
คู่มอืฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 

(ครู  ผู้บริหารการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา) 

วทิยาลัยการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา



วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา 7(3) มาตรา 8 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 และให้มผีลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

ในการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายภารกิจด้านการศึกา 

โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการศึกษาทุกระดับทั้งระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้ หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีจ านวนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรระดับปริญญาโท มีจ านวนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาสะเต็มศึกษา 4.) หลักสูตร

การศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา 5) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการ

เรียนรู้บูรณาการสมอง และหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวนทั้งสิ้น 1 หลักสูตร 10 แขนงวิชา  ได้แก่ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาอังกฤษ แขนงวิชา

ภาษาจีน แขนงวิชาสังคมศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์ แขนงวิชาเคมี แขนงวิชาชีววิทยา แขนงวิชา

ฟิสิกส์ แขนงวชิาพลศึกษา แขนงวิชาดนตรีและนาฏศลิป์ 

ทั้งนี ้หลักสูตรที่จะต้องมีนิสติฝึกประสบการณว์ิชาชีพทางการศกึษา ประกอบไปด้วย 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

4. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

5.  หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา

5.1 แขนงวิชาภาษาไทย

5.2 แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

5.3 แขนงวิชาภาษาจนี

5.4 แขนงวิชาสังคมศกึษา

5.5 แขนงวิชาคณิตศาสตร์

5.6 แขนงวิชาเคมี

5.7 แขนงวิชาชีววิทยา

5.8 แขนงวิชาฟิสิกส์
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5.9 แขนงวิชาพลศึกษา 

5.10  แขนงวิชาดนตรีและนาฏศลิป์ 

ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลกัษณ์ วิสัยทัศน์ สัญลักษณ์ 

ปรัชญา  : "การศกึษาเป็นฐานรากของมนุษย์" 

เอกลักษณ์    : "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)" 

อัตลักษณ์  : "มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี มีจติภาพดี" 

วิสัยทัศน์    : "ผลติและพัฒนาครูมอือาชีพที่เป็นสากล" 

สัญลักษณ์ 

สีประจ าวิทยาลัยการศึกษา 

สีทอง :  "หมายถึง ความรุ่งเรอืงแหง่ปัญญา" 

สีชมพู :  "หมายถึง ความมพีลังและความคิดสร้างสรรค์" 

สีทอง ชมพู :  "หมายถงึ ความมพีลังแห่งความคดิสร้ างสรรค์และความรุ่งเรอืงแห่งปั ญญา

ขอมูลจ านวนนสิติปริญญาทางการศกึษา  

   ปีการศึกษา 

หลักสูตร 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ปริญญาตรี 594 639 611 601 571 528 

ปริญญาโท 126 75 49 85 100 132 

ปริญญาเอก 9 9 9 13 5 10 

รวม 729 723 669 699 676 670 

รวมทั้งหมด 4,166 
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1) ก าหนดแผนงาน 

1. ก าหนดแผนงาน แผนปฏิบัติการ และการบริหารงานเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

การศกึษา 

2. ประสานงานกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับการฝกึประสบการณ์วิชาชีพทางการศกึษา 

3. การด าเนินการจัดท าประกาศ/ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์นเิทศก์  

4. การจัดหา/การคัดเลือกโรงเรียนเครอืข่ายฝกึประสบการณว์ิชาชีพทางการศกึษา 

5.  การประเมนิในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนากระบวนการในการฝึกประสบการณ์ 

6. ประเมินและสรุปผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการศกึษา  

 

2) การด าเนินงาน 

1. การตรวจสอบโครงสรา้งหลักสูตร UP 23 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

 - จัดอบรมการตรวจโครงสรา้งหลักสูตร UP 23 ให้นสิิตแต่ละช้ันปี 

 - ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสรา้งหลักสูตร UP 23 

2. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ประกอบด้วย 

 2.1 คู่มอืการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  

  1) ระดับปริญญาตรี 

  2) ระดับบัณฑติศกึษา  

 2.2 แฟ้มแบบประเมินนสิิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูให้อาจารย์นเิทศก์ภายนอก 

 2.3 หนังสือขอความอนุเคราะหร์ับนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 2.4 หนังสือสง่นสิิตเข้าฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู 

 2.5  หนังสือขอความอนุเคราะหน์ิสติเข้าสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 2.6 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดอาจารย์นิเทศก์ จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 2.7 หนังสือแจง้รายชื่อนิสติในการนเิทศก์ 

 2.8 หนังสือขอความอนุเคราะหป์ระเมินผลการนเิทศก์นิสติฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู 

 2.9 หนังสือขอความอนุเคราะหใ์ห้นสิิตเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ 
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 2.10 หนังสือเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเข้าร่วม

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 2.11 หนังสือสง่รายชื่อผูเ้ข้าศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษา หลักสูตรปริญญาทางการศกึษา 

 2.12 คู่มอืการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

3. ระบบ Site การส่งงานนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 

 3.1 สร้าง site ส าหรับใหน้ิสติฝึกประสบการณว์ิชาชีพทางการศึกษาส่งภาระงานตาม 

 3.2 อัพเดต site การส่งงานให้เป็นปัจจุบัน 

 3.3 สร้างฟอรม์ส าหรับตรวจงานให้อาจารย์นเิทศก์ 

4. การพิจารณาการประเมนิผลการฝึกประสบการณว์ิชาชีพทางการศกึษา 

 

3) การด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ระบบ KSP BUNDIT ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 1. จัดท าขอ้มูลผู้เข้าศกึษา 

1.1 ด าเนนิการข้อมูลจ านวนนิสติจากกองบริการการศกึษาเพื่อน าเข้าระบบ KSP BUNDIT  

1.2 ส่งหนังสือพรอ้มรายชื่อผูเ้ข้าศกึษาไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 2. จัดท าขอ้มูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.1 ด าเนนิการตรวจสอบรายชื่อผูส้ าเร็จการศกึษาจากกองบริการการศกึษา 

2.2 กรอกข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนิสิต/การปฏิบัติการวิชาชีพ

บริหารการศึกษาในสถานศึกษา/การปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง

การศกึษา 

2.3 สง่หนังสอืพร้อมรายชื่อผูส้ าเร็จการศกึษาไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

2.4 แจ้งเลขที่ค าขอขึน้ทะเบียนรับใบอนุญาตใหก้ับนิสติ 
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4) การด าเนินงานในแต่ละหลักสูตร 

 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 

นิสิตชั้นปทีี่ 1 ภาคศึกษาปลาย  

1. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 161141 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1  

 1.1 ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

 1.2 ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นสิิต 

 1.3 นิสติด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธิบายรายวิชา 

 1.4 นิสติส่งงานตามภาระงาน ในระบบ Google Site 

 1.5 ประเมินผลงานของนสิิต 

 1.6 บันทึกคะแนนในระบบการประเมนิ Online 

 1.7 ตัดสินผลการเรียน 

 

นิสิตชั้นปทีี่ 2 ภาคศึกษาปลาย  

2. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 161241 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2  

 2.1 ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

 2.2 ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นสิิต 

 2.3 นิสติด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธิบายรายวิชา 

 2.4 นิสติส่งงานตามภาระงาน ในระบบ Google Site 

 2.5 ประเมินผลงานของนสิิต 

 2.6 บันทึกคะแนนในระบบการประเมนิ Online 

 2.7 ตัดสินผลการเรียน 

 

นิสิตชั้นปทีี่ 3 ภาคศึกษาต้น 

3. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 161340 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน  

 3.1 ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

 3.2 ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นสิิต 

 3.3 นิสติด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธิบายรายวิชา 

 3.4 นิสติส่งงานตามภาระงาน ในระบบ Google Site 

 3.5 ประเมินผลงานของนสิิต 

 3.6 บันทึกคะแนนในระบบการประเมนิ Online 

 3.7 ตัดสินผลการเรียน 
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นิสิตชั้นปทีี่ 3 ภาคศึกษาปลาย  

4. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 161341 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3  

 4.1 ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

 4.2 ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นสิิต 

 4.3 นิสติด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธิบายรายวิชา 

 4.4 นิสติส่งงานตามภาระงาน ในระบบ Google Site 

 4.5 ประเมินผลงานของนสิิต 

 4.6 บันทึกคะแนนในระบบการประเมนิ Online 

 4.7 ตัดสินผลการเรียน 

 

นิสิตชั้นปทีี่ 4 ภาคศึกษาปลาย  

5. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 161441 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4  

 5.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์นเิทศก์ 

 5.2 ประชุมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 5.3 ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพรอ้มก่อนฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 5.4 นิสติรายงานตัวเข้าฝกึประสบการณว์ิชาชีพในสถานศกึษา 

 5.5 นิสติปฏิบัติการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา 

 5.6 ปัจฉิมนเิทศนิสติฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 5.7  การจัดสง่งานการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูต่อครูพี่เลีย้ง/อาจารย์นเิทศก์เพื่อประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวิจัยในช้ันเรยีน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  - Clip การจัดการเรยีนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

 5.8  ประชุมตัดสินผลการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา  
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 

นิสิตชั้นปทีี่ 4 ภาคศึกษาต้น การสังเกตการสอน 

6. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 161411 การสังเกตการณป์ฏิบัติการวิชาชีพครู 

 6.1 ประชุมนสิิต เพื่อรับฟังการชีแ้จงตามค าอธิบายรายวิชา 

 6.2 ก าหนดวันที่นิสติสามารถออกสังเกต (สังเกตการณ์ฯเป็นเวลา 5 วันท าการ 30 ช่ัวโมง) 

 6.3 แจ้งแบบฟอร์มตา่งๆในการออกสังเกตการณฯ์และบัญชลีงเวลา 

 6.4 จัดท าหนังสือส่งตัวถึงโรงเรียนใหน้ิสติออกสังเกตการณฯ์ 

 6.5 นิสติออกสังเกตการณฯ์ 

 6.6 อัพเดต ระบบ Google Site การส่งงานการสังเกตการณฯ์ ให้เป็นปัจจุบัน 

 6.7 สถานศกึษาประเมินการสังเกตการณฯ์ 

 6.8 ประเมินผลรายวิชา โดยประสงค์ขอรับข้อมูลผลการประเมินจาก สถานศึกษา อาจารย์

นิเทศก์ ฝา่ยฝึกประสบการณว์ิชาชีพฯ 

 6.9 กรอกผลการประเมิน Online 

 6.10 ประชุมตัดสินผลการเรียน 

 

นิสิตชั้นปทีี่ 4 ภาคศึกษาปลาย การทดลองสอน 

7. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 

 7.1 ประชุมนสิิต 

 7.2 ประชุมอาจารย์นเิทศก์ 

 7.2 ก าหนดวันที่นิสติสามารถออกทดลองสอน (ทดลองสอนเป็นเวลา 10 วันท าการ 60 ช่ัวโมง) 

 7.3 แจ้งแบบฟอร์มตา่งๆ ในการออกทดลองสอนและบัญชลีงเวลา 

 7.4 จัดท าหนังสือขออนุญาตโรงเรียนใหน้ิสติออกทดลองสอน 

 7.5 นิสติออกทดลองสอน 

 7.6 อัพเดต ระบบ Google Site การส่งงานการสังเกตการณฯ์ ให้เป็นปัจจุบัน 

 7.7 สถานศกึษาประเมินการทดลองสอน 

 7.8 ประเมินผลรายวิชา โดยประสงค์ขอรับข้อมูลผลการประเมินจาก สถานศึกษา อาจารย์

นิเทศก์ ฝา่ยฝึกประสบการณว์ิชาชีพฯ 

 7.9 กรอกผลการประเมิน Online 

 7.10 ประชุมตัดสินผลการเรียน 
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นิสิตชั้นปทีี่ 5 ภาคศึกษาต้น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 

8. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 161511 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 

การเตรียมการก่อนสง่นสิิตเข้าฝกึประสบการณว์ิชาชีพในสถานศกึษา 

 8.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์นเิทศก์ 

 8.2 ประชุมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 8.3 ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 8.4 นิสติรายงานตัวเข้าฝกึประสบการณว์ิชาชีพในสถานศกึษา 

การด าเนินงานระหว่างนสิิตเข้าฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานศกึษา 

 8.5 นิสติปฏิบัติการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา 

 8.6  การจัดส่งผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อครูพี่ เลี้ยง /อาจารย์นิเทศก์ เพื่อ

ประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวิจัยในช้ันเรยีน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  - Clip การจัดการเรยีนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

