


คู่มือ 
การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

(ส าหรับวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง) 

ส านกัพัฒนาระบบบรหิารงานบคุคลและนติกิาร 
   ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 



ค าน า 

             เอกสารคู่มือการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
(ส าหรับวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง) เล่มนี้ จัดท าข้ึนเพื่อช้ีแจงและสร้างความเข้าใจรายละเอียด 
กระบวนการและแนวทางการด าเนินงานการจัดประชุมปฏิบัติการครูผู้ช่วย ส าหรับวิทยากร/วิทยากร
พี่เลี้ยงของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยจัดการประชุม
ปฏิบัติการควบคู่กับเอกสารเพื่อประกอบการประชุมปฏิบัติการ อีกจ านวน ๓ เล่ม คือ (๑) เอกสารคู่มือ
การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ (๒) เอกสารแบบบันทึกสรุปองค์ความรู้และบันทึกกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ และ (๓) เอกสารความรู้พื้นฐานประกอบการ
พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครู
มืออาชีพ 

               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร เล่มนี้ 
จะเป็นคู่มือส าคัญยิ่งและประโยชน์แก่วิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยผู้จัดอันจะส่งผลต่อการด าเนินการประชุมปฏิบัติการ ให้ส าเรจ็
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
                                                           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
เรื่อง หน้า 
ค าช้ีแจง ๑ 
แนวทางการด าเนินการจัดประชุมปฏิบัตกิาร ๒ 
วัตถุประสงค์ ๒ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๓ 
หลักสูตร/เนื้อหาการประชุมปฏิบัติการ ๔ 
ระยะเวลาในการประชุมปฏิบัติการ ๔ 
กิจกรรม/วิธีการประชุมปฏิบัตกิาร ๔ 
สื่อ/นวัตกรรมการประชุมปฏิบัติการ ๕ 
การประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ ๕ 
ตารางการประชุมปฏิบัตกิาร ๘ 
บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการด าเนนิการประชุมปฏิบัติการ ๙ 
บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการประชุมปฏิบัติการ ๙ 
รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้ ๑๔ 
 หน่วยที่ ๑ การครองตน ๑๔ 
 หน่วยที่ ๒ การครองคน ๒๒ 
 หน่วยที่ ๓ การครองงาน ๓๐ 
ภาคผนวก ๖๓ 
 แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ ๑-๓ ๖๔ 
 แบบบันทึกสรปุองค์ความรู ้ ๗๗ 
 แบบบันทึกกจิกรรม ๙๘ 
 แบบประเมินชุดที่ ๒ – ๙ ๑๔๐ 
คณะผู้จัดท า ๑๕๖ 
  

 
 



ค ำช้ีแจง 

        เอกสารประกอบการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดท าข้ึนจ านวน ๔ เล่ม คือ เล่มที่ ๑ เอกสารคู่มือการพัฒนา
ตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ เล่มที่ ๒ คู่มือการประชุมปฏิบัติการเสริมสรา้งสมรรถนะครูผูช่้วยสู่การเป็นครมูืออาชีพ (ส าหรบั
วิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง) เล่มที่  ๓ เอกสารแบบบันทึกสรุปองค์ความรู้และบันทึกกิจกรรม 
การประชุมปฏิบัติการเสริมสรา้งสมรรถนะครูผูช่้วยสู่การเปน็ครูมืออาชีพ และเล่มที่ ๔ เอกสารความรู้
พื้นฐานประกอบการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  เพื่อเป็นคู่มือและค าช้ีแจงเกี่ยวกับกระบวนการและ/หรือ แนวทาง 
การด าเนินงานการจัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ส าหรับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยจัดการประชุมปฏิบัติการ 
และวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง และครูผู้ช่วยที่เข้าประชุมปฏิบัติการ   

เอกสารเล่มนี้ เป็นเล่มที่  ๒ คู่มือการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย 
สู่การเป็นครูมืออาชีพ (ส าหรับวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง) ประกอบด้วย 

๑) วัตถุประสงค์ 
๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๓) หลักสูตร เนื้อหาการประชุมปฏิบัติการ 
๔) ระยะเวลาในการประชุมปฏิบัติการ 
๕) กิจกรรม/วิธีการประชุมปฏิบัติการ 
๖) สื่อ/นวัตกรรมการประชุมปฏิบัติการ 
๗) การประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ  
๘) ตารางการประชุมปฏิบัติการ 
๙) บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ผู้บริหารโครงการ/วิทยากร/วิทยากร 

พี่เลี้ยง/ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ และผู้อ านวยการสถานศึกษา) 
๑๐) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 
๑๑) ภาคผนวก 

 - แบบทดสอบหลงัประชุมปฏิบัติการประจ าหน่วย หน่วยที่ ๑ – ๓ 
 - แบบบันทึกสรุปองค์ความรู ้
 - แบบบันทึกกจิกรรม        
 - แบบประเมินชุดที่ ๒ – ๙   

การด าเนินการประชุมปฏิบัติการควรให้เป็นไปตามล าดับจากหน่วยที่ ๑ จนถึงหน่วยที่ ๓ หรือ
ด าเนินการตามเนื้อหา กระบวนการ หรือกิจกรรมที่เสนอแนะตามคู่มือการประชุมปฏิบัติการเพื่อให้ได้
มาตรฐาน การด าเนินการในภาพของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  



๒ 

 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรประชุมปฏิบัติกำร 

๑. วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้ครูผู้ช่วยที่เข้าประชุมปฏิบัติการได้รับการพฒันาในเนื้อหา ดังนี้ 
         เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ
ของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี ดังนี้ 
 ๑.๑ กำรครองตน 

     ๑.๑.๑ เพื่อเสริมสร้างให้ครูผู้ช่วยรู้จักตนเองและมีอุดมการณ์ความเป็นครู ปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูที่ดี  มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
มาตรฐานวิชาชีพ มีวินัยในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนตามวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูที่ดี 

     ๑.๑.๒ เพื่อให้ครูผู้ ช่วยมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสามารถน ากระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๑.๑.๓  เพื่อเสริมสร้างให้ครูผู้ ช่วย มีความรู้และทัศนคติที่ ดีต่อการให้บริก าร 
ให้ความส าคัญ กับผู้รับบริการ มีทักษะการสร้างความประทับใจในการบริการแก่ผู้รับบริการ 

     ๑.๑.๔  เพื่อให้ครูผู้ช่วยเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม เผยแพร่ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

     ๑.๑.๕  เพื่อเสริมสร้างให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ในการเป็น
ข้าราชการและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

     ๑.๑.๖  เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจการน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ สู่การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
          ๑.๒ กำรครองคน 
                ๑.๒.๑  เพื่อให้ครูผู้ช่วยตระหนักถึงความส าคัญของการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์
ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา 
                ๑.๒.๒  เพื่ อ ให้ครูผู้ ช่วยมีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
เพื่อการเรียนรู้ 
                ๑.๒.๓  เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือที่มีต่อ 
การพัฒนานักเรียน สถานศึกษา สังคม ตนเอง และสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามหลักการ
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
 
          ๑.๓ กำรครองงำน 
                ๑.๓.๑  เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้รับรู้ ท าความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน  
ตามนโยบายส าคัญขององค์กร สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบของ



๓ 

 
แผนงานที่ก าหนด ใช้กระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการของแผน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร
จัดการ สามารถวางแผนปฏิบัติการและน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๑.๓.๒  เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
                ๑.๓.๓  เพื่อให้ครูผู้ช่วยสามารถระบุสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียนได้ 
และสามารถวางแผนส่งเสริม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนได้ 
                ๑.๓.๔  เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม 
การเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต เทคนิคการก ากับดูแลช้ันเรียน สามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าช้ัน/วิชาได้ และจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบและบริหารจัดการช้ันเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                ๑.๓.๕  เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถออกแบบและก าหนดวิธีการแก้ปัญหา 
โดยใช้การวิจัยในช้ันเรียน และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
                ๑.๓.๖  เพื่อเสริมสร้างให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ข้ัน
พื้นฐานด้านการสื่อสาร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๑.๓.๗  เพื่อให้ครูผู้ ช่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
และ Thailand ๔.๐  
 

๒.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            ๒.๑  ครูผู้ช่วย ได้รับโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และวิธีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด อย่างเท่าเทียมกัน 
            ๒.๒  ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความประพฤติและคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ
สามารถน ามวลประสบการณ์ที่ได้รับในการพัฒนาไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
            ๒.๓  ครูผู้ช่วย เป็นครูที่ดีและพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการ 
โดยหลักการไม่ทิ้งห้องเรียนและนักเรียน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามหลักการการครองตน 
การครองคน การครองงานและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๓.  หลักสูตร เน้ือหำกำรประชุมปฏิบัติกำร 
         เนื้อหาการประชุมปฏิบัติการเสรมิสร้างสมรรถนะครผูู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ จ านวน ๑๘ 
ช่ัวโมง ประกอบด้วย 
        ๓.๑ หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี ๑ กำรครองตน จ านวน 1 รายวิชา (จ านวน ๒ ช่ัวโมง) 
               รายวิชาที่ ๑.๒ การพัฒนาตนเอง 



๔ 

 
        ๓.๒ หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี ๒ กำรครองคน จ านวน 1 รายวิชา  (จ านวน ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
               รายวิชาที่ ๒.๑ การท างานเป็นทีม 
        ๓.๓ หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี ๓ 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 

๔. ระยะเวลำในกำรประชุมปฏิบัติกำร 
         หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการครูผู้ช่วย ใช้ระยะเวลาในการประชุมปฏิบัตกิารตลอดหลักสูตร 
๓ วัน (ไม่น้อยกว่า ๑๘ ช่ัวโมง)  

๕.  กิจกรรม/วิธีกำรประชมุปฏิบัติกำร 
        การประชุมปฏิบัติการครูผู้ช่วย ใช้กิจกรรมพัฒนาที่หลากหลายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ก าหนดแนวทางไว้ โดยสังเขป ดังนี้ 
        ๕.๑ ครูผู้ช่วยลงทะเบียนหลักสูตรเสรมิสร้างสมรรถนะครูผูช่้วยสู่การเปน็ครูมืออาชีพผ่านระบบ
ออนไลน์ และใช้เวลานอกเหนือจากการปฏิบัติราชการพัฒนาตนเองตามหลักสูตร ได้รับเกียรติบัตร
จากระบบออนไลน์ จ านวน ๑๐ รายวิชา ก่อนการประชุมปฏิบัติการ 
        ๕.๒ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการประชุมปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 
        ๕.๓ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการท าแบบทดสอบก่อนการประชุมปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 
        ๕.๔ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการลงทะเบียนรายงานตัว ณ หน่วยจัดประชุมปฏิบัติการ 
        ๕.๕ พิธีเปิดเพื่อสร้างความตระหนักและขวัญก าลังใจแก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ 
        ๕.๖ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการปฏิบัติกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการแต่ละหน่วยเป็นรายวิชา โดย 
              ๕.๖.๑  ศึกษาท าความเข้าใจจุดประสงค์ของแต่ละหน่วย/รายวิชาให้ชัดเจน 
              ๕.๖.๒  ศึกษา ค้นคว้า เนื้อหาสาระด้วยตัวเองจากเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ 
ใบความรู้ แต่ละรายวิชา ให้เข้าใจอย่างละเอียด  
              ๕.๖.๓  รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ สื่อวีดีโอสื่อวีดีทัศน์ 
              ๕.๖.๔  เรียนรู้ผลงานดีเด่นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์หรือประสบผลส าเร็จในวิชาชีพครู  
              ๕.๖.๕  ศึกษากรณีตัวอย่าง ใบงานหรือใบกิจกรรมที่ได้รับ แล้วท าแบบบันทึกกิจกรรม
ตามที่หลักสูตรก าหนด  
              ๕.๖.๖  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ เ ข้าประชุมปฏิบัติการด้วยกัน  
และวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง 
              ๕.๖.๗  ฝึกปฏิบัติด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร 
              ๕.๖.๘  บันทึกสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับแต่ละหน่วย/รายวิชา 
              ๕.๖.๙  ท าแบบฝึกกิจกรรมท้ายหน่วย/รายวิชาตามค าสั่งให้ครบถ้วน 



๕ 

 
              ๕.๖.๑๐  ส่งงานให้วิทยากรพี่เลี้ยงหรือผู้รับผิดชอบตรวจกิจกรรมท้ายหน่วย/รายวิชา  
        ๕.๗ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการท าแบบทดสอบหลังประชุมปฏิบัติการเมื่อจบ 
แต่ละหน่วย 
        ๕.๘ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการได้อภิปรายซักถามปัญหา 
        ๕.๙ พิธีปิดเพื่อสรุปและช้ีแนะแก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ 

๖.  สื่อ/นวัตกรรมกำรประชุมปฏิบัติกำร 
          สื่อการประชุมปฏิบัติการครูผู้ช่วย ครั้งนี้  ประกอบด้วย 
               ๖.๑  คู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
               ๖.๒  คู่มือการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
(ส าหรับวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง) 
               ๖.๓  เอกสารแบบบันทึกสรุปองค์ความรู้และบันทึกกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะ 
ครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
               ๖.๔  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครู
มืออาชีพ ประกอบด้วย 
               ๖.๕  แบบทดสอบก่อนประชุมปฏิบัติการ จ านวน ๖๐ ข้อ 
                ๖.๖  แบบทดสอบหลังการประชุมปฏิบัติการประจ าหน่วย (หน่วยที่ ๑ จ านวน ๒๐ ข้อ 
หน่วยที่ ๒ จ านวน ๑๕ ข้อ และ หน่วยที่ ๓ จ านวน ๒๕ ข้อ  รวม ๖๐ ข้อ) 
               ๖.๗  แบบประเมินชุดที่ ๒ – ๙ 
               ๖.๘  เอกสารอื่น ๆ  ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จัดท าข้ึน
เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 

๗. กำรประเมินผลกำรประชุมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ 
        ๗.๑ วิธีกำรประเมิน 
               การประเมินการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
ครั้งนี้มีวิธีการ ดังนี้ 
               ๗.๑.๑  ตรวจสอบการลงเวลาเข้าประชุมปฏิบัติการและ/หรือร่วมกิจกรรม 
               ๗.๑.๒  ตรวจแบบบันทึกสรุปองค์ความรู้แต่ละรายหน่วย/รายวิชา 
               ๗.๑.๓  ตรวจแบบบันทึกกิจกรรมท้ายหน่วยของแต่ละหน่วย/รายวิชา 
               ๗.๑.๔  ทดสอบก่อนประชุมปฏิบัติการ (ทดสอบระบบออนไลน์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑) 
               ๗.๑.๕  ทดสอบหลังการประชุมปฏิบัติการแต่ละหน่วยการเรียนรู้ (๓ หน่วยการเรียนรู้) 



