒  สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
 ๒. เครื่องมือการประเมิน 
  ๒.๑  การตอบค าถามจากสื่อวีดีทัศน ์
    ๒.๒  ช้ินงาน 
 ๓. เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับดเียี่ยม ได้คะแนน ๙-๑0 คะแนน 
  ระดับด ี  ได้คะแนน ๗-๘ คะแนน 
  ระดับผ่าน  ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
  ไม่ผ่าน  ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU
https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU


๑๐ 
 

รายวิชาท่ี 1.4 ภาวะผู้น าครู      เวลา 1 ชั่วโมง ๓๐ นาที 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิปราย บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาวะผู้น าครู ความเป็นครู คุณธรรม 
จริยธรรม ที่ครูควรประพฤติ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม โดยการจัดกิจกรรม
แบบกลุ่ม เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนความรู้สึกหรือเจตคติที่ด ีประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ 
ในการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ และเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตน มีการวัดผล 
และประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การตรวจช้ินงาน การน าเสนอผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรมการท างานร่วมกัน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาครูผู้ ช่วยให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพื่อให้ครูผู้ช่วยน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพ 

3. เพื่ อ ให้ ครูผู้ ช่วย เป็ นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติ ตนด้านศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม เผยแพร่ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม  
 
เน้ือหา 
 1. ภาวะผู้น าครู 

2. ความเป็นครู 
 
แนวการจัดกิจกรรม 

1. ท าแบบทดสอบก่อยเรียน 
2. ศึกษาสรุปคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีผ่านใบงาน 

 2.  ชมวีดิทัศน์ 
3.  ศึกษาใบความรู้และสรุปองค์ความรู้ 
4. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

สื่อท่ีใช้ในการประชุมปฏิบัติการ 
 1. สื่อวีดีทัศน์จากยูทูป https://www.youtube.com/watch?v=rzTMS2xxLnQ 

2. เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ  
 3. ใบงาน 1.1.4 เรื่อง ความเป็นครูที่ดี 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงาน 1  เรื่อง ความเป็นครูที่ดี 

https://www.youtube.com/watch?v=rzTMS2xxLnQ
https://www.youtube.com/watch?v=rzTMS2xxLnQ


๑๑ 
 

   
การวัดและประเมินผล 

1. วิธีการประเมิน 
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
    1.2 ประเมินช้ินงาน  
    1.3 ประเมินการน าเสนอผลงาน 

 ๒. เครื่องมือการประเมิน 
     2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
     2.2 แบบประเมินช้ินงาน 
     2.3 แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
     ระดับดีเยี่ยม  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนน ร้อยละ 80 ข้ึนไป (24 - 30 คะแนน) 
      ระดับดี  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนน ร้อยละ 70 ข้ึนไป (21 - 23 คะแนน) 
      ระดับผ่าน  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนน ร้อยละ 60 ข้ึนไป (15 - 20 คะแนน) 
      ไม่ผ่าน  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนน ร้อยละ 50 ลงมา (ต่ ากว่า 15 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

รายวิชาท่ี 1.5   ความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์   เวลา......2.....ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและวิเคราะห์สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครู ในเรื่องของการ

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ การเปลี่ยน
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ค่าเล่าเรียนบุตร) ค่าเช่า
บ้านข้าราชการ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ    ซึ่งสิ่งที่ครูผู้ช่วยจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจเพื่อ
ประโยชน์ในความก้าวหน้าของตนเอง และหน้าที่ของข้าราชการครู บทบาทฐานะต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 

ตระหนักถึงความส าคัญของสทิธิประโยชน์ที่ข้าราชการครูพงึมี พึงได้ รวมทัง้การตัง้ใจในการ
ปฏิบัติหน้าทีเ่พื่อความก้าวหน้าในต าแหน่งครผูู้ช่วยอันเป็นผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการเป็นข้าราชการ 

2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเป็นข้าราชการ 

เน้ือหา 
1. หลักเกณฑ์ และวิธีการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม 
2. เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 
4. การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
แนวการจัดกิจกรรม 
           ๑. ผู้เข้ารับการพฒันาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ๒. ผู้เข้ารับการพฒันาท าใบงานที่ ๑ (งานเดี่ยว) “My Life Timeline” 
           ๓.  ผู้เข้ารับการพัฒนาชมวีดีทัศน์ ครูต้นแบบ 
          ๕.   ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาใบความรู้ เรือ่งความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์    
        ๖. ผู้เข้ารับการพฒันาท าใบงานที่ ๓ และสรปุความรู ้
        ๗. ผู้เข้ารับการพฒันาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 



๑๓ 
 

สื่อท่ีใช้ในการประชุมปฏิบัติการ 
        ๑. เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=AKxMVM1fNko 
        ๒. ใบงานที่  ๑ “My Life Timeline” 
        ๓. ใบงานที่  ๒  งานกลุ่ม “Our Lives Timeline” 
        ๔. ใบงานที่  ๓  เขียนสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการครพูึงได้รับ 
  
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
        ๑. ใบงานที่ ๑.๕.๑ “My Life Timeline” 
        ๒. ใบงานที่ ๑.๕.๒  งานกลุ่ม “Our Life Timeline” 
        ๓. ใบงานที่ ๑.๕.๓  เขียนสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการครูพึงได้รบั 
 
การวัดและประเมินผล 

1. วิธีการประเมิน 
1.1 การตรวจช้ินงาน  
1.๒ สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
 

     ๒. เครื่องมือการประเมิน 
         ๒.๑  ช้ินงานเดี่ยว 
         ๒.๒  ช้ินงานกลุ่ม 
  ๓. เกณฑ์การประเมิน 
        ระดับดีเยี่ยม  ได้คะแนน     ๙-๑๐ คะแนน  
        ระดับดี        ได้คะแนน      ๗-๘   คะแนน  
        ระดับผ่าน     ได้คะแนน      ๕-๖   คะแนน  
        ไม่ผ่าน         ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AKxMVM1fNko
https://www.youtube.com/watch?v=AKxMVM1fNko


๑๔ 
 

รายวิชาท่ี ๑.๖ การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา 
                   ของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ สู่การปฏิบัติ   เวลา ๑ ชั่วโมง  ๓๐  นาที 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเข้าใจ การน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบาย               
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙” ได้แก่                             
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข  ๔ มิติ) หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ                        
หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ และยทุธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”                    
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ การศึกษาต้องมุง่สร้างพื้นฐานให้แกผู่้เรียน 
๔ ด้าน  ได้แก่ ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม                    
๓.มีงานท า – มีอาชีพ ๔.เป็นพลเมืองดี รวมทัง้การนอ้มน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบาย
ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัต ิ ด้วยวิธีการศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาจากใบความรู้              
ศึกษาจากเว็บไซต์ วิเคราะห์ เขียน และสรปุองค์ความรู ้
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย         
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัต ิ 
 ๒. เพื่อให้ครูผู้ ช่วยสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น  น้อมน าศาสตร์พระราชา                     
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การจัดการเรียนการสอนได้                         
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เน้ือหา 
 ๑. ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙” 
     - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
              - หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ 
        - หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ                                                                                                 
              - ยุทธศาสตร์พระราชทาน“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 ๒. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
 
แนวการจัดกิจกรรม 
 ๑. ครูผู้ช่วย ศึกษา ค าอธิบายรายวิชา การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย                          
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
 ๒. ครูผู้ ช่วย ศึกษา วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการน้อมน าศาสตร์พระราชา                           
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัต ิ
 ๓. ครูผู้ ช่วย ศึกษา เรียนรู้ เกี่ ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัดการศึกษา                        
และพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา จากเว็บไซต์ 



๑๕ 
 

 ๔. ครูผู้ช่วย ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา “ศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙”              
ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ  
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ 
 ๕. ครูผู้ ช่วย ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ ๑ วิเคราะห์และเขียน “แนวทางการน้อมน า     
ศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
          ๖. ครูผู้ช่วย สรุปองค์ความรู้ การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายของในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
 
สื่อท่ีใช้ในการประชุมปฏิบัติการ 
 ๑. เว็บไซต์  
     ๑.๑  https://web.ku.ac.th/king72/2542-08/main1.htm 
     ๑.๒  https://tci-
thaijo.org/index.php/rpu/article/download/159602/115374/ 
 ๒. เอกสารความรู้  
          ๓. ใบงาน  
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๑. ใบงานที่ ๑ วิเคราะห์และเขียน “แนวทางการน้อมน าศาสตร์พระราชา 
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัต”ิ ๑ เรื่อง        
 ๒. สรุปองค์ความรู้  การน้อมน าศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา            
ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. วิธีการประเมิน 
     ประเมินช้ินงาน (ใบงาน) 
 ๒. เครื่องมือการประเมิน 
      ช้ินงาน (ใบงาน) 
 ๓. เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับดีเยี่ยม ได้คะแนน ๙-๑0 คะแนน 
  ระดับด ี           ได้คะแนน ๗-๘ คะแนน 
  ระดับผ่าน           ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
  ไม่ผ่าน           ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕ คะแนน 

 
 
 

https://tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/download/159602/115374/
https://tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/download/159602/115374/
https://tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/download/159602/115374/
https://tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/download/159602/115374/