 8.7 ประชุมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 

 8.8 ประชุมอบรมสัมมนา (มัชฌิมนิ เทศ) นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ 

 

นิสิตชั้นปทีี่ 5 ภาคศึกษาปลาย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 

9. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 161512 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 

การด าเนินงานระหว่างนสิิตเข้าฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานศกึษา 

 9.1 นิสติปฏิบัติการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา 

 9.2 การจัดส่งผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อครูพี่ เลี้ยง /อาจารย์นิเทศก์ เพื่อ

ประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวิจัยในช้ันเรยีน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
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  - Clip การจัดการเรยีนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

 9.3 ประชุมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 

 9.4 ปัจฉิมนเิทศนสิิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

10. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 177718 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพระหว่างเรียน 

 10.1 ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

 10.2 ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นสิิต 

 10.3 นิสติด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธิบายรายวิชา 

 10.4 นิสติส่งงานตามภาระงาน ในระบบ Google Site 

 10.5 ประเมินผลงานของนสิิต 

 10.6 บันทึกคะแนนในระบบการประเมนิ Online 

 10.7 ตัดสินผลการเรียน 

11. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 177762 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 

 11.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์นเิทศก์นสิิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 11.2 ประชุมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 11.3 ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 11.4 การรายงานตัวของนสิิตเพื่อเข้าฝกึประสบการณว์ิชาชีพในสถานศกึษา 

 11.5 นิสติปฏิบัติการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา 

 11.6  การจัดส่งผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อครูพี่ เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์เพื่อ

ประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวิจัยในช้ันเรยีน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  - Clip การจัดการเรยีนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

 11.7 ประชุมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 
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 11.8 ประชุมอบรมสัมมนา (มัชฌิมนิ เทศ) นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ 

 

12. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 177763 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 

 12.1 นิสติปฏิบัติการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา 

 12.2 ปัจฉิมนเิทศนสิิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 12.3 การจัดส่งผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อครูพี่ เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์เพื่อ

ประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวิจัยในช้ันเรยีน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  - Clip การจัดการเรยีนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

 12.6 ประชุมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

13. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 177881 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพระหว่างเรียน  

 13.1 ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

 13.2 ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นสิิต 

 13.3 นิสติด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธิบายรายวิชา 

 13.4 นิสติส่งงานตามภาระงาน ในระบบ Google Site 

 13.5 ประเมินผลงานของนสิิต 

 13.6 บันทึกคะแนนในระบบการประเมนิ Online 

 13.7 ตัดสินผลการเรียน 

 

14. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 177882 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1  

 14.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์นเิทศก์นสิิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 14.2 ประชุมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 14.3 ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 14.4 การรายงานตัวของนสิิตเพื่อเข้าฝกึประสบการณว์ิชาชีพในสถานศกึษา 
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 14.5 นิสติปฏิบัติการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา 

 14.6  การจัดส่งผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อครูพี่ เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์เพื่อ

ประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวิจัยในช้ันเรยีน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  - Clip การจัดการเรยีนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

 14.7 ประชุมตัดสินผลการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา  

 14.8 ประชุมอบรมสัมมนา (มัชฌิมนิเทศ) นิสติฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 

15. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 177883 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2  

 15.1 นิสติปฏิบัติการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา 

 15.2 ปัจฉิมนเิทศนสิิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 15.3 การจัดส่งผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อครูพี่ เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์เพื่อ

ประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวิจัยในช้ันเรยีน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  - Clip การจัดการเรยีนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

 15.6 ประชุมตัดสินผลการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา  
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

16. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 176731 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศกึษา  

 16.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์/นิสติฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

 16.2 ประชุมผู้บริหารและผูบ้ริหารพี่เลีย้งในโรงเรียนฝกึปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 

 16.3 ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 

 16.4 การรายงานตัวของนสิิตเพื่อเข้าฝกึปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

การด าเนินงานระหว่างนสิิตเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

 16.5 นิสติปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

 16.6 การจัดส่งผลงานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาต่อผู้บริหารพี่เลี้ยง/อาจารย์

นิเทศก์เพื่อประเมนิผล  

  - แบบ ปผ 1-7 

   - คลิปวีดโิอการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

  - บัญชลีงเวลา 

 16.7 ประชุมตัดสินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา  

 16.8 ประชุมอบรมสัมมนา (มัชฌิมนิเทศ) นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาระหว่างฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพบริหารการศึกษา 

17. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 176732 ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง

การศกึษา (ฝกึในเขตพืน้ที่การศกึษา) 

 17.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์/นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง

การศกึษา 

 17.2 ประชุมผู้บริหารและผูบ้ริหารพี่เลีย้งในหน่วยงานทางการศกึษา ฝกึปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร

การศกึษา 

 17.3 ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 

 17.4 การรายงานตัวของนิสิตเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง

การศกึษา 

การด าเนินงานระหว่างนิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง

การศกึษา 

 17.5 นิสติปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหนว่ยงานทางการศกึษา 

 17.6 การจัดส่งผลงานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาต่อผู้บริหารพี่เลี้ยงในหน่วยงาน

ทางการศึกษา/อาจารย์นเิทศก์เพื่อประเมนิผล  

  - แบบ ปผ 1-7 

   - คลิปวีดโิอการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
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  - บัญชลีงเวลา 

 17.7 ประชุมตัดสินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา โดย

คณะกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 

 17.8 ประชุมอบรมสัมมนา (ปัจฉิมนิเทศ) นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาระหว่างฝึก

ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

18. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 176831 ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศกึษา 

 18.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์/นสิิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

 18.2 ประชุมผู้บริหารและผู้บริหารพี่เลี้ยงในหน่วยงานทางการศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการ

บริหารการศึกษาในสถานศกึษา 

 18.3 ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

 18.4 การรายงานตัวของนสิิตเพื่อเข้าฝกึปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

การด าเนินงานระหว่างนสิิตเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

 18.5 นิสติปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

 18.6 การจัดส่งผลงานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาต่อผู้บริหารพี่เลี้ยงใน

หนว่ยงานทางการศกึษา/อาจารย์นเิทศก์เพื่อประเมินผล  

  - แบบ ปผ 1-7 

   - คลิปวีดโิอการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

  - บัญชลีงเวลา 

 18.7 ประชุมตัดสินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา  

 18.8 ประชุมอบรมสัมมนา (ปัจฉิมนิเทศ) นสิิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

 

19. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 176832  ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง

การศกึษา 

 19.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์/นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง

การศกึษา 

 19.2 ประชุมผู้บริหารและผู้บริหารพี่เลี้ยงในหน่วยงานทางการศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการ

บริหารการศึกษา 

 19.3 ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

 19.4 การรายงานตัวของนิสิตเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง

การศกึษา 
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การด าเนินงานระหว่างนสิิตเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศกึษาในหน่วยงานทางการศกึษา 

 19.5 นิสติปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศกึษาในหน่วยงานทางการศกึษา 

 19.6 การจัดส่งผลงานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาต่อผู้บริหารพี่เลี้ยงใน

หนว่ยงานทางการศกึษา/อาจารย์นเิทศก์เพื่อประเมินผล  

  - แบบ ปผ 1-7 

   - คลิปวีดโิอการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

  - บัญชลีงเวลา 

 19.7 ประชุมตัดสินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศกึษาในหน่วยงานทางการศกึษา  

 19.8 ประชุมอบรมสัมมนา (ปัจฉิมนิเทศ) นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาระหว่างฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพบริหารการศึกษา 
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5) การเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 

 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 1. โครงการฝกึประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา (ฝกึสอน) ประกอบด้วย 6 กิจกรรม 

  กิจกรรมครั้งที่ 1 ประชุมสัมมนาอาจารย์นเิทศก์ ครั้งที่ 1  

  กิจกรรมครั้งที่ 2 สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  

  กิจกรรมครั้งที่ 3 ประชุมสัมมนาอาจารย์นเิทศก์ ครั้งที่ 2  

  กิจกรรมครั้งที่ 4 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  

  กิจกรรมครั้งที่ 5 อบรมเตรยีมความพร้อมก่อนฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  

  กิจกรรมครั้งที่ 6 ปัจฉิมนเิทศนสิิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  

 2. โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ตั้งแต่พฤษภาคม - มีนาคม) ทั้งหมด 11 เดือน

ของทุกปี 

 

 หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (หลักสูตร 4 ปี) 

 1. โครงการฝกึประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา (ฝกึสอน) ประกอบด้วย 6 กิจกรรม 

  กิจกรรมครั้งที่ 1 ประชุมสัมมนาอาจารย์นเิทศก์ ครั้งที่ 1  

  กิจกรรมครั้งที่ 2 สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  

  กิจกรรมครั้งที่ 3 ประชุมสัมมนาอาจารย์นเิทศก์ ครั้งที่ 2  

  กิจกรรมครั้งที่ 4 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  

  กิจกรรมครั้งที่ 5 อบรมเตรยีมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  

  กิจกรรมครั้งที่ 6 ปัจฉิมนเิทศนสิิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  

 2. โครงการนิเทศนิสติฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู (ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม - มีนาคม) ทั้งหมด 6 เดือน

ของทุกปี 

 

 หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 1. โครงการฝกึปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศกึษาในสถานศกึษา/หนว่ยงานทางการศกึษา 

  กิจกรรมครั้งที่ 1 ประชุมสัมมนา (โรงเรียน, หนว่ยงานทางการศกึษา, นิสติ, อาจารย์) 

  กิจกรรมครั้งที่ 2 นเิทศนสิิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

  กิจกรรมครั้งที่ 3 การจัดนทิรรศการนสิิตปฏิบัติการวชิาชีพบริหารการศกึษา 
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6) กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัมนาจรรยาบรรณ

วิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) 

 โดยมหาวิทยาลัยจะด าเนินโครงการฯ กิจกรรมการสง่เสริมกระบวนการชุมชนฯ ดังนี้ 

 1.  การศกึษาบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพออนไลน์ อย่างนอ้ย 3 บทเรียน 

  ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู/ครูผู้ ช่วยทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเลือกศึกษาบทเรียน

จรรยาบรรณวิชาชีพออนไลน์ อย่างน้อย 3 บทเรียน จากทั้งหมด 9 บทเรียน โดยมีอาจารย์นิเทศก์หรอื

อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ก ากับดูแลจัดการเรยีนรู้ โดยเกณฑ์การผ่าน มีดังนี้ 

   1) ศึกษาบทเรียนอย่างน้อย 3 บทเรียน 

   2) ท ากิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะบทเรียนครบถ้าน 

   3) ท าแบบทดสอบหลังเรยีนผา่น 50 เปอร์เซนต์ขึน้ไป 

 2. พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแหง่การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 3 วงรอบ 

  พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยให้ผู้เตรียม

เข้าสู่วิชาชีพครู/ครูผู้ช่วย ที่มบีทบาทเป็น “ครูผูส้อน (Model Teacher) ปรึกษาหารอืกันกับสมาชิกภายใน

ทีม E-PLC โดยเฉพาะอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง เพื่อวางแผนการด าเนินงานในกระบวนการต่างๆ 

ให้ครบ 3 วงรอบ และส่งชิน้งานในระบบออนไลน์ จ านวน 5 ช้ินงาน 

  2.1  ระดับสถาบันอุดมศกึษา 

     1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์ ผู้บริหาร

สถานศกึษา ศกึษานิเทศก์ และครูต้นแบบหรอืครูผูท้ี่ได้รับรางวัลต่างๆ 

     2) จัดท าปฏิทินการด าเนนิงาน 

     3) ออกแบบกระบวนการก ากับ ติดตามของอาจารย์นเิทศก์ง 

     4) ออกแบบกระบวนการเรียนรู้กับครูตน้แบบหรอืครูผูท้ี่ได้รับรางวัลต่างๆ 

     5) ออกแบบกิจกรรมสะท้อนผลโครงการ 

  2.2 ระดับสถานศกึษา 

     1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

     2) จัดท าปฏิทินการด าเนนิงาน 

     3) ออกแบบกระบวนการก ากับ ติดตาม ระดับสถานศกึษา 

     4) ออกแบบกระบวนการสะท้อนผลรดับสถานศกึษา 

  2.3  การส่งงาน 5 ชิน้และขั้นตอนการด าเนินงาน E-PLC in Action ในระบบออนไลน์ 

    1) การสร้างแผนการด าเนินงานและการสร้างที E-PLC 

    2) การด าเนินงาน E-PLC วงรอบที่ 1 

    3) การด าเนนิงาน E-PLC วงรอบที่ 2 

    4) การด าเนินงาน E-PLC วงรอบที่ 3 
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   5) การสรุปงาน ทั้ง 3 วงรอบ 