๖ 

 
               ๗.๑.๖  ประเมินตามแบบประเมินชุดที่  ๒ – ๙  โดยให้ผู้ เ ข้าประชุมปฏิบัติการ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ประเมินในระบบออนไลน์ ที่ก าหนดดังนี้ 
 

รายการประเมิน ระยะเวลาการประเมิน ผู้ประเมิน จ านวนครั้ง 
แบบประเมินชุดที่ ๒ วันสุดท้ายของการประชุมปฏิบัตกิาร ผู้เข้ารบัการประชุมฯ ๑ 
แบบประเมินชุดที่ ๓ วันสุดท้ายของการประชุมปฏิบัตกิาร ผู้เข้ารบัการประชุมฯ ๑ 
แบบประเมินชุดที่ ๔ เมื่อสิ้นสุดการบรรยายแตล่ะหน่วย ผู้เข้ารบัการประชุมฯ ๓ 
แบบประเมินชุดที่ ๕ เมื่อสิ้นสุดการบรรยายแตล่ะหน่วย วิทยากร/วิทยากรพี่เลีย้ง ๓ 
แบบประเมินชุดที่ ๖ ก่อนการประชุมปฏิบัติการ ๓ วัน ผู้เข้ารบัการประชุมฯ ๑ 
แบบประเมินชุดที่ ๗ ก่อนการประชุมปฏิบัติการ  ๓ วัน ผู้อ านวยการสถานศึกษา ๑ 
แบบประเมินชุดที่ ๘ หลงัการประชุมปฏิบัติการ ๑ เดือน ผู้เข้ารบัการประชุมฯ ๑ 
แบบประเมินชุดที่ ๙ หลงัการประชุมปฏิบัติการ ๑ เดือน ผู้อ านวยการสถานศึกษา ๑ 

 
        ๗.๒ เครื่องมือการประเมิน 
               เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการประชุมปฏิบัตกิารเสรมิสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย 
สู่การเป็นครูมืออาชีพ ประกอบด้วย 
               ๗.๒.๑  บัญชีลงเวลาเข้าประชุมปฏิบัติการ/ร่วมกิจกรรม 
               ๗.๒.๒  แบบบันทึกสรุปองค์ความรู้แต่ละหน่วย/รายวิชา 
               ๗.๒.๓  แบบบันทึกกจิกรรมท้ายหน่วยย่อยของแต่ละหน่วย/รายวิชา 
               ๗.๒.๔  แบบทดสอบก่อนประชุมปฏิบัติการ จ านวน ๖๐ ข้อ 
               ๗.๒.๕  แบบทดสอบหลงัการประชุมปฏิบัตกิารแต่ละหน่วย (หน่วยที่ ๑ จ านวน ๒๐ ข้อ 
หน่วยที่ ๒ จ านวน ๑๕ ข้อ และ หน่วยที่ ๓ จ านวน ๒๕ ข้อ รวม ๖๐ ข้อ) 
               ๗.๒.๖  แบบประเมินชุดที่ ๒ – ๙ 
        ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
               การประเมินการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
ใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกัน เพื่อความเป็นมาตรฐานในการประเมินในภาพรวมของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยผู้เข้าประชุมปฏิบัติการต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง  ด้าน 
ดังนี ้
               ๗.๓.๑  มีเวลาเข้ารับการประชุมปฏิบัติการและร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
               ๗.๓.๒  มีคะแนนจากการทดสอบกอ่นการประชุมปฏิบัติการ และการทดสอบหลังการ
ประชุมปฏิบัติการประจ าหน่วย โดยต้องมีคะแนนทดสอบกอ่นประชุมปฏิบัติการ และหลงัการประชุม



๗ 

 
ปฏิบัติการประจ าหน่วย ครบทั้ง ๓ หน่วย โดยรวมร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป และต้องมีการพัฒนาจาก
คะแนนทดสอบก่อนและหลังการประชุมปฏิบัติการ  
               ๗.๓.๓  การประเมินแบบบันทกึสรุปองค์ความรู้ที่ได้รบั โดยเกณฑ์การผ่าน คือ ต้อง
บันทึกสรปุองค์ความรูท้ี่ได้รับครบทุกหน่วย/รายวิชา และแต่ละหน่วย/รายวิชา ต้องมีความครบถ้วน 
สมบรูณ์ ถูกต้อง ชัดเจน (จากเนือ้หาสาระในใบความรู้แต่ละรายวิชา) ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป  
               ๗.๓.๔  การประเมินแบบบันทกึกิจกรรม โดยเกณฑ์การผ่าน คือ ท าแบบบันทึกกจิกรรม 
ครบทุกหน่วย/รายวิชา และแต่ละหน่วย/รายวิชา ต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน (จากเนื้อหา
สาระในใบความรู้แต่ละรายวิชา) ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป  
        ๗.๔ การรายงานผลการประเมิน 
                 เมื่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ด าเนินการประเมิน 
การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผล
การประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสดุ
การประชุมปฏิบัติการ  เพื่อจะไดส้รุปผลการประเมนิการประชุมปฏิบัติการเปน็ภาพรวมของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป โดยให้กรอกข้อมูลการประเมินผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ 
เป็นรายบุคคล ลงใน File ที่ก าหนดทางระบบออนไลน์ ดังนี้ 
               ๗.๔.๑  การลงเวลาเข้าประชุมปฏิบัตกิารและเข้าร่วมกิจกรรมของครูผู้ช่วย ให้กรอก
ข้อมูลของแตล่ะคน เป็นรายหน่วย ดังนี ้
                               -  ถ้าเข้าประชุมปฏิบัตกิาร ให้กรอกเลข ๑ ลงในช่องตรงหน่วยน้ัน 
                               -  ถ้าไม่เข้าประชุมปฏิบัตกิาร ใหก้รอกเลข ๐ ลงในช่องตรงหน่วยน้ัน 
               ๗.๔.๒  คะแนนแบบบันทึกสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ ให้กรอกข้อมูลของแต่ละคน เป็นราย
หน่วย ดังนี้ 
                                - ถ้าบันทึกสรปุองค์ความรู้ครบทกุรายวิชา และแต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์ 
ตามข้อ ๗.๓.๓ ให้กรอกเลข ๑ ลงในช่องตรงหน่วยน้ัน 
                                - ถ้าบันทึกสรปุองค์ความรู้ครบทกุรายวิชา และแต่ละรายวิชาหรือรายวิชา
ใดรายวิชาหนึ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อ ๗.๓.๓ ให้กรอกเลข ๐ ลงในช่องตรงหน่วยน้ัน 
                                - ถ้าบันทึกสรปุองค์ความรู้ ไม่ครบทุกรายวิชา ให้กรอกเลข ๐ ลงในช่อง
ตรงหน่วยน้ัน 
               ๗.๔.๓  คะแนนแบบบันทึกกิจกรรม ให้กรอกข้อมูลของแต่ละคน เป็นรายหน่วย ดังนี้ 
                                - ถ้าท าบันทึกกิจกรรมครบทกุรายวิชา และแต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์ ตาม
ข้อ ๗.๓.๔ ให้กรอกเลข ๑ ลงในช่องตรงหน่วยน้ัน 



๘ 

 
                                - ถ้าท าบันทึกกิจกรรมครบทกุรายวิชา และแต่ละรายวิชาหรือรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อ ๗.๓.๔ ให้กรอกเลข ๐ ลงในช่องตรงหน่วยน้ัน 
                                - ถ้าท าบันทึกกิจกรรมครบทกุรายวิชา ไม่ครบทุกรายวิชา ให้กรอกเลข ๐ 
ลงในช่องตรงหน่วยน้ัน 
               ๗.๔.๔  แบบทดสอบหลงัประชุมปฏิบัติการแตล่ะรายหน่วย ให้กรอกคะแนนที่ได้ของ ครู
ผู้ช่วยแต่ละคนลงในช่องคะแนนสอบแต่ละหน่วย 
               ๗.๔.๕  แบบประเมินชุดที่ ๒ – ๙ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการกรอกตามรายละเอียด 
ข้อ ๗.๑.๖ 
               ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ จะได้รับวุฒิบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ ๗.๓ ครบ 
ทุกข้อ และประเมินตนเองตามแบบประเมินชุดที่ ๗ และผู้อ านวยการสถานศึกษาประเมนิผู้เข้าประชุม
ปฏิบัติการตามแบบประเมินชุดที่ ๙ หลังจากประชุมปฏิบัติการแล้ว ๑ เดือน 

๘. ตำรำงกำรประชุมปฏิบัติกำร 
          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา อาจก าหนดตารางการประชุม
ปฏิบัติการที่มีความเหมาะสม หรือใช้ตารางข้างล่างนีก้็ได ้

ตารางการประชุมปฏิบัตกิารเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสูก่ารเป็นครูมอือาชีพ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วัน/เวลา ๐ ๘ . ๓ ๐ -
๐๙.๐๐ น. 

๐ ๙ . ๐ ๐ - 
๑๐.๐๐ น. 

๑๐.๐๐- ๑๒.๐๐ น.  ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น. 

วันที่ ๑ พิธีเปิด กิจกรรม 
กลุ่ม
สัมพันธ์ 
(๑ ชม.) 

การบริหารหลักสูตร 
และการจัด 
การเรียนรู ้
(๒ ชม.) 

 การบริหารหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู้ 
(๒ ชม.) 

การมุ่งผลสมัฤทธ์ิใน
การปฏิบัตงิาน 
(๒ ชม.) 

วัน/เวลา ๐๘.๓๐- ๑๒.๐๐ น.  ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น. 
วันที่ ๒ การวิจัยในช้ันเรียน   

(๓.๓๐ ชม.) 
 การวิจัยในช้ันเรียน   

 (๒ ชม.) 
ภาษาอังกฤษกับ
ความเป็นครู (๒ ชม.) 

วัน/เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๐ -
๑๖.๐๐ น. 

๑๖.๐๐ -
๑๗.๐๐ น. 

วันที่ ๓ การพัฒนาตนเอง 
(๒ ชม.) 

การท างานเป็นทีม 
(๑.๕ ชม.) 
 

 สรุปผลการอบรมตาม
หลักสูตร 

ท ด ส อบ
หลังการ
อบรม 

พิธีปิด 

 

หมายเหตุ  ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
              รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เวลา  ๑๐:๓๐ น. และ เวลา  ๑๔:๓๐ น. 
              รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒:๐๐ น. และรับประทานอาหารเย็น เวลา ๑๗:๐๐ น. 



๙ 

 
๙. บทบำทหน้ำท่ีของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำในกำรด ำเนินกำรประชุมปฏิบัติกำร 
               ๙.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย ในสังกัดที่เข้าประชุมปฏิบัติการในหลักสูตรนี้  
               ๙.๒ รวบรวมและจัดท าบัญชีรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ที่จะเข้าประชุมปฏิบัติการ 
               ๙.๓ ประกาศรายช่ือผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ พร้อมวัน เวลา สถานที่และรายละเอียด  
ที่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการควรทราบทางเว็บไซต์ ก่อนด าเนินการประชุมปฏิบัติการอย่างน้อย  ๕ วัน  
และแจ้งผู้เข้าประชุมปฏิบัติการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินพฤติกรรมก่อนประชุมปฏิบัติการ 
(แบบประเมินชุดที่ ๖) และท าแบบทดสอบก่อนเข้าประชุมปฏิบัติการ ก่อนวันประชุมปฏิบัติการ 
อย่างน้อย ๓ วัน พร้อมทั้งแจ้งผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ ประเมินการ
ด าเนินงานก่อนประชุมปฏิบัติการ ของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ (แบบประเมินชุดที่ ๗) ก่อนวันประชุม
ปฏิบัติการ อย่างน้อย  ๓ วัน ทางระบบออนไลน์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
               ๙.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ผู้บริหารโครงการ วิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง กรรมการ
วัดและประเมินผล และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  
               ๙.๕ จัดประชุมคณะกรรมการในข้อ ๙.๔ เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
กระบวนการประชุมปฏิบัติการ การวัดและประเมินผล และบทบาทของคณะกรรมการต่าง ๆ 
ก่อนด าเนินการพัฒนา                   
               ๙.๖ ด าเนินการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  
ครูผู้ช่วย ตามหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานการประชุมปฏิบัติการที่ก าหนด  
               ๙.๗ แจ้งผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ ประเมินแบบติดตามประเมินโครงการหลังการประชุม
ปฏิบัติการ (แบบประเมินชุดที่ ๘) พร้อมทั้งแจ้งผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ 
ประเมินแบบติดตามประเมินโครงการหลังการประชุมปฏิบัติการ (แบบประเมินชุดที่ ๙)  หลังสิ้นสุด
การประชุมปฏิบัติการแล้ว ๑ เดือน 
               ๙.๘ สรุปและรายงานผลการด าเนินการประชุมปฏิบัติการให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 

๑๐. บทบำทหน้ำท่ีของบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำ  
        ๑๐.๑ บทบำทหน้ำท่ีผู้บริหำรโครงกำร  
                ๑๐.๑.๑ ประสานกับส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพือ่เตรียมด าเนินการประชุม
ปฏิบัติการ เช่น รายช่ือผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ อาคารสถานที่และอื่น ๆ  
                ๑๐.๑.๒ ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัสูตร  คู่มือ  หลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ด าเนินการประชุมปฏิบัติการ 
                ๑๐.๑.๓ พิจารณาคัดเลือกวิทยากรตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในคู่มือ 
                ๑๐.๑.๔ ด าเนินการประชุมปฏิบัติการตามกระบวนการและข้ันตอนอย่างเป็นระบบให้
บรรลจุุดประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนด  



