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1. แผนการดําเนนิการ 
ในการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้าน 

นักศึกษาฝึกสังเกตห้องเรียน เพ่ือรู้จักผู้เรียน โดยมีแผนการดําเนินการดังน้ี 
 

สัปดาห์
ที่ 1 

สัปดาห์
ที่ 2 

สัปดาห์
ที่ 3 

สัปดาห์
ที่ 4 กิจกรรรม 

สัปดาห์
ที่ 5-7 

1. เตรียมความพร้อม ศึกษาบริบทห้องเรียน     
2. สังเกตช้ันเรียน     
3. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล     
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือน      
5. สรุปผล ถอดบทเรียน จัดทํารายงานและนําเสนอผล      
 
2. เครื่องมือทีใ่ชใ้นการดําเนินงาน 

1) แบบบันทึกผังห้องเรียน 
 (แต่ละครั้งต้องบันทึกกิจกรรม แล้วให้อาจารย์ผู้ดูแลช้ันเรียนลงนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ)............................................................ครูผู้ดูแลช้ันเรียน 

ระดับชัน้...............ห้อง................โรงเรียน............................................. 
ครูประจําชั้น.................................................................... 

จํานวนนักเรียน...............คน จําแนกเป็นชาย..............คน  หญิง..............คน 
************************** 

วาดผังห้องเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

A0 
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2) แบบสังเกตชัน้เรียน (ใน 1 ห้อง นักศึกษา 3-4 คน อาจแบ่งกันสังเกตนักเรียน) 
 

A1
แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน 

ช่ือ..........................................................นามสกุล...............................................รหัสประจําตัว........................ 
สาขาวิชา........................................................................ช้ันปี............................................................................ 
ระดับช้ันและห้องที่สังเกตช้ันเรียน อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 

ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
อาจารย์ผู้ดูแลช้ันเรียน.................................................................................................................... 
 รายช่ือนักเรียนที่รับผิดชอบ   
 1.................................................................................................................... 
 2.................................................................................................................... 
 3.................................................................................................................... 
 4.................................................................................................................... 
 5.................................................................................................................... 
การลงภาคสนามคร้ังที่...........วันที่.............................เวลา...........................สถานที่........................................... 

เวลา กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผลจากการปฏิบัติ 
   
   
   
   
   
   
   
   

 ประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้ ความคิดหรือความรู้สึกทีเ่กิดขึ้น  
...............................................................................................................................................................................
 สิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
...............................................................................................................................................................................
 
ลงช่ือ..............................................นักศึกษา
      (..............................................) 
      ............../................/............... 

ลงช่ือ อ.ผู้ดูแลช้ันเรียน…………….……….…………………….. 
                         (......................................................) 
                           ............../................/................. 
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3. แบบบันทึกข้อมูลจากเอกสาร 
 ในการเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  สุ่มเลือกเฉพาะเด็กที่มีความน่าสนใจ 

A2
แบบบันทึกข้อมูลจากเอกสาร 

ช่ือ – นามสกุล  ด.ช./ด.ญ. .............................................................................ช้ัน................................. 
 

ด้านร่างกาย 
• นํ้าหนัก……………......กิโลกรัม 
• ส่วนสูง.........................เซนติเมตร 

 
ด้านอารมณ์ 
 
 
 
 

 
ด้านสังคม 
 
 
 
 

 
ด้านสติปัญญา 
 
 
 
 

 
ด้านอ่ืนๆ เช่น ภูมิหลังทางครอบครัว 
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4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรยีน 
A3

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรยีน 
คําช้ีแจง: การบันทึกจากการสังเกตเป็นข้อมูลสําคัญในการทําความเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนและเป็นโอกาสในการพัฒนาแนวคิดและทักษะการเรียนรู้ที่สําคัญของนักศึกษา จึงขอให้
นักศึกษาได้บันทึกข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นดังน้ี 
(1)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและผู้บันทึกข้อมูล 

วันที่..........เดือน....................................................ปี.....................เวลา.......................ถึง........................ 
สถานที่..................................................................................................................................................... 
เป้าหมายของการสังเกต (นักเรียนช่ือ  หรือกลุ่มนักเรียนช่ือ  หรือห้องเรียน) 
..................................................................................................................................................................
นามผู้จดบันทกึหรือผู้สังเกต..................................................................................................................... 