๑๖ 
 

รายวิชาท่ี ๒.๑ การท างานเป็นทีม  ระยะเวลา  ๑  ชั่วโมง ๓๐  นาที 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะของครูผู้ช่วยเกี่ยวกับกระบวนการท างานเป็นทีม 
และการเสริมสร้างคุณลักษณะในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการวางแผนการท างาน
ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการท างาน มีจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน       
จนเกิดความรักความสามัคคีในองค์กรจากใบความรู้ และปฏิบัติกิจกรรมในการท างานเป็นทีม        
และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูผู้ช่วยตระหนักถึงความส าคัญของการท างานเปน็ทีม  
2. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา 

 
เน้ือหา 

1. การท างานเป็นทีม     
2. มนุษยสัมพันธ์กบัการปฏิบัติงาน  
3. จิตอาสา  

 
แนวการจัดกิจกรรม 

1. จัดกิจกรรมโดยเน้นความตระหนักถึงความส าคัญในการท างานเป็นทีม เข้าใจลักษณะของ
ทีมที่ดี คุณลักษณะของทีม การท างานที่ประสบความส าเร็จ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
และการมีจิตอาสา 

2. ครูผู้ช่วย ศึกษาจากสื่อวีดิทัศน์ (มดท างานเป็นทีม) 
3. สรุปสิ่งที่ได้จากการชมวีดิทัศน์ 
4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม (เกม “นี่คือเพื่อนของฉัน และ “ปากกาสามัคคี” 
5. ครูผู้ช่วยร่วมกันสรุปถึงความส าคัญในการท างานเป็นทีม  

 
สื่อและแหล่งเรยีนรู้ 

1. สื่อเทคโนโลย ี
2. วีดิทัศน ์
3. สื่อ/อุปกรณ์ 
4. ใบงานที่ 2.1.๑ การท างานเป็นทมี 
5. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
6. วีดิทัศน์ (มดท างานเป็นทีม ) 
7. เกม“นี่คือเพื่อนของฉัน” เกม “ปากกาสามัคคี” 



๑๗ 
 

ชื้นงาน/ภาระงาน 
ใบงานที่ 2.1.1 การท างานเป็นทีม 
 

การวัดและประเมินผล 
 ๑.วิธีการประเมิน 
              ๑.๑ ตรวจช้ินงาน 
               ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
 ๒.เครื่องมือการประเมิน 
               ๒.๑ แบบตรวจช้ินงาน 
               ๒.๒ แบบสงัเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
 ๓.เกณฑ์การประเมิน 
               ๓.๑ ตรวจช้ินงาน 
               ๓.๒ สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

รายวิชาท่ี ๒.๒ การสรา้งความสัมพันธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือการเรียนรู้   
เวลา 1 ชั่วโมง ๓๐ นาที 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการสร้างความสัมพันธ์และความรว่มมือกับชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ ในด้านวิชาการ

และการบริหารจดัการ โดยเอาจดุแข็งและความพรอ้มของบุคคล ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนสร้างสรรค์
จนเกิดเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาผู้เรียน ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย       
ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู ้
 

เน้ือหา 
1. การสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพือ่การเรียนรู้ 
2. บริบท วัฒนธรรมของชุมชน 

 
แนวการจัดกิจกรรม 

๑. ท าแบบทดสอบก่อนอบรม 
๒. ศึกษาวัตถุประสงค์ และเนื้อหาการอบรม 
3. ชมวิดีทัศน์ ครูพันธ์ุใหม่ 
4. ศึกษาใบความรู้ เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ และความรว่มมือกับชุมชน 
5. ครูผู้ช่วยกรอกข้อมูลวัฒนธรรมและบริบทของชุมชนในใบงานที่ 2.2.1 และออกแบบ 

แนวทางการแก้ปัญหาเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนด้วยระบบการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
เพื่อการเรียนรู้จากใบงานที่ 2.2.2 

6.ท าแบบทดสอบหลังการอบรม 
 

สื่อท่ีใช้ในการประชุมปฏิบัติการ 
๑. สื่อวีดทีัศน์จากยทููป https://www.youtube.com/watch?v=PCKEPv-uR_I 
๒. ใบความรู ้
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ใบงาน 
 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. วิธีการประเมิน 

  การตรวจใบงาน  
 



๑๙ 
 

 ๒. เครื่องมือการประเมิน 
  แบบบันทึกคะแนนตรวจใบงาน 

 ๓. เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับดเียี่ยม  ได้คะแนน 8 คะแนนข้ึนไป 
  ระดับดีมาก  ได้คะแนน 7 คะแนนข้ึนไป 

ระดับด ี   ได้คะแนน 6 คะแนนข้ึนไป 
  ระดับพอใช้  ได้คะแนน 5 คะแนนข้ึนไป 
  ระดับปรบัปรุง  ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

รายวิชาท่ี 2.3  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      เวลา 2 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การคัดกรอง การส่งเสริมและพัฒนา          
การป้องกันและการส่งต่อนักเรียน ธรรมชาติของนักเรียน หลักจิตวิทยาในการเรียนรู้ ปัญหาและ
แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของระบบการดูแลผู้เรียน ด้วยวิธีการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้       
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูผู้ช่วยสามารถวิเคราะห์ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือที่มีต่อการพัฒนา
นักเรียน สถานศึกษา สังคม และตนเองได้  

2. เพื่อให้ครูผู้ช่วยสามารถช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนตามหลักการของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้  

3. เพื่อให้ครูผู้ช่วยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนได้เหมาะสมกับธรรมชาติ ศักยภาพ 
และความต้องการของนักเรียน 

 
เน้ือหา 

1. ความส าคัญและความเป็นมาของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความเช่ือมโยง    
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารข้างท้าย 

2. กระบวนการด าเนินงาน 5 ข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และการจัดท าสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน/การเยี่ยมบ้าน 
2.2 การคัดกรองนักเรียนรายด้าน เกณฑ์การคัดกรอง 
2.3 การพัฒนานักเรียน เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ 
2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่มีปัญหา     

(การด าเนินงานตาม พรบ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาล้อแกล้ง
รังแก ใช้ความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหาพฤติกรรม) 

2.5 การส่งต่อ 
 3. การประยุกต์หลักจิตวิทยาในการส่งเสริม พัฒนาป้องกัน แก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษานักเรียน  
 4. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความส าเร็จ  
 5. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑.  ท าแบบทดสอบก่อนการอบรม 
๒.  ครูผู้ช่วยศึกษาวัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 



๒๑ 
 

2.1 วิเคราะห์ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลต่อการพัฒนา
นักเรียน สถานศึกษา สังคม และตนเองได้ 

2.2 ด าเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรยีนตามหลกัการของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้ 

2.3 ใช้เครื่องมือ/วิธีการต่างๆ เพื่อหาความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ 
2.4 วิเคราะห์ลักษณะของนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนได้ 
2.5 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนได้เหมาะสมกับธรรมชาติ ศักยภาพ      

และความต้องการของนักเรียน 
2.6 มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้นได้ 
2.7 ประสานสง่ต่อนักเรียนที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านได ้
2.8 ระบุลักษณะเด่นของพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม            

ของนักเรียนแต่ละระดับได้ 
2.9 เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมที่ เหมาะสมเพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน              

และแก้ไขปัญหานักเรียนได้ 
2.10 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนได้ 
2.11 ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ 
2.12 วิเคราะห์ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนได้ 
2.13 อธิบายสภาพปัจจุบันของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได ้
2.14 ระบุปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 

๓.  ครูผู้ช่วยศึกษาเนื้อหาจากใบงานและใบความรู้ประจ าหน่วย พร้อมท าใบงานที่ 2.3.1-2.3.3 
4.  ครูผู้ช่วยท าแบบทดสอบหลังการอบรม 

 
สื่อท่ีใช้ในการประชุมปฏิบัติการ 

๑.  ใบความรู้ 
๒.  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
๓.  แหล่งเรียนรูท้ี่เกี่ยวข้อง 
๔.  ใบงาน 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. ใบงานที่ 2.3.1  
๒. ใบงานที่ ๒.3.2 
๓. ใบงานที่ 2.3.๓ 
 
 



๒๒ 
 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. วิธีการประเมิน 

1.1 การตรวจใบงาน 
1.๒ สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วม 

 ๒. เครื่องมือการประเมิน 
  ๒.๑  แบบบันทึกคะแนนใบงาน 

๒.๒  การร่วมกจิกรรม 
 ๓. เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับดเียี่ยม  ได้คะแนน 8 คะแนนข้ึนไป 
  ระดับดีมาก  ได้คะแนน 7 คะแนนข้ึนไป 