๑๐ 

 
                ๑๐.๑.๕ อ านวยความสะดวกแก่วิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง ผู้เข้ารบัการประชุมปฏิบัตกิาร
และผูเ้กี่ยวข้องตลอดโครงการ                  
                 ๑๐.๑.๖ ให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการด าเนินการประชุมปฏิบัติการ  
                ๑๐.๑.๗ ก ากับและควบคุมเวลาการเข้าประชุมปฏิบัติการของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ 
                ๑๐.๑.๘ ช้ีแจงและท าความเข้าใจรายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ ์
ที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตรและแบบประเมินต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในคู่มือแก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ 
วิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง และผูเ้กี่ยวข้อง       
                ๑๐.๑.๙ รวบรวมแบบประเมินต่าง ๆ จากผูเ้ข้าประชุมปฏิบัติการ วิทยากร/วิทยากร 
พี่เลี้ยง และผู้ที่เกี่ยวข้องเพือ่ประมวลผล 
                ๑๐.๑.๑๐ รายงานผลการด าเนินการประชุมปฏิบัติการ (แบบรายงานผลการด าเนินการ
ประชุมปฏิบัติการ) ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ โดยกรอกข้อมลูลงไฟล ์
ที่ก าหนดทางระบบออนไลนเ์ป็นรายบุคคล ดังนี ้
                       (๑) การลงเวลาเข้าประชุมปฏิบัติการและเข้าร่วมกจิกรรมของครผูู้ช่วย ให้กรอก
ข้อมูลของแตล่ะคน เป็นรายหน่วย ดังนี ้
                               -  ถ้าเข้าประชุมปฏิบัตกิาร ให้กรอกเลข ๑ ลงในช่องตรงหน่วยน้ัน 
                               -  ถ้าไม่เข้าประชุมปฏิบัตกิาร ใหก้รอกเลข ๐ ลงในช่องตรงหน่วยน้ัน 
                       (๒)  คะแนนแบบบันทึกสรุปองค์ความรูท้ี่ได้รับ ให้กรอกข้อมูลของแต่ละคน 
เป็นรายหน่วย ดังนี ้
                                - ถ้าบันทึกสรปุองค์ความรู้ครบทกุรายวิชา และแต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์ 
ตามข้อ ๗.๓.๓ ให้กรอกเลข ๑ ลงในช่องตรงหน่วยน้ัน 
                                - ถ้าบันทึกสรุปองค์ความรู้ครบทุกรายวิชา และแต่ละรายวิชา หรือรายวิชาใด 
รายวิชา หนึ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อ ๗.๓.๓ ให้กรอกเลข ๐ ลงในช่องตรงหน่วยน้ัน 
                                - ถ้าบันทึกสรปุองค์ความรู้ ไม่ครบทุกรายวิชา ให้กรอกเลข ๐ ลงในช่อง
ตรงหน่วยน้ัน 
                       (๓)  คะแนนแบบบันทึกกิจกรรม ให้กรอกข้อมูลของแต่ละคน เป็นรายหน่วย ดังนี้ 
                                - ถ้าท าบันทึกกิจกรรมครบทุกรายวิชา และแต่ละรายวิชา ผ่านเกณฑ์ 
ตามข้อ ๗.๓.๔ ให้กรอกเลข ๑ ลงในช่องตรงหน่วยน้ัน 
                                - ถ้าท าบันทึกกิจกรรมครบทกุรายวิชา และแต่ละรายวิชา รายวิชาใด
รายวิชาหนึ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อ ๗.๓.๔ ให้กรอกเลข ๐ ลงในช่องตรงหน่วยน้ัน 
                                - ถ้าท าบันทึกกิจกรรมครบทกุรายวิชา ไม่ครบทุกรายวิชา ให้กรอกเลข ๐ 
ลงในช่องตรงหน่วยน้ัน 



๑๑ 

 
                       (๔)  แบบทดสอบหลังประชุมปฏิบัติการแต่ละรายหน่วย ให้กรอกคะแนนที่ได ้
ของ ครูผู้ช่วยแต่ละคนลงในช่องคะแนนสอบแต่ละหน่วย 
                       (๕)  แบบประเมินชุดที่  ๒ – ๙ ผู้ เข้าประชุมปฏิบัติการและผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ประเมินตามรายละเอียด ข้อ ๗.๑.๖ 
        ๑๐.๒ บทบำทหน้ำท่ีวิทยำกร  
                  ๑๐.๒.๑ ศึกษาหลักสูตรและท าความเข้าใจสาระการเรียนรู้ของหน่วย แบบประเมิน
แบบทดสอบ หรือแบบบันทึกกจิกรรมประจ าหน่วย ที่รบัผิดชอบให้ชัดเจน      
                  ๑๐.๒.๒ ศึกษาท าความเข้าใจจุดประสงค์ของหน่วยที่รบัผิดชอบใหเ้ข้าใจชัดเจน 
                  ๑๐.๒.๓ วางแผนการจัดกจิกรรมร่วมกันในหน่วยการเรียนรู้ในกรณีที่มีวิทยากรเป็นทมี  
                  ๑๐.๒.๔ จัดท า/จัดหาสือ่ นวัตกรรม ตามเนือ้หาสาระหน่วยที่รบัผิดชอบตามเหมาะสม 
                  ๑๐.๒.๕ ด าเนินการจัดกจิกรรมตามขอบข่ายเนื้อหาสาระ และแนวทางการจัดกจิกรรม
ของหน่วยการเรียนรู้ตามทีห่ลักสูตรก าหนด  
                  ๑๐.๒.๖ ให้ค าปรึกษา แนะน าเชิงวิชาการ แก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการในเนื้อหาสาระ 
ของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  
                  ๑๐.๒.๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
แก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ 
                  ๑๐.๒.๘ จัดท าต้นฉบับข้อสอบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือก พร้อมเฉลยของแต่ละหน่วย
การเรียนรูส้่งมอบให้คณะกรรมการวัดและประเมินผล 
                  ๑๐.๒.๙ ประเมินพฤติกรรมผูเ้ข้าประชุมปฏิบัติการ หลังสิ้นสุดแต่ละหน่วยการเรียน 
(แบบประเมินชุดที่ ๕) 
        ๑๐.๓ บทบำทวิทยำกรพ่ีเลี้ยง 
                  วิทยากรพี่เลี้ยง หมายถึง ผู้ทีท่ าหน้าที่ช่วยวิทยากรในการจัดกจิกรรมการประชุม
ปฏิบัติการ อ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ข้าประชุมปฏิบัตกิาร โดยมีบทบาทดังนี้  
                  ๑๐.๓.๑ ศึกษาหลักสูตรและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ์และ
วิธีการด าเนินการประชุมปฏิบัติการ แบบประเมิน แบบทดสอบ หรอืแบบบันทึกกิจกรรมประจ าหน่วย 
ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน     
                  ๑๐.๓.๒ ศึกษาท าความเข้าใจจุดประสงค์ของแต่ละหน่วย/รายวิชาให้เข้าใจชัดเจน 
                  ๑๐.๓.๓ ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการและอ านวยความสะดวก
ให้แก่วิทยากร  
                  ๑๐.๓.๔ ให้ค าปรึกษา แนะน าเชิงวิชาการ แก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการในเนื้อหาสาระ 
การเรียนรู้แตล่ะหน่วย 



๑๒ 

 
                  ๑๐.๓.๕ ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ 
ของหน่วยด าเนินการประชุมปฏิบัติการ และความรับผิดชอบต่องานที่วิทยากรมอบหมายใหป้ฏิบัต ิ
                  ๑๐.๓.๖ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้    
แก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ  
                  ๑๐.๓.๗ ตรวจแบบบันทกึกจิกรรมและแบบบันทึกสรปุองค์ความรู้ และแบบทดสอบ
หลงัประชุมปฏิบัตกิารประจ าหน่วย ของผู้เข้าประชุมปฏิบัตกิาร เสร็จแล้วสง่คะแนนหรือข้อมลู      
ผลการประเมินใหห้น่วยจัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อจะได้รายงาน สพฐ. ต่อไป 
                  ๑๐.๓.๘ ประเมินหรือแจ้งผู้เข้าประชุมปฏิบตัิการประเมินตามทีก่ าหนดข้อ ๑๑.๑.๖  
         ๑๐.๔  บทบำทหน้ำท่ีของผู้เข้ำประชุมปฏิบัติกำร 
                 ๑๐.๔.๑  ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ก่อนการประชุมปฏิบัติการ 
                 ๑๐.๔.๒  ท าแบบทดสอบก่อนประชุมปฏิบัตกิาร จ านวน ๖๐ ข้อ ผ่านระบบออนไลน ์
ก่อนเข้าประชุมปฏิบัติการ ๓ วัน 
                 ๑๐.๔.๓  ประเมินตนเองกอ่นเข้าประชุมปฏิบตัิการตามแบบประเมินพฤติกรรมก่อน
ประชุมปฏิบัติการ (แบบประเมินชุดที่ ๖) ผ่านระบบออนไลน์ ก่อนเข้าประชุมปฏิบัติการ ๓ วัน 
                ๑๐.๔.๔ ลงเวลาเข้าประชุมปฏิบัติการทุกครัง้ให้ครบแตล่ะวัน (ภาคเช้า กลางวันและ
ภาคค่ า) และต้องมีเวลาเข้าประชุมปฏิบัติการตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
                ๑๐.๔.๕ ศึกษา ค้นคว้าสาระการเรียนรู้ด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติการ ใบความรู้ หรือแหลง่เรียนรูอ้ื่น หรือฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หรือสื่อวีดีโอ
วีดีทัศน์ตามเหมาะสม 
                ๑๐.๔.๖ ศึกษากรณีตัวอย่าง ใบงานหรือแบบบันทึกกจิกรรมที่ได้รบั ท าแบบบันทึก
กิจกรรมตามทีห่ลักสูตรก าหนด น าเสนอผลงาน 
                ๑๐.๔.๗ เรียนรู้ผลงานดีเด่นจากข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจกัษ์หรือประสบผลส าเร็จในวิชาชีพครู หรอื 
                ๑๐.๔.๘ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าประชุมปฏิบัติการด้วยกัน 
และวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง 
                ๑๐.๔.๙  ฝึกปฏิบัติด้วยกิจกรรมทีห่ลากหลายตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร 
                ๑๐.๔.๑๐ บันทึกสรปุองค์ความรูท้ี่ได้รับแตล่ะหน่วย/รายวิชา 
                ๑๐.๔.๑๑ ท าแบบทดสอบหลังประชุมปฏิบัติการแต่ละหน่วย ทั้ง ๓ หน่วย รวม ๖๐ ข้อ  
                ๑๐.๔.๑๒ ประเมินผลตามแบบประเมินที่ก าหนด ตามข้อ ๑๑.๑.๕ และประสานผู้บงัคับ 
บัญชา (ผู้อ านวยการสถานศึกษา) ประเมินตามแบบประเมินชุดที่ ๗ และชุดที่ ๙ ตามเวลาที่ก าหนด 



๑๓ 

 
                ๑๐.๔.๑๓ ในกรณีจ าเป็นที่ต้องลากิจ ลาป่วย ให้ยื่นใบลาต่อผู้บรหิารหน่วยงานที่
รับผิดชอบจัดประชุมปฏิบัติการ โดยผ่านผู้บริหารโครงการหรือวิทยากรพี่เลี้ยง 
                ๑๐.๔.๑๔ ตรงต่อเวลา ให้ความสนใจและตัง้ใจเข้าร่วมทุกกจิกรรมที่วิทยากรมอบหมาย  
                ๑๐.๔.๑๕ มีความรับผิดชอบต่องานที่วิทยากรมอบหมายใหป้ฏิบัต ิ
                ๑๐.๔.๑๖ ให้เกียรติวิทยากร และซักถามในประเด็นทีเ่ป็นประโยชน์  ด้วยถ้อยค าสุภาพ  
                ๑๐.๔.๑๗ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตนเหมาะสม ให้เกียรตซิึ่งกันและกัน  
                ๑๐.๔.๑๘ ละเว้นอบายมุขทุกชนิดระหว่างเข้าประชุมปฏิบัติการ  
                ๑๐.๔.๑๙ ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยจัดประชุมปฏิบัติการ 
                ๑๐.๔.๒๐ ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
         ๑๐.๕ บทบำทผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
          ๑๐.๑ ประเมินการด าเนินงานของครูผู้ช่วยก่อนเข้าประชุมปฏิบัติการ ๓ วัน ตามแบบ
ประเมินชุดที่ ๗  ผ่านระบบออนไลน์  
               ๑๐.๒ สังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยหลังจากประชุมปฏิบัติการเสร็จ
แล้ว และกลับมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนเป็นระยะเวลา ๑ เดือน  
               ๑๐.๓ ประเมินการด าเนินงานของครูผู้ ช่วยหลังจากประชุมปฏิบัติการเสร็จแล้ว  
และกลับมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนเป็นระยะเวลา ๑ เดือน ตามแบบประเมินชุดที่ ๙  ผ่านระบบ
ออนไลน ์
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 
รำยละเอียดรำยวิชำ 

หน่วยท่ี ๑ กำรครองตน 
รำยวิชำท่ี ๑.๒ กำรพัฒนำตนเอง   ระยะเวลำ  ๒ ชั่วโมง 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 การเสริมสร้างสมรรถนะของครูผู้ช่วยเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเป็นการเสริมสร้างด้าน
บุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและน่าเช่ือถือ  เคารพ ศรัทธา แนว
ทางการสร้างเครือข่ายและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมถึงกระบวนการในการพัฒนาตนเองระหว่างการ
ป ฏิ บั ติ ง า น 
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยใช้วิธีการที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินผล 
ที่หลากหลาย  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายนอกและภายใน 

๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยทราบถึงวิธีการและแนวทางการน ากระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่ถูกต้องและสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียรู้และ
พัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อให้ครูผู้ช่วยทราบแนวทางในการพัฒนาตนเองและจัดท าแผนพัฒนาตนเองเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ 

 
เน้ือหำ     ประกอบด้วยเรื่องย่อย ดังนี ้

๑.  การรู้จกัตนเอง 
๒.  การพัฒนาบุคลิกภาพ     

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

๑. จัดกิจกรรมโดยเน้นกระบวนการปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วมคิด วิเคราะห์  
โดยใช้สื่อเพื่อกระตุ้นแนวคิดและการลงข้อสรุปร่วมกันเพื่อการน าไปใช้ไปเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ต่อไป 

๒. ครูผู้ช่วยศึกษาสื่อวีดิทัศน์ แล้วแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดี 
แบบรายบุคคล และรายกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปสู่การน าไปปฏิบัติ 



๑๕ 

 
๓. ศึกษากระบวนการในการท า PLC โดยใช้สถานการณ์จ าลองที่กลุ่มก าหนดข้ึนพร้อมกับ

ด าเนินการจนสามารถสรุปเป็นวิธีการที่ทุกคนสามารถร่วมกันน าไปใช้ได้ 

๔. ครูผู้ช่วยศึกษาข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและลงมือจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  
เพื่อน าไปเป้าแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑. สื่อเทคโนโลยี 
๒. วีดิทัศน ์
๓. ใบงาน 
๔. ใบความรู้ 
๕. สื่อ/อุปกรณ์ 
๖. ปากกาเมจิกหลากสี 

