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1. แผนการดําเนนิการ 
นักศึกษา สังเกตและวิเคราะห1การปฏิบัติหน�าท่ีครู โดยมีแผนการดําเนินการดังนี้ 

 
แผนปฏิบัติการการสร�างชุมชนแห�งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC)ผ�านการพัฒนาบทเรียนร�วมกัน 

 
2. เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 

1) แบบบันทึกบริบทโรงเรียน ผังโรงเรียน 
นักศึกษาสังเกต ทําความเข�าใจบริบทโรงเรียน และจดบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม 
สัปดาห1

ท่ี 1 
สัปดาห1

ท่ี 2 
สัปดาห1

ท่ี 3 
สัปดาห1

ท่ี 4 
สัปดาห1

ท่ี 5 
1. เตรียมความพร�อม ศึกษาบริบทโรงเรียน �     
2.สังเกตการปฏิบัติหน�าท่ีครู  �    
3. วิเคราะห1บทบาทหน�าท่ีครู   �   
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร5วมกับเพ่ือน    �  
5. สรุปผล ถอดบทเรียน จัดทํารายงานและนําเสนอผล     � 

A1 

โรงเรียน...................................... 
ที่ตั้ง............................................................................................................................................. 
สถานที่ใกล�เคียง.......................................................................................................................... 

ชื่อผู�บริหาร................................................................................ 
************************************ 

จํานวนครู/บุคลากร (คน)  
จํานวนนักเรียน(คน)  
จํานวนห�องเรียน(คน)  

รวม  
 
วาดผังโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................ครู 
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2)แบบสังเกตการปฏิบัติหน�าท่ีครู 

A2 
แบบสังเกตการปฏิบัติหน�าที่ครู 

คําชี้แจง: การบันทึกจากการสังเกตเปCนข�อมูลสําคัญในการทําความเข�าใจการปฏิบัติหน�าที่ครูและเปCนโอกาส
ในการพัฒนาแนวคิดและทักษะการเรียนรู�ที่สําคัญของนักศึกษา  จึงขอให�นักศึกษาได�บันทึกข�อมูลให�
ครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
1)  ข�อมูลเก่ียวกับสภาพและผู�บันทึกข�อมูล 

วันที่..........เดือน....................................................ปG.....................เวลา.......................ถึง.................................... 
สถานที่................................................................................................................................................................ 
เปHาหมายของการสังเกต (ครูชื่อ  หรือกลุ5มสาระชื่อ  หรือห�องพักครู) 
............................................................................................................................................................................ 
นามผู�จดบนัทึกหรือผู�สังเกต................................................................................................................................ 

2)  ขณะที่กําลังสังเกต: การบันทึกข�อมูลจากการสังเกตและการสนทนา 
(บันทึกความคิด) 
(ส5วนนี้เปCนที่ว5างสําหรับนักศึกษาครูใช�ใน
การบันทึกคําถาม ข�อสังเกตต5างๆเพื่อแยก
ความคิดหรือ  การตีความออกจากข�อมูล
ทางด�านขวามือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(บันทึกข�อมูล) 
เวลา................................................................................. 
(สิ่งที่สังเกตเห็นหรือการสนทนาที่ได�ยิน) 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
…………………………………………………………………………….. 
 
(อาจวาดภาพสถานที่หรือบริบทของการสังเกต) 
เวลา................................................................................. 
......................................................................................... 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

3)  หลังจากจบกิจกรรมการสังเกต: การประมวล  วิเคราะห1ทําความเข�าใจ  และสรุปความรู�สึกนึกคิดและการ
เรียนรู�ที่เกิดข้ึนกับผู�สังเกต (ส5วนนี้ไม5ใช5ข�อมูลแต5เปCนการตีความและการแปลความหมายของข�อมูล  ตลอดจน
การวิเคราะห1และการเรียนรู�ของผู�สังเกต) 
1.  ความรู�สึกที่เกิดข้ึน......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
2.  สิ่งที่ได�เรียนรู�................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
3.  การนําไปใช�ประโยชน1................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
4.  ข�อสังเกตหรือคําถามค�างใจที่ต�องการคําตอบต5อไป..................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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2) แบบสัมภาษณ� 

A3 
แบบสัมภาษณ�  

(นักเรียน / ครู / ผู�ปกครอง) 
วันท่ี..........เดือน........................................ปG.....................ต้ังแต5เวลา...................ถึง........................ 
สถานท่ี.............................................................................................................................................. 
ผู�สัมภาษณ1………………………………………………………………………………..………………………………………. 
ผู�ถูกสัมภาษณ1.................................................................................................................................... 
 