 3.  การรายงานผลการด าเนนิงาน 

 

7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 1. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะต่อนสิิตที่ออกฝกึประสบการณ์วชิาชีพทางการศกึษา 

 2. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่อาจารย์นเิทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ

ทางการศึกษา 

 3. จัดท าขอ้มูลการประกันคุณภาพการศกึษาในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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การปฏิบัติงานการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หลักสูตร 4 ปี) 

 

  นสิิตแจ้งช่ือสถานศกึษาท่ีจะเขา้รับการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการสง่

หนังสือความอนุเคราะห์ไป

ยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไม่สามารถรับนสิิตได้  

YES NO 

ปฐมนิเทศ 

ส่งตัวนสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี

ในสถานศึกษา 

แตง่ตัง้อาจารย์นิเทศกฯ์ 

- นิสติด าเนินการแจง้หน่วยฝึกฯวา่โรงเรียนไม่สามารถรบั

นิสิตได ้

- นิสติด าเนินการส ารวจสถานฝึกประสบการณ์วิขาชีพอีก

ครั้งแล้วแจง้รายช่ือที่เจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 

 

- สถานศกึษากรอกแบบตอบรับใน google form 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- สถานศกึษาแจง้เหตุผลที่ไม่สามารถรับนสิิตได้ 
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นสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพีในสถานศกึษา 

ประเมนิผล

ส่งเกรด 

ปัจฉิม

นเิทศ 

ส่งรายช่ือผู้ส าเร็จ

การศึกษาเขา้ระบบ KSP 

BUNDIT 

สอบขอรับใบประกอบวิชาชพี

คร ู

จัดนิทรรศการการฝึก

ฯ 

มัชฌิมนิเทศ 

ยื่นคาดว่าส าเร็จการศึกษา 
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การปฏิบัติงานการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) 

 

  นสิิตแจ้งช่ือสถานศกึษาท่ีจะเขา้รับการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการสง่

หนังสือความอนุเคราะห์ไป

ยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไม่สามารถรับนสิิตได้ 

YES NO 

ปฐมนิเทศ 

ส่งตัวนสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี

ในสถานศึกษา 

แตง่ตัง้อาจารย์นิเทศกฯ์ 
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นสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

ในสถานศึกษา (ภาคการศกึษาปลาย) 

ปัจฉิมนิเทศ 

ประเมินผล/ส่งเกรด 

ส าเร็จการศึกษา 

ขอรับใบประกอบวิชาชพีครู 

ยื่นเอกสารคาดว่าส าเร็จการศึกษา 

จัดนิทรรศการการฝึกฯ 

นสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

ในสถานศึกษา (ภาคการศกึษาตน้) 

ประเมินผล/ส่งเกรด 

ส่งผลงานการฝึกประสบการณว์ชิาชีพครูต่อครูพ่ี

เลีย้ง/อาจารย์นิเทศกเ์พื่อประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวจิัยในชัน้เรียน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  - บัญชลีงเวลา 
 

สัมมนา

ระหว่างฝึก 
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การปฏิบัติงานการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) 

 

  นสิิตแจ้งช่ือสถานศกึษาท่ีจะเขา้รับการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการสง่

หนังสือความอนุเคราะห์ไป

ยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไม่สามารถรับนสิิตได้ 

YES NO 

ปฐมนิเทศ 

ส่งตัวนสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี

ในสถานศึกษา 

แตง่ตัง้อาจารย์นิเทศกฯ์ 
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นสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

ในสถานศึกษา (ภาคการศกึษาปลาย) 

ปัจฉิมนิเทศ 

ประเมินผล/ส่งเกรด 

ส าเร็จการศึกษา 

สอบขอรับใบประกอบวิชาชพี

คร ู

1. สัมมนาอาจารย์นิเทศก ์

2. ส่งผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูตอ่ครูพี่

เลีย้ง/อาจารย์นิเทศกเ์พื่อประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวจิัยในชัน้เรียน 

  - โครงการพัฒนาการเรียนรู้ 

  - Clip การจัดการเรียนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

3. ยื่นเอกสารคาดว่าส าเร็จการศกึษา 

จัดนิทรรศการการฝึกฯ 

นสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

ในสถานศึกษา (ภาคการศกึษาตน้) 

ประเมินผล/ส่งเกรด 

ส่งผลงานการฝึกประสบการณว์ชิาชีพครูต่อครู

พี่เลีย้ง/อาจารย์นิเทศกเ์พื่อประเมนิผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวจิัยในชัน้เรียน 

  - โครงการพัฒนาการเรียนรู้ 

  - Clip การจัดการเรียนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 
 

สัมมนา

ระหว่างฝึก 
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ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 

 

  
นสิิตแจ้งช่ือสถานศกึษาท่ีจะเขา้รับการ 

ฝึกปฏบัิตกิารวชิาชีพฯ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการสง่

หนังสือความอนุเคราะห์ไป

ยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไม่สามารถรับนสิิตได ้ 

YES NO 

ปฐมนิเทศ 

ส่งตัวนสิิตเข้ารับการฝึกปฏบัิติวชิาชีพบริหาร

การศึกษาในสถานศึกษา 

แตง่ตัง้อาจารย์นิเทศกฯ์ 

- นิสติด าเนินการแจง้หน่วยฝึกฯหกาโรงเรียนไม่สามารถรับ

นิสิตได ้

- นิสติด าเนินการส ารวจสถานฝึกปฏิบตัิวิขาชีพอีกครั้งแล้ว

แจ้งรายช่ือที่เจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

 

- สถานศกึษากรอกแบบตอบรับใน google form 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- สถานศกึษาแจง้เหตุผลที่ไม่สามารถรับนสิิตได้ 
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นิสิตเข้ารับการฝึกปฏบิัติวชิาชีพการบรหิารการศึกษาในสถานศกึษา 

ประเมนิผล

ส่งเกรด 

ปัจฉิม

นเิทศ 

ส่งรายช่ือผู้ส าเร็จ

การศึกษาเขา้ระบบ KSP 

BUNDIT 

ขอรับใบประกอบวิชาชพี

ผู้บริหาร 

จัดนิทรรศการการฝึก

ฯ 

มัชฌิมนิเทศ 

ยื่นคาดว่าส าเร็จการศึกษา 
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ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 

 

  
นสิิตแจ้งช่ือหนว่ยงานทางการศกึษาท่ีจะเขา้รับ

การฝึกปฏบัิตกิารวชิาชีพฯ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการสง่

หนังสือความอนุเคราะห์ไป

ยังหนว่ยงานทางการศกึษา 

หน่วยงานทางการศึกษา 

ยนิดีรับนิสิตฯ 

หน่วยงานทางการศึกษา 

ไม่สามารถรับนิสิตได้  

YES NO 

ปฐมนิเทศ 

ส่งตัวนสิิตเข้ารับการฝึกปฏบัิติวชิาชีพการ

บริหารการศึกษาในหนว่ยงานทางการศกึษา 

แตง่ตัง้อาจารย์นิเทศกฯ์ 

- นิสติด าเนินการแจง้หน่วยฝึกฯ หากหน่วยงานทางการ

ศึกษาไม่สามารถรับนิสิตได ้

- นิสติด าเนินการส ารวจสถานฝึกปฏิบตัิวิชาชีพอีกครั้งแล้ว

แจ้งรายช่ือที่เจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

 

- หน่วยงานทางการศกึษากรอกแบบตอบรับใน 

google form ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- หน่วยงานทางการศกึษาแจง้เหตุผลที่ไม่สามารถ

รับนิสติได ้
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นิสิตเข้ารับการฝึกปฏบิัติวชิาชีพการบรหิารการศึกษา 

ในหน่วยงานทางการศึกษา 

ประเมนิผล

ส่งเกรด 

ปัจฉิม

นเิทศ 

ส่งรายช่ือผู้ส าเร็จ

การศึกษาเขา้ระบบ KSP 

BUNDIT 

ขอรับใบประกอบวิชาชพี

ผู้บริหาร 

จัดนิทรรศการการฝึก

ฯ 

มัชฌิมนิเทศ 

ยื่นคาดว่าส าเร็จการศึกษา 

27



1.  การขออนุมัติค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ ค าสั่ง

แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา,ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนนิงานฝึกประสบการณว์ิชาชีพ เป็นต้น 

 1)  ตรวจสอบรายชื่อ ให้ถูกตามเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง หรอืตามระเบียบ หลักเกณฑ์ตา่ง ๆ 

 2) (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

 3) ตรวจสอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

 4) จัดท าบันทึกข้อความ และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

 5) เสนอหัวหน้างาน 

 6) เสนอคณบดีหรือผู้รักษาการแทน 

 7) เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อลงนามค าสั่ง 

 

 

 

 

 

 

  

ตรวจสอบรายช่ือ 

เพื่อจัดท าค าสั่ง 

(ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัย

พะเยา 

(ตรวจสอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัย

พะเยาพะเยา 

จัดท าบันทึกข้อความและค าสั่งฯ 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 

ปรับแก้ไข 
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2. การขออนุมัติค าสั่งวิทยาลัยการศึกษา ทีเ่กี่ยวกับการฝึกประสบการณว์ิชาชีพทางการศึกษา 

 1)  ตรวจสอบรายชื่อ ให้ถูกตามเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง หรอืตามระเบียบ หลักเกณฑ์ตา่ง ๆ 

 2) (ร่าง) ค าสั่งวิทยาลัยการศกึษา 

 3) ตรวจสอบ (ร่าง) ค าสั่งวิทยาลัยการศกึษา 

 4) จัดท าบันทึกข้อความ และค าสั่งวิทยาลัยการศกึษา 

 5) เสนอหัวหน้างาน 

 6) เสนอคณบดีลงนาม 

 7) เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อลงนามค าสั่ง 

 

 

 

 

 

 

  

ตรวจสอบรายช่ือ 

เพื่อจัดท าค าสั่ง 

(ร่าง) ค าสั่งวทิยาลัยการศึกษา 

ตรวจสอบ (ร่าง) ค าสั่งวทิยาลัยการศึกษา 

จัดท าบันทึกข้อความและค าสั่งฯ 

เสนอหัวหน้างาน 

คณบดีลงนาม 

ปรับแก้ไข 
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3.  การขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ทีเ่กี่ยวกับการฝึกประสบการณว์ิชาชีพทางการศึกษา 

 1)  ตรวจสอบการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถูกตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือตาม

ระเบียบ หลักเกณฑต์่าง ๆ 

 2) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 3) ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 4) จัดท าบันทึกข้อความ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 5) เสนอหัวหน้างาน 

 6) เสนอคณบดีหรือผู้รักษาการแทน 

 7) เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

  

ตรวจสอบการจัดท า

ประกาศ 

(ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัย

พะเยา 

ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัย

พะเยาพะเยา 

จัดท าบันทึกข้อความและประกาศฯ

ฯ 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 

ปรับแก้ไข 
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4. การขออนุมัติประกาศวิทยาลัยการศึกษา ทีเ่กี่ยวกับการฝึกประสบการณว์ิชาชีพทางการศึกษา 

 1)  ตรวจสอบรายชื่อ ให้ถูกตามเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง หรอืตามระเบียบ หลักเกณฑ์ตา่ง ๆ 

 2) (ร่าง) ประกาศวทิยาลัยการศกึษา 

 3) ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศวทิยาลัยการศกึษา 

 4) จัดท าบันทึกข้อความ และประกาศวทิยาลัยการศกึษา 

 5) เสนอหัวหน้างาน 

 6) เสนอคณบดีลงนาม 

 7) เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อลงนามประกาศ 

 

 

 

 

 

 

  

ตรวจสอบรายช่ือ 

เพื่อจัดท าค าสั่ง 

(ร่าง) ประกาศวิทยาลัยการศึกษา 

ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยการศึกษา 

จัดท าบันทึกข้อความและประกาศ

ฯ 

เสนอหัวหน้างาน 

คณบดีลงนาม 

ปรับแก้ไข 
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การฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู 
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5.  การจัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระดับปริญญาตรี 

 1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู (ระดับปริญญาตรี) 

 2) ออกแบบ, (ร่าง) คู่มอืการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู (ระดับปริญญาตรี) ประกอบด้วย 