 
ชื้นงำน/ภำระงำน 

๑. ใบงานที่ ๑ บุคลิกภาพที่ดี  (งานคู่ ) 
๒. ใบงานที่ ๒ PLC  กับการพัฒนางาน  (งานกลุ่มๆละ ๑ ช้ิน) 

 
กำรวัดและประเมินผล 
 ๑.วิธีกำรประเมิน 
              ๑.๑ ตรวจช้ินงาน 
              ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 ๒.เครื่องมือกำรประเมิน 
              ๒.๑ แบบตรวจช้ินงาน 
              ๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 ๓.เกณฑ์กำรประเมิน 
              ๓.๑ ตรวจช้ินงาน 
              ๓.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 
 
รำยละเอียดกำรจัดกิจกรรม 
 
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยำย/กิจกรรม เวลำ สื่อ/อุปกรณ์ 
  ๑. วิทยากร 

ประจ าวิชา 
วิทยากรเกริ่นน า 
วิทยากร : บุคลิกภาพเป็นสิ่งส าคัญที่สร้างความ
เช่ือมั่นและน่าเช่ือถือศรัทธาแก่ผู้พบเห็นโดยเฉพาะ
นักเรียนเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นครูควรพัฒนาตนเอง
ด้านบุคลิกภาพอยู่เสมอ 

   ๕ นาที  

๒. วิทยากร 
ประจ าวิชา 

วีดิทัศน์ บุคลิกภาพที่ดีของครู 
https://www.youtube.com/watch?v=2kEnB
LHAjmg 
https://www.youtube.com/watch?v=3c2zY
vK2zTQ 
 

 ๕ นาที วีดิทัศน์   

๓. วิทยากร 
ประจ าวิชา 

- พิธีกรเกริ่นน า เช่ือมโยงจากวีดิทัศน์ 
-  ให้ครูผู้ช่วยจับคู่กันแล้วท าใบงานที่ ๑ พร้อม
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาข้อสรุป  

๒๐ นาที 
 
 

- ใบงานที่ ๑  
 
 

๔. วิทยากร 
ประจ าวิชา 

- วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การสร้างชุมชนแหง่การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพกับการพฒันางาน 
- แบ่งกลุ่มครูครูผู้ช่วยเป็นกลุ่มละ ๘-๑๐ คน และ
แต่ละกลุม่ระดมความคิดเห็นสะท้อนแนวความคิด
และออกแบบการใช้กระบวนการ PLC เพือ่
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไดร้ับ
มอบหมาย  
- แต่ละกลุ่มร่วมออกแบบกระบวนการ PLC ตาม
รูปแบบในใบงานแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ตามบทบาท แล้วสรุปความคิดเห็นบน Flip chart  
น าเสนอไว้ในบริเวณห้องประชุม 

๑๕ นาที 
 
 
๓๐ นาที 

-ใบงานที่ ๒ 
- Flip chart  
-กระดาษ 
- ปากกาเมจิก
หลากสี 

๕. วิทยากร 
ประจ าวิชา 

- วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การท าแผนพัฒนาตนเอง 
(Individual Development Plan : ID PLAN) 

๑๕  นาที  

๖. วิทยากร 
ประจ าวิชา 

สรุปข้อคิด แลกเปลี่ยนประเด็นองค์ความรู้ที่ได้
เกี่ยวกับความส าคัญและรูปแบบการพัฒนาตนเอง
ในวิชาชีพครู 

๑๐ นาที  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2kEnBLHAjmg
https://www.youtube.com/watch?v=2kEnBLHAjmg
https://www.youtube.com/watch?v=2kEnBLHAjmg
https://www.youtube.com/watch?v=2kEnBLHAjmg
https://www.youtube.com/watch?v=3c2zYvK2zTQ
https://www.youtube.com/watch?v=3c2zYvK2zTQ
https://www.youtube.com/watch?v=3c2zYvK2zTQ
https://www.youtube.com/watch?v=3c2zYvK2zTQ


๑๗ 

 
ใบงำนท่ี ๑.๒.๑ 

ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับบุคลิกภำพ 
 

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

เรื่องท่ีศึกษำ       ลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี 
วัตถุประสงค์      อธิบายลักษณะของบุคลิกภาพที่ดีได้ 
ค ำชี้แจง             | 
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 ) 
ลักษณะบุคลิกภำพท่ีดี 
ลักษณะบุคลิกภำพท่ีดีของตนเอง 
………………………………………………………………….…………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………
….………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……….………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………….………  
ลักษณะบุคลิกภำพท่ีดีของคู่สนทนำ 
…………….………………………………………………………………………….………………………………………………
………………….………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………….………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………….………………………………………………………………………….………………………………  
………………………………….………………………………………………………………….…………………………………  
ลักษณะบุคลิกภำพท่ีดีจำกข้อสรุปของกำรสนทนำ 
………………………………….………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………….………………………………………………………………………..……….………………… 

 

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


๑๘ 

 
ใบงำนท่ี ๑.๒.๒ 

ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ   (Professional Learning Community PLC) 
 

เรื่องท่ีศึกษำ       การใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ 
วัตถุประสงค์      ครูผู้ช่วยมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community PLC) และสามารถน าไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาการจัดการเรยีนการสอน
ได ้
ค ำชี้แจง             | 
๑. ให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาโครงสร้างของกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา  
๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาผลัดกันน าเสนอถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการเรียนการสอนแล้วจดบันทึก 
๓.  สมาชิกกลุ่มร่วมกันลงข้อสรุปเพื่อคัดเลือกปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนที่จะน ามาแก้ไขและ
ร่วมกันโดยใช้กระบวนการ PLC แล้วบันทึกลงในแบบบันทึก  
๔. ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้ 
๕.ตัวแทนผู้เข้ารับการพัฒนาน าผลงานเสนอต่อที่ประชุม   
 
แบบบันทึกกำรปฏิบัติกิจกรรม “กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำร  
กำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู (Professional Learning Community : PLC)” 

 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 
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 
 
 
 



๑๙ 

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

  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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



๒๐ 

 
ขั้นท่ี 2 กำรก ำหนดแนวทำงกำรแก้ปัญหำ  
1. แนวทำง/กิจกรรม /สื่อกำรสอน ในกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีน ำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำคือ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. ชื่อกิจกรรม/ สื่อกำรสอน/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. กำรออกแบบกิจกรรม/นวัตกรรม/ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำโดยใช้
แนวทำง 
    ท่ีเลือก 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... .......... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
...... 
ขั้นท่ี 3 กำรปฏิบัติ สังเกต และเก็บข้อมูล 
( ครูทุกคนน าข้ันตอนในการด าเนินการแก้ปัญหาไปปฏิบัติจริงในห้องเรียนของตนเองและสังเกต 

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



๒๑ 

 
 ขั้นท่ี 4 กำรสะท้อนควำมคิดเห็น (ครูทุกคนน าข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลระหว่างการ
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน) 
1. สิ่งท่ีสังเกตและเก็บข้อมูลจำกกำรปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. สรุปผลท่ีได้จำกกำรปฏิบัติ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. กำรน ำผลท่ีได้ไปใช้ 
สิ่งที่ดี ที่ควรน าไปใช้ต่อ สิ่งที่ควรแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา 
 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
............................................................................ 
......................................................................... 
........................................................................... 
.............................................................................
.. 

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

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



๒๒ 

 
รำยละเอียดรำยวิชำ 

หน่วยท่ี ๒  กำรครองคน 
รำยวิชำท่ี ๒.๑ กำรท ำงำนเป็นทีม  ระยะเวลำ  ๑.30 ชั่วโมง 

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

1. เพื่อให้ครูผู้ช่วยตระหนักถึงความส าคัญของการท างานเปน็ทีม  
2. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา 

 
เน้ือหำ 

1. การท างานเป็นทีม     
2. มนุษยสัมพันธ์กบัการปฏิบัติงาน  
3. จิตอาสา  

 
แนวกำรจัดกิจกรรม 

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 



๒๓ 

 
6. วีดิทัศน์ (มดท างานเป็นทีม ) 
7. เกม“นี่คือเพื่อนของฉัน” เกม “ปากกาสามัคคี” 

 
ชื้นงำน/ภำระงำน 

ใบงานที่ 2.1.1 การท างานเป็นทีม 
 

กำรวัดและประเมินผล 
 ๑.วิธีกำรประเมิน 
              ๑.๑ ตรวจช้ินงาน 
               ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
 ๒.เครื่องมือกำรประเมิน 
               ๒.๑ แบบตรวจช้ินงาน 
               ๒.๒ แบบสงัเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
 ๓.เกณฑ์กำรประเมิน 
               ๓.๑ ตรวจช้ินงาน 
               ๓.๒ สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 
รำยละเอียดกำรจัดกิจกรรม 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยำย/กิจกรรม เวลำ ส่ือ/อุปกรณ์ 

  ๑. วิทยากร 
ประจ าวชิา 

- วิทยากรเกร่ินน า 

- วิทยากร : เมื่อเราได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีใดๆก็ตาม การจะ
ท างานงานให้ส าเร็จนัน้นอกจากเราจะต้องมีความมุง่มัน่ มานะ 
พยายาม แล้ว การท างานเป็นทีมก็ถือเป็นส่วนส าคญัอีกประการหนึ่งท่ี
จะท าให้เราประสบความส าเร็จและท าให้งานมีประสิทธิภาพ  

   ๕ นาที  

๒. วิทยากร 
ประจ าวชิา 

- วีดิทัศน์ มดท างานเป็นทีม 

www.youtube.com/watch?v=KKhskEsBAsE 
 5 นาที วีดิทัศน์  

มดท างานเป็นทีม 

๓. วิทยากร 
ประจ าวชิา 

- วิทยากรเกร่ินน า เช่ือมโยงจากวีดิทัศน์ 

- แลกเปล่ียนประเด็นองค์ความรู้ท่ีได้จากการ 
ชมวีดิทัศน์ 

- สรุปความส าคัญในการท างานเป็นทีม เข้าใจลักษณะของทีมท่ีดี 
คณุลักษณะของทีม การท างานท่ีประสบความส าเร็จ บันทึกลงในใบงาน

ท่ี 2.1.๑ 

๒๐ นาที ใบงานท่ี 2.1.๑ 

๔. วิทยากร 
ประจ าวชิา 

- วิทยากรเกร่ินน า... 

- มนุษยสัมพนัธ์ในการท างานถือวา่เป็นส่วนส าคญัอีกประการหนึ่ง การ
รู้จักและเข้าใจซึ่งกนัและกนั จะส่งผลให้งานด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยประสบความส าเร็จ  
- ครูผู้ช่วยท ากิจกรรมกลุ่ม (น่ีคือเพ่ือนของฉัน) 

๑๐ นาที เกม 

“น่ีคือเพ่ือน 

ของฉัน” 

 

๕. วิทยากร 
ประจ าวชิา 

- วิทยากรเกร่ินน า  
-ในการท างานเป็นทีมให้ประสบความส าเร็จ และการมีมนษุยสัมพนัธ์ มี
จิตอาสา จะท าให้งานของเราประสบความส าเร็จ  
- ครูผู้ช่วยท ากิจกรรมกลุ่ม (ปากกาสามคัคี) และน าเสนอทีละกลุม่ 
- วิทยากรประเมินผลงานแตล่ะกลุ่ม 

๔๐ นาที เกม 

“ปากกาสามคัคี” 

 

๖ วิทยากร 
ประจ าวชิา 

- วิทยากรและครูผู้ช่วยร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีได้จากการท ากิจกรรม ๑๐ นาที แบบสังเกต
พฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 
วีดีทัศน์ประกอบกำรประชุม “มดท ำงำนเป็นทีม” 

 

 
 
    จาก www.youtube.com/watch?v=KKhskEsBAsE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 
ใบงำนท่ี 2.1.๑ 

กำรท ำงำนเป็นทีม 
 
ช่ือ – นามสกุล .........................................................................................เลขที่....... ......................
โรงเรียน..........................................................................สพป./สพม. .............. ............................. 
ค ำชี้แจง ให้ผูเ้ข้ารับการอบรมสะท้อนแนวคิดที่ได้จากการชมวีดิทัศน์ “มดท ำงำนเป็นทีม” แล้วสรุป
เป็นผลงานของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกม 
(น่ีคือเพ่ือนของฉัน) 

 

การท างานเป็นทีม หมายถึง 
.......................................................................................... 
                                 
................................................................................................ 
                                 
............................................................................................... 
ลกัษณะของทีมที่ดี คือ 
............................................................................................... 
                                
………………………………………………………………………………
…… 
                                
…………………………………………………………………………..........
.. 
                                
………………………………………………………………………………
…… 
                                
………………………………………………………………………………..
... 
ปัจจยัที่ท าให้งานประสบความส าเร็จ  คือ
............................................................ 
                           
...................................................................................................... 
                           