ระดับด ี   ได้คะแนน 6 คะแนนข้ึนไป 
  ระดบัพอใช้  ได้คะแนน 5 คะแนนข้ึนไป 
  ระดับปรับปรุง  ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕ คะแนนเกณฑ์ในการให้คะแนนการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
รำยวิชำท่ี ๓.๑ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำน   เวลำ ๒ ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการในหน้าที่ให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ อย่างมีคุณภาพ 
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธ์ิที่ส่วนหน่วยงานก าหนดข้ึน อีกทั้งยังหมายรวมถึง คิดริเริ่ม สร้างสรรค์พัฒนาผลงาน 
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทาย โดยมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยไดร้ับรู้ ท าความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามนโยบาย
ส าคัญขององค์กร 
 ๒. เพื่อให้ครูผู้ ช่วยปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบของแผนงาน 
ที่ก าหนด ใช้กระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการของแผน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการ
สามารถวางแผนปฏิบัติการและน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพื่อให้ครูผู้ช่วยวางแผนพัฒนางาน และพัฒนาตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
(Internal Performance Agreement) อย่างเป็นระบบ 
 ๔. เพื่อให้ครูผู้ช่วยพัฒนาตนเองให้มีความสามารถตามมาตรฐานสากล ด้านการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย บริการวิชาการ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เน้ือหำ 

1. การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงาน 
2. การปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
3. การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. การพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

แนวกำรจัดกิจกรรม 
 ๑. การฟังบรรยายจากวิทยากร 
 ๒. ศึกษาสื่อวีดิทัศน์ละครสั้น เรื่อง กรณีตามประมวลจริยธรรม (การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน) 
 ๓.. การศึกษาเอกสารเสริมความรู้ 
 ๔. ฝึกปฏิบัติงานกลุ่มตามใบกิจกรรมที่ ๑-๒ 

๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนผลการเรียนรู้ 
 

 



๒๔ 
 

สื่อท่ีใช้ในกำรประชุมปฏิบัติกำร 
๑. สื่อวีดิทัศน์ละครสั้น เรื่อง กรณีตามประมวลจริยธรรม (การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน)

https://www.youtube.com/watch?v=bsQ5bf6q3Cg 
๒. เอกสารเสริมความรู้ ดังนี ้
    ๒.๑ นิยามของค าว่า “ครูมืออาชีพ” 
    ๒.๒ บทบาทครูผู้สอนในศตวรรษที่ ๒๑ 
    ๒.๓ สมรรถนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
    ๒.๔ แนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

 ๓. ใบกิจกรรมที่ ๑-๒ 
ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ใบกิจกรรมที่ ๑-๒ 
กำรวัดและประเมินผล 

๑. วิธีกำรประเมิน 
    ๑.๑ การตรวจใบกิจกรรมที่ ๑-๒ 
    ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
๒. เครื่องมือกำรประเมิน 
    ๒.๑ แบบบันทึกคะแนน 
    ๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรม 

      ๓. เกณฑ์กำรประเมิน 
     ระดับดมีาก  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนน ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป (๙-๑๐ คะแนน) 
     ระดับดี  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนน ร้อยละ ๗๐ ข้ึนไป (๗-๘ คะแนน) 
     ระดับพอใช้  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนน ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป (๕-๖ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bsQ5bf6q3Cg
https://www.youtube.com/watch?v=bsQ5bf6q3Cg


๒๕ 
 

รำยวิชำท่ี ๓.๒ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู ้               เวลำ  ๕ ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คือความสามารถของครูในการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลการเรียนรูเ้พื่อพฒันาผูเ้รียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการน าหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 
เน้ือหำ 
 ๑. การน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ๒. การจัดท าหน่วยการเรียนรู ้  
 ๓. การจัดการเรียนรู ้
 
แนวกำรจัดกิจกรรม 
 ๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรือ่ง การบรหิารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 ๒. ครูผู้ช่วยฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓. วิทยากรสรุปบทเรียน 
 
สื่อและแหล่งเรยีนรู้ 

๑. ใบงานการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้
๒. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

 
ชิ้นงำน 

ใบงานการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (งานเดี่ยว) 
 



๒๖ 
 

กำรวัดและประเมินผล 
 ๑.วิธีกำรประเมิน 
               ประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๒.เครื่องมือกำรประเมิน 
              แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.เกณฑ์กำรประเมิน 
              ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

รำยวิชำท่ี ๓.๓ กำรพัฒนำผู้เรียน     เวลำ ๑ ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน การพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ การปลูกฝังประชาธิปไตย วินัย การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความเป็นไทย 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้นแบบใน
การประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
ผู้เรียนได้ 
 ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยระบุสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และพัฒนาทกัษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเ้รียนได้ 
 ๓. เพื่อให้ครูผู้ช่วยสามารถวางแผนส่งเสริม ปลูกฝังความเปน็ประชาธิปไตย ภูมิใจในความ
เป็นไทยให้แก่ผูเ้รียนได ้

เน้ือหำ 
1. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
2. การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
3. การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ภูมิใจในความเป็นไทย 

แนวกำรจัดกิจกรรม 

๑.  ชมวีดิทัศน์แนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเอง 
๒.  ท าแบบทดสอบกอ่นเรียน 
๓.  ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสือ่อิเล็กทรอนิกส์(วีดิทศัน์) 
๔.  ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากใบความรู ้
๕.  สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู ้
๖.  ท าใบงาน/กิจกรรมทีก่ าหนด 
๗.  ส่งใบงานและกจิกรรมมายังเขตพื้นที่ 

 ๘.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

สื่อท่ีใช้ในกำรประชุมปฏิบัติกำร 

๑. ใบความรู้  
๒. ใบงาน 



๒๘ 
 

๓. สื่ออิเล็กทรอนกิส์ (วีดิทัศน์) 
กิจกรรมล าดับที่ ๔ 

  -  https://www.youtube.com/watch?v=3_iu5QpKrgc 
  -  https://www.youtube.com/watch?v=_YjcAzOhfCM 

-  https://www.youtube.com/watch?v=MF50urAIumE 
  -  https://www.youtube.com/watch?v=dMLeCkLhzpU 

กิจกรรมล าดับที่ ๖ 
-  https://www.youtube.com/watch?v=5OkXfguOKAA 
- https://www.youtube.com/watch?v=-BLvE_0ssf4    
- https://www.youtube.com/watch?v=GQJdZSU33jM                 
- https://www.youtube.com/watch?v=lBXdGCNVX0w 

     กิจกรรมล าดับที่ ๗        
 - https://www.youtube.com/watch?v=K5q6pazAk7A   
 - https://www.youtube.com/watch?v=N7IHoM4S41U      
 - https://youtu.be/phj3cwz3guE 
๔. แหล่งเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้อง  

ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๑. ใบงาน 

๒. แผนผงัมโนทัศน์ (mind mapping) การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ภูมิใจในความเป็นไทย 

กำรวัดและประเมินผล 
 ๑. วิธีกำรประเมิน 

  การตรวจใบงาน  
 ๒. เครื่องมือกำรประเมิน 

  ๒.๑  แบบบันทึกคะแนนใบงาน 

  ๒.๒  การร่วมกจิกรรม 

๓. เกณฑ์กำรประเมิน 

  ระดับดเียี่ยม  ได้คะแนน ๙-๑๐ คะแนน 
  ระดับดี   ได้คะแนน ๗ -๘ คะแนน 
  ระดับผ่าน  ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
  ไม่ผ่าน   ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕ คะแนน 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3_iu5QpKrgc
https://www.youtube.com/watch?v=3_iu5QpKrgc
https://www.youtube.com/watch?v=_YjcAzOhfCM
https://www.youtube.com/watch?v=_YjcAzOhfCM
https://www.youtube.com/watch?v=MF50urAIumE
https://www.youtube.com/watch?v=MF50urAIumE
https://www.youtube.com/watch?v=dMLeCkLhzpU
https://www.youtube.com/watch?v=dMLeCkLhzpU
https://www.youtube.com/watch?v=5OkXfguOKAA
https://www.youtube.com/watch?v=5OkXfguOKAA
https://www.youtube.com/watch?v=-BLvE_0ssf4
https://www.youtube.com/watch?v=-BLvE_0ssf4
https://www.youtube.com/watch?v=GQJdZSU33jM
https://www.youtube.com/watch?v=GQJdZSU33jM
https://www.youtube.com/watch?v=lBXdGCNVX0w
https://www.youtube.com/watch?v=lBXdGCNVX0w
https://www.youtube.com/watch?v=K5q6pazAk7A
https://www.youtube.com/watch?v=K5q6pazAk7A
https://www.youtube.com/watch?v=N7IHoM4S41U
https://www.youtube.com/watch?v=N7IHoM4S41U


๒๙ 
 

รำยวิชำท่ี ๓.๔  กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน     เวลำ ๒ ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษา ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ แนวคิดและหลักการบริหารจัดการช้ันเรียน 
ส่งเสริมการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างวินัยใน
ช้ันเรียน การแก้ปัญหาในช้ันเรียน การปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน การจัดท า ข้อมูลสารสนเทศ 
และเอกสารประจ าช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อ ให้ครูผู้ ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดบรรยากาศที่ส่ง เสริมการเรียนรู้ 
กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการช้ันเรียนได้ 

๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยรู้เทคนิคการก ากับดูแลช้ันเรียน และสามารถน าไปปรับใช้ในห้องเรียนได้ 
๓. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าช้ัน/

วิชาได้ และจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ 
 
เน้ือหำ 

๑. การบริหารจัดการช้ันเรียน 
๑.๑ ความหมายการบรหิารจัดการช้ันเรียน 
๑.๒ ความส าคัญของการจัดการช้ันเรียน 
๑.๓ องค์ประกอบของการจัดการช้ันเรียน 
๑.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการบรหิารจัดการช้ันเรียน 
๑.๕ การจัดบรรยากาศทีส่่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผูเ้รียน 