  2.1 บทน า 

  2.2 ปฏิทินการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

  2.3 ทิศทางและกระบวนการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

  2.4 แบบเสนอโครงการ 

  2.5 แบบฟอร์มประวัตนิิสิต 

  2.6 บันทึกการนัดหมายกับอาจารย์นเิทศก์และครูพี่เลี้ยง 

  2.7 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

  2.8 บันทึกกิจกรรมที่โรงเรยีนมอบหมายระหว่างฝึกสอน 

  2.9 บันทึกการปฏิบัติการสอน 

  2.10 บันทึกความรูส้ึกที่มตี่อการปฏิบัติการสอน 

  2.11 เอกสารส าหรับอาจารย์นเิทศก์ 

   - อน.1 แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอน 

   - อน.2 แบบประเมินผลการจัดการเรียนรูใ้นสาขาวิชาเฉพาะ 

   - อน.3 แบบประเมินคุณลักษณะของความเป็นครู 

   - อน.4 แบบประเมินงานวิจัยในช้ันเรยีน 

   - อน.5 แบบประเมิน Clip การจัดการเรียนรู้ 

  2.12 เอกสารส าหรับครูพี่เลี้ยง 

   - พล.1 แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอน 

   - พล.2 แบบประเมินผลการจัดการเรยีนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 

   - พล.3 แบบประเมินคุณลักษณะของความเป็นครู 

   - พล.4 แบบประเมินงานวิจัยในช้ันเรยีน 

   - พล.5 บันทึกการตรวจสมุดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการสอน 

   - พล.6 แบบประเมินการปฏิบัติงานกิจกรรมอื่นๆ 

   - พล.7 แบบประเมิน Clip การจัดการเรียนรู้ 

  2.13 แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ส าหรับผู้บริหาร 

  2.14 แบบบันทึกปฏิบัติงานประจ าวัน 

 3) เสนอหัวหน้างาน 

 4) เสนอรองคณบดีฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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 5) เสนอคณบดีให้ความเห็นชอบ 

 6) จัดท ารูปเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

  

รวบรวมขอ้มูล 

ออกแบบ, (ร่าง) คู่มอืฝึกฯ 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอรองคณบดีฯ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดท ารูปเล่ม 

ปรับแก้ไข 

เสนอคณบดีฯ  
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6.  การจัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระดับบัณฑิตศกึษา 

 1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู (ระดับบัณฑติศกึษา) 

 2) ออกแบบ, (ร่าง) คู่มอืการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู (ระดับบัณฑติศกึษา) ประกอบด้วย 

  2.1 ตอนที่ 1 แนวทางการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ระดับบัณฑติศกึษา 

   - บทที่ 1 บทน า 

   - บทที่ 2 ทิศทางการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

   - บทที่ 3 หน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

   - บทที่ 4 แผนการท างานร่วมกันระหว่างหนว่ยงานและบุคคลกรที่เกี่ยวข้องกับการ

ฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู 

   - บทที่ 5 กระบวนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศกึษา 

  2.2 ตอนที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

   - แบบเสนอโครงการ 

   - วิจัยในชั้นเรียน 

   - แบบฟอร์มประวัตินสิิต 

   - บันทึกการนัดหมายกับอาจารย์นเิทศและครูพี่เลี้ยง 

   - สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมสัมมนาระหว่างฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู 

   - บันทึกกิจกรรมที่โรงเรยีนมอบหมายระหว่างฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู 

   - บันทึกการปฏิบัติการสอน 

   - บันทึกความรูส้ึกที่มตี่อการปฏิบัติการสอน 

   - ดัชนีเอกสารส าหรับอาจารย์นเิทศ 

     - อน.1 แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอน 

     - อน.2 แบบประเมินผลการจัดการเรยีนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 

     - อน.3 แบบประเมินคุณลักษณะของความเป็นครู 

     - อน.4 แบบประเมินงานวิจัยในช้ันเรยีน 

     - อน.5 แบบประเมิน Clip การจัดการเรียนรู้ 

   - ดัชนีเอกสารส าหรับครูพี่เลีย้ง 

    - พล.1 แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอน 

    - พล.2 แบบประเมินผลการจัดการเรยีนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 

    - พล.3 แบบประเมินคุณลักษณะของความเป็นครู 

    - พล.4 แบบประเมินงานวิจัยในช้ันเรยีน 

    - พล.5 บันทึกการตรวจสมุดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการสอน 
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    - พล.6 แบบประเมินการปฏิบัติงานกิจกรรมอื่นๆ 

    - พล.7 แบบประเมิน Clip การจัดการเรียนรู้ 

   - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูส าหรับผูบ้ริหารสถานศกึษา 

   - แบบบันทึกปฏิบัติงานประจ าวัน 

 3) เสนอหัวหน้างาน 

 4) เสนอรองคณบดีฯ ที่เกี่ยวข้อง 

 5) เสนอคณบดีให้ความเห็นชอบ 

 6) จัดท ารูปเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

  

รวบรวมขอ้มูล 

ออกแบบ, (ร่าง) คู่มอืฝึกฯ 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอรองคณบดีฯ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดท ารูปเล่ม 

ปรับแก้ไข 

เสนอคณบดีฯ  
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7. การส่งนิสิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นสิิตแจ้งช่ือสถานศกึษาท่ีจะเขา้รับการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการสง่

หนังสือความอนุเคราะห์ไป

ยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไม่สามารถรับนสิิตได้ 

YES NO 

ปฐมนิเทศ 

นสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

ในสถานศึกษา 

ส่งตัวนสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี

ในสถานศึกษา 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 

 

8. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 161141 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

    (นิสติช้ันปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย) 

 1) ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

 2) ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นสิิต 

 3) นิสติด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธิบายรายวิชา 

 4) นิสติส่งงานตามภาระงาน ในระบบ Google Site 

 5) ประเมินผลงานของนิสิต 

 6) บันทึกคะแนนในระบบการประเมิน Online 

 7) ตัดสินผลการเรียน 
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ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นิสิต 

นิสติแจ้งโรงเรียนที่ประสงค์เข้าฝกึปฏิบัติการสอน

ในสถานศกึษา 

หนว่ยฝึกฯ ตรวจสอบรายชื่อ 

หนว่ยฝึกฯส่งหนังสอืขอความ

อนุเคราะห์ไปยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไมส่ามารถรับนสิิตฯ

ฯ 

นสิิตเข้าฝึกปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 

นสิิตด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธบิาย

รายวชิา/ส่งงานในระบบ Google Site 

ประเมินผลงานนสิิต/บันทึกคะแนน 

/ตัดสนิผลการเรียน 

NO YES 
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9. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 161241 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  

    (นิสติช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย) 

 1) ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

 2) ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นสิิต 

 3) นิสติด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธิบายรายวิชา 

 4) นิสติส่งงานตามภาระงาน ในระบบ Google Site 

 5) ประเมินผลงานของนิสิต 

 6) บันทึกคะแนนในระบบการประเมิน Online 

 7) ตัดสินผลการเรียน 
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ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นิสิต 

นิสติแจ้งโรงเรียนที่ประสงค์เข้าฝกึปฏิบัติการสอน

ในสถานศกึษา 

หนว่ยฝึกฯ ตรวจสอบรายชื่อ 

หนว่ยฝึกฯส่งหนังสอืขอความ

อนุเคราะห์ไปยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไมส่ามารถรับนสิิตฯ

ฯ 

นสิิตเข้าฝึกปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 

นสิิตด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธบิาย

รายวชิา/ส่งงานในระบบ Google Site 

ประเมินผลงานนสิิต/บันทึกคะแนน 

/ตัดสนิผลการเรียน 

NO YES 

41



10. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 161340 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  

    (นิสติช้ันปีที่ 3 ภาคการศกึษาต้น) 

 1) ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

 2) ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นสิิต 

 3) นิสติด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธิบายรายวิชา 

 4) นิสติส่งงานตามภาระงาน ในระบบ Google Site 

 5) ประเมินผลงานของนิสิต 

 6) บันทึกคะแนนในระบบการประเมิน Online 

 7) ตัดสินผลการเรียน 
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ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นิสิต 

นิสติแจ้งโรงเรียนที่ประสงค์เข้าฝกึปฏิบัติการสอน

ในสถานศกึษา 

หนว่ยฝึกฯ ตรวจสอบรายชื่อ 

หนว่ยฝึกฯส่งหนังสอืขอความ

อนุเคราะห์ไปยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไมส่ามารถรับนสิิตฯ

ฯ 

นสิิตเข้าฝึกปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 

นสิิตด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธบิาย

รายวชิา/ส่งงานในระบบ Google Site 

ประเมินผลงานนสิิต/บันทึกคะแนน 

/ตัดสนิผลการเรียน 

NO YES 
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11. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 161341 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  

    (นิสติช้ันปีที่ 3 ภาคการศกึษาปลาย) 

 1) ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

 2) ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นสิิต 

 3) นิสติด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธิบายรายวิชา 

 4) นิสติส่งงานตามภาระงาน ในระบบ Google Site 

 5) ประเมินผลงานของนิสิต 

 6) บันทึกคะแนนในระบบการประเมิน Online 

 7) ตัดสินผลการเรียน 
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ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นิสิต 

นิสติแจ้งโรงเรียนที่ประสงค์เข้าฝกึปฏิบัติการสอน

ในสถานศกึษา 

หนว่ยฝึกฯ ตรวจสอบรายชื่อ 

หนว่ยฝึกฯส่งหนังสอืขอความ

อนุเคราะห์ไปยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไมส่ามารถรับนสิิตฯ

ฯ 

นสิิตเข้าฝึกปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 

นสิิตด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธบิาย

รายวชิา/ส่งงานในระบบ Google Site 

ประเมินผลงานนสิิต/บันทึกคะแนน 

/ตัดสนิผลการเรียน 

NO YES 

45



12. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 161441 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  

     (นิสติช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย) 

 1) ประชุมสัมมนาอาจารย์นเิทศก์นสิิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 2) ประชุมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 3) ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 4) การรายงานตัวของนสิิตเพื่อเข้าฝกึประสบการณว์ิชาชีพในสถานศกึษา 

 5) นิสติปฏิบัติการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา 

 6) ปัจฉิมนเิทศนสิิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 7)  การจัดสง่ผลงานการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูตอ่ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นเิทศก์เพื่อประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวิจัยในช้ันเรยีน 

  - โครงการพัฒนาการเรียนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

 8)  ประชุมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 
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  นสิิตแจ้งช่ือสถานศกึษาท่ีจะเขา้รับการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการสง่

หนังสือความอนุเคราะห์ไป

ยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไม่สามารถรับนสิิตได้ 

YES NO 

ปฐมนิเทศ 

ส่งตัวนสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี

ในสถานศึกษา 

แตง่ตัง้อาจารย์นิเทศกฯ์ 
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นสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

ในสถานศึกษา 

ปัจฉิมนิเทศ 

ประเมินผล/ส่งเกรด 

ส าเร็จการศึกษา 

สอบขอรับใบประกอบวชิาชีพ

คร ู

1. ประชุมอบรมสัมมนา (มัชฌิมนเิทศ) นิสติฝึก 

2. ยื่นเอกสารคาดว่าส าเร็จการศกึษา 

จัดนิทรรศการการฝึกฯ 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  

 

13. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชีพครู 

    (นิสติช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาต้น (การสังเกตการสอน)) 

 1) ประชุมนสิิต เพื่อรับฟังการช้ีแจงตามค าอธิบายรายวิชา 

 2) ก าหนดวันที่นิสติสามารถออกสังเกต (สังเกตการณ์ฯเป็นเวลา 5 วันท าการ 30 ช่ัวโมง) 

 3) แจ้งแบบฟอร์มตา่งๆในการออกสังเกตการณฯ์และบัญชลีงเวลา 

 4) จัดท าหนังสือขออนุญาตโรงเรียนใหน้ิสติออกสังเกตการณฯ์ 

 5) นิสติออกสังเกตการสอน 

 6) อัพเดต ระบบ Google Site การส่งงานการสังเกตการณฯ์ให้เป็นปัจจุบัน 

 7) สถานศกึษาประเมินการสังเกตการณฯ์ 

 8) ประเมินผลรายวิชา โดยประสงค์ขอรับข้อมูลผลการประเมินจาก สถานศึกษา อาจารย์

นิเทศก์ ฝา่ยฝึกประสบการณว์ิชาชีพฯ 

 9) กรอกผลการประเมิน Online 

 10) ประชุมตัดสินผล 
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ประชุมช้ีแจงนิสิตและอาจารย์ผูส้อนรายวชิา 