๒๗ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๘ 

 
เกม 

(ปำกกำสำมัคคี) 
 
เวลำท่ีใช ้  ๑๐ นาที/ทีม (ปฏิบัติพร้อมกัน) 
รูปแบบและสถำนท่ี ห้องขนาดมาตรฐานที่มบีรเิวณที่ทุกคนสามารถปฏิบัติกจิกรรมได้ 
ขนำดของกลุ่ม   8 - 10 คน 
   
วิธีเล่น 
 Staff จะแจกปากกา 1 ด้าม และเชือกตามจ านวนผู้เล่น จากนั้นให้ทุกคนมัดเชือกทีป่ากแล้ว
จับตรงึไว้คนละด้าน โดยมีขวดแก้ววางตรงกลาง ซึง่ทุกคนต้องช่วยกันท าให้ปากกาลงขวดให้ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
หน่วยท่ี ๒  กำรครองคน 

รำยวิชำท่ี ๒.๑ กำรท ำงำนเป็นทีม   
กลุ่มที่ .................................... 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

คะแนนรวม ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรบัฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

การมสี่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 
1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง        ปฏิบัติบ่อยครั้ง  
 ระดับ 3 หมายถึง        ปฏิบัติบางครั้ง  
 ระดับ 2  หมายถึง        ปฏิบัติครั้งเดียว  
 ระดับ  1  หมายถึง        ไม่ปฏิบัติ 
 
 
 

ลงช่ือ………………………………ผูส้ังเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 

 



๓๐ 

 
รายละเอียดวิชา 

หน่วยท่ี ๓ ครองงาน 
รายวิชาท่ี ๓.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน   เวลา ๒ ชั่วโมง 

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

๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้รับรู้ 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  
เน้ือหา 

1. การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงาน 

2. การปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

3. การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. การพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

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

๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนผลการเรียนรู้ 



๓๑ 

 
 

สื่อท่ีใช้ในการประชุมปฏิบัติการ 
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 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ใบกิจกรรมที่ ๑-๒ 
การวัดและประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 
    ๑.๑ การตรวจใบกิจกรรมที่ ๑-๒ 
    ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
๒. เครื่องมือการประเมิน 
    ๒.๑ แบบบันทึกคะแนน 
    ๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรม 

      ๓. เกณฑ์การประเมิน 
     ระดับดีมาก  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


๓๒ 

 
 
เกณฑ์ในการให้คะแนน การประเมินผลการจัดกิจกรรม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
(๘-๑๐ คะแนน) 

ดี 
(๗-๘ คะแนน) 

พอใช้ 
(๔-๖ คะแนน) 

ใบงานท่ี ๑ 
วีดิทัศน์ละครสั้น เรือ่ง  
กรณีตามประมวลจริยธรรม 
(การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน)  
 

สรปุแนวคิด 
จากการชม            
วีดิทัศน์ละครสั้น 
และสามารถสรุป
ประเด็นการ
ประเมินได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

สรปุแนวคิด 
จากการชมวีดิทัศน์
ละครสั้น และ
สามารถสรปุประเด็น
การประเมินได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

สรปุแนวคิด 
จากการชมวีดิทัศน์
ละครสั้น และ
สามารถสรปุประเด็น
การประเมินได้ 
แต่ไม่ถูกต้อง 
 

ใบงานท่ี ๒ 
๑) ความต้องการใน 
การพัฒนางานด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงานตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
๒) การเขียนรายละเอียด 
การพัฒนาตนเอง  

เขียนสรปุประเด็น 
ความต้องการ                 
ในการพัฒนางาน
ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ และ
เขียนรายละเอียด 
การพัฒนาตนเอง 
ตามประเด็น                 
การประเมินได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

เขียนสรปุประเด็น 
ความต้องการ                 
ในการพัฒนางาน
ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ และเขียน
รายละเอียด 
การพัฒนาตนเอง 
ตามประเด็น                 
การประเมินได้อย่าง
ถูกต้อง 

เขียนสรปุประเด็น 
ความต้องการ                 
ในการพัฒนางาน
ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ และเขียน
รายละเอียด 
การพัฒนาตนเอง 
ตามประเด็น                 
การประเมินได้ 
แต่ไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 
รายละเอียดการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมใช้เวลา จ านวน ๒ ช่ัวโมง ดังนี้ 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา สื่อ/อุปกรณ์ 
๑ วิทยากร วิทยากรบรรยาย  

- ความส าคัญ        
ของอาชีพคร ู

- เปรียบเทียบค าว่า 
“อาชีพครู”  
“ครูอาชีพ” 
“ครูมืออาชีพ” 

- ทักษะการ
ปฏิบัติงาน        
อย่างครูมืออาชีพ 

๓๐ 
นาที 

    เอกสารเสริมความรู ้
    - นิยามของค าว่า 
      “ครูมืออาชีพ” 
    - บทบาทครูผูส้อน                 
      ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒ วิทยากร ๒. กิจกรรมการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ 
    ๒.๑ วิทยากรบรรยาย 
        - นโยบายส าคัญและ  
          สอดคล้องกบัสภาพ  
          ปัจจุบัน             
    ๒.๒ แลกเปลี่ยน 
          ความคิดเห็น  

๓๐
นาที 

    เอกสารเสริมความรู ้
    - สมรรถนะอื่น ๆ                  
     ที่เกี่ยวข้องกับการ                         
     มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

๓ วิทยากรและ
วิทยากร 
พี่เลี้ยง 

๓. กิจกรรมการพฒันา
ความสามารถการมุ่งผล 
สัมฤทธ์ิ ในการปฏิบัติงาน 
    ๓.๑ วิทยากรบรรยาย 
         - แนวทาง                
           การปฏิบัติงาน 
           ที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
    ๓.๒ รับชม วีดิทัศน์  
          ละครสั้น  

๔๕ 
นาที 

      ๑. ใบกิจกรรมที่ ๑ 
      ๒. ใบกิจกรรมที่ ๒  



๓๔ 

 
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา สื่อ/อุปกรณ์ 

        เรื่อง กรณีตาม   
        ประมวลจริยธรรม       
        (การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  
        ของงาน) ตามลิงค์นี ้
https://www.youtube.c
om/watch?v=bsQ5bf6q
3Cg 
    ๓.๓ ท าใบกิจกรรมที่ ๑ 
    ๓.๔ แลกเปลี่ยน 
          ความคิดเห็น 
    ๓.๕ เช่ือมโยงกิจกรรม 
          ด้วยการเกริ่น          
          การท า ID Plan              
    ๓.๖ ท าใบกิจกรรมที่ ๒ 

๔ วิทยากร ๔. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
    และการสะท้อนผล                       
    การเรียนรู ้
        - สุ่มตัวแทนกลุ่ม  
          น าเสนอผลงาน  
          จากใบกิจกรรมที่ ๒ 

๑๕ 
นาที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


๓๕ 

 
ใบงานท่ี ๓.๑.๑ 

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

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

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

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

➢  ประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน/ข้อคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้อง            

เพ่ิมเติมของท่าน (จากการปฏิบัติงานในโรงเรียน) 

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

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

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

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



๓๖ 

 
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  

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) 



๓๗ 

๑.๔ เป้าหมายในการพัฒนา 
 ๑)................................................................................................................. 
 ๒) ............................................................................................................... 
 ๓) ............................................................................................................... 

      (ตัวอย่าง มีนวัตกรรมในแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า) 
๑.๕ กระบวนการพัฒนา 

 ๑)................................................................................................................. 
 ๒) ............................................................................................................... 
 ๓) ............................................................................................................... 
(ตัวอย่าง  ฝึกอบรมกระบวนการแก้ปัญหาผู้ เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิต่ า โดย ใช้ 
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนและการเขียนรายงาน 

๑.๖ วิธีการตรวจสอบและประเมิน 
 ๑)................................................................................................................. 
 ๒) ............................................................................................................... 
 ๓) ............................................................................................................... 
(ตัวอย่าง ผลการเรียนของนักเรียนในระหว่างเรียนและหลังเรียน) 

๑.๗ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑)................................................................................................................. 
 ๒) ............................................................................................................... 
 ๓) ............................................................................................................... 
(ตัวอย่าง นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าได้รับการดูแลแก้ ปัญหา 

 และพัฒนาจากกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน 



๓๘ 
➢ 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 



๓๙ 

รายละเอียดรายวิชา 
                                                หน่วยท่ี ๓ การครองงาน                                                    
รายวิชาท่ี ๓.๒ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้               เวลา  ๕ ชั่วโมง 

ค าอธิบายรายวิชา 
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คือความสามารถของครูในการสร้างและพัฒนา

หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลการเรียนรูเ้พื่อพฒันาผูเ้รียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการน าหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
เน้ือหา 

๑. การน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. การจัดท าหน่วยการเรียนรู ้  
๓. การจัดการเรียนรู ้

แนวการจัดกิจกรรม 
๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรือ่ง การบรหิารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครูผู้ช่วยฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. วิทยากรสรุปบทเรียน 

สื่อและแหล่งเรยีนรู้ 
๑. ใบงานการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้
๒. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

ชิ้นงาน 
ใบงานการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (งานเดี่ยว) 

การวัดและประเมินผล 
๑.วิธีการประเมิน 

 ประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้



๔๐ 

 
 
 ๒.เครื่องมือการประเมิน 
              แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.เกณฑ์การประเมิน 
              ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับดีข้ึนไป 
 
รายละเอียดการจัดกิจกรรม 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา สื่อ/อุปกรณ์ 
  ๑. วิทยากร 

ประจ าวิชา 
พิธีกรเกริ่นน า 
วิทยากร : ปลกุเร้าให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมตระหนัก
และให้ความส าคัญในเรือ่งของการบรหิารหลกัสูตร
และการจัดการเรียนรู ้

   ๑๐ นาที  

๒. วิทยากร 
ประจ าวิชา 

วิทยากร : บรรยายเรื่องการบรหิารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้  
     ๑. ความหมายของหลักสูตร   
     ๒. การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 - ส่วนประกอบทีส่ าคัญของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
         - ส่วนประกอบทีส่ าคัญของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
          - การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
          - การจัดท าโครงสร้างรายวิชาเรียน      
     ๓. การจัดท าหน่วยการเรียนรู ้
          - การออกแบบการจัดการเรียนรู ้
          - การวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล 
          - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวางแผน
ออกแบบวิธีการสอน 
           - การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู ้
การวัดและการประเมินผล 

   ๑๘๐ นาที  



๔๑ 

 
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา สื่อ/อุปกรณ์ 

๓. วิทยากร 
ประจ าวิชา 

วิทยากร : บรรยายการจัดการเรียนรู้ การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู ้

๖๐ นาที  

๔. วิทยากร 
ประจ าวิชา 

- ครูผู้ช่วยท าใบงาน การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ (งานเดี่ยว) 

๔๐ นาที ใบงานการ
เขียนแผน 
การจัดการ
เรียนรู ้

๕. วิทยากร 
ประจ าวิชา 

วิทยากรและครูผู้ช่วย ร่วมกันสรปุองค์ความรู้ 
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

๑๐ นาที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๒ 

 
ใบงาน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

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

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



๔๓ 

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



๔๔ 

 
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ระดับคุณภาพของผลงาน 
๕     หมายถึง คุณภาพในระดับดีเยี่ยม       ๔    หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก 
๓     หมายถึง คุณภาพในระดับดี       ๒    หมายถึง คุณภาพในระดับพอใช้ 
๑     หมายถึง คุณภาพในระดับปรบัปรุง 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ แผนการจัดการเรียนรูส้อดคล้องสมัพันธ์กบัหน่วยการเรียนรู้ที่

ก าหนดไว้ 
     

๒ แผนการจัดการเรียนรู้มอีงค์ประกอบส าคัญครบถ้วนรอ้ยรัด
สัมพันธ์กัน 

     

๓ การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกตอ้ง      
๔ จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
๕ จุดประสงค์การเรียนรู้พฒันานักเรียนด้านความรู้ทกัษะกระบวนการ 

และเจตคต ิ
     

๖ ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
๗ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
๘ กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้

จริง 
     

๙ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกจิกรรมที่สง่เสรมิกระบวนการคิดของ
นักเรียน 

     

๑๐ กิจกรรมเน้นให้นกัเรียนเรียนรูจ้ากการปฏิบัตจิรงิ      
๑๑ วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกบัเนื้อหาสาระ      
๑๒ มีการวัดและประเมินผลทีส่อดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      

รวม      
รวม   /  สรุปผล  

 

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
        คะแนน  ๑-๓๐     หมายถึง  ปรับปรุง     คะแนน  ๓๑-๔๐    หมายถึง  พอใช้    
 คะแนน  ๔๑-๕๐    หมายถึง  ดี      คะแนน  ๕๑-๖๐    หมายถึง  ดีมาก   
 



๔๕ 

 
รายละเอียดรายวิชา 
หน่วยท่ี ๓ ครองงาน 

รายวิชาท่ี ๓.๕ การวิจัยในชั้นเรียน    เวลา ๕.๕ ชั่วโมง 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ รูปแบบและข้ันตอนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิเคราะห์สภาพปัญหา การออกแบบวิจัยในช้ันเรียน         การ
วิเคราะห์ผล และการต่อยอดงานวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ครูมืออาชีพ 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถ
ออกแบบและก าหนดวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การวิจัยในช้ันเรียน 
 ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 
เน้ือหา 

1. การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
2. กระบวนการวิจัย 
3. ข้ันตอนการท าวิจัยในช้ันเรียน 

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

สื่อท่ีใช้ในการประชุมปฏิบัติการ 
๑. ใบความรู้ เรื่อง “การวิจัยในช้ันเรียน” 
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๑. ใบงาน เรื่อง “การวิจัยในช้ันเรียน” 

การวัดและประเมินผล 
๑. วิธีการประเมิน 

๑.๑ การตรวจช้ินงาน 
๑.๒ พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 



๔๖ 

 
๒. เครื่องมือการประเมิน 

๒.๑  ช้ินงาน 
๒.๒  แบบบันทึกคะแนน 

๓. เกณฑ์การประเมิน 
ระดับดีเยี่ยม  ได้คะแนน ๙-๑๐ คะแนน 

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

เกณฑ์ในการให้คะแนนการประเมินใบงาน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

ระดับ ค าอธิบาย 
๕ เขียนได้ตรงประเด็นและชัดเจน  มีความถูกต้องสมบูรณ์ตรงตามหัวข้อ ภาษาที่ใช้ท าให้

ผู้อ่านเข้าใจง่าย มีความคิดสร้างสรรค์และน่าสนใจ 
๔ เขียนได้ตรงประเด็น ตรงตามหัวข้อ ภาษาที่ใช้ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ผู้อ่านไม่เกิดความ

สับสน 
๓ เขียนได้ตรงประเด็นตามที่ก าหนดไว้ มีการจัดระบบการเขียน ภาษาที่ใช้ท าให้ผู้อ่านเกิด

ความสับสนในบางส่วน 
๒ เขียนตรงประเด็นเป็นบางส่วน ไม่มีการจัดระบบการเขียน และใช้ภาษาที่ใช้ท าให้ผู้อ่าน

เกิดความสับสน 
๑ เขียนไม่ตรงประเด็น ไม่มีการจัดระบบการเขียน ภาษาที่ใช้ท าให้ผู้อ่านเกิดความสับสน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 
เกณฑ์ในการให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

ระดับ ค าอธิบาย 
๕ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสม่ าเสมอ มีการน าเสนอความคิดเห็นภายในกลุ่มของตนเอง

และมีข้อคิดเห็นใหม่ๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีมารยาท (ไม่แสดงพฤติกรรมที่
รบกวนผู้อื่น) 

๔ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบางครั้ง มีการน าเสนอความคิดเห็นภายในกลุ่มของตนเอง
และมีข้อคิดเห็นใหม่ๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีมารยาท (ไม่แสดงพฤติกรรมที่
รบกวนผู้อื่น) 

๓ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบางครั้ง ไม่เคยน าเสนอความคิดเห็นภายในกลุ่มของตนเอง  
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีมารยาท (ไม่แสดงพฤติกรรมที่รบกวนผู้อื่น) 

๒ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบางครั้ง ไม่เคยน าเสนอความคิดเห็นภายในกลุ่มของตนเอง 
ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และไม่มีมารยาท  

๑ ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบางครั้ง น าเสนอความคิดเห็นภายในกลุ่มของตนเอง      
ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และไม่มีมารยาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 
แบบบันทึกคะแนน 

ช่ือ – นามสกุล..........................................เลขที่.......หน่วยพัฒนา.....................................เวลา....... ...น. 