(2)  ขณะที่กําลังสังเกต: การบันทึกข้อมูลจากการสังเกตและการสนทนา 
(บันทึกความคิด) 
(ส่วนน้ีเป็นที่ว่างสําหรับครูใช้ในการบันทึก
คําถาม ข้อสังเกตต่างๆ ของครูเพ่ือแยก
ความคิดหรือ  การตีความออกจากข้อมูล
ทางด้านขวามือ) 
 
 
 
 
 
 
 

(บันทึกข้อมูล) 
เวลา
............................................................................. 
(สิ่งที่สังเกตเห็นหรือการสนทนาที่ได้ยิน) 
....................................................................................
(อาจวาดภาพสถานท่ีหรือบริบทของการสังเกต) 
เวลา 
....................................................................................

(3)  หลังจากจบกิจกรรมการสังเกต: การประมวล  วิเคราะห์ทําความเข้าใจ  และสรุปความรู้สึกนึกคิด
และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้สังเกต (ส่วนน้ีไม่ใช่ข้อมูลแต่เป็นการตีความและการแปลความหมายของ
ข้อมูล  ตลอดจนการวิเคราะห์และการเรียนรู้ของผู้สังเกต) 
1.  ความรู้สึกที่เกิดขึ้น............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
2.  สิ่งที่ได้เรียนรู้.......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
3.  การนําไปใช้ประโยชน์........................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
 4.  ข้อสังเกตหรือคําถามค้างใจที่ต้องการคําตอบต่อไป 
................................................................................................................................................................. 



7 
 

5. แบบสัมภาษณ์ 
 

A4
แบบสัมภาษณ์  

(นักเรียน / ครูประจําชัน้ / ผู้ปกครอง) 
วันที่..........เดือน..............................................ปี.....................ต้ังแต่เวลา...................ถึง........................ 
สถานที่.................................................................................................................................................... 
ผู้สัมภาษณ…์……………………………………………………………………………………………………......................…. 
ผู้ถูกสัมภาษณ์......................................................................................................................................... 
การถามนํา / คํากล่าวนํา…………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………....................…………………………………………..…….. 
…………………………………………………………………………....................……………………………………………….… 
…………………………………………………………………………....................…………………………………………….….. 
คําถามสัมภาษณ์ 
……………………………………………………………………………………………......................…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………......................…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………......................…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………......................…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………......................…………………………….. 
คํากล่าวในการปิดการสัมภาษณ์ / การขอบคุณ 
……………………………………………………………………………………………......................…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………......................…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………......................…………………………….. 

 
บันทึกหลังการสัมภาษณ ์

ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ 
1. ความร่วมมือของผู้ให้สัมภาษณ์ 
2. สาระสําคัญที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ 
3. การใช้ประโยชน์ 
4. ประเด็นที่ควรสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 
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6. การวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน มีขั้นตอนในการดําเนินการดังต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะหผ์ู้เรียนเปน็รายบคุคล 
1. นําข้อมูลจากแบบบันทึกผังห้องเรียน (A0) แบบสังเกตช้ันเรียน (A1)  แบบบันทึกข้อมูล

จากเอกสาร (A2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (A3)  และแบบสัมภาษณ์ (A4)  มา
วิเคราะห์ด้วยแผนภาพ Mind Mapping เพ่ือจัดหมวดหมู่ลักษณะของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 
MM1

การวิเคราะหน์ักเรียนแต่ละคนด้วยแผนภาพ Mind Mapping 

แผนภาพ Mind Mapping ของนักเรียนชื่อ ................................................. 
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ของ ด.ญ. ................................................. 

แผนภูมิก้างปลาสาเหตุปัญหาด้าน....................................................... 

การวิเคราะหส์าเหตุของปญัหานักเรียนแต่ละคนด้วยแผนภูมิก้างปลา 
MM2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. นําข้อมูลมาบันทึก และวิเคราะห์ลงในตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล (T1) 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดด้อย  สาเหตุของจุดด้อยหรือสิ่งคุกคาม  จุดที่ควรพัฒนา  และ
แนวทางการพัฒนา 

ii. เขียนรายงานสรุป 1 หน้า เก่ียวกับนักเรียนคนน้ัน 
 

 
ของ ด.ญ. ................................................. 

แผนภูมิก้างปลาสาเหตุปัญหาด้าน....................................................... 