การถามนํา / คํากล5าวนํา………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………....................………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………....................………………………………………..…..…… 
…………………………………………………………………………....................…………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………....................………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………....................………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………....................………………………………….……………… 
 
คําถามสัมภาษณ1 
ตัวอย�าง  คําถาม (ครู)  1) นอกเหนือจากภาระงานสอน ครูรับผิดชอบงานในหน"าท่ีอะไรบ"าง  
2) หน"าท่ีท่ีได"รับมอบหมายต"องใช"ความรู" ทักษะท่ีจําเป*นอะไรบ"าง 
      คําถาม (นร.) 1) ครูในดวงใจของนักเรียนคือใคร ทําไมจึงรักคุณครูท�านนี้ 
      คําถาม (ผู"ปกครอง.)  1) เรื่องท่ีประทับใจคุณครูมีอะไรบ"าง 
2) คิดว�าครูท่ีดีต"องมีคุณสมบัติอย�างไร 
 
 
คํากล5าวในการปKดการสัมภาษณ1 / การขอบคุณ 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
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บันทึกหลังการสัมภาษณ� 
ความคิดเห็นของผู�สัมภาษณ1 

1) ความร5วมมือของผู�ให�สัมภาษณ1 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 

2) สาระสําคัญท่ีได�รับจากการสัมภาษณ1 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 

3) การใช�ประโยชน1 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….……..
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….……. 

4) ประเด็นท่ีควรสัมภาษณ1เพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….……..
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….……..
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
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3. การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ในการวิเคราะห1ข�อมูล มีข้ันตอนในการดําเนินการดังต5อไป

ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะห�งานครูลงในแผนภาพ
 นําข�อมูลจากแบบบันทึกบริบทโรงเรียน ผังโรงเรียน
แบบสัมภาษณ1 (A3)  มาวิเคราะห1ด�วยแผนภาพ 
ด�านในประเด็นต5างๆ ดังนี้ 

1) บริบทโรงเรียน 
2) งานครู 
3) ข�อค�นพบ/สิ่งท่ีได�เรียนรู�
4) การนําไปใช�ประโยชน1 
5) แนวทางการพัฒนาตนเอง

แบบวิเคราะห�
(ร�าง) แผนภาพ mind mapping  

 

 

 

 

 

 
ข�อค�นพบ/ส่ิงท่ีได�เรียนรู� 

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

งานครู1 
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

งานครู3 
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

ในการวิเคราะห1ข�อมูล มีข้ันตอนในการดําเนินการดังต5อไปนี้ 

งานครูลงในแผนภาพ 
แบบบันทึกบริบทโรงเรียน ผังโรงเรียน (A1)2) แบบสังเกตการปฏิบัติหน�าท่ีครู
มาวิเคราะห1ด�วยแผนภาพ mind mapping เพ่ือจัดหมวดหมู5ลักษณะ

   

สิ่งท่ีได�เรียนรู� 
 

แนวทางการพัฒนาตนเอง 

วิเคราะห�งานครูด�วยแผนภาพ mind mapping 
mind mapping  งานครู โรงเรียน..................................................................

 

 
 
 
 
 

การนําไปใช�ประโยชน� แนวทางการพัฒนาตนเอง
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

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

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

 

ลงชื่อ...................................................

งานครู2 
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

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

งานครู4 
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

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

งานครู5 
…………………………………………………….………………
……………………………………..……………………………
………………………..………………………………………… 

แบบสังเกตการปฏิบัติหน�าท่ีครู(A2) และ
เพ่ือจัดหมวดหมู5ลักษณะงานครูอย5างรอบ

MM1 

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

แนวทางการพัฒนาตนเอง 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

...................................................นักศึกษา 

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

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

7 



 

 

 

ข้ันตอนท่ี 2 นักศึกษาสรุปเขียนเปJนบทความของตนเอง 
นักศึกษานําข�อมูลท้ังหมดมาสรุปเขียนเปCนบทความของตนเอง รายละเอียดแนวทางดังตัวอย5างท�าย

เอกสาร 

ข้ันตอนท่ี 3 จับกลุ�มพูดคุยแลกเปล่ียนงานครูกับเพ่ือนนักศึกษา 3-4 คน 

นักศึกษา 3-4 คน ผลัดกันเล5าประสบการณ1การไปสังเกต สัมภาษณ1บุคคลต5างๆ ท่ีโรงเรียน ตามแบบ
วิเคราะห1ท่ีแต5ละคนสรุป เติมเต็มข�อมูล สรุปและจัดทํารายงาน 
 
4.  (ร�าง)  รายงานการสังเกตและวิเคราะห�การปฏิบัติหน�าท่ีครูผ�านชุมชนแห�งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ 
(PLC) (โรงเรียนละ 1 ฉบับ) 
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(ตัวอย5าง) 

 
รายงาน 

การสังเกตและวิเคราะห�การปฏิบัติหน�าที่ครูผ�านชุมชนแห�งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC)  
 

โรงเรียน....................................................................... 
สังกัด....................................................................... 

 
 

************************************************** 
 
 

จัดทําโดย 
 

1………………………………………….................................................... 
2………………………………………….................................................... 
3………………………………………….................................................... 
4………………………………………….................................................... 