๒. การก ากบัดูแลช้ันเรียน 
๒.๑ หลักในการจัดการช้ันเรียน 
๒.๒ การสงัเกตนกัเรียนที่มปีัญหาทางพฤติกรรม 
๒.๓ สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปญัหา 
๒.๔ แนวทางในการแก้ไขปัญหานักเรียน 
๒.๕ วิธีการสร้างกฎ/ข้อตกลงในห้องเรียน 

๓. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ัน/วิชา  
๓.๑ เอกสารประเมินพฒันาการและ แบบ ปพ. 
๓.๒ แผนการจัดการเรียนรู ้

ขั้นตอนกำรศึกษำบทเรียนออนไลน์ 



๓๐ 
 

๑. ศึกษาค าอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
๒. ศึกษาใบความรู้ 
๓. ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 

 
สื่อท่ีใช้ในกำรประชุมปฏิบัติกำร 
 ๑. ใบความรู ้
 ๒. วีดิทัศน์และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
 ๓. แหล่งเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 ๔. ใบงาน 
ชิ้นงำน/ภำระงำน 

๑. สรปุองค์ความรูจ้ากใบงานที่ ๓.๔.๑ 
๒. ผังมโนทัศน์จากใบงานที่ ๓.๔.๒ 

 
กำรวัดและประเมินผล 
 ๑. วิธีกำรประเมิน 
  ๑.๑ การตรวจใบงาน 
 ๒. เครื่องมือกำรประเมิน 
  ๒.๑ แบบให้คะแนนใบงานที่ ๓.๔.๑ 

๒.๒ แบบให้คะแนนใบงานที่ ๓.๔.๒ 
 ๓. เกณฑ์กำรประเมิน 
  ระดับดเียี่ยม  ได้คะแนน  ๙ - ๑๐ คะแนน 
   ระดับดี   ได้คะแนน  ๗ - ๘  คะแนน 
   ระดับผ่าน  ไดค้ะแนน  ๕ - ๖  คะแนน 
   ไม่ผ่าน   ได้คะแนน  ต่ ากว่า ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑ 
 

รำยวิชำท่ี ๓.๕ กำรวิจัยในชั้นเรียน     เวลำ ๕.๕ ชั่วโมง 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ รูปแบบและข้ันตอนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  วิเคราะห์สภาพปัญหา การออกแบบวิจัยในช้ันเรียน         

การวิเคราะห์ผล และการต่อยอดงานวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ครูมืออาชีพ 
 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถ

ออกแบบและก าหนดวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การวิจัยในช้ันเรียน 

 ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอน 

 
เน้ือหำ 

4. การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
5. กระบวนการวิจัย 
6. ข้ันตอนการท าวิจัยในช้ันเรียน 

 

แนวกำรจัดกิจกรรม  
๑. ครูผู้ช่วยศึกษาใบความรู้ เรื่อง “การวิจัยในช้ันเรียน”  
๒. ครูผู้ช่วยท าใบงาน เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน 

 
สื่อท่ีใช้ในกำรประชุมปฏิบัติกำร 

๑. ใบความรู้ เรื่อง “การวิจัยในช้ันเรียน” 
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
ชิ้นงำน/ภำระงำน 

๑. ใบงาน เรื่อง “การวิจัยในช้ันเรียน” 
 



๓๒ 
 

กำรวัดและประเมินผล 
๑. วิธีกำรประเมิน 

๑.๑ การตรวจช้ินงาน 
๑.๒ พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

๒. เครื่องมือกำรประเมิน 
๒.๑  ช้ินงาน 
๒.๒  แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับดีเยี่ยม  ได้คะแนน ๙-๑๐ คะแนน 

   ระดับดี   ได้คะแนน ๗ -๘ คะแนน 
   ระดับผ่าน  ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
   ไม่ผ่าน   ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

รำยวิชำท่ี  ๓.๖ ภำษำอังกฤษกับกำรเป็นครู      เวลำ ๒ ชั่วโมง 
 
ค ำอธิบำย 
 ปฏิบัติตามค าแนะน าจากการเข้าเรียนบทเรียน eng ๒๔ และอธิบายเนื้อหาในบทเรียน       
ใช้ภาษาในการฟัง พูด ค าช้ีแจง ค าบรรยาย ค าแนะน า ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ
บรรยายความสนใจ กิจกรรมต่าง ๆ การขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการผู้อื่น ถ่ายโอน
ข้อมูลที่ได้ฟัง ทั้งประโยคค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย แล้วถ่ายโอนเป็นค าพูดของตนเองใน
รูปแบบต่าง ๆอ่านออกเสียง ข้อความ ถูกต้องตามหลักการอ่าน พูดและเขียน สรุปใจความส าคัญที่ได้
จากการวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องจากการชมวีดีทัศน์ในแต่ละสถานการณ์ ระบุหัวเรื่อง จับใจความ
ส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ชม รวมทั้งการจัดการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน และความสนุกสนาน สามารถใช้ภาษาและ
ท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานคิดอย่าง
สร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความพร้อมและทักษะในการใช้บทเรียน eng ๒๔ ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้งด้าน การเขียน การอ่าน การฟัง  และการพูด ให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศ
ได้อย่างมั่นใจ และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อให้ครผูู้ช่วยมี และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐานด้านการสือ่สารทั้ง ๔ ด้าน  
 ๒.  เพื่อให้ครผูู้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้   
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
เน้ือหำ 
 ๑.  การใช้ eng ๒๔ ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  
 ๒.  ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู ้
 
แนวกำรจัดกิจกรรม 
 ๑.  วิทยากรจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
 ๒.  การเข้าเว็บไซต์ http://eng๒๔.ac.th/ ที่ใช้ในการฝกึทกัษะภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  

http://eng24.ac.th/
http://eng24.ac.th/


๓๔ 
 

 ๓.  การฝึกปฏิบัติ ทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร  
 ๔.  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้  
 ๕. น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 
สื่อท่ีใช้ในกำรประชุมปฏิบัติกำร 
 ๑. วิทยากรแนะน าเว็บไซตก์ารเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  eng ๒๔ 
 ๒. เว็บไซต์  http://eng๒๔.ac.th/ 
 ๓. ใบงาน  
 
ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๑. ใบงานที่ ๑ ศึกษาเว็บไซต์ http://eng๒๔.ac.th/และศึกษาบทเรียนทั้ง ๓ บทเรียน 
 ๒. ใบงานที่ ๒ เขียนบทสนทนา และน าเสนอการสนทนาด้วยกิจกรรมบทบาทสมมต ิ
 
กำรวัดและประเมินผล 
 ๑.  วิธีกำรประเมิน 
  ๑.๑  การตรวจช้ินงาน  
  ๑.๒  สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
 ๒.  เครื่องมือกำรประเมิน 
  ๒.๑  แบบประเมินช้ินงาน 
  ๒.๒  แบบประเมินพฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
 ๓.  เกณฑ์กำรประเมิน 
  ระดับดเียี่ยม   ได้คะแนน ๙-๑๐ คะแนน 
   ระดับดี    ได้คะแนน ๗ -๘ คะแนน 
   ระดับผ่าน   ได้คะแนน ๕-๖ คะแนน 
   ไม่ผ่าน    ได้คะแนน ต่ ากว่า ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

http://eng24.ac.th/
http://eng24.ac.th/
http://eng24.ac.th/
http://eng24.ac.th/


๓๕ 
 

รำยวิชำท่ี ๓.๗   กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และ Thailand ๔.๐      เวลำ ๑.๕ ชั่วโมง 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษาแนวทางการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ ๒๑ และ Thailand ๔.๐ เลือกใช้กิจกรรมที่เหมาะสมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ Thailand ๔.๐  
เน้ือหำ 

๑. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. การเรียนรู้Thailand ๔.๐ 
๓. ความรู้เกี่ยวกับโปรมแกรม Kahoot 

 
ขั้นตอนกำรศึกษำบทเรียนออนไลน์ 

๑. ศึกษาค าอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
        ๒. ศึกษาใบความรู้ 

 

แนวกำรจัดกิจกรรม 
๑. ศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ Thailand ๔.๐ 
๓. ศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับโปรมแกรม Kahoot 

 
สื่อท่ีใช้ในกำรประชุมปฏิบัติกำร 

๑. ใบความรู้  
๒. สื่อวีดีทัศน์เรือ่ง การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ http://youtu.be/tE32HERiEs4 
๓. สื่อวีดีทัศน์เรือ่ง การเรียนรู้ Thailand ๔.๐ http://youtu.be/mHerrjotcAY 
๔. สื่อวีดีทัศน์เรือ่ง การน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

https://www.youtube.com/watch?v=l5LhRnC4A1g 
 
 
 
 
 



แบบบนัทกึสรปุองคค์วามรู้ 
หน่วยท่ี ๑ การครองตน 

รายวิชา ๑.๑  การบริการท่ีดี 
ชื่อวิทยากร..................................................................วันท่ี....................................เวลา.. .............. 
๑. ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบการให้บริการ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



๕๑ 
 

รายวิชา ๓.๕  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ชื่อวิทยากร.................................................................วันท่ี....................................เวลา... ............. 
 