การวิเคราะหส์าเหตุของปญัหานักเรียนแต่ละคนด้วยแผนภูมิก้างปลา 
MM2 
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T1
ตารางที่ 1 วิเคราะห์นักเรียนเปน็รายบคุคล 
 

 จุดเด่น 
(Strengths) 

จุดด้อย  
(Weaknesses)

สาเหตุของจุดด้อย/
สิ่งคุกคาม 

จุดที่ควร
พัฒนา 

แนวทาง 
การพัฒนา 

1. ร่างกาย 
- นํ้าหนัก 
- ส่วนสูง 

     

2. อารมณ ์
 
 

     

3. สังคม 
 
 

     

4. สติปัญญา 
(ผลการเรียน 8 
กลุ่มสาระ) 
 

     

5. ภูมิหลัง 
 
 

     

6. อ่ืนๆ 
 
 

     

 
สรุป ..................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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ขั้นตอนที่ 2 ประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคลกับเพือ่นนักศึกษา 3-4 คน 
นักศึกษา 3-4 คน (ที่สังเกตห้องเรียนเดียวกัน) ผลัดกันเล่าประสบการณ์การไปสังเกต 

สัมภาษณ์ ข้อค้นพบที่ได้รับ เติมเต็มข้อมูลทั้งห้อง โดยมีรายละเอียดคือ  
2.1 วิเคราะหผ์ู้เรียนทั้งห้องเพ่ือจัดกลุ่ม 
1) นําข้อมูลข้อมูลรายบุคคลจากตารางที่ 1 (T1) มาบันทึกในตารางที่ 2 ตารางการ

วิเคราะห์สารสนเทศของนักเรียนทั้งห้อง (T2) 
2) วิ เคราะห์และจัดกลุ่มนักเรียนทั้ งห้อง  แล้วนําไปบันทึกในตารางท่ี 3 ตาราง              

การวิเคราะห์ผู้เรียนทั้งห้องเพ่ือจัดกลุ่มนักเรียน (T3) 
 

T2
ตารางที่ 2  การวิเคราะห์สารสนเทศของนกัเรียนทัง้ห้อง 
 

ช่ือนักเรียน 
จุดเด่น 

(Strengths) 
จุดด้อย  

(Weaknesses)
สาเหตุของจุด
ด้อย/สิ่งคุกคาม

จุดที่ควร
พัฒนา 

แนวทาง 
การพัฒนา 

1) ด.ช......... 
.................... 

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

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

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

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

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

...................... 
2) ด.ช.......... 
.................... 

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

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

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

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

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

...................... 
3) ด.ช.......... 
.................... 

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

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

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

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

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

...................... 
4) ด.ญ........ 
.................. 

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

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

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

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

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

...................... 
5) ด.ญ........ 
.................. 

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

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

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

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

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

...................... 
6) ด.ญ........ 
.................. 

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

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

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

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

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

...................... 
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T3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ผูเ้รยีนเพื่อการพฒันาแผนการจัดการเรียนรู ้

ช่ือ-นามสกุล จุดเด่น จุดด้อย 
 

สาเหตุของจุดด้อย/
สิ่งคุกคาม 

จุดที่ควร
พัฒนา 

แนวทาง 
การพัฒนา

กลุ่มที ่1 กลุ่มที่มีความพร้อม
ทุกด้านสูง 
1. 
2. 
3. 

     

กลุ่มที ่2 กลุ่มที่มีความพร้อม
ปานกลาง (คือกลุ่มที่มคีวาม
พร้อมในบางเร่ือง) 
4. 
5. 
6. 

     

กลุ่มที ่3 กลุ่มที่ไม่มีความ
พร้อม (คือกลุม่ที่มีปัญหาใน
หลายเรื่อง) 
7. 
8. 
9. 
10. 

     

 
สรุป ....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย 
เขียนรายงานสรุปภาพรวมของนักเรียนห้องน้ี 

 
ผลการวิจัย 

1. ลักษณะโดยรวมของห้องน้ี 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
2. ลักษณะเฉพาะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
3. แนวทางปรับปรุง พัฒนา 

อะไร อย่างไร เพ่ืออะไร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

1) การพัฒนาระบบข้อมูลต่อไป 
2) แผนกิจกรรม 
3) ข้อควรระวัง 
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4.  (ร่าง) รายงาน การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) 
(โรงเรียนละ 1 ฉบับ) 

 
(ตัวอย่าง) 

รายงาน 
การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบคุคลผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC)  

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

 
 
 

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

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

 
 

อ.นิเทศก์..................................................................... 
 