 

ล าดับท่ี รายการ คะแนน 
๑ ใบงาน เรื่อง “การวิจัยในช้ันเรียน” (๕ คะแนน)  
๒ พฤติกรรมการมีส่วนร่วม (๕ คะแนน)  

รวมคะแนน (๑๐ คะแนน)  
ระดับ  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 
รายละเอียดการจัดกิจกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓.๕ การวิจัยในชั้นเรียน  เวลา ๕.๕ ชั่วโมง 
วิทยากร : วิทยากรประจ าวิชา 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา สื่อ/อุปกรณ์ 
๑ ครูผู้ช่วย ๑. ศึกษาปัญหาในช้ันเรียน

จากวิดีทัศน์ เรื่อง เด็กต้ังใจ
เรียนและไม่ตั้งใจเรียน 

๕-๑๐
นาที 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=amL๒๘uU๓ZAk 

๒ ครูผู้ช่วย ศึกษาใบความรู้ เรื่อง “การ
วิจัยในช้ันเรียน” 

๔๐ นาที ใบความรู้ เรื่อง “การวิจัยในช้ัน
เรียน” 

๓ วิทยากร ร่วมวิเคราะห์/สรุป
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

๓๐ นาที ประเด็นข้อค าถาม เรื่อง “การวิจัย
ในช้ันเรียน” 

๓ ค รู ผู้ ช่ ว ย /
วิทยากร 

ศึกษาสภาพปัญหาในห้องเรียน
ที่เกิดจริง วิเคราะหป์ัญหา 
ออกแบบวัตถุประสงค์ แนว
ทางการออกแบบการวิจัยใน
ช้ันเรียน  

ตามความ
เหมาะสม 
(๑-๑.๕ 
ช่ัวโมง) 

ใบงาน 

๔ ค รู ผู้ ช่ ว ย /
วิ ท ย า ก ร
ประจ ากลุ่ม 

น าเสนอการออกแบบการวิจัย
ช้ันเรียนและแลกเปลี่ยน
ความรู้ตามกลุม่วิชาเอก 

ตามความ
เหมาะสม 

เวทีสนทนา 

๕ วิทยากร ยกประเด็นตัวอย่างการ
วิเคราะหผ์ลใน
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
(๑-๒ ตัวอย่าง) 

๕๐ นาที  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


๕๐ 

 
ใบงาน/ใบกิจกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓.๕ 
การวิจัยในชั้นเรียน  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าชี้แจง ให้ครผูู้ช่วยสังเกตสภาพปญัหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนที่ท่านสอน และน ามาจัดท าวิจัยใน
ช้ันเรียนเพือ่แก้ปญัหาหรือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ถูกตอ้งตามกระบวนการท าวิจัย 
๑. ชื่อเรื่องวิจัย 

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

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

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

๒. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๕๑ 

 
๓. ค าถามวิจัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๔. วัตถุประสงค์งานวิจัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๕. ขอบเขตการวิจัย 

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

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

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

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

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



๕๒ 

 
๖. ระเบียบวิธีวิจัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๕๓ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นค าถาม 



๕๔ 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓.๕ 

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

๑. ความแตกต่างของการวิจัยในช้ันเรียนกบัการวิจัยทั่วไป คืออะไร 

๒. การเลือกปัญหาการวิจัย ควรเลอืกจากอะไร 

๓. การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ควรก าหนดอย่างไร 

๔. นวัตกรรมในความคิดของท่าน คืออะไร 

๕. วิจัยในช้ันเรียนมีความส าคัญในการพฒันาตนเองเพื่อเข้าสู่ครูมืออาชีพอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 
รายละเอียดรายวิชา 
หน่วยท่ี ๓ ครองงาน 

รายวิชาท่ี  ๓.๖ ภาษาอังกฤษกับการเป็นครู     เวลา ๒ ชั่วโมง 

ค าอธิบาย 
 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 และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อให้ครผูู้ช่วยมี และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐานด้านการสือ่สารทั้ง ๔ ด้าน  
 ๒.  เพื่อให้ครผูู้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้   
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

เน้ือหา 
 ๑.  การใช้ eng ๒๔ ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  
 ๒.  ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู ้

 

 



๕๖ 

 
แนวการจัดกิจกรรม 

 ๑.  วิทยากรจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
 ๒.  การเข้าเว็บไซต์ http://eng๒๔.ac.th/ ที่ใช้ในการฝกึทกัษะภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  
 ๓.  การฝึกปฏิบัติ ทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร  
 ๔.  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้  
 ๕. น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 
สื่อท่ีใช้ในการประชุมปฏิบัติการ 
 ๑. วิทยากรแนะน าเว็บไซตก์ารเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  eng ๒๔ 
 ๒. เว็บไซต์  http://eng๒๔.ac.th/ 
 ๓. ใบงาน  

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๑. ใบงานที่ ๑ ศึกษาเว็บไซต์ http://eng๒๔.ac.th/และศึกษาบทเรียนทั้ง ๓ บทเรียน 
 ๒. ใบงานที่ ๒ เขียนบทสนทนา และน าเสนอการสนทนาด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ 

การวัดและประเมินผล 
 ๑.  วิธีการประเมิน 
  ๑.๑  การตรวจช้ินงาน  
  ๑.๒  สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
 ๒.  เครื่องมือการประเมิน 
  ๒.๑  แบบประเมินช้ินงาน 
  ๒.๒  แบบประเมินพฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
 ๓.  เกณฑ์การประเมิน 
  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/
http://eng24.ac.th/
http://eng24.ac.th/


๕๗ 

 
เกณฑ์ในการให้คะแนนการประเมิน ใบงานท่ี ๑ eng ๒๔ (๕ x ๒ = ๑๐ คะแนน) 

ระดับ ค าอธิบาย 
๕ เขียนได้ ๒๑ - ๒๒  ข้อ 
๔ เขียนได้ ๑๖ - ๒๐  ข้อ 
๓ เขียนได้ ๑๑ - ๑๕  ข้อ 
๒ เขียนได้   ๖ - ๑๐  ข้อ 
๑ เขียนได้    ๐ - ๕   ข้อ 

 

เกณฑ์ในการให้คะแนนการประเมิน ใบงานท่ี ๒ Conversation (๕ x ๒ = ๑๐ คะแนน) 

ระดับ ค าอธิบาย 
๕ สื่อสารได้ถูกต้อง ตรงประเด็น เนือ้หาถูกต้อง ส าเนียงดี มีความคล่องแคล่วในการ

พูด มีท่าทางประกอบที่เหมาะสมกบับทสนทนา 
๔ สื่อสารได้ถูกต้อง ตรงประเด็น เนือ้หาถูกต้อง ส าเนียงดี มีความคล่องแคล่วในการ

พูด มีท่าทางประกอบที่เหมาะสมกบับทสนทนา 
๓ สื่อสารได้ถูกต้อง เนื้อหาถูกต้อง มีผิดเนื่องจากความผิดพลาดบางส่วน ส าเนียงดี 

ความคล่องแคล่วอยู่ในระดับดี สามารถสื่อสารได้เข้าใจ 
๒ สื่อสารได้เนื้อหาถูกต้องบางส่วน หรือผิดเป็นส่วนใหญ่ คิดนาน พูดตะกุกตะกัก แต่

สามารถจะเข้าใจได้ว่าต้องการจะพูดสื่อสารเกี่ยวกับอะไร 
๑ ไม่สามารถตอบได้หรือตอบไม่ถกูต้อง ไม่ตรงค าถาม (แม้จะใช้ภาษาได้อย่าง

คล่องแคล่ว แต่ไม่ถูกต้องเลย ให้ถือว่าไม่สามารถสื่อสารได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 
เกณฑ์ในการให้คะแนนการประเมิน พฤติกรรมการมีส่วนร่วม  (๕ x ๒ = ๑๐ คะแนน) 
 

ระดับ ค าอธิบาย 
๕ รับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่นสม่ าเสมอ มีการน าเสนอความคิดเห็นภายในกลุม่ของ

ตนเองและมีข้อคิดเห็นใหม่ๆ มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่และมีมารยาท  
(ไม่แสดงพฤติกรรมทีร่บกวนผู้อื่น) 

๔ รับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่นบางครั้ง มีการน าเสนอความคิดเห็นภายในกลุ่มของ
ตนเองและมีข้อคิดเห็นใหม่ๆ มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่และมีมารยาท  
(ไม่แสดงพฤติกรรมทีร่บกวนผู้อื่น) 

๓ รับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่นบางครั้ง ไม่เคยน าเสนอความคิดเห็นภายในกลุม่ของ
ตนเอง มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่และมีมารยาท (ไม่แสดงพฤติกรรมทีร่บกวนผู้อื่น) 

๒ รับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่นบางครั้ง ไม่เคยน าเสนอความคิดเห็นภายในกลุม่ของ
ตนเอง ไม่มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่และไมม่ีมารยาท  

๑ ไม่รับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่นบางครั้ง น าเสนอความคิดเห็นภายในกลุ่มของตนเอง 
ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และไม่มีมารยาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 
รายละเอียดการจัดกิจกรรม 
 
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา สื่อ/

อุปกรณ์ 
๑ พิธีกร พิธีกร : เกริ่นน า ๕ นาที  
๒ วิทยากร

ประจ าวิชา 
วิทยากรประจ าวิชา : ช้ีแจง 
วัตถุประสงค์ เรื่อง “การใช้ eng ๒๔ ในการฝกึ
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดังนี้  
๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความพร้อมและทักษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้าน การเขียน การอ่าน การ
ฟังและพฒันาการพูด เพื่อให้สามารถสื่อสารกบั
ชาวต่างประเทศได้  
๒.เพื่อให้ครผูู้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

๑๕ 
นาที 

เว็บไซต์  
http://en
g
๒๔.ac.th/ 

๓ วิทยากร
ประจ าวิชา 

วิทยากรประจ าวิชาแนะน าบทเรียนใน eng ๒๔ 
ว่ามี ๓ บทเรียน คือ  

1. Eng Hour 
2. English for daily life 
3. English for educations 

โดยมีเนื้อหาดังนี ้
๑. Eng Hour ชุดที่ ๑ Phonics จ านวน ๘๐ 
ตอน 
๒. English for daily life มีสถานการณ์ใน
รายการ CAT English สถานการณ์ละ ๕ ตอน 
รวม ๕๒ ตอน 
๓. English for educations กลุ่มอาชีพละ ๑๐ 
ตอน รวม ๑๐๐ ตอน 
(ครูผู้ช่วยศึกษาใบความรูป้ระกอบ) 
 

๑๐ 
นาที 

เว็บไซต์  
http://en
g
๒๔.ac.th/ 

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


๖๐ 

 
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา สื่อ/

อุปกรณ์ 
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา สื่อ/

อุปกรณ์ 
๔ วิทยากร

ประจ าวิชา 
วิทยากรอธิบาย eng ๒๔ จากเว็บไซต ์

 
(ภาพประกอบอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความ 
เหมาะสม) 

๕๐ 
นาที 

เว็บไซต์  
http://en
g
๒๔.ac.th/ 

๕ วิทยากร
ประจ าวิชา 

หลงัจากได้เรียนรู้บทเรียน eng ๒๔ แล้ว 
วิทยากรประจ าวิชาแนะน าใบงานที่ ๑ 

๕ นาที ใบงานที่ ๑ 

๖ วิทยากร 
พี่เลี้ยง 

วิทยากรพี่เลี้ยงแจกใบงานที่ ๑ ให้ผูเ้ข้ารบัการ
พัฒนา ๑. ศึกษาเว็บไซต์ http://eng๒๔.ac.th/
และศึกษาบทเรียนทั้ง ๓ บทเรียน 
๒. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ ๑ ตามที่
ได้รับ มอบหมายแล้วให้วิทยากรพี่เลี้ยงตรวจ
ผลงานผูเ้ข้ารับ การพัฒนา 

๑๐ 
นาที 

ใบงานที่ ๑ 

๗  วิทยากรประจ า ให้ผูเ้ข้ารับการพฒันาจบัคู่สร้าง
สถานการณ์โดยใหผู้เ้ข้ารับการพฒันาเขียนบท
สนทนาตามสถานการณ์ที่ตนเองช่ืนชอบ และ
น าเสนอการสนทนาด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ  

๒๐ 
นาที 

ใบงานที่ ๒ 

๘ วิทยากร
ประจ าวิชา 

วิทยากรประจ าวิชาสรุปเนื้อหาทั้งหมด ๕ นาที  

 
 
 
 
 
 

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


๖๑ 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี  ๓.๖.๒ Conversation 

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


๖๒ 

 
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


๖๓ 

ภำคผนวก 



ภาคผนวก ก 

แบบทดสอบหลังการประชุมปฏิบตักิาร หน่วยที่ ๑-๓ 



๖๕ 
 

 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยท่ี ๑ 
 

 
 ค าชี้แจง  
 1. แบบทดสอบฉบับนีเ้ป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน ๒0 ข้อ ๒0 
คะแนน  
 2. ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วท ำเครื่องหมำย × ลงในกระดำษ
ต ำตอบ  
 3. เวลำที่ใช้ในกำรท ำแบบทดสอบ 20 นำที 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  ข้อใดคือควำมหมำยของกำรให้ควำมสนใจ 
  ก.  กำรต้อนรบัอย่ำงอบอุ่น กำรให้เกียรตผิู้รบับริกำร  
  ข.  กำรเอำใจใส่ในกำรใหบ้รกิำรอย่ำงเท่ำเทียม 
        ค.  กำรมั่นใจในควำมถูกต้องสมบรูณ์ 
  ง.  กำรจัดบริกำรให้ตรงเวลำ 
2.  ข้อใดคือควำมหมำยของกำรบริกำรอย่ำงจรงิใจ 
  ก.  กำรมั่นใจในควำมถูกต้องสมบูรณ์กำรจัดบรกิำรให้ตรงเวลำ และบริกำรใหผู้้รบับริกำร   
  ข.  กำรเอำใจใส่ในกำรใหบ้รกิำรอย่ำงเท่ำเทียม  
        ค.  กำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่น กำรใหเ้กียรติผูร้ับบริกำร 
  ง.  กำรแสดงออกถึงบรกิำรที่น่ำเช่ือถือ เช่ือใจได้ มีควำมรับผิดชอบในงำนบริกำร และ 
        ให้บริกำรอย่ำงซื่อตรงและเป็นธรรม 
3.  ข้อใดคือภำพลักษณ์ที่ดีในกำรบริกำร 
  ก.  บุคลิกดี มีเสน่ห์ ท ำงำนเกง่ 
  ข.  รับผิดชอบ ติดตำมงำนด ี
        ค.  สุภำพ เรียบร้อย พูดน้อยใจเย็น 
  ง.  ถูกทุกข้อ 
4.  บุคลิกภำพหรือบุคลิกลกัษณะใดไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 