๑. การก าหนดปัญหาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒. กระบวนการท าวิจัยในชั้นเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๕๒ 
 

๓. การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. การน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๕๓ 
 

รายวิชา ๓.๖  ภาษาอังกฤษกับการเป็นครู 
ชื่อวิทยากร.................................................................วันท่ี....................................เวลา... ............. 
 
eng24 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



๕๔ 
 

รายวิชา ๓.๗  การเรียนรู้ยุค Thailand 4.0 
ชื่อวิทยากร.................................................................วันท่ี....................................เวลา... ............. 
 
๑. การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. การใช้ Application เพ่ือการจัดการเรยีนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๕๕ 
 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานท่ี ๑.๑.๑ 
อุดมการณ์ความเป็นครู 

ช่ือ – นามสกุล..............................................................................เลขที่.............................................. 
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. .......................................................... 
ค าชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มระดมแนวความคิดที่ได้จากการชมวีดิทัศน์ “ครูผู้สอนด้วย
หัวใจ” โดยเขียนอุดมการณ์ในการท างานของตน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนใน
ฐานะเป็นครูที่ดี แล้วสรุปเป็นผลงานกลุ่มเขียนบน Flip chart น าเสนอในที่ประชุม 

เรา...ค อ ครูที่ดี 



๙๙ 

 
ใบงานท่ี ๑.๒.๑ 

ความรู้พ ้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
 

ช่ือ – นามสกุล..............................................................................เลขที่.............................................. 
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. .......................................................... 
 

เร ่องท่ีศึกษา       ลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี 
วัตถุประสงค์      อธิบายลักษณะของบุคลิกภาพที่ดีได้ 
ค าชี้แจง             | 
๑. ให้ผู้เข้ารับการอบรมจับคู่กับเพื่อน สนทนากันเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน งาน
อดิเรก และสิ่งที่สนใจพร้อมสังเกตคู่สนทนาอย่างละเอียด 
๒. บันทึกสิ่งที่เป็นลักษณะของบุคลิกภาพที่ดีของคู่สนทนาที่สังเกตได้พร้อมบันทึกลงในแบบบันทึก  
๓. ผู้เข้ารับการพัฒนาผลัดกันน าเสนอถึงบุคลิกภาพที่ดีของแต่ละฝ่ายให้กันและกันฟัง 
๔. ผู้ เ ข้ารับการพัฒนาสรุปคุณลักษณะที่ดีของบุคลิกภาพที่ดีอย่างน้อย  10 ข้อ เป็น graphic 
organizer 
๕.ตัวแทนผู้เข้ารับการพัฒนาน าผลงานเสนอต่อที่ประชุม ( น าเสนอตามสมควรที่เวลาอ านวย ) 
ลักษณะบุคลิกภาพท่ีดี 
ลักษณะบุคลิกภาพท่ีดีของตนเอง 
………………………………………………………………….…………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………
….………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……….………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………….………  
ลักษณะบุคลิกภาพท่ีดีของคู่สนทนา 
…………….………………………………………………………………………….………………………………………………
………………….………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………….………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………….………………………………………………………………………….………………………………  
………………………………….………………………………………………………………….…………………………………  
ลักษณะบุคลิกภาพท่ีดีจากข้อสรุปของการสนทนา 
………………………………….………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………….………………………………………………………………………..……….………………… 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH813TH813&q=graphic+graphic+organizer&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwinyr_5uqnjAhXx7XMBHbZnBL4QsAR6BAgEEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH813TH813&q=graphic+graphic+organizer&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwinyr_5uqnjAhXx7XMBHbZnBL4QsAR6BAgEEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH813TH813&q=graphic+graphic+organizer&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwinyr_5uqnjAhXx7XMBHbZnBL4QsAR6BAgEEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH813TH813&q=graphic+graphic+organizer&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwinyr_5uqnjAhXx7XMBHbZnBL4QsAR6BAgEEAE


๑๐๐ 

 
 

ใบงานท่ี ๑.๒.๒ 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   (Professional Learning Community PLC) 

 
เร ่องท่ีศึกษา       การใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ 
วัตถุประสงค์      ครูผู้ช่วยมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community PLC) และสามารถน าไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาการจัดการเรยีนการสอน
ได ้
ค าชี้แจง             | 
๑. ให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาโครงสร้างของกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา  
๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาผลัดกันน าเสนอถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการเรียนการสอนแล้วจดบันทึก 
๓.  สมาชิกกลุ่มร่วมกันลงข้อสรุปเพื่อคัดเลือกปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนที่จะน ามาแก้ไขและ
ร่วมกันโดยใช้กระบวนการ PLC แล้วบันทึกลงในแบบบันทึก  
๔. ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้ 
๕.ตัวแทนผู้เข้ารับการพัฒนาน าผลงานเสนอต่อที่ประชุม   
 
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ  
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community : PLC)” 

 
ข้อมูลพ ้นฐาน 
ช่ือกลุ่ม................................................................................................................................................... 
สมาชิกทั้งหมดประกอบด้วย 

ที่ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1  ประธาน 
2  รองประธาน 
3  กรรมการ 
4  กรรมการ 
5  กรรมการ 
6  กรรมการ 
7  กรรมการ 
8  กรรมการ 
9  กรรมการ 
10  กรรมการ 



๑๐๑ 

 
 
 
 
1. รายการปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  
    (คุณครูร่วมกันบอกปัญหา สาเหตุ และผลกระทบ โดยให้ตัวแทนหนึ่งคนเป็นผู้บันทึกลงตาราง) 
ปัญหาที่พบในการสอน สาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
1. ปัญหาของคุณครู............................... 
คือ.......................................................... 
............................................................... 
............................................................... 

  

2. ปัญหาของคุณครู............................... 
คือ.......................................................... 
............................................................... 
............................................................... 

 

3. ปัญหาของคุณครู............................... 
คือ.......................................................... 
............................................................... 
............................................................... 

 

4. ปัญหาของคุณครู............................... 
คือ.......................................................... 
............................................................... 
............................................................... 

 

5. ปัญหาของคุณครู............................... 
คือ.......................................................... 
............................................................... 
............................................................... 

 

 
2. การแก้ไขปรับปรุงปัญหา 
    (จากผลการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบที่เกิดข้ึนในข้อที่ 1 กลุ่มของท่าน
ต้องการแก้ไขปรับปรุงปัญหาใดบ้าง เพราะเหตุใด) 

ปัญหา........................................................................................................................ ............... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

เพราะเหตุใดถึงเลือกปัญหาน้ี.................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 



๑๐๒ 

 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
ขั้นท่ี 2 การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา  
1. แนวทาง/กิจกรรม /ส ่อการสอน ในการจัดการเรียนรู้ท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหาหร อพัฒนาค อ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. ช ่อกิจกรรม/ ส ่อการสอน/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. การออกแบบกิจกรรม/นวัตกรรม/ขั้นตอนในการด าเนินการแก้ปัญหาหร อพัฒนาโดยใช้
แนวทาง 
    ท่ีเล อก 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. เคร ่องม อท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
...... 
ขั้นท่ี 3 การปฏิบัติ สังเกต และเก็บข้อมูล 
( ครูทุกคนน าข้ันตอนในการด าเนินการแก้ปัญหาไปปฏิบัติจริงในห้องเรียนของตนเองและสังเกต 

รวบรวมข้อมูลในระหว่างจัดการเรียนรู้ โดยใช้ข้ันตอนและเครื่องมือที่ได้ออกแบบไว้ในข้ันที่ ๒ ) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ ................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



๑๐๓ 

 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 ขั้นท่ี 4 การสะท้อนความคิดเห็น (ครูทุกคนน าข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลระหว่างการ
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน) 
1. สิ่งท่ีสังเกตและเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. สรุปผลท่ีได้จากการปฏิบัติ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. การน าผลท่ีได้ไปใช้ 
สิ่งที่ดี ที่ควรน าไปใช้ต่อ สิ่งที่ควรแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา 
 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
............................................................................ 
......................................................................... 
........................................................................... 
.............................................................................
.. 

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

4. ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................... ..................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



๑๐๔ 

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

ใบงานท่ี ๑.๓.๑ การบริการท่ีด ี
  
 

ช่ือ – นามสกุล..............................................................................เลขที่.............................................. 
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. .......................................................... 
 
ค าชี้แจง  ท่านคิดว่าท่านเป็นผูท้ี่มีการบริการที่ดีอย่างไร ในหัวข้อทั้ง ๓ หัวข้อต่อไปนี้โดยใหท้่านเขียน
เป็น แผนผังมโนทัศน์ (mind mapping)  
 
ให้วิเคราะห์การบรกิารของตนเอง แล้วเขียนผงัมโนทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           มาตรฐานของการบรกิารที่ดี           คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ใหก้ารบริการ 
 
 

                     การบริการท่ีดี 
 
 
 
 
                                             การสร้างภาพลักษณ์ในการบริการที่ด ี
 
 

 

 



๑๐๕ 

 
 

 

 

ใบงาน 1.๔.๑ 
เร ่อง ความเป็นครูท่ีดี 

  
 
 ช่ือ – สกุล.................................................................... ...........โรงเรียน..................................... 
 สังกัด  สพป./สพม..........................................................................................  
 