อ.นิเทศก�..................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานน้ีเปJนส�วนหน่ึงของวิชา 1001201 การปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1   
 
 

คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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(ตัวอย5าง) 

สารบัญ 
 

หน�า 
คํานํา  
สารบัญ  
บทความ: (ชื่อบทความของนักศึกษา1)  
 โดย (ชื่อผู"เขียน1)  
บทความ: (ชื่อบทความของนักศึกษา2)  
 โดย (ชื่อผู"เขียน2)  
ภาพสรุปผลและรูปแบบการปฏิบัติหน�าท่ีครู 
 โดย (ชื่อผู"เขียน1,ผู"เขียน2,ผู"เขียน3……….) 
ภาคผนวก   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย�าง เช�น 
การพัฒนาการเรียนรู"ของตนเองเรื่องการปฏิบัติหน"าท่ีครู: บทเรียนจากครูกลุ�มสาระ.................../ช้ัน......โรงเรียน................................. 
 โดยนางสาว.............................................................. 
การพัฒนาการเรียนรู"ของตนเองเรื่องการปฏิบัติหน"าท่ีครู: บทเรียนจากครูกลุ�มสาระ.................../ช้ัน......โรงเรียน................................. 
 โดยนาย.............................................................. 
.ภาคผนวก 

1) แบบบันทึกบริบทโรงเรียน ผังโรงเรียน(เดี่ยว) 
2) แบบสังเกตการปฏิบัตหิน"าท่ีครู(เดีย่ว) 
3) แบบสัมภาษณ>(เดี่ยว) 
4) แบบวิเคราะห>งานครูด"วยแผนภาพ mind mapping (เดี่ยว - กลุ�ม) 
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การช้ีแนะการเขียนรายงานบทเรียนของแต�ละคนและภาพรวม 

ช่ือเร่ือง(ควรตั้งให�ตรงกับเน้ือหาสาระท่ีเขียนและสื่อความอย5างชัดเจน น5าสนใจ) เช5น ตัวอย5างด�านล5าง 
การพัฒนาการเรียนรู�ของตนเองเร่ืองการปฏิบัติหน�าท่ีครู : บทเรียนจากครูกลุ�มสาระ.................../ชั้น...... 
 โรงเรียน…………………………… 

ชื่อผู�เขียน .........................................................* 
 

บทคัดย�อ 
 1.  วัตถุประสงค1 
 2.  วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล/เครื่องมือ 
 3.  ข�อค�นพบท่ีเกิดข้ึน 
 4.  บทเรียนท่ีได�รับ/แนวทางการนําไปใช�ประโยชน1 

 
บริบทและสภาพโรงเรียน 

- แนะนําสภาพท่ัวไปของสถานศึกษาและชุมชน 
- แนะนําตนเองด�านการศึกษา การทํางาน  

เนื้อเรื่อง : งานคร ู
1. งานครูมีอะไรบ�าง 
2. ทักษะท่ีจําเปCนในการปฏิบัติหน�าท่ีครู 

 

 

สรุป 
 1. ข�อค�นพบท่ีเกิดข้ึน 

2. บทเรียนท่ีเกิดข้ึน  (ความรู�ใหม5 หลักการ แนวคิดหรือแนวปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนใหม5) 
3. ประโยชน1 

- ประโยชน1ต5อการพัฒนาตนเอง 
- ประโยชน1ต5อการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองและเพ่ือนร5วมงาน 
- ประโยชน1ต5อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู�ของนักเรียน 
- ประโยชน1ต5อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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รายการอ�างอิง 

คู�มือการดําเนินการฉบับนี้ศึกษาข�อมูล /ปรับ /เรียบเรียงจากประสบการณ�และแหล�ง
อ�างอิงได�แก� 
คณะครุศาสตร1 จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย. (2558). เอกสารประกอบการพัฒนาบุคลากรแกนนํา โดย

ใช�กระบวนการสร�างระบบการช้ีแนะและการเปJนพ่ีเล้ียง. เอกสารอัดสําเนา. 
คณะครุศาสตร1  จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย. (มปป). คู�มือการจัดเก็บข�อมูลโครงการการวิเคราะห�

ผู�เรียน: CAR1.ศูนย1พัฒนาการเรียนรู�และวิชาชีพครู(Center for the Advancement 
of Learning and Teaching Profession)  

สิริพันธุ1 สุวรรณมรรคา. (2554). โมดูล8 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน. (เอกสารอัดสําเนา). 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร1 จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย. 

สิริพันธุ1 สุวรรณมรรคา. (2561). ชุมชนแห5งการเรียนรู�ทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาการศึกษา. ในชุดวิชา 
23728นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู�นํา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

อ�างอิงภาพ 
https://quizizz.com/admin/quiz/5bc6ac9bba4326001b579fe7/ 
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