 ก.  ควำมเกียจคร้ำน                                                                    
 ข.  ควำมไวทำงอำรมณ ์
 ค.  ควำมสูง สีผิว                                                                        
 ง.  ควำมไวทำงสังคม 

 
 



๖๖ 
 

 

5. ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพหรือ PLC คือข้อใด 
     ก. กำรรวมตัว รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผูบ้รหิำร และนักกำรศึกษำ ในโรงเรียน เพือ่
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     ข. กำรรวมตัว รวมใจ ร่วมมือกันของครู ผู้บรหิำร และนกักำรศึกษำ ในโรงเรียน เพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     ค. กำรรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผูบ้รหิำร และนักกำรศึกษำ ในโรงเรียน 
เพื่อพฒันำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
      ง. กำรรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บรหิำร และนักเรียน ในโรงเรียน เพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแผนพัฒนำรำยบุคคล 
      ก. เป็นข้อมลูเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรงุตนเอง  
     ข. เป็นข้อมลูในกำรน ำไปประกอบกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
      ค. เป็นข้อมลูใหผู้้บังคับบญัชำใช้ประกอบกำรวำงแผนพฒันำบุคลำกรของหน่วยงำน  
     ง. เป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์หำควำมต้องกำรในกำรพฒันำและ ควำมจ ำเป็นในกำรพฒันำ
ทรัพยำกรบุคคล  
7. จำกค ำกล่ำวที่ว่ำ”สำยอำชีพครู เดี๋ยวนี้ผูเ้รียนจบกันมำก ท ำให้หำงำนยำก” 
ท่ำนมีควำมคิดอย่ำงไรกบัค ำกล่ำวนี ้
        ก. คนเรำจะเรียนอะไรก็ได้เพรำะกำรเรียนจะท ำให้คนมีควำมคิดกว้ำงขึ้น 
        ข. ถ้ำต้ังใจเรียนครู ก็ควรเรียน เพรำะถ้ำมีควำมสำมำรถจรงิคงหำงำนท ำได้ 
        ค. ขอให้ได้เรียนไปก่อน กำรแก้ปญัหำเป็นเรื่องข้ำงหน้ำ คนมีปัญหำต้องแกป้ัญหำได้ 
        ง. เป็นเรื่องที่น่ำเป็นห่วงเพรำะเห็นคนจบแล้วหำงำนท ำไม่ได้ 
8. ลักษณะของครทูี่ดีตำมเกณฑ์มำตรฐำนของคุรสุภำ เป็นอย่ำงไร  

ก. รอบรู้สอนดี มีคุณธรรม มุง่มั่นพฒันำ  
ข. มีควำมประพฤติดี ซื่อสัตย์  
ค. เสียสละมีควำมยุติธรรม 
ง. มีบุคลกิภำพดีตรงเวลำ 

9. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องรัก ศรัทธำ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชำชีพและเป็น
สมำชิกที่ดี ขององค์กรวิชำชีพคือ จรรยำบรรณในข้อใด 
          ก. จรรยำบรรณต่อตนเอง 
          ข. จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 
          ค. จรรยำบรรณต่อผูร้ับบรกิำร 
          ง. จรรยำบรรณต่อสังคม 
 
 
 



๖๗ 
 

 

๑0. ข้อใดกล่ำวควำมหมำยของค ำว่ำ “วินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ” ได้ถูกต้อง
ที่สุด  

ก .ข้อก ำหนดซึง่เป็นข้อห้ำม 
ข. ข้อก ำหนดซึ่งเป็นข้อบังคับ  
ค. ข้อก ำหนดซึ่งเป็นข้อปฎิบัติตำม 
ง. ข้อก ำหนดซึ่งเป็นข้อห้ำมเเละข้อปฎิบัติตำม  

11. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด 
  ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน     
 ข. เป็นเครือ่งท ำให้ประสบควำมส ำเรจ็  
 ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน     
 ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่  
12. หลักธรรมที่สร้ำงมนุษยสัมพันธ์คือ  
 ก. พรหมวิหำร 4     
 ข. อิทธบำท 4  

ค. สังคหวัตถุ 4      
ง. คุณธรรม 4  

13. คุณธรรมส ำหรบัครูคือข้อใด 
 ก. คุณงำมควำมดีของคนที่เป็นครู    
 ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรบัของสังคม  
 ค. มีควำมเสียสละมีควำมยุติธรรม    
 ง. ถูกทุกข้อ 
14. กำรเป็นบุคคลแห่งกำรเปลี่ยนแปลง  เป็นตัวบ่งช้ีตำมสมรรถนะใด  
 ก. ภำวะผู้น ำครู      
 ข. กำรบรหิำรจัดกำรช้ันเรียน 
 ค. กำรบรหิำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้          
 ง.  กำรสร้ำงควำมสมัพันธ์และควำมร่วมมือกบัชุมชนเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
15 .ในกำรลำคลอดบุตรจ ำนวนวันที่ลำต้องไม่เกินกี่วัน 
 ก. ไม่เกิน 30 วัน                                                                  
 ข. ไม่เกิน 45 วัน 
 ค. ไม่เกิน 60 วัน                                                                                
 ง. ไม่เกิน 90 วัน 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 

16. สิทธิในกล่ำวโทษประพฤติผิดจรรยำบรรณของวิชำชีพจะสิ้นสุดเมื่อระยะเวลำตำมข้อใด นับแต่ผู้
กล่ำวโทษรูเ้รือ่งกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณของวิชำชีพ  
 ก. พ้น 1 ป ี 
 ข. พ้น 2 ป ี 
 ค. พ้น 3 ป ี 
 ง. พ้น 5 ป ี
17. ข้อใดกล่ำวถึงมำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำได้ถูกต้องที่สุด  
 ก. เป็นคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ในกำรประกอบวิชำชีพครู  
 ข. คุณภำพที่พึงประสงค์ในกำรประกอบวิชำชีพครู  
 ค. ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภำพที่พงึประสงค์ในกำรประกอบวิชำชีพทำงกำร
ศึกษำ  
 ง. เป็นสิ่งครูควรปฏิบัติได้และส่งผลต่อคุณภำพกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
18. ศำสตร์พระรำชำ เป็นศำสตร์พระรำชทำน ของในหลวงรัชกำลใด 

ก. รัชกำลที่ ๕ 
ข. รัชกำลที่ ๖ 
ค. รัชกำลที่ ๙ 
ง. รัชกำลที่ ๑๐ 

19. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง กับพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ 
ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
ข. มีวิสัยทัศน์ 
ค. มีงำนท ำ มีอำชีพ 
 ง. เป็นพลเมอืงด ี

20. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง กับหลักองค์ควำมรู้ ๖ มิติ 
ก. ดิน 
ข. น้ ำ 
ค. พลังงำนทดแทน 
ง. กำรก ำจัดขยะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยท่ี 2 

 
 
 ค าชี้แจง  
 1. แบบทดสอบฉบับนีเ้ป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 15 ข้อ 15 
คะแนน  
 2. ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วท ำเครื่องหมำย × ลงในกระดำษ
ต ำตอบ  
 3. เวลำที่ใช้ในกำรท ำแบบทดสอบ 15 นำที 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑. ข้อใดไม่ใช่หลักกำรท ำงำนร่วมกับผู้บงัคับบัญชำ 
 ก. ยกย่องตำมสมควรตำมโอกำส 
 ข. ประจบ สอพลอ เอำอกเอำใจ 
          ค. ท ำงำนให้เต็มที่  ท ำให้ดี ท ำให้เตม็เวลำ 
          ง. เรียนรู้นิสัยเพื่อจะได้ท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงดี 
2. กำรท ำงำนร่วมกบัเพื่อนครูในโรงเรียนเป็นไปด้วยดี ยกเว้นข้อใด 
 ก. จรงิใจและไว้วำงใจเพื่อน 
 ข. ผลักซัดทอดเมื่อไม่ใช่ควำมผิดเรำ 
          ค. หลีกเลี่ยงกำรท ำตนเหนือเพือ่น 
          ง. พบปะสงัสรรค์กบัเพื่อนตำมโอกำสอันสมควร 
3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ครเูป็นผู้มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี 
 ก. สร้ำงควำมร่วมมือ 
 ข. เป็นที่รกัช่ืนชอบของคนทั่วไป 
          ค. งำนบรรลผุลอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
          ง. สร้ำงควำมเข้ำใจที่แตกแยก 
4. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ 
 ก. มนุษยสัมพันธ์เป็นพรสวรรค์ของบุคคล 
 ข. มนุษยสัมพันธ์สำมำรถจงูใจคนใหท้ ำงำนได้ดี 
          ค. มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องควำมสัมพันธ์ของบุคคล 
          ง. มนุษยสัมพันธ์มีควำมส ำคัญมำกในกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิต 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 

5. กำรท ำงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต้องอำศัยปจัจัยใด 
ก. ยุติธรรม  
ข. ศีลธรรม 
ค. เมตตำธรรม   
ง. สำมัคคีธรรม  

6. กำรเรียนรูท้ี่มีควำมหมำยแก่ผูเ้รียน หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
 ก. กำรเรียนรูท้ี่สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 ข. กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  
 ค. ใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ และค ำตอบต่ำงๆที่ตนต้องกำร 
 ง. กำรเรียนรู้ที่ผูเ้รียนค้นพบด้วยตนเอง มีส่วนท ำใหเ้กิดควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง และจดจ ำได้ดี 
7. ข้อใดอธิบำยควำมหมำยของแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ได้ดีที่สุด 
 ก. สถำนที่ทีบุ่คคลไปแสวงหำควำมรู ้
 ข. กำรที่ผูเ้รียนเข้ำไปค้นคว้ำหำควำมรู้ในห้องสมุด 
 ค. แหล่งรวบรวมทรัพยำกรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน 
 ง. แหลง่รวบรวมทรัพยำกรบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมลูและสถำนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
ค้นหำค ำตอบ 
8. แหล่งเรียนรู้และเครอืข่ำยกำรเรียนรู้ คืออะไร 
 ก. โลกของควำมเป็นจรงิมีควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง 
 ข. กำรเรียนรู้จงึเป็นครรลองของชีวิตที่เกิดได้ทุกแหง่ทุกเวลำ 
 ค. ก ำลังส ำคัญของกำรขับเคลื่อน 
 ง. ระหว่ำงประเทศหรอืทวีปตลอดจนกำรรับรู้ข่ำวสำร 
9. หลักส ำคัญของเครือข่ำยกำรเรียนรู้ คืออะไร 
 ก. กำรเรียนรูท้ี่แท้จริงอยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริง 
 ข. ควำมสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรม 
 ค. กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตควรเริ่มจำกกำรมสี่วนร่วมของบุคคล 
 ง. กำรสร้ำงสื่อที่เหมำะสมกบัผูเ้รียนตอ้งค ำนึงถึงปัจจัยส ำคัญ 
10. ข้อใดไม่นับเป็นประโยชน์ของกำรพำผูเ้รียนไปศึกษำจำกแหลง่ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ในชุมชน   
 ก. ท ำให้ผูเ้รียนมีประสบกำรณ์ที่กว้ำงไกล 
 ข. เป็นกำรจัดประสบกำรณ์ตรงให้แกผู่้เรียน 
 ค. ผู้เรียนไดฝ้ึกกำรสงัเกตและค้นคว้ำจำกสถำนที่จริง  
 ง. ช่วยประหยัดเวลำในกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 

11. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรคัดกรองนักเรียน 
 ก. โรงเรียนสำมำรถจ ำแนกนักเรียนเป็น ๒,๓ หรือ ๔ กลุม่กไ็ด้ตำมเกณฑ์กำรคัดกรองที่
โรงเรียนก ำหนด 
 ข. โรงเรียนสำมำรถพฒันำเกณฑก์ำรสังเกตข้อมลูพื้นฐำนของนักเรียนเบื้องต้นเพื่อใช้ในกำร
คัดกรองนักเรียนได ้
 ค. ครูควรใช้เทคนิควิธีกำรคัดกรองนักเรียนที่หลำกหลำย เช่น กำรตรวจสอบข้อมูลส่วน
บุคคล กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ผลกำรทดสอบด้ำนต่ำงๆ ฯลฯ 
 ง. นักเรียนกลุม่ปกติคือกลุม่ที่โรงเรียนไมจ่ ำเป็นต้องด ำเนินกำรใดๆ เนื่องจำกนักเรียนผ่ำน
เกณฑ์กำรคัดกรองว่ำมีควำมพร้อมในทุกด้ำน 
12. ข้อใดจัดเป็นกำรส่งต่อภำยใน 
 ก. กำรสง่ต่อนักเรียนไปพบจิตแพทย ์
 ข. กำรส่งตอ่นักเรียนไปพบครูแนะแนว 
 ค. กำรส่งตอ่นักเรียนไปพบนักสังคมสงเครำะห์ 
 ง. กำรส่งต่อนักเรียนไปพบนกัจิตวิทยำ 
13. ท่ำนเห็นด้วยกบัหลักคิดในกำรด ำเนินงำนระบบดูแถช่วยเหลือนักเรียนในข้อใดมำกที่สุด 
 ก. กำรแก้ไขปัญหำนักเรียนจะประสบผลส ำเร็จได้ข้ึนอยู่กบัครูประจ ำช้ันครูทีป่รกึษำ 
 ข. ครูสำมำรถใช้วิธีกำรเดียวกันทีเ่คยใช้ได้ผลมำแล้วกับนกัเรียนที่มปีัญหำคล้ำยกันได้ 
 ค. ครูควรใช้เวลำและวิธีกำรที่แตกต่ำงกันในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตล่ะคนตำมสมควร
แก่กรณีของตน 
 ง. นักเรียนบำงคนยำกต่อกำรพฒันำเพรำะปัจจุบันโรงเรียนไม่สำมำรถคัดเลอืกนักเรียนเข้ำ
เรียนได้ท ำให้คุณภำพของนักเรียนแย่ลง 
14. แนวทำงกำรพฒันำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในอนำคตที่ส ำคัญทีสุ่ดควรเริ่มต้นจำก 
 ก. พัฒนำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อช่วยในกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
 ข. ก ำหนดให้ทุกสถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือและกำรประเมินมำตรฐำน 
 ค. สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญและควำมเข้ำใจในกระบวนกำรของระบบ 
 ง. ศึกษำวิจัยและพฒันำองค์ควำมรู้ด้ำนจิตวิทยำเพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ในระบบ 
15. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 ก. กำรพฒันำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำนักเรียนทัง้ระบบ 
 ข. โรงเรียนมีกระบวนกำรวิธีกำรและเครื่องมือในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีม่ีคุณภำพ
สำมำรถตรวจสอบได ้
 ค. นักเรียนได้รบักำรดูแลช่วยเหลือและสง่เสรมิพัฒนำเต็มคำมศักยภำพ เป็นคนที่สมบรูณ์ทั้ง
ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและสตปิัญญำ 
 ง. ครูประจ ำช้ันครทูี่ปรึกษำบุคลำกรในโรงเรียนผู้ปกครองชมชนหน่วยงำน และองค์กร
ภำยนอกมีส่วนร่วมในกำรดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 
 