ค าชี้แจง : ให้ครูผู้ช่วยจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนความรู้สึกหรือเจตคติ ความเป็นครูที่ดี โดยการ
เขียนแผนผังมโนทัศน์ (mind mapping)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 
 

 

 

 

ใบงานท่ี ๑.๕.๑  
“My Life Timeline” 

(งานเดี่ยว) 
ช่ือ – นามสกุล..............................................................................เลขที่..............................................  
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. ..........................................................  
ค าชี้แจง 
ข้อท่ี๑. ให้ผูร้ับการพัฒนา เขียนประวัติตนเองจากอดีต ปจัจุบัน และอนาคต การก้าวสู่ต าแหนง่ 
ครูผู้ช่วยและเป้าหมายของการเป็นครูวิทยฐานะ 
• ภูมิหลัง – การศึกษา – การก้าวสู่อาชีพรับข้าราชการครู 
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 
.................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
..................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................. 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................... 
.................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 
......................................................................................... ................................................................... 



๑๐๗ 

 

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

 

. 

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

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

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

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

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

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

๒๕๖๓ 
๒๕๖๒ 

๒๕๗๓ 

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

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

Timeline 
 “My Life Timeline” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

ครูผู้ช่วย 

 

เป้าหมายในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า 

ความภาคภูมิใจ 

เป้าหมายในอีก ๕ ปีข้างหน้า 

๒๕๖๘ 



๑๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี ๑.๕.๓  
สิทธิประโยชน์ท่ีข้าราชการครูพึงได้รับ 

(งานเดี่ยว) 
ช่ือ – นามสกุล..............................................................................เลขที่..............................................  
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. ..........................................................  
ค าชี้แจง 
ข้อท่ี ๑. ให้ผู้รบัการพัฒนา สรปุองค์ความรูเ้กี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการครพูึงได้รบัตามทีท่่าน
เข้าใจ  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................ .................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 



๑๐๙ 

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

 
ใบงานท่ี ๑.๖.๑  

การน้อมน าศาสตร์พระราชา                                                                                            
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ สู่การปฏิบัติ 

(งานเดี่ยว) 
 
ช่ือ – นามสกุล .........................................................................................เลขที่..................... ........
โรงเรียน..........................................................................สพป./สพม. ................................. .......... 
ค าชี้แจง ให้ครูผู้ช่วย วิเคราะห์และเขียน “แนวทางการนอ้มน าศาสตร์พระราชา                                         
  และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ” ๑ เรื่อง       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



๑๑๐ 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี 2.1.๑ 
การท างานเป็นทีม 

 
ช่ือ – นามสกุล .........................................................................................เลขที่....... ......................
โรงเรียน..........................................................................สพป./สพม. .............. ............................. 
ค าชี้แจง ให้ผูเ้ข้ารับการอบรมสะท้อนแนวคิดที่ได้จากการชมวีดิทัศน์ “มดท างานเป็นทีม” แล้วสรุป
เป็นผลงานของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท างานเป็นทีม หมายถึง 
.......................................................................................... 

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

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

ลักษณะของทีมท่ีดี คือ 
............................................................................................... 

                                
…………………………………………………………………………………… 

                                
…………………………………………………………………………............ 

                                
…………………………………………………………………………………… 

                                
………………………………………………………………………………..... 



๑๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 

เกม 
(น่ีค อเพ ่อนของฉัน) 

 
เวลาท่ีใช ้  ๑ นาที/ทีม 
รูปแบบและสถานท่ี ห้องขนาดมาตรฐานที่ทกุคนสามารถมองเห็นกันได้ระหว่างการน าเสนอ 
                               โดยการนั่งล้อมวง 
ขนาดของกลุ่ม   8 - 10 คน 
   
วิธีเล่น 
 ให้แต่ละกลุ่มนั่งล้อมวง โดยคนที่นั่งถัดกันไปจะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน  โดยแต่ละคน
จะท าการแนะน าเพื่อนที่นั่งถัดไป โดยใช้เวลาประมาณ  ๑ นาที  โดยเริ่มตั้งแต่แนะน าช่ือที่ถูกต้อง 
พร้อมรายละเอียดซึ่งสามารถแต่งเติมเสริมได้  โดยอาจแบ่งเวลาเล็กน้อยเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้เสรมิ
ในรายละเอียดของเพื่อนแต่ละคน (เวลาตามความเหมาะสม ) 
 

 
 
 
 



๑๑๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เกม 
(ปากกาสามัคคี) 

 
เวลาท่ีใช ้  ๑๐ นาที/ทีม (ปฏิบัติพร้อมกัน) 
รูปแบบและสถานท่ี ห้องขนาดมาตรฐานที่มบีรเิวณที่ทุกคนสามารถปฏิบัติกจิกรรมได้ 
ขนาดของกลุ่ม   8 - 10 คน 
   
วิธีเล่น 
 Staff จะแจกปากกา 1 ด้าม และเชือกตามจ านวนผู้เล่น จากนั้นให้ทุกคนมัดเชือกทีป่ากแล้ว
จับตรงึไว้คนละด้าน โดยมีขวดแก้ววางตรงกลาง ซึง่ทุกคนต้องช่วยกันท าให้ปากกาลงขวดให้ได้ 
 

 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี 2.2.1  การเก็บข้อมูลวัฒนธรรมและบริบทของชุมชน 
 

ช่ือ – นามสกุล .........................................................................................เลขที่...................... .......
โรงเรียน.................................................................... ......สพป./สพม. ........................................... 

 
ค าชี้แจง ให้ครผูู้ช่วยกรอกข้อมลูวัฒนธรรมและบรบิทของชุมชน 
 
1.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชน ....................................................................................................... 
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
1.2 วิถีชีวิตของชุมชน ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................... ................................................................................. 
 
1.3 วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
 
1.4 การประกอบอาชีพ .........................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 



๑๑๔ 

 
 
1.5 บุคคลส าคัญในชุมชน ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................................... .......... 
 
1.6 องค์กรท้องถ่ินในชุมชน ............................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................... ...................................................................................... 
 
 

ใบงานท่ี 2.2.2 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมม อกับชุมชนเพ ่อการเรียนรู้ 
(งานเดี่ยว) 

 
ช่ือ – นามสกุล........................................................................เลขที.่....................................... ......  
โรงเรียน .........................................................สพป./สพม. ............................................... ........... 
 
ค าชี้แจง ให้ครูผู้ ช่วยออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนด้วยระบบการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 
 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 



๑๑๕ 

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

ใบงานท่ี 2.3.1 
การวิเคราะห์ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหล อนักเรียน  

(งานเดี่ยว) 
 
ช่ือ – นามสกุล..............................................................................เลขที่.................................. ..............  
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. ............................................................. 
 
ค าสั่ง โปรดท าเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ท่านเห็นด้วย และท าเครื่องหมาย x หน้าข้อความที่ท่าน
ไม่เห็นด้วย 
 

 1. ครูต้องดูแลเด็กให้ถึงพรอ้มทัง้ เก่ง ดี และมีความสุข 
 2. ไม่ว่าปัญหาน้ันเกิดข้ึนที่ใด  หากกระทบตอ่นักเรียนครูควรยืน่มือไป

ช่วยเหลือ 
 3. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นความรับผิดชอบของครูประจ าช้ัน/

ครูที่ปรึกษาทีจ่ะแก้ปญัหานักเรียนในห้องของตนเอง 
 4. การที่ครเูป็นบุคคลที่นกัเรียนไว้วางใจเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การ

ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความส าเรจ็ 
 5. ครูไม่อาจเลือกดูเฉพาะเด็กคนใดคนหนึ่งได้ เราต้องดูแลเด็กทุกคนอย่างเท่า

เทียมกัน 
 6. ปัจจุบันโรงเรียนไมส่ามารถคัดเลือกเด็กนกัเรียนเข้าเรียนได้ ท าให้คุณภาพ

ของนักเรียนแย่ลง ยากต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ดข้ึีนได้ 
 7. ครูสามารถใช้วิธีเดียวกันที่เคยได้ผลมาแล้วกับนกัเรียนที่มปีญัหาคล้ายกันได้ 
 8. เป้าหมายของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนคือการพฒันา

ระบบการท างานของโรงเรียนใหผ้่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบการ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 



๑๑๖ 

 
 9.  ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ช่วยให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

อย่างเข้มแข็ง 
 ๑๐. ครูแนะแนวเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี ๒.3.2 บันทึกการสังเกต 
 (งานเดี่ยว) 

ช่ือ – นามสกุล..............................................................................เลขที่.................................. ............  
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. ................................... ......................... 
ค าชี้แจง ให้ท่านนึกถงึนักเรียนในโรงเรียนของท่านหนึง่คนที่มีพฤติกรรมที่ท่านควรช่วยเหลือ                
และบันทกึลงในแบบบันทกึการสังเกต (ดล.1.4)  

 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
โรงเรียน………………………………  อ าเภอ……………………………….. จังหวัด……………………….. 

ภาคเรียนท่ี ........... ปีการศึกษา ........................... 
1. ช่ือ – สกุล นักเรียน............................................ ช้ัน .......................... เลขที่ ............. 

วัน เดือน ปี ที่สังเกตนักเรียน ....................................................... เวลา .......................... 
สถานที่...................................................................................................................... .... 