 
รายงานน้ีเปน็ส่วนหนึ่งของวิชา 1001302 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2 

 
 

คณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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(ตัวอย่าง) 
สารบัญ 

 
หน้า 

คํานาํ  
สารบัญ  
บทความ: (ช่ือบทความของนักศึกษา 1)  
 โดย (ช่ือผู้เขียน 1)  
บทความ: (ช่ือบทความของนักศึกษา 2)  
 โดย (ช่ือผู้เขียน 2)  
ภาพสรุปผลและรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ครู 
 โดย (ช่ือผู้เขียน 1, ผู้เขียน 2, ผู้เขียน 3, ……….) 
ภาคผนวก   
 
 
 
 

 

 

แบบบันทึกบริบทผังห้องเรียน (เด่ียว) 
แบบสังเกตชั้นเรียน (เด่ียว) 
แบบบันทึกข้อมูลจากเอกสาร (เด่ียว) 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (เด่ียว) 
แบบสัมภาษณ์ (เด่ียว) 
แบบวิเคราะห์นักเรียนแต่ละคนด้วยแผนภาพ Mind Mapping (เดี่ยว - กลุ่ม) 
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานักเรียนแต่ละคนด้วยแผนภูมิก้างปลา (เดี่ยว/กลุ่ม) 

ตัวอย่าง เช่น 
การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองเรื่องการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล: บทเรียนจากนักเรียนชั้น......ห้อง......โรงเรียน................................ 
 โดยนางสาว.............................................................. 
การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองเรื่องการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล: บทเรียนจากนักเรียนชั้น......ห้อง......โรงเรียน................................ 
 โดยนางสาว.............................................................. 
 
ภาคผนวก 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
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การชี้แนะการเขียนรายงานบทเรียนของแต่ละคนและภาพรวม 

ชื่อเรื่อง (ควรตั้งให้ตรงกับเน้ือหาสาระที่เขียนและสื่อความอย่างชัดเจน น่าสนใจ) เช่น ตัวอย่างด้านล่าง 
การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองเรื่องการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล : บทเรียนจากนักเรียนชั้น.............ห้อง
................โรงเรียน……………...................……………… 

ช่ือผู้เขียน .........................................................* 
 บทคัดย่อ 
 เน้ือเรื่อง 

1)  แนวคิดและเหตุผล 
2)  คําถามวิจยั (สิ่งทีส่งสัย) 
3)  วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1)  กลุม่เป้าหมาย 
 3.2)  สารสนเทศ / ข้อมูลทีจ่ะเก็บรวบรวม 
 3.3)  แหล่งข้อมูล  เคร่ืองมือ  และแผนปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูล 

 3.4)  การวิเคราะห์ข้อมูล 
4)  ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย 
5)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (ตารางที่ 2 และ 3) 
 5.2)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนทั้งกลุ่ม 
6)  สรุปผลการวิจัย  (คําตอบของคําถามวิจัยทุกข้อ) 
7)  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
8)  บทเรียน 
 8.1)  บทเรียนสําหรับตนเองในการพัฒนานักเรียน 

8.2) บทเรียนของตนเองในเรื่องหลักในการออกแบบแผน การจัดการเรียนรู้ที่ควรจัด
ให้กับนักเรียน 

 9) ประโยชน์ที่ได้รับ 
 10) แนวทางการปรับปรุงพัฒนา/แผนการดําเนินงานต่อไป 

 ภาคผนวก 
 เคร่ืองมือทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบบันทึก 
 แผนภาพ Mind Mapping  
 ตารางวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล   
 อ่ืนๆ   
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รายการอ้างอิง 
คู่มือการดําเนินการฉบับน้ีศึกษาข้อมูล /ปรับ /เรียบเรียงจากประสบการณ์และแหล่งอ้างอิง

ได้แก่ 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2558). เอกสารประกอบการพัฒนาบุคลากรแกนนํา โดย

ใช้กระบวนการสรา้งระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง. เอกสารอัดสําเนา. 
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (มปป). คู่มือการจัดเก็บข้อมูลโครงการการวิเคราะห์

ผู้เรียน: CAR1. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู (Center for the Advancement of 
Learning and Teaching Profession). 

สิริพันธ์ุ สุวรรณมรรคา. (2554). โมดูล 8 การวิจัยปฏิบติัการในชั้นเรยีน. (เอกสารอัดสําเนา). 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สิริพันธ์ุ สุวรรณมรรคา. (2561). ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาการศึกษา. ในชุดวิชา 
23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผูน้ํา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข. (2561). การเรียนรู้เชิงลึกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการ
พัฒนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Sato Manabu. (2559). กุลกัลยา ภู่สิงห์ ผูแ้ปล นิภาพร  กุลสมบูรณ ์บรรณาธิการ. การปฏิรูป
โรงเรียน แนวความคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” กับการนําทฤษฎีมาปฏิบัติจริง. โรงพิมพ์
ภาพพิมพ์; นนทบุรี. 

 
อ้างอิงภาพ 
https://quizizz.com/admin/quiz/5bc6ac9bba4326001b579fe7/ 
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