161411 

นสิิตแจ้งโรงเรียนท่ีประสงค์สังเกตการสอน 

หนว่ยฝึกตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกส่งหนังสอื

ขอความอนุเคราะห์

ไปยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับฯ สถานศกึษาไม่สามารถรับนสิิตฯได ้

หนว่ยฝึกส่งหนังสอืสง่ตัวนิสติเขา้

สังเกตการสอนในสถานศกึษา 

นสิิตเข้าสังเกตการสอนในสถานศกึษา 

สถานศึกษาประเมินการสังเกตการสอนฯ /นิสิตส่งงานเล่มสังเกตการสอนเข้าระบบ site 

ประเมินผล/กรอกผลการประเมิน/ตัดสนิผลฯ 
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14. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 

    (นิสติช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย (การทดลองสอน)) 

 1) ประชุมนสิิต 

 2) ประชุมอาจารย์นเิทศก์ 

 2) ก าหนดวันที่นิสติสามารถออกทดลองสอน (ทดลองสอนเป็นเวลา 10 วันท าการ 60 ช่ัวโมง) 

 3) แจ้งแบบฟอร์มตา่งๆในการออกทดลองสอนและบัญชลีงเวลา 

 4) จัดท าหนังสือขออนุญาตโรงเรียนใหน้ิสติออกทดลองสอน 

 5) นิสติออกทดลองสอน 

 6) อัพเดต ระบบ Google Site การส่งงานการออกทดลองสอนให้เป็นปัจจุบัน 

 7) สถานศกึษาประเมินการทดลองสอน 

 8) ประเมินผลรายวิชา โดยประสงค์ขอรับข้อมูลผลการประเมินจาก สถานศึกษา อาจารย์

นิเทศก์ ฝา่ยฝึกประสบการณว์ิชาชีพฯ 

 9) กรอกผลการประเมิน Online 

 10) ประชุมตัดสินผล 
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ประชุมช้ีแจงนิสิตและอาจารย์นิเทศก์ 

 161413 

 

นสิิตแจ้งโรงเรียนท่ีประสงค์ทดลองสอน 

หนว่ยฝึกตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกส่งหนังสอื

ขอความอนุเคราะห์

ไปยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับฯ สถานศกึษาไม่สามารถรับนสิิตฯได ้

หนว่ยฝึกส่งหนังสอืสง่ตัวนิสติเขา้

ทดลองสอนในสถานศกึษา 

นสิิตเข้าทดลองสอนในสถานศกึษา 

สถานศึกษาประเมินการสงัเกตการสอนฯ /นิสิตส่งงานเล่มสงัเกตการสอนเข้าระบบ site 

ประเมินผล/กรอกผลการประเมิน/ตัดสนิผลฯ 
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15. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 161511 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

    (นิสติช้ันปีที่ 5 ภาคการศกึษาต้น)  

การเตรียมการก่อนสง่นสิิตเข้าฝกึประสบการณว์ิชาชีพในสถานศกึษา 

 1) ประชุมสัมมนาอาจารย์นเิทศก์ 

 2) ประชุมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 3) ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 4) การรายงานตัวของนสิิตเพื่อเข้าฝกึประสบการณว์ิชาชีพในสถานศกึษา 

การด าเนินงานระหว่างนสิิตเข้าฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานศกึษา 

 5) นิสติปฏิบัติการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา 

 6)  การจัดสง่ผลงานการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูตอ่ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นเิทศก์เพื่อประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวิจัยในช้ันเรยีน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  - Clip การจัดการเรยีนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

 7) ประชุมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 

 8) ประชุมอบรมสัมมนา (มัชฌิมนิเทศ) นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ 
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  นสิิตแจ้งช่ือสถานศกึษาท่ีจะเขา้รับการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการสง่

หนังสือความอนุเคราะห์ไป

ยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไม่สามารถรับนสิิตได้ 

YES NO 

ปฐมนิเทศ 

ส่งตัวนสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี

ในสถานศึกษา 

แตง่ตัง้อาจารย์นิเทศกฯ์ 
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นสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

ในสถานศึกษา (ภาคการศกึษาตน้) 

ประเมินผล/ส่งเกรด 

ส่งผลงานการฝึกประสบการณว์ชิาชีพครูต่อครูพ่ี

เลีย้ง/อาจารย์นิเทศกเ์พื่อประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวจิัยในชัน้เรียน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  - Clip การจัดการเรียนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 
 

สัมมนา

ระหว่างฝึก 
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16. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 161512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

    (นิสติช้ันปีที่ 5 ภาคการศกึษาปลาย) 

การด าเนินงานระหว่างนสิิตเข้าฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานศกึษา 

 1) นิสติปฏิบัติการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา 

 2) การจัดส่งผลงานการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูตอ่ครูพี่เลีย้ง/อาจารย์นิเทศก์เพื่อประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวิจัยในช้ันเรยีน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  - Clip การจัดการเรยีนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

 3) ประชุมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 

 4) ปัจฉิมนเิทศนสิิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

ในสถานศึกษา (ภาคการศกึษาปลาย) 

ปัจฉิมนิเทศ 

ประเมินผล/ส่งเกรด 

ส าเร็จการศึกษา 

ขอรับใบประกอบวิชาชพีครู 

ยื่นเอกสารคาดว่าส าเร็จการศึกษา 

จัดนิทรรศการการฝึกฯ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

17. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 177718 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 

 1) ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

 2) ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นิสิต 

 3) นิสติด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธิบายรายวิชา 

 4) นิสติส่งงานตามภาระงาน ในระบบ Google Site 

 5) ประเมินผลงานของนสิิต 

 6) บันทึกคะแนนในระบบการประเมนิ Online 

 7) ตัดสินผลการเรียน 
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ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นิสิต 

นิสติแจ้งโรงเรียนที่ประสงค์เข้าฝกึประสบการณ์

วิชาชีพระหว่างเรียน 

หนว่ยฝึกฯ ตรวจสอบรายชื่อ 

หนว่ยฝึกฯส่งหนังสอืขอความ

อนุเคราะห์ไปยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไมส่ามารถรับนสิิตฯ

ฯ 

นสิิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชพีระหว่างเรียน 

นสิิตด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธบิาย

รายวชิา/ส่งงานในระบบ Google Site 

ประเมินผลงานนสิิต/บันทึกคะแนน 

/ตัดสนิผลการเรียน 

NO YES 
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18. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 177762 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

 1 ประชุมสัมมนาอาจารย์นเิทศก์นสิิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 2 ประชุมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 3 ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 4 การรายงานตัวของนสิิตเพื่อเข้าฝกึประสบการณว์ิชาชีพในสถานศกึษา 

 5 นิสติปฏิบัติการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา 

 6  การจัดสง่ผลงานการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูตอ่ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นเิทศก์เพื่อประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวิจัยในช้ันเรยีน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  - Clip การจัดการเรยีนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

 7 ประชุมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 

 8 ประชุมอบรมสัมมนา (มัชฌิมนเิทศ) นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูระหว่างฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ 
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นสิิตแจ้งช่ือสถานศกึษาท่ีจะเขา้รับการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการสง่

หนังสือความอนุเคราะห์ไป

ยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไม่สามารถรับนสิิตได้ 

YES NO 

ปฐมนิเทศ 

ส่งตัวนสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี

ในสถานศึกษา 

แตง่ตัง้อาจารย์นิเทศกฯ์ 

60



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

ในสถานศึกษา (ภาคการศกึษาตน้) 

ประเมินผล/ส่งเกรด 

ส่งผลงานการฝึกประสบการณว์ชิาชีพครูต่อครูพ่ี

เลีย้ง/อาจารย์นิเทศกเ์พื่อประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวจิัยในชัน้เรียน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  - Clip การจัดการเรียนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 
 

สัมมนา

ระหว่างฝึก 
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19. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 177763 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

 1) นิสติปฏิบัติการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา 

 2) ปัจฉิมนเิทศนสิิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 3) การจัดสง่ผลงานการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูตอ่ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นเิทศก์เพื่อประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวิจัยในช้ันเรยีน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  - Clip การจัดการเรยีนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

 4) ประชุมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

ในสถานศึกษา (ภาคการศกึษาปลาย) 

ปัจฉิมนิเทศ 

ประเมินผล/ส่งเกรด 

ส าเร็จการศึกษา 

1. สัมมนาอาจารยน์เิทศก์ 

2. ส่งผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูตอ่ครูพี่

เลีย้ง/อาจารย์นิเทศกเ์พื่อประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวจิัยในชัน้เรียน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  - Clip การจัดการเรียนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

3. ยื่นเอกสารคาดว่าส าเร็จการศกึษา 

จัดนิทรรศการการฝึกฯ 

สอบขอรับใบประกอบวิชาชพี

คร ู
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

20.  ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 177881 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน  

 1) ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

 2) ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นิสิต 

 3) นิสติด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธิบายรายวิชา 

 4) นิสติส่งงานตามภาระงาน ในระบบ Google Site 

 5) ประเมินผลงานของนสิิต 

 6) บันทึกคะแนนในระบบการประเมนิ Online 

 7) ตัดสินผลการเรียน 
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ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา 

ประชุมอาจารย์ประจ ารายวิชา/นิสิต 

นิสติแจ้งโรงเรียนที่ประสงค์เข้าฝกึประสบการณ์

วิชาชีพระหว่างเรียน 

หนว่ยฝึกฯ ตรวจสอบรายชื่อ 

หนว่ยฝึกฯส่งหนังสอืขอความ

อนุเคราะห์ไปยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไมส่ามารถรับนสิิตฯ

ฯ 

นสิิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชพีระหว่างเรียน 

นสิิตด าเนนิการตามภาระงานตามค าอธบิาย

รายวชิา/ส่งงานในระบบ Google Site 

ประเมินผลงานนสิิต/บันทึกคะแนน 

/ตัดสนิผลการเรียน 

NO YES 
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21. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 177882 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

 1) ประชุมสัมมนาอาจารย์นเิทศก์นสิิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 2) ประชุมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 3) ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 4) การรายงานตัวของนสิิตเพื่อเข้าฝกึประสบการณว์ิชาชีพในสถานศกึษา 

 5) นิสติปฏิบัติการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา 

 6)  การจัดสง่ผลงานการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูตอ่ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นเิทศก์เพื่อประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวิจัยในช้ันเรยีน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  - Clip การจัดการเรยีนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

 7) ประชุมตัดสินผลการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา  

 8) ประชุมอบรมสัมมนา (มัชฌิมนิเทศ) นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ 
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นสิิตแจ้งช่ือสถานศกึษาท่ีจะเขา้รับการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการสง่

หนังสือความอนุเคราะห์ไป

ยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไม่สามารถรับนสิิตได้ 

YES NO 

ปฐมนิเทศ 

ส่งตัวนสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี

ในสถานศึกษา 

แตง่ตัง้อาจารย์นิเทศกฯ์ 
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นสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

ในสถานศึกษา (ภาคการศกึษาตน้) 

ประเมินผล/ส่งเกรด 

ส่งผลงานการฝึกประสบการณว์ชิาชีพครูต่อครูพ่ี

เลีย้ง/อาจารย์นิเทศก์เพื่อประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวจิัยในชัน้เรียน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  - Clip การจัดการเรียนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 
 

สัมมนา

ระหว่างฝึก 
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22. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 177883 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  

 1) นิสติปฏิบัติการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา 

 2) ปัจฉิมนเิทศนสิิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 3) การจัดสง่ผลงานการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูตอ่ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นเิทศก์เพื่อประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวิจัยในช้ันเรยีน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  - Clip การจัดการเรยีนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

 4) ประชุมตัดสินผลการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นสิิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

ในสถานศึกษา (ภาคการศกึษาปลาย) 

ปัจฉิมนิเทศ 

ประเมินผล/ส่งเกรด 

ส าเร็จการศึกษา 

1. สัมมนาอาจารย์นิเทศก ์

2. ส่งผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูตอ่            

ครูพ่ีเลีย้ง/อาจารย์นิเทศกเ์พื่อประเมินผล  

  - บันทึกประจ าวัน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - งานวจิัยในชัน้เรียน 

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  - Clip การจัดการเรียนรู้ 

  - บัญชลีงเวลา 

3. ยื่นเอกสารคาดว่าส าเร็จการศกึษา 

จัดนิทรรศการการฝึกฯ 

สอบรับใบประกอบวิชาชพี

คร ู
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23. การสร้าง Google Site ส่งงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 
สร้าง sitegoogle.com ส าหรับการสง่งาน 