2. วัตถุประสงค์ของการสงัเกต คือ 
................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. ..................... 

3. พฤติกรรมที่แสดงออก ( บรรยายพฤติกรรมและเหตุการณ์ในสถานการณ์หนึง่ๆที่เกิดข้ึน ) 
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................................................. .... 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางช่วยเหลือ / แก้ไข 

แบบ ดล.1.4 
 



๑๑๗ 

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

ใบงานท่ี 2.3.๓ กิจกรรมโฮมรูม 
(งานเดี่ยว) 

ช่ือ – นามสกุล..............................................................................เลขที่.................................. ............  
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. .......................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าสั่ง   ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีองค์ประกอบในการด าเนินงาน 5 ข้ันตอน กิจกรรมโฮม
รูมก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสรมินักเรียน และในฐานะที่ท่านเป็นครู  ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมโฮม
รูมท าให้เด็กนักเรียนและครูได้อะไรบ้างจากการจัดกิจกรรมนี้ 
 

ได้อะไรจากกิจกรรมโฮมรูม 
นักเรียน ครู 



๑๑๘ 

 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 

 
 
 
 
 
 

 

ใบงานท่ี ๓.๑.๑ 
 
ช่ือ – นามสกุล................................................................................................. เลขที่.............. ...............  
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. ................................ .............................. 

ค าชี้แจง 
 ๑. ให้ครูผู้ช่วยชมวีดิทัศน์ละครสั้น “กรณีตามประมวลจริยธรรม” (การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน)  
 ๒. จับประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน และบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ ๑ 
และให้ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (๑๐ คะแนน) 



๑๑๙ 

 
๓. น าเสนอผลงาน (๕ นาที) ครูผู้ช่วยร่วมกันสะท้อนคิด 
 
➢ ประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (จากการชมวีดิทัศน์) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

➢  ประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน/ข้อคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้อง            
เพ่ิมเติมของท่าน (จากการปฏิบัติงานในโรงเรียน) 

ควรกระท า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ไม่ควรกระท า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
ใบงานท่ี ๓.๑.๒ 

ช่ือ – นามสกุล................................................................................................. เลขที่.............. ...............  
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. ................................ .............................. 
ค าชี้แจง 
 ๑. ให้ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๓-๖ คน 
 ๒. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ ๑) ความต้องการในการพัฒนางานด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (๗ คะแนน) ๒) การเขียนรายละเอียดการพัฒนาตนเอง (๓ คะแนน) 
โดยบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ ๒  



๑๒๐ 

 
๓. สุ่มตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ ๒ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละการสะทอ้น

ผลการเรียนรู้ 
สมาชิกกลุ่ม 

๑. ช่ือ-สกุล …………………………………………………สพป./สพม………………… 
๒. ช่ือ-สกุล …………………………………………………สพป./สพม………………… 
๓. ช่ือ-สกุล …………………………………………………สพป./สพม………………… 
๔. ช่ือ-สกุล …………………………………………………สพป./สพม………………… 
๕. ช่ือ-สกุล …………………………………………………สพป./สพม………………… 
๖. ช่ือ-สกุล …………………………………………………สพป./สพม………………… 

 
➢ ๑. ความต้องการในการพัฒนางาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้………………………………)   

    ๑.๑ ประเด็นการพัฒนา เรื่อง.............................................. ...................................  
     ๑.๒ เหตุผลและความจ าเป็น 
                     ๑) ..................................................................................................................   

๒) ..................................................................................................................  
๓) ..................................................................................................................  
ตัวอย่าง ระบุเหตุผล เช่น เนื่องจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
คณิตศาสตร์ของโรงเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง) 

    ๑.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
          ๑).................................................................................................................  
          ๒) ...............................................................................................................  
          ๓) ...............................................................................................................  

           (ตัวอย่าง เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า) 
๑.๔ เป้าหมายในการพัฒนา                  
      ๑).................................................................................................................  
      ๒) ...............................................................................................................  
      ๓) ...............................................................................................................  
      (ตัวอย่าง มีนวัตกรรมในแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า)  

 ๑.๕ กระบวนการพัฒนา 
      ๑).................................................................................................................  
      ๒) ...............................................................................................................  



๑๒๑ 

 
      ๓) ...............................................................................................................  

(ตัวอย่าง  ฝึกอบรมกระบวนการแก้ปัญหาผู้ เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิต่ า โดยใ ช้ 
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนและการเขียนรายงาน 

 ๑.๖ วิธีการตรวจสอบและประเมิน 
      ๑).................................................................................................................  
      ๒) ...............................................................................................................  
      ๓) ...............................................................................................................   

  (ตัวอย่าง ผลการเรียนของนักเรียนในระหว่างเรียนและหลังเรียน)  
๑.๗ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๑).................................................................................................................  
      ๒) ...............................................................................................................  
      ๓) ............................................................................................................... 

  (ตัวอย่าง นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าได้รับการดูแลแก้ปัญหา         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๓
➢ ๒. รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 

ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา เหตุผลและความจ าเป็น วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๑. ความสามารถในการวางแผน 
    การปฏิบัติงาน 
๒. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๓. ผลการปฏิบัติงาน 
๔. ………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
๕. ………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
๖. ………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………. 
…………………………………………………….. 

(ระบุเหตุผลที่ต้องพัฒนา)
โดยสังเขป 



๑๒๔ 

 
ใบงาน ๓.๒.๑ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้ท่ี......... 

รหัสวิชา ...............   รายวิชา .................................    ชั้น............. ภาคเรียนท่ี…………………………... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม/พ้ืนฐาน……………………… 
เรื่อง...................................................................................................................เวลา.............ชั่วโมง 
*******************************************************************************************  
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  (ผลการเรียนรู้) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาระการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 



๑๒๕ 

 
ภาระงาน / ชิ้นงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การวัดและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สื่อ อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 
ใบงานท่ี ๓.๓.๑ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

(งานเดี่ยว) 
 

ช่ือ – นามสกุล..............................................................................เลขที่.................................. ............  
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. .................................................... ...... 

ค าชี้แจง  ๑. ศึกษาใบความรู้ที่ ๑ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
  ๒. ให้ท่านวิเคราะห์คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการปลกูฝงัใหก้ับผูเ้รียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จริยธรร
ม

คุณธรร



๑๒๗ 

 
ใบงานท่ี ๓.๓.๒ การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสขุภาพจิต 

(งานเดี่ยว) 
ช่ือ – นามสกุล..............................................................................เลขที่.................................. ............  
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. ................................... ....................... 

ค าชี้แจง  ๑. ศึกษาใบความรู้ที่ ๒ การพฒันาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
  ๒. ศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ https://www.youtube.com/watch?v=5OkXfguOKAA 

แล้วอธิบายถึงวิธีการในการการพฒันาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ผูเ้รียน พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมกีารพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตใหป้ระสบความส าเร็จประกอบด้วย 

 สะท้อนคิดจากการชมวิดิทัศน์ 
๑. ท่านได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการชมวิดิทัศน์น้ี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ท่านคิดว่าจะน าแนวคิดที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษกลุ่ม อื่น ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กบันักเรียนได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ท่านคิดว่าท่านจะมีวิธีสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองใหก้ับนักเรียนปกติในเรื่องจิต
อาสาและความเป็นประชาธิปไตยในเรื่องใดบ้างในการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียนรวมระหว่างเดก็ปกติและ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๒๘ 

 
ใบงานท่ี ๓.๓.๓ การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสขุภาพจิต 

(งานเดี่ยว) 
ช่ือ – นามสกุล..............................................................................เลขที่.................................. ............  
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. ................................. ......................... 

ค าชี้แจง  ๑. ศึกษาใบความรู้ที่ ๒ การพฒันาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
  ๒. ศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ https://youtu.be/phj3cwz3guE แล้วอธิบายถึงวิธีการใน

การการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ผูเ้รียน พร้อมทัง้ยกตัวอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมีการพัฒนาทกัษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตให้ประสบ
ความส าเรจ็ประกอบด้วย 

 สะท้อนคิดจากการชมวิดิทัศน์ 
๑. ท่านได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการชมวิดิทัศน์น้ี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ท่านคิดว่าจะน าแนวคิดที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษกลุ่ม อื่น ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กบันักเรียนได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ท่านคิดว่าท่านจะมีวิธีสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองใหก้ับนักเรียนปกติในเรื่อง
สุขภาพกายและสุขภาพจิตในเรื่องใดบ้างในการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียนรวมระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มี
ความต้องการพเิศษ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๑๒๙

๓. ศึกษา อุปกรณ์ ๔ ชนิด เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตแล้วจัดล าดับความส าคัญของอุปกรณ์
ทั้ง ๔ ชนิดว่าหากสามารถน าติดตัวไปได้เพียงอย่างเดียวจะเลือกอะไรหากให้สองอย่างจะเพิ่มอะไร
และหากให้สามหรือสี่อย่างจะเพิ่มอะไร พร้อมเหตุผล 