๗๒ 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยท่ี ๓ 

 
 
 ค าชี้แจง  
 1. แบบทดสอบฉบับนีเ้ป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน ๒5 ข้อ ๒5 
คะแนน  
 2. ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วท ำเครื่องหมำย × ลงในกระดำษ
ต ำตอบ  
 3. เวลำที่ใช้ในกำรท ำแบบทดสอบ ๒5 นำที 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑. ข้อใดกล่ำวถูกต้อง  
ก. Result = Output + Input  
ข. Result = Output - Outcome 
ค. ผลสมัฤทธ์ิ = ผลผลิต + ผลลพัธ์  

 ง. ผลสัมฤทธ์ิ = ผลผลิต – ผลลพัธ์ 
2. ควำมคิดสร้ำงสรรค์มีควำมหมำยสอดคลอ้งกบัข้อใด 

ก. คิดถูก 
ข. คิดรอบคอบ 
ค. คิดสมเหตสุมผล 
ง. คิดพัฒนำ 

3. สมรรถนะหลัก (Core competency) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตรงกับ
พระรำชบัญญัติ   
    มำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ.2562 หมวด 1 มำตรฐำนทำงจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 
มำตรำ 5                      
    ข้อที่เท่ำไร           
  ก. ข้อ 4  
 ข. ข้อ 5  
 ค. ข้อ 6 
 ง. ข้อ 7 
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4. ส ำหรบัยุคแหง่เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรทีเตม็ไปด้วยข้อมูลสำรสนเทศหลำกหลำย ครูผูส้อนจึง
จ ำเป็น  
      ต้องมีทักษะส ำคัญส ำหรบัยุคนี้ทีเ่รียกว่ำ C-Teacher (ถนอมพร เลำหจรสัแสง) ข้อใดไม่ใช่ 

ก. Creativity Skill 
ข. Career & Life Skill 
ค. Collaboration Skill 
ง. Computer (ICT) Literacy Skill 

5. ข้อใดกล่ำวถึงควำมหมำยของหลักสูตรได้ถูกต้อง 
 ก. ควำมรู้ทั้งมวลทีจ่ัดใหผู้้เรียน 
 ข. ประสบกำรณ์ทั้งมวลทีจ่ัดใหผู้้เรียน 
 ค. ควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำรทีจ่ัดให้ผูเ้รียน 
 ง. ประสบกำรณ์จำกครผูู้สอนที่ถ่ำยทอดให้ผูเ้รียน 
6. กิจกรรมที่สง่เสรมิและพัฒนำผู้เรียนใหรู้้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สำมำรถตัดสินใจ คิด

แก้ปัญหำ คือกิจกรรมในข้อใด 
 ก. กิจกรรมแนะแนว  
 ข. กิจกรรมนักเรียน  
 ค. กิจกรรมบ ำเพญ็ตน  
 ง. กิจกรรมเพือ่สงัคมและสำธำรณประโยชน์ 
7. รำยวิชำพื้นฐำน มีกำรก ำหนดอะไร เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำผูเ้รียน 
 ก. ตัวช้ีวัด 
 ข. ผลกำรเรียนรู ้
 ค. ผลลพัธ์กำรเรียนรู ้
 ง. ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
8. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของหน่วยกำรเรียนรู ้
 ก. ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้ เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 
 ข. สำระกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 ค. สมรรถนะส ำคัญของผูเ้รียน คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
 ง. รำยละเอียดของรำยวิชำ 
9.ข้อใดกล่ำวถึง ทักษะชีวิตไม่ถูกต้อง 
 ก. กำรหลีกเลี่ยงสภำพปัญหำที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
 ข. เป็นควำมสำมำรถทำงสังคมควำมคิดวิเครำะห์ 
 ค. เป็นควำมสำมำรถของบุคคลที่จะคิดตัดสินใจแกป้ัญหำและปรับตัว 
 ง. ประกอบด้วยควำมรูเ้จตคติและทักษะที่จะจัดกำรกับปัญหำรอบๆ ตัว 
 
 
 



๗๔ 
 

 

10. กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ในกำรเสรมิสร้ำงทกัษะชีวิตควรมีลักษณะอย่ำงไร 
 ก. เป็นกจิกรรมที่เน้นให้ครผูู้สอนบรรยำยอย่ำงเดียว 
 ข. เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
 ค. เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 ง. เป็นกจิกรรมที่ให้นกัเรียนศึกษำจำกต ำรำที่ครผูู้สอนแนะน ำ 
11. รูปแบบกำรสอนใดทีส่ร้ำงเสริมทกัษะชีวิตได้น้อยที่สุด 
 ก. กำรแสดงบทบำทสมมุต ิ
 ข. กำรระดมสมอง 
 ค. กำรอภิปรำย 
 ง. กำรบรรยำย 
12. ครูควรปลกูฝงันักเรียนใหป้ฏิบัติตนอย่ำงไร เพื่อแสดงว่ำเห็นคุณค่ำวัฒนธรรมไทย 
 ก. แต่งกำยตำมสมัยนิยม     
 ข. ปฏิบัติตำมวัฒนธรรมตะวันตก 
 ค. สืบทอดวัฒนธรรมไทยให้คงอยู ่    
 ง. น ำวัฒนธรรมชำติอื่นมำปรบัใช้กับวัฒนธรรมไทย 
13.  ถ้ำครูท้อถอยนักเรียนจะลักษณะอย่ำงไร 
 ก. นักเรียนจะทอ้แท ้
 ข. นักเรียนจะหงอยเหงำ 
 ค. นักเรียนจะเฉ่ือยชำ 
 ง. นักเรียนจะไมส่นใจฟัง 
14.  แบบรำยงำนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำคือข้อใด 
 ก. (ปพ.1)  
 ข. (ปพ.2)  
 ค. (ปพ.3)   
 ง. (ปพ.4)  
15.  บรรยำกำศทีส่่งเสริมกำรเรียนรู้ที่ดีคือข้อใด 
 ก. บรรยำกำศแบบประชำธิปไตย 
 ข. บรรยำกำศแบบเผด็จกำร 
 ค. บรรยำกำศแบบโล่งใจ 
 ง. บรรยำกำศแบบสบำยใจ 
16. ข้ันตอนแรกในกำรท ำวิจัยในช้ันเรียนคือข้ันตอนใด 

 ก. รวบรวมข้อมูล 
 ข. ก ำหนดปัญหำ 
 ค. ตั้งสมมุติฐำน 
 ง. วิเครำะหป์ัญหำ 

 



๗๕ 
 

 

๑7. ข้อใดเป็นกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูในกำรท ำวิจัยในช้ันเรียน 
 ก. กำรบันทึกเหตุกำรณ์ 
 ข. กำรสังเกต/กำรสมัภำษณ์ 
 ค. กำรใช้แบบสอบถำม/กำรส ำรวจ/ 
 ง. ถูกทุกข้อ 

18. ข้อใดไม่ใช่วิธีกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 
 ก. ใช้ตำรำงส ำเร็จรูป 
 ข. ใช้เกณฑ์ร้อยละ 
 ค. ใช้กำรคำดคะเน 
 ง. ใช้สูตรค ำนวณ 

19. กำรวิจัยในช้ันเรียนจัดเป็นกำรวิจัยรปูแบบใด 
 ก. กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร 
 ข. กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 ค. กำรวิจัยเพื่อสร้ำงทฤษฎี 
 ง. กำรวิจัยเพื่อพฒันำเครื่องมอื 

20.  Nick : Thank you for your help. Mary : ______________. * 
 ก.  See you tomorrow 
 ข.  Don't worry 
 ค.  Good night 
 ง.  You're welcome 
 
A customer is buying things at the market. 
       Shopkeeper :  Good morning.   ………(21)…………… 
       Customer     :  Yes, please.  I want some eggs, please.   
       Shopkeeper  :  Here you are.  ……(22)…………… 
       Customer     :  No, that’s all right.   
21. ก.   Do you want some eggs?           
  ข.  See you again.                       
  ค.  Can I help you? 
  ง.  How much are these?    
                    
22.    ก.  How much is it?    
  ข.  Is there anything else?    
  ค.  Goodbye.                              
 ง.  How many do you want?       
 



๗๖ 

23. ครูควรใช้เครื่องมือใดเพื่อสร้ำงเกมที่ตอบสนองต่อกำรเรียนกำรสอน ช่วยให้นักเรียนสนกุกับกำร
เรียนรู ้

ก. kahoot 
ข. gchat 
ค. twitter 
ง. gfmis 

24. ข้อใดถือว่ำเป็นกำรละเมิดสทิธิส่วนตัว (Privacy)
ก. ผู้อื่นน ำข้อมลูส่วนตัวของเรำ เช่น กำรน ำอำหำรที่เรำกิน มำเปิดเผยบน Facebook 
ข. ผู้อื่นเข้ำมำแอบอ่ำน Facebook ของเรำ  
ค. ผู้อื่นมำแสดงควำมคิดเห็นบน Facebook ของเรำ  
ง. ผู้อื่นแชร์ข้อควำมของเรำโดยไมบ่อกที่มำ 

25. เรำควรตั้งรหสัผ่ำนเพื่อควำมปลอดภัยตำมข้อใด
ก. ๑๒๓๔๕๖๗๘ 
ข. ๐๐๐๐๐๐๐๐ 
ค. AqKjc$_๔๓!0> 
ง. P@ssword 



ภาคผนวก ข 
แบบบนัทกึสรปุองคค์วามรู้ 



๗๘ 
 

แบบบนัทกึสรปุองคค์วามรู้ 
หน่วยท่ี ๑ การครองตน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๒. แนวทางการสรา้งความประทับใจ 

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



๗๙ 
 

รายวิชา ๑.๒  การพัฒนาตนเอง 
ชื่อวิทยากร..................................................................วันท่ี....................................เวลา................ 
๑.  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   (Professional Learning Community PLC) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๘๐ 
 

รายวิชา ๑.๓  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ชื่อวิทยากร..................................................................วันท่ี....................................เวลา.. .............. 
๑.  อุดมการณ์ความเป็นครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๒.  จรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๓. วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๘๑ 
 

รายวิชา ๑.๔  ภาวะผู้น าครู 
ชื่อวิทยากร..................................................................วันท่ี....................................เวลา.. .............. 
1 ความส าคัญของภาวะครูผู้น า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 ความเป็นครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 คุณธรรม จริยธรรม วิชาชีพคร ู
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๘๒ 
 

รายวิชา ๑.๕  สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้า 
ชื่อวิทยากร..................................................................วันท่ี....................................เวลา................ 
๑. สิทธิประโยชน์ในการเป็นข้าราชการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ความก้าวหน้าในการเป็นข้าราชการ 

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



๘๓ 
 

รายวิชา ๑.๖  การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ 
ชื่อวิทยากร..................................................................วันท่ี....................................เวลา................ 
 
การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



๘๔ 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

แบบบนัทกึสรปุองคค์วามรู้ 
หน่วยท่ี ๒ การครองคน 

 
รายวิชา ๒.๑  การท างานเป็นทีม 
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๒. บันทึกสิ่งที่เป็นลักษณะของบุคลิกภาพที่ดีของคู่สนทนาที่สังเกตได้พร้อมบันทึกลงในแบบบันทึก  
๓. ผู้เข้ารับการพัฒนาผลัดกันน าเสนอถึงบุคลิกภาพที่ดีของแต่ละฝ่ายให้กันและกันฟัง 
๔. ผู้ เ ข้ารับการพัฒนาสรุปคุณลักษณะที่ดีของบุคลิกภาพที่ดีอย่า งน้อย 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


๑๐๑ 

 
 

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 



๑๐๒ 

 
 
 
 
1. รายการปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  
    (คุณครูร่วมกันบอกปัญหา สาเหตุ และผลกระทบ โดยให้ตัวแทนหนึ่งคนเป็นผู้บันทึกลงตาราง) 
ปญัหาที่พบในการสอน 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.................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 



๑๐๓ 

 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
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 ) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



๑๐๔ 

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

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

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



๑๐๕ 

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

ใบงานท่ี ๑.๓.๑ การบริการท่ีด ี
  
 

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

                     การบริการท่ีดี 
 
 
 
 
                                             การสร้างภาพลักษณ์ในการบริการที่ด ี
 
 

 

 



๑๐๖ 

 
 

 

 

ใบงาน 1.๔.๑ 
เร ่อง ความเป็นครูท่ีดี 

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



๑๐๗ 

 
 

 

 

 

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



๑๐๘ 

 

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

 

. 

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

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

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

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

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

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

๒๕๖๓ 
๒๕๖๒ 

๒๕๗๓ 

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

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

Timeline 
 “My Life Timeline” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

ครูผู้ช่วย 

 

เป้าหมายในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า 

ความภาคภูมิใจ 

เป้าหมายในอีก ๕ ปีข้างหน้า 

๒๕๖๘ 



๑๐๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี ๑.๕.๓  
สิทธิประโยชน์ท่ีข้าราชการครูพึงได้รับ 

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



๑๑๐ 

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

 
ใบงานท่ี ๑.๖.๑  

การน้อมน าศาสตร์พระราชา                                                                                            
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ สู่การปฏิบัติ 

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



๑๑๑ 

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

ใบงานท่ี 2.1.๑ 
การท างานเป็นทีม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๑๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

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 ) 
 

 
 
 
 



๑๑๓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



๑๑๕ 

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



๑๑๖ 

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

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. ครูตอ้งดูแลเด็กให้ถึงพรอ้มทัง้ 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 



๑๑๗ 

 
 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 
 



๑๑๘ 

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

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 



๑๑๙ 

 
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) 



๑๒๐ 

 
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  



๑๒๑

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) ............................................................................................................... 



๑๒๒

 ๓) ............................................................................................................... 
(ตัวอย่าง  ฝึกอบรมกระบวนการแก้ปัญหาผู้ เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิต่ า โดยใช้ 
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 พร้อมทัง้
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 าวิชาสังเกตและตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

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





















	Blank Page
	Blank Page