สร้างแบบฟอร์มส าหรับส่งภาระงานฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี 

สร้างฟอร์มส าหรับตรวจสอบการสง่

ภาระงาน 

สร้างฟอร์มส าหรับอาจารย์นิเทศก์

วพิากษภ์าระงาน 

สร้างฟอร์มส าหรับตรวจสอบการ

วพิากษข์องอาจารย์นิเทศก์ 

สร้างฟอร์มส าหรับส่ง VDO Clip 

การสอน 

ตรวจสอบการแสดงผล 
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24. ขั้นตอนการวิพากษ์ภาระงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในระบบ Google site 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นสิิตส่งภาระงานเข้าระบบ Google site ตามวงรอบท่ี

ก าหนด 

อาจารย์นิเทศกว์พิากษภ์าระงานท่ีนิสติสง่เข้ามาใน

ระบบ site ตามวงรอบ 

นสิิตตรวจสอบข้อมูลการวพิากษ์

ของอาจารย์นิเทศก์ 

อาจารย์นิเทศกว์พิากษต์รวจสอบการวพิากษ ์
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25. ขั้นตอนการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. เข้าเว็บไซต์ http://cce.up.ac.th/cce_ms  

2. ลงช่ือเข้าใช้ (โดยใช้ Username และ Password เดียวกับระบบ reg.up.ac.th) 

 

3. กดที่ “ประเมินผล” เพื่อประเมินผลการฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

sss@up.ac.th 
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4. กดที่ “ประเมินผล” เพื่อประเมินผลการฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู 
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5. หลังจากประเมินผลเรยีบร้อยแล้วกด “บันทึก” เพื่อส่งผลคะแนน 

 

6. หลังจากประเมินนิสิตครบทุกคนแลว้ใหก้ดพิมพ์รายชื่อ ลงลายมือชื่อแล้วน าส่ง ฝ่ายฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 
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26. การเบิกจ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 1) การประชุมสัมมนา 

  - ส ารวจวันที่และเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้วันและเวลาการประชุมสัมมนา 

  - ท าบันทึกข้อความขออนุมัติคา่ใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา/บันทึกข้อความขออนุมัติ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ค่าวิทยากรและยืมเงินทดรองจา่ย 

  - ท าบันทึกข้อความหนังสอืเชญิประชุมสัมมนา/ท าการนัดหมายผูเ้ข้าร่วมประชุมสัมมนา

และจองห้องประชุมสัมมนา 

  - จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร/เอกสารการเงินในประชุมสัมมนา/เอกสาร

ประกอบการประชุมสัมมนา 

  - จัดเตรียมหอ้งประชุมสัมมนา เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา และจา่ยค่าเดินทาง, 

ค่าวิทยากรการประชุมสัมมนา 

  - ด าเนินการประชุมสัมมนา 

  - จัดท ารายงานการประชุมสัมมนา 

  - ท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมสัมมนา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจวันที่/เวลา 

ขออนุมัตจิัดการประชุม/ขออนุมัตคิ่า

เดินทาง/ค่าวิทยากร/ยืมเงนิทดรอง

จา่ย/เชญิประชุมสัมมนา/ 

ปรับแก้ไข 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 

ท าการนัดหมาย/จองห้อง

ประชุม 

จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม/

อาหาร/เอกสารการเงิน/เอกสาร

ประกอบการประชุม/หอ้งประชุม 
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ด าเนนิการประชุมสัมมนา 

จัดท ารายงานการประชุมสัมมนา 

/ขออนุมัตเิบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ปรับแก้ไข 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 
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2)  โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู 

  - ส ารวจวันที่และเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้วันและเวลาการปฐมนิเทศฯ 

  - ท าบันทึกข้อความขออนุมัติคา่ใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศฯ/บันทึกข้อความขออนุมัติ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ค่าวิทยากรและยืมเงนิทดรองจ่าย 

  - ท าบันทึกข้อความหนังสือเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศฯ/ท าการนัดหมายผูเ้ข้าร่วมปฐมนิเทศฯ 

และจองห้อง 

  - จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร/เอกสารการเงินในการปฐมนเิทศฯ/เอกสาร

ประกอบการปฐมนิเทศฯ 

  - จัดเตรียมหอ้งประชุมสัมมนา เอกสารประกอบการปฐมนิเทศฯ และจา่ยค่าเดินทาง, ค่า

วิทยากรการปฐมนิเทศฯ 

  - ด าเนินการปฐมนิเทศฯ 

  - จัดท ารายงานการปฐมนิเทศฯ 

  - ท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการปฐมนิเทศฯ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจวันที่/เวลา 

ขออนุมัติจัดการจัดปฐมนเิทศ/ขออนุมัติคา่

เดินทาง/ค่าวทิยาการ/ยมืเงินทดรองจ่าย/

เชญิเข้าร่วมปฐมนิเทศฯ 

ปรับแก้ไข 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 

ท าการนัดหมาย/จองห้องในการ

ปฐมนิเทศฯ 

จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม/

อาหาร/เอกสารการเงิน/เอกสาร

ประกอบการปฐมนิเทศฯ/ห้องประชุม 
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ด าเนนิการปฐมนิเทศฯ 

จัดท ารายงานการปฐมนเิทศฯ 

/ขออนุมัตเิบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ปรับแก้ไข 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 
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3)  โครงการปัจฉิมนเิทศนสิิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

  - ส ารวจวันที่และเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้วันและเวลาการปัจฉิมนเิทศฯ 

  - ท าบันทึกข้อความขออนุมัติคา่ใช้จ่ายในการจัดปัจฉิมนิเทศฯ/บันทึกข้อความขออนุมัติ

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ค่าวิทยากรและยืมเงนิทดรองจ่าย 

  - ท าบันทึกข้อความหนังสือเชิญเข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศฯ/ท าการนัดหมายผูเ้ข้าร่วมปัจฉิม

นิเทศฯ และจองหอ้ง 

  - จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร/เอกสารการเงินในการปัจฉิมนิเทศฯ/เอกสาร

ประกอบการปัจฉิมนเิทศฯ 

  - จัดเตรียมหอ้งประชุมสัมมนา เอกสารประกอบการปัจฉิมนเิทศฯ และจ่ายค่าเดินทาง,           

ค่าวิทยากรการปัจฉิมนิเทศฯ 

  - ด าเนินการปัจฉิมนิเทศฯ 

  - จัดท ารายงานการปัจฉิมนิเทศฯ 

  - ท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการปัจฉิมนิเทศฯ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจวันที่/เวลา 

ขออนุมัติจัดการจัดปัจฉิมนิเทศ/ขออนุมัติ

ค่าเดินทาง/ค่าวิทยากร/ยมืเงินทดรองจ่าย/

เชญิเข้าร่วมปัจฉิมนเิทศฯ 

ปรับแก้ไข 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 

ท าการนัดหมาย/จองห้องในการ

ปัจฉิมนเิทศฯ 

จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดืม่/

อาหาร/เอกสารการเงนิ/เอกสาร

ประกอบการปัจฉมินิเทศฯ/หอ้งประชุม 
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ด าเนนิการปัจฉิมนเิทศฯ 

จัดท ารายงานการปัจฉิมนิเทศฯ 

/ขออนุมัตเิบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ปรับแก้ไข 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 
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4) โครงการนิเทศนิสติฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู 

  - ส ารวจวันที่และเวลาที่เหมาะสม 

  - ท าบันทึกข้อความขออนุมัติคา่ใช้จ่ายในการจัดโครงการนเิทศฯ/บันทึกข้อความขออนุมัติ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยืมเงนิทดรองจ่าย 

  - ท าการนัดหมายอาจารย์นิเทศฯ 

  - จัดเตรียมเอกสารการเงนิในโครงการนเิทศฯ 

  - ด าเนินการโครงการนิเทศฯ 

  - จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์และค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน 

  - ท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศฯ ตลอดระยะเวลาในการออกนิเทศฯ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจวันที่/เวลา 

ขออนุมัตจิัดการจัดโครงการนเิทศฯ/

ขออนุมัติค่าเดินทางยืมเงินทดรองจ่าย 

ปรับแก้ไข 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 

ท าการนัดหมายอาจารย์นเิทศก์ 

จัดเตรียมเอกสารการเงิน 

ในโครงการนเิทศฯ  

ด าเนนิโครงการนเิทศฯ 
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จา่ยค่าตอบแทนอาจารย์นเิทศก์และ

ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ปรับแก้ไข 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 

ท าบันทึกข้อความขออนุมัตเิบิก

ค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศฯ 
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ปฏิบัตกิารวชิาชพีการบริหารการศกึษาในสถานศกึษา/

หน่วยงานทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

  

83



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

26. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 176731 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศกึษา  

 26.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์/นสิิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

 26.2 ประชุมผู้บริหารและผูบ้ริหารพี่เลีย้งในโรงเรียนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 

 26.3 ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 

 26.4 การรายงานตัวของนสิิตเพื่อเข้าฝกึปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

การด าเนินงานระหว่างนสิิตเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

 26.5 นิสติปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศกึษา 

 26.6 การจัดส่งผลงานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาต่อผู้บริหารพี่เลี้ยง/อาจารย์

นิเทศก์เพื่อประเมนิผล  

  - แบบ ปผ 1-7 

   - คลิปวีดโิอการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

  - บัญชลีงเวลา 

 26.7 ประชุมตัดสินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา  

 26.8 ประชุมอบรมสัมมนา (มัชฌิมนิเทศ) นิสติฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาระหว่าง

ฝกึประสบการณว์ิชาชีพบริหารการศึกษา 
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นสิิตแจ้งช่ือสถานศกึษาท่ีจะเขา้รับการ 

ฝึกปฏบัิตกิารวชิาชีพฯ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการสง่

หนังสือความอนุเคราะห์ไป

ยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไม่สามารถรับนสิิตได้  

YES NO 

ปฐมนิเทศ 

ส่งตัวนสิิตเข้ารับการฝึกปฏบัิติวชิาชีพบริหาร

การศึกษาในสถานศึกษา 

แตง่ตัง้อาจารย์นิเทศกฯ์ 

- นิสติด าเนินการแจง้หน่วยฝึกฯวา่โรงเรียนไม่สามารถรบั

นิสิตได ้

- นิสติด าเนินการส ารวจสถานฝึกปฏิบตัิวิขาชีพอีกครั้งแล้ว

แจ้งรายช่ือที่เจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

 

- สถานศกึษากรอกแบบตอบรับใน google form 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- สถานศกึษาแจง้เหตุผลที่ไม่สามารถรับนสิิตได้ 
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นิสิตเข้ารับการฝึกปฏบิัติวชิาชีพการบรหิารการศึกษาในสถานศกึษา 

ประเมนิผล

ส่งเกรด 

ปัจฉิม

นเิทศ 

ส่งรายช่ือผู้ส าเร็จ

การศึกษาเขา้ระบบ KSP 

BUNDIT 

ขอรับใบประกอบวิชาชพี

ผู้บริหาร 

จัดนิทรรศการการฝึก

ฯ 

มัชฌิมนิเทศ 

ยื่นคาดว่าส าเร็จการศึกษา 
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27. ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา 176732 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง

การศกึษา (ฝกึในเขตพืน้ที่การศกึษา) 

 27.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์/นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง

การศกึษา 

 27.2 ประชุมผู้บริหารและผู้บริหารพี่เลี้ยงในหน่วยงานทางการศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการ

บริหารการศึกษา 

 27.3 ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

 27.4 การรายงานตัวของนิสิตเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง

การศกึษา 

การด าเนินงานระหว่างนสิิตเข้าฝึกประสบการณ์วชิาชีพบริหารการศกึษาในหน่วยงานทางการศกึษา 

 27.5 นิสติปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหนว่ยงานทางการศกึษา 

 27.6 การจัดส่งผลงานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาต่อผู้บริหารพี่เลี้ยงใน

หนว่ยงานทางการศกึษา/อาจารย์นเิทศก์เพื่อประเมินผล  

  - แบบ ปผ 1-7 

   - คลิปวีดโิอการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

  - บัญชลีงเวลา 

 27.7 ประชุมตัดสินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา โดย

คณะกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 

 27.8 ประชุมอบรมสัมมนา (ปัจฉิมนิเทศ) นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาระหว่าง

ฝกึปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
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นสิิตแจ้งช่ือหนว่ยงานทางการศกึษาท่ีจะเขา้รับ