อุปกรณ์ ๔ ชนิดเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 

๑. หมวก :มีไว้ใส่ใหส้มองสดใสความคิดโลดแล่นคิดสร้างสรรค์หาวิธีใหม่ๆในการแกป้ัญหา
หรือพฒันาได้คนฉลาดจะสามารถมองและคิดวิธีแก้ปัญหาหรือพัฒนาไดห้ลายวิธีเสมอคนฉลาดจะ
มองเห็นสถานการณ์ความเป็นจริงได้ชัดเจนอันจะน าไปสู่การแก้ปญัหาได้อย่างคมชัดตรงจุดสามารถ
คิดวิธีที่ดีกว่าหรือวิธีเดิมแต่ท าได้ประหยัดกว่าเรียกง่าย ๆ  ว่า “หมวก”ท าให้วางแผนดีคิดได้วิเคราะห์เป็น 

๒. ถุงมือ :เมื่อสวมใส่แล้วท าใหม้ีพลังมีความพากเพียรมุมานะพยายามลงมือท าและเดินไป
ข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อจนประสบความส าเรจ็คนฉลาดจะลงมอืท าอย่างขะมักเขม้นด้วยความรับผิดชอบ
จนส าเรจ็ไม่หยุดอยูเ่พียงความคิดหรือการคุยโตโออ้วดแต่จะแปลงความคิดเป็นนามธรรมให้กลายเป็น
ความส าเรจ็ทีเ่ป็นรูปธรรมเรียกง่ายๆว่า “ถุงมอื” ท าใหป้ฏิบตัิส าเรจ็มีความรับผิดชอบ 

๓. โทรศัพทม์ือถือ: เมือ่ใช้แล้วท าให้ติดต่อสื่อสารกบัผู้คนไดอ้ย่างกว้างขวางพูดจาดีไพเราะ
ผู้คนอยากอยู่ใกล้และอยากช่วยเหลือใหท้ างานได้ส าเรจ็และรวมถึงการช่วยเหลอืยามตกทกุข์ได้ยาก
เรียกง่าย ๆ ว่า “โทรศัพทม์ือถือ” ท าใหส้ัมพันธภาพดีมีมิตรมาก 

๔. สร้อยคอรูปหัวใจ: สวมใส่แล้วท าให้ใจมพีลงัในการมุ่งมั่นท าสิ่งต่าง ๆ ใจกล้าหาญหนัก
แน่นไม่ย่อท้อและสวมใส่แล้วใจยังเปน็สุขอิม่เอบิพอใจในสิ่งทีม่ีที่เป็นภาคภูมิใจในตนเองมองโลกสดใส 
มองโลกในแง่ดีคนฉลาดจะเป็นคนที่ใจมพีลงัพรอ้มเดินหน้าตอ่สู้กบัอุปสรรคจนประสบความส าเร็จ 
เป็นคนที่มีความสุขตลอดการเดินทางฟันฝ่าอปุสรรคต่างๆสขุได้ทุกสถานการณ์เรียกง่าย ๆ ว่า 
“สรอ้ยคอรปูหัวใจ” ท าให้ใจมีพลังและเป็นสุขหรือฉลาดสรา้งแรงจูงใจ 



๑๓๐ 

 
ใบงานท่ี ๓.๓.๔ การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ภูมิใจในความเป็นไทย 

(งานเดี่ยว) 
ช่ือ – นามสกุล..............................................................................เลขที่.................................. ............  
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. ................................... ....................... 
ค าชี้แจง  

๑. ใหท้่านสะท้อนความรู้สกึหรอืเจตคติ ความเป็นครูที่ดี โดยการสรุปผลแผนผังมโนทัศน์ 
(mind mapping)  

๒. ใหท้่านสะท้อนความคิดการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลกูฝังให้นักเรียนมจีิตอาสา โดย
อธิบายเป็นแผนผงัมโนทัศน์ (mind mapping)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 

 
ใบงานท่ี ๓.๔.๑ การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ชื่อ – นามสกุล...................................................................เลขที่............................................. . 
โรงเรียน ......................................................................สพป./สพม. .................................... .... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง หลังจากท่านได้ดูวีดีทัศน์และศึกษาใบงาน ให้ท่านเขียนการจัดกิจกรรมหรือการจัด
บรรยากาศในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนใน
ห้องเรียนของท่าน 
............................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 



๑๓๒ 

 
ใบงานท่ี ๓.๔.๒ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้น/วิชา 

ชื่อ – นามสกุล...................................................................เลขที.่............................................ . 
โรงเรียน ......................................................................สพป./สพม. ........................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง ให้ท่านศึกษาเกี่ยวกบัการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าช้ัน/วิชา จากใบความรู้
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปองค์ความรู้ พร้อมท าผังมโนทัศน์ลงกระดาษ A ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกคะแนน 

รายวิชาท่ี ๓.๔  การบริหารจัดการชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 
ใบงาน ๓.๕.๑ 

การวิจัยในชั้นเรียน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าชี้แจง ให้ครผูู้ช่วยสังเกตสภาพปญัหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนที่ท่านสอน และน ามาจัดท าวิจัยใน
ช้ันเรียนเพือ่แก้ปญัหาหรือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ถูกตอ้งตามกระบวนการท าวิจัย 
๑. ชื่อเรื่องวิจัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๓๔ 

 
๓. ค าถามวิจัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕. ขอบเขตการวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๑๓๕ 

 
๖. ระเบียบวิธีวิจัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง/ผู้เข้าร่วมวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๑๓๖ 

 
๖.๓ การวิเคราะห์และอภิปรายผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๓๗ 

 
ประเด็นค าถาม 

การวิจัยในชั้นเรียน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑. ความแตกต่างของการวิจัยในช้ันเรียนกบัการวิจัยทั่วไป คืออะไร 
๒. การเลือกปัญหาการวิจัย ควรเลอืกจากอะไร 
๓. การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ควรก าหนดอย่างไร 
๔. นวัตกรรมในความคิดของท่าน คืออะไร 
๕. วิจัยในช้ันเรียนมีความส าคัญในการพฒันาตนเองเพื่อเข้าสู่ครูมืออาชีพอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 

 
ใบงานท่ี ๓.๖.๑ eng ๒๔ 

(งานเดี่ยว) 
ช่ือ – นามสกุล....................................................................................................เลขที่............ ...... 
โรงเรียน.................................................................................สพป./สพม........................... ................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง ให้ท่านเข้าเว็บไซต์  http://eng๒๔.ac.th/  โดยใช้ Smart Phone ของตนเอง แล้วฝึก
เรียนรู้บทเรียนทั้ง ๓ บทเรียน ดังนี ้
  ๑. เข้าเว็บไซต์  http://eng๒๔.ac.th/  ศึกษาบทเรียนทั้ง ๓ บทเรียน ให้ละเอียดโดยดูว่า
แต่ละบทเรียนให้ความรูเ้กี่ยวกับเรือ่งใดบ้าง  
  ๒. เข้าเรียนบทเรียน พร้อมทั้งดาวน์โหลดแผนการสอนและแบบฝกึหัด 
ให้ท่านเขียนบทเรียนท้ัง ๓ บทเรียน พร้อมท้ังบทเรียนย่อยของแต่ละบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. Eng Hour มีจ านวนชุด..........................ชุด เช่น ๑.............................................................................................  
๒..................................................................................................  
๒. English for daily life มีสถานการณ์ละ ................... ตอน เช่น 
๑.............................................................................................  
๒..................................................................................................  
๓.................................................... .......................................... 
๔..............................................................................................  
๕..............................................................................................  
๖.............................................................................................. 
๗..............................................................................................  
๘.................................................................................... .......... 
๙..............................................................................................  
๑๐..............................................................................................  
๓. Eng for Education มีสถานการณ์...................... ตอน  เช่น 

๑.............................................................................................  
๒..................................................................................................  
๓..............................................................................................  
๔.......................................................... .................................... 
๕..............................................................................................  
๖..............................................................................................  
๗.............................................................................................. 
๘..............................................................................................  
๙.......................................................................................... .... 
๑๐..............................................................................................  
 

http://eng24.ac.th/%20%20โดย
http://eng24.ac.th/%20%20โดย
http://eng24.ac.th/%20%20ศึกษาบทเรียนทั้ง
http://eng24.ac.th/%20%20ศึกษาบทเรียนทั้ง


๑๓๙

ใบงานท่ี  ๓.๖.๒ Conversation 
ช่ือ – นามสกุล....................................................................................................เลขที่............ ...... 
โรงเรียน.................................................................................สพป./สพม........................... ................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
จับคู่เขียนบทสนทนา  แสดงบทบาทสมมต ิ
ค าช้ีแจง ให้ท่านเขียนประโยคบทสนทนาสร้างสถานการณ์จากบทเรียน  eng ๒๔ ดังนี ้
 ๑. เข้าเว็บไซต์  http://eng๒๔.ac.th/  ศึกษาบทเรียนทั้ง ๓ บทเรียน โดยเลอืกศึกษาสถานการณ์
ต่างๆ   ตามที่ตนเองสนใจ 
๒. ฝึกทักษะการฟงั การพูด การเขียน โดยจบัคู่ ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่ตนเองเลอืก แล้ว
ออกมาแสดงบทบาทสมมติ น าเสนอบทสนทนา โดยวิทยากรประจ าวิชาสงัเกตและตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

http://eng24.ac.th/%20%20ศึกษาบทเรียนทั้ง
http://eng24.ac.th/%20%20ศึกษาบทเรียนทั้ง
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