การฝึกปฏบัิตกิารวชิาชีพฯ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการสง่

หนังสือความอนุเคราะห์ไป

ยังหนว่ยงานทางการศกึษา 

หน่วยงานทางการศึกษา 

ยนิดีรับนิสิตฯ 

หน่วยงานทางการศึกษา 

ไม่สามารถรับนิสิตได้  

YES NO 

ปฐมนิเทศ 

ส่งตัวนสิิตเข้ารับการฝึกปฏบัิติวชิาชีพบริหาร

การศึกษาในหนว่ยงานทางการศึกษา 

แตง่ตัง้อาจารย์นิเทศกฯ์ 

- นิสติด าเนินการแจง้หน่วยฝึกฯวา่หน่วยงานทางการศกึษา

ไม่สามารถรับนิสติได ้

- นิสติด าเนินการส ารวจสถานฝึกปฏิบตัิวิชาชีพอีกครั้งแล้ว

แจ้งรายช่ือที่เจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

 

- หน่วยงานทางการศกึษากรอกแบบตอบรับใน 

google form ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- หน่วยงานทางการศกึษาแจง้เหตุผลที่ไม่สามารถ

รับนิสติได ้
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นิสิตเข้ารับการฝึกปฏบิัติวชิาชีพการบรหิารการศึกษา 

ในหน่วยงานทางการศึกษา 

ประเมนิผล

ส่งเกรด 

ปัจฉิม

นเิทศ 

ส่งรายช่ือผู้ส าเร็จ

การศึกษาเขา้ระบบ KSP 

BUNDIT 

ขอรับใบประกอบวิชาชพี

ผู้บริหาร 

จัดนิทรรศการการฝึก

ฯ 

มัชฌิมนิเทศ 

ยื่นคาดว่าส าเร็จการศึกษา 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

28. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 176831 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศกึษา 

 28.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์/นสิิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

 28.2 ประชุมผู้บริหารและผู้บริหารพี่เลี้ยงในหน่วยงานทางการศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการ

บริหารการศึกษาในสถานศกึษา 

 28.3 ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

 28.4 การรายงานตัวของนสิิตเพื่อเข้าฝกึปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

การด าเนินงานระหว่างนสิิตเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

 28.5 นิสติปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศกึษา 

 28.6 การจัดส่งผลงานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาต่อผู้บริหารพี่เลี้ยงใน

หนว่ยงานทางการศกึษา/อาจารย์นเิทศก์เพื่อประเมินผล  

  - แบบ ปผ 1-7 

   - คลิปวีดโิอการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

  - บัญชลีงเวลา 

 28.7 ประชุมตัดสินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

 28.8 ประชุมอบรมสัมมนา (ปัจฉิมนิเทศ) นสิิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

 

  

90



 

 

  
นสิิตแจ้งช่ือสถานศกึษาท่ีจะเขา้รับการ 

ฝึกปฏบัิตกิารวชิาชีพฯ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการสง่

หนังสือความอนุเคราะห์ไป

ยังสถานศกึษา 

สถานศกึษายินดีรับนสิิตฯ สถานศกึษาไม่สามารถรับนสิิตได้  

YES NO 

ปฐมนิเทศ 

ส่งตัวนสิิตเข้ารับการฝึกปฏบัิติวชิาชีพบริหาร

การศึกษาในสถานศึกษา 

แตง่ตัง้อาจารย์นิเทศกฯ์ 

- นิสติด าเนินการแจง้หน่วยฝึกฯวา่โรงเรียนไม่สามารถรบั

นิสิตได ้

- นิสติด าเนินการส ารวจสถานฝึกปฏิบตัิวิขาชีพอีกครั้งแล้ว

แจ้งรายช่ือที่เจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

 

- สถานศกึษากรอกแบบตอบรับใน google form 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- สถานศกึษาแจง้เหตุผลที่ไม่สามารถรับนสิิตได้ 
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นิสิตเข้ารับการฝึกปฏบิัติวชิาชีพการบรหิารการศึกษาในสถานศกึษา 

ประเมนิผล

ส่งเกรด 

ปัจฉิม

นเิทศ 

ส่งรายช่ือผู้ส าเร็จ

การศึกษาเขา้ระบบ KSP 

BUNDIT 

ขอรับใบประกอบวิชาชพี

ผู้บริหาร 

จัดนิทรรศการการฝึก

ฯ 

มัชฌิมนิเทศ 

ยื่นคาดว่าส าเร็จการศึกษา 

92



29. ด าเนนิการเกี่ยวกับรายวิชา 176832 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศกึษา 

 29.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์/นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง

การศกึษา 

 29.2 ประชุมผู้บริหารและผู้บริหารพี่เลี้ยงในหน่วยงานทางการศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการ

บริหารการศึกษา 

 29.3 ปฐมนิเทศนิสิตและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

 29.4 การรายงานตัวของนิสิตเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง

การศกึษา 

การด าเนินงานระหว่างนสิิตเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในหน่วยงานทางการศกึษา 

 29.5 นิสติปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหนว่ยงานทางการศกึษา 

 29.6 การจัดส่งผลงานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาต่อผู้บริหารพี่เลี้ยงใน

หนว่ยงานทางการศกึษา/อาจารย์นเิทศก์เพื่อประเมินผล  

  - แบบ ปผ 1-7 

   - คลิปวีดโิอการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

  - บัญชลีงเวลา 

 29.7 ประชุมตัดสินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 

โดยคณะกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 

 29.8 ประชุมอบรมสัมมนา (ปัจฉิมนิเทศ) นสิิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
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นสิิตแจ้งช่ือหนว่ยงานทางการศกึษาท่ีจะเขา้รับ

การฝึกปฏบัิตกิารวชิาชีพฯ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการตรวจสอบรายช่ือ 

หนว่ยฝึกฯด าเนินการสง่

หนังสือความอนุเคราะห์ไป

ยังหนว่ยงานทางการศกึษา 

หน่วยงานทางการศึกษา 

ยนิดีรับนิสิตฯ 

หน่วยงานทางการศึกษา 

ไม่สามารถรับนิสิตได้  

YES NO 

ปฐมนิเทศ 

ส่งตัวนสิิตเข้ารับการฝึกปฏบัิติวชิาชีพบริหาร

การศึกษาในหนว่ยงานทางการศึกษา 

แตง่ตัง้อาจารย์นิเทศกฯ์ 

- นิสติด าเนินการแจง้หน่วยฝึกฯวา่หน่วยงานทางการศกึษา

ไม่สามารถรับนิสติได ้

- นิสติด าเนินการส ารวจสถานฝึกปฏิบตัิวิชาชีพอีกครั้งแล้ว

แจ้งรายช่ือที่เจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

 

- หน่วยงานทางการศกึษากรอกแบบตอบรับใน 

google form ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- หน่วยงานทางการศกึษาแจง้เหตุผลที่ไม่สามารถ

รับนิสติได ้
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นิสิตเข้ารับการฝึกปฏบิัติวชิาชีพการบรหิารการศึกษา 

ในหน่วยงานทางการศึกษา 

ประเมนิผล

ส่งเกรด 

ปัจฉิม

นเิทศ 

ส่งรายช่ือผู้ส าเร็จ

การศึกษาเขา้ระบบ KSP 

BUNDIT 

ขอรับใบประกอบวิชาชพี

ผู้บริหาร 

จัดนิทรรศการการฝึก

ฯ 

มัชฌิมนิเทศ 

ยื่นคาดว่าส าเร็จการศึกษา 
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30. คู่มือการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา  

 

 1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศกึษา 

 2) ออกแบบ, (ร่าง) คู่มอืการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศกึษา ประกอบด้วย 

  2.1 ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผูอ้ านวยการสถานศกึษา/ผู้บริหารการศกึษา 

   - หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 คุณลักษณะผูอ้ านวยการสถานศกึษาที่พึงประสงค์ 

   - หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผูน้ าทางวิชาการ 

   - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การฝกึประสบการณใ์นการบริหารและการจัดการในสถานศกึษา 

   - หนว่ยการเรียนรู้ที่ 4 การฝกึประสบการณใ์นส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   - แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

  2.2 ส่วนที่ 2 การจัดท าและการน าเสนอผลงาน 

 3) เสนอหัวหน้างาน   

 4) เสนอรองคณบดีฯ ที่เกี่ยวข้อง  

 5) เสนอคณบดีให้ความเห็นชอบ 

 6) จัดท ารูปเล่ม 
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รวบรวมขอ้มูล 

ออกแบบ, (ร่าง) คู่มอืฝึกฯ 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอรองคณบดีฯ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดท ารูปเล่ม 

ปรับแก้ไข 

เสนอคณบดีฯ  
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31 . การเบิกจ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษา  

 1) การประชุมสัมมนา 

  - ส ารวจวันที่และเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้วันและเวลาการประชุมสัมมนา 

  - ท าบันทึกข้อความขออนุมัติคา่ใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา/บันทึกข้อความขออนุมัติ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ค่าวิทยากรและยืมเงินทดรองจา่ย 

  - ท าบันทึกข้อความหนังสอืเชญิประชุมสัมมนา/ท าการนัดหมายผูเ้ข้าร่วมประชุมสัมมนา

และจองห้องประชุมสัมมนา 

  - จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร/เอกสารการเงินในประชุมสัมมนา/เอกสาร

ประกอบการประชุมสัมมนา 

  - จัดเตรียมหอ้งประชุมสัมมนา เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา และจา่ยค่าเดินทาง, 

ค่าวิทยากรการประชุมสัมมนา 

  - ด าเนินการประชุมสัมมนา 

  - จัดท ารายงานการประชุมสัมมนา 

  - ท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมสัมมนา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจวันที่/เวลา 

ขออนุมตัิจัดการประชุม/ขออนุมัติค่า

เดินทาง/คา่วิทยากร/ยืมเงนิทดรองจ่าย/

เชิญประชุมสัมมนา/ 

ปรับแก้ไข 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 

ท าการนัดหมาย/จองห้อง

ประชุม 

จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม/

อาหาร/เอกสารการเงิน/เอกสาร

ประกอบการประชุม/หอ้งประชุม 
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ด าเนนิการประชุมสัมมนา 

จัดท ารายงานการประชุมสัมมนา 

/ขออนุมัตเิบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ปรับแก้ไข 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 
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 2) นิเทศนิสติฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศกึษา 

  - ส ารวจวันที่และเวลาที่เหมาะสม 

  - ท าบันทึกข้อความขออนุมัติคา่ใช้จ่ายในการจัดโครงการนเิทศฯ/บันทึกข้อความขออนุมัติ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยืมเงนิทดรองจ่าย 

  - ท าการนัดหมายอาจารย์นิเทศก์ฯ 

  - จัดเตรียมเอกสารการเงนิในโครงการนเิทศฯ 

  - ด าเนินการโครงการนิเทศฯ 

  - จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์และคา่เดินทางไปปฏิบัติงาน 

  - ท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศฯ ตลอดระยะเวลาในการออกนิเทศฯ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจวันที่/เวลา 

ขออนุมัตจิัดการจัดโครงการนเิทศฯ/          

ขออนุมัตคิ่าเดินทาง/ยืมเงนิ 

ทดรองจ่าย 

ปรับแก้ไข 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 

ท าการนัดหมายอาจารย์นเิทศก์ 

จัดเตรียมเอกสารการเงิน 

ในโครงการนเิทศฯ  

ด าเนนิโครงการนเิทศฯ 
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จา่ยค่าตอบแทนอาจารย์นเิทศก์และ

ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ปรับแก้ไข 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 

ท าบันทึกข้อความขออนุมัตเิบิก

ค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศฯ 
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 3) การจัดนทิรรศการนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

  - ส ารวจวันที่และเวลาที่เหมาะสม 

  - ท าบันทึกข้อความขออนุมัติคา่ใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการฯ/ค่าวิทยากรและยืมเงนิทดรองจา่ย 

  - ท าบันทึกข้อความหนังสอืเชญิเข้าร่วมการจัดนิทรรศการฯ/ท าการนัดหมายผู้เข้าร่วม/จอง

หอ้งจัดนทิรรศการฯ 

  - จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร/เอกสารการเงินในจัดนิทรรศการฯ/เอกสาร

ประกอบการจัดนทิรรศการ 

  - จัดเตรียมหอ้งจัดนทิรรศการ เอกสารประกอบการจัดนิทรรศการ  

  - ด าเนินการจัดนทิรรศการ 

  - ท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการจัดนทิรรศการ  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจวันที่/เวลา 

ขออนุมัตจิัดนิทรรศการฯ/ค่า

วิทยากร/ยืมเงนิทดรองจา่ย/เชญิเข้า

ร่วมการจัดนิทรรศการ 

ปรับแก้ไข 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 

ท าการนัดหมาย/จองห้องจัด

นิทรรศการ 

จัดเตรียมอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม/

อาหาร/เอกสารการเงิน/เอกสาร

ประกอบการจัดนิทรรศการ/ห้องจัด

นทิรรศการ 
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ด าเนนิการจัดนทิรรศการ 

ขออนุมัตเิบิกค่าใช้จา่ยต่างๆ ปรับแก้ไข 

เสนอหัวหน้างาน 

เสนอคณบดี/

รักษาการแทน 

เสนอมหาวทิยาลัย 
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32. ระบบ KSP Bundit 

 32.1 การจัดท าข้อมูลผู้เข้าศึกษา 

 32.2 การจัดท าข้อมูลส าเร็จการศึกษา 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การใช้งานระบบ KSP Bundit 

ในส่วนของผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 
 

กระบวนงานการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 

ส านักมาตรฐานวิชาชีพ 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 
 
 

กลุ่มรับรองปรญิญาและประกาศนียบัตร วันที่จัดท า ๒๕ พฤษภาคม 256๓ 
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ข 
 

 

ค าน า 
 

ระบบ KSP Bundit ในส่วนของผู้ เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  เป็นระบบที่จัดท าขึ้นมา 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้แจ้งข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาจากปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาที่คุรุสภารับรอง  โดยข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งจะส่งต่อไปยังการด าเนินงานและการวางแผนการ
ด าเนินงาน เช่น การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา  การรายงานข้อมูลและแนวโน้มทางสถิติเกี่ยวกับจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอนาคต  รวมทั้ง 
เป็นระบบที่ป้องกันไม่ให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาเกินจากจ านวนที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา  

ระบบ KSP Bundit ในส่วนของผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา จึงเป็นระบบที่ต้องขอความร่วมมือจาก
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่มีปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง จะต้องแจ้งข้อมูล  
ผู้ เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการก าหนดทิศทางทางการศึกษา 
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อไปในอนาคต 

ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบ KSP Bundit  
ในส่ วนของผู้ เ ข้ า ศึ กษาและผู้ ส า เ ร็ จ กา รศึ กษา   กระบวนงานการบั นทึ กข้ อมู ล ผู้ เ ข้ า ศึ กษ าและ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าใจถึง Work Flow กระบวนการ
ด าเนินงานในการแจ้งข้อมูลผู้ เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแจ้งข้อมูล 
ผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา วิธีการใช้งานระบบ KSP Bundit ในส่วนของระบบผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษา และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานแจ้งข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาไว้ใน
เอกสารอ้างอิง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ใส่ไว้ในหัวข้อเอกสารอ้างอิง 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบ KSP Bundit  
ในส่วนของผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  กระบวนงานการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา  จะเป็นแนวทางที่สามารถน าไปปฏิบัติได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

ผู้จัดท า 
กลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร 

ส านักมาตรฐานวิชาชีพ 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน 
การใช้งานระบบ KSP Bundit ในส่วนของผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
๑. วัตถุประสงค์ 
           1.1 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย 
ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้ส าหรับการพัฒนา
และเรียนรู้ของผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ  

1.3 เพ่ือใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ ได้รับรู้ เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพ่ือขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
 
๒. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้เป็นการอธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในปริญญา
และประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา   
  
๓. ค าจ ากัดความ 

คณะกรรมการคุรุสภา หมายถึง องค์คณะที่มีอ านาจสูงสุดในการบริหารงานของคุรุสภา 
คณะอนุกรรมการ หมายถึง องค์คณะที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุรุสภา 

ให้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการในเรื่องของการรับรองปริญญา
และประกาศนียบัตรทางการศึกษา 

ระบบ หมายถึง ระบบ KSP Bundit ในส่วนของผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาและ 

/ หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่ได้รับการรับรอง 
จากคุรุสภาเพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถใช้เป็นคุณวุฒิ
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้   

เจ้าหน้าที่กลุ่มรับรองปริญญา หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา   
สังกัดส านักมาตรฐานวิชาชีพ  กลุ่มรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

เจ้าหน้าท่ีกลุม่พัฒนาระบบเทคโนฯ หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา   
สังกัดส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๒ 
 

 

๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๔.๑ บุคคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

1) อธิการบดี 
2) คณบดี 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔) เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน 
๕) เจ้าหน้าที่ผู้บันทึก/แก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อมูลในระบบ 

๔.๒ บุคลากรของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
1) ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวิชาชีพ 
๒) ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓) ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร 
๔) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ  

๔.๓ องค์คณะ 
1) คณะกรรมการคุรุสภา 

๔.๔ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  
๑) สถาบันอุดมศึกษา 
๒) ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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๓ 
 

 

๕. Work Flow กระบวนงาน 
๕.๑ การขอ User ID เพื่อเข้าใช้งานในระบบ KSP Bundit 

 

กิจกรรม ขั้นตอน ระยะเวลา 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

จุดควบคุม/ 
ความเสี่ยง 

๑. บันทึกข้อมูล ดังนี ้
๑.๑ ระบบเพื่อขอรับ 

User ID ตำม URL 
ในภำคผนวก ๑๐.๗ 

๑.๒ แบบฟอรม์ตำม
เอกสำรอ้ำงอิง 
๑๐.๔ หรือ ๑๐.๕ 
(แล้วแต่กรณ)ี 

๒. แบบฟอร์มตำมเอกสำร 
อ้ำงอิง ๑๐.๔ หรือ 
๑๐.๕ (แล้วแต่กรณ)ี 
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  
ให้ด ำเนินกำร ดังน้ี 
๒.๑ สแกนเป็นไฟล์ 

PDF เพื่อใช้ส่ง
เข้ำไปในระบบ 

๒.๒ จดัส่งเอกสำร
ฉบับจริง ไปยัง
ส ำนักงำน
เลขำธิกำรคุรุสภำ 

 - สถาบันอุดมศึกษา  

ตรวจสอบข้อมลูที่
สถำบันอุดมศึกษำ 
เสนอขอ User ID  

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ วันท ำกำรหลังจำก
ที่ได้รับแจ้ง 

จำกสถำบันอุดมศึกษำ 

กลุ่มพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

ส านักงาน 
เลขาธิการครุุสภา 

ส ำนักงำนเลขำธิกำร
คุรุสภำจะออก  
User ID ให้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับหนังสือแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบและ
ประสำนงำนฯ 
(เอกสำรอำ้งอิง ๑๐.๔) 
หรือหนังสือถอด
ถอนและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบและ
ประสำนงำน 
(เอกสำรอำ้งอิง ๑๐.๕) 
 
 
 
 
 
  

๑.บันทึกข้อมูลในระบบ 
และแบบฟอรม์ 
ที่คุรุสภาก าหนด  

เพื่อขอรับ User ID 
 

๒. พิจารณาการออกUser ID 
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๔ 
 

 

กิจกรรม ขั้นตอน ระยะเวลา 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

จุดควบคุม/ 
ความเสี่ยง 

แจ้งผลกำรพิจำรณำออก 
User ID ไปยังหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. กรณีออกได้จะแจ้ง 
User ID ผ่ำน Email 
ของผู้รับผิดชอบ 
ภำยใน ๒ วนัท ำกำร
หลังจำกที่ได้รับแจ้ง
จำกสถำบันอุดมศึกษำ  

๒. กรณีออกได้หรือ 
ออกไม่ได ้แจ้งผล
กำรด ำเนินงำนไปยัง
กลุ่มรับรอง
ปริญญำและ
ประกำศนียบตัร 
ส ำนักมำตรฐำน
วิชำชีพ ผ่ำน  
E-mail : 
standard.ksp 
@gmail.com 
ภำยใน ๓ วันท ำกำร
หลังจำกท่ีไดร้ับ
แจ้งจำก
สถำบันอุดมศึกษำ 

กลุ่มพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

ส านักงาน 
เลขาธิการครุุสภา 

ส ำนักงำนเลขำธิกำร
คุรุสภำจะออก  
User ID และแจ้ง 
ไปยังผูร้ับผดิชอบ
โดยตรง โดยไมผ่่ำน
บุคคลอื่น 

๓. ท ำหนังสือแจ้งผล
กำรด ำเนินงำน 
ไปยัง
สถำบันอุดมศึกษำ 
ภำยใน ๗ วันท ำ
กำรหลังจำกท่ี
ได้รับแจ้งจำกกลุ่ม
พัฒนำระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

กลุ่มรับรองปริญญำและ
ประกำศนียบตัร 

ส ำนักมำตรฐำนวิชำชีพ 
ส ำนักงำน 

เลขำธิกำรครุุสภำ 

มีกำรแจ้งผลกำร
ด ำเนินงำนให ้
ผู้ถอดถอนและ / 
หรือแต่งตั้งผู้รบัผดิชอบ
และประสำนงำน 
ในกำรรำยงำนข้อมลู
ผ่ำนระบบผูเ้ข้ำศกึษำ
และผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 
(KSP Bundit) ของ
สถำบันอุดมศึกษำทรำบ 

     

 
 

  

จบกระบวนกำร 

๓. แจ้งผลกำรพิจำรณำ 
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๕ 
 

 

๕.๒ ระบบผู้เข้าศึกษา 
 

กิจกรรม ขั้นตอน ระยะเวลา 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

จุดควบคุม/ 
ความเสี่ยง 

๑. บันทึกข้อมูล ดังนี ้
๑.๑ บันทึกข้อมลู 

ผู้เข้ำศึกษำ ผ่ำนระบบ 
KSP Bundit 

๑.๒ พิมพ์ข้อมลู 
ผู้เข้ำศกึษำจำกระบบ 
KSP Bundit และ
จัดส่งไปยังส ำนักงำน
เลขำธิกำรคุรุสภำ 

 ภำยในปีแรกของ
กำรศึกษำ 

สถำบันอุดมศึกษำ ๑. ข้อมูลของ 
นักศึกษำที่บันทึก
และจัดส่งไปยัง
ส ำนักงำน
เลขำธิกำรคุรสุภำ
ต้องได้รับควำม
ยินยอมจำก
นักศึกษำ 

๒. ระบบมีกำร
ป้องกันไม่ให้มี
กำรส่งข้อมูล 
ผู้เข้ำศึกษำเกิน
จำกจ ำนวนที
ได้รับกำรรับรอง 

๓. มีกระบวนกำร 
ในกำรติดตำม
หำกยังไม่มีกำร
รำยงำนข้อมูล 
ผู้เข้ำศึกษำ  
โดยจะมีกำร
ติดตำมข้อมลู 
ผู้เข้ำศึกษำ 
ทุกเดือนธันวำคม 

ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ   ภำยใน ๑๐ วันท ำกำร 
หลังจำกท่ีไดร้ับแจ้ง
จำกสถำบันอุดมศึกษำ  
โดยสถำบันอุดมศึกษำ
สำมำรถติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนได้จำก
หน้ำระบบ 

กลุ่มรับรองปริญญำและ
ประกำศนียบตัร 

ส ำนักมำตรฐำนวิชำชีพ 
ส ำนักงำน 

เลขำธิกำรครุุสภำ 

๑. มีกระบวนกำร 
ในกำรทบทวน
วิธีกำรกำร
ตรวจสอบข้อมลู
กับผู้รับผิดชอบ
ทุก ๓ เดือน 

๒. มีกระบวนกำร 
ในกำรติดตำม
หำกยังไม่มีกำร
รำยงำนข้อมูล 
ผู้เข้ำศึกษำ  
โดยจะมีกำรตดิตำม
ข้อมูลผู้เขำ้ศึกษำ
ทุกเดือนธันวำคม 

๑.บันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา 
 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

 ๒. ตรวจสอบ 
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๖ 
 

 

กิจกรรม ขั้นตอน ระยะเวลา 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

จุดควบคุม/ 
ความเสี่ยง 

รับข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ   
 

ภำยใน ๑๐ วันท ำกำร 
หลังจำกท่ีไดร้ับแจ้ง
จำกสถำบันอุดมศึกษำ  
โดยสถำบันอุดมศึกษำ
สำมำรถติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนได้จำก
หน้ำระบบ 
 

กลุ่มรับรองปริญญำและ
ประกำศนียบตัร 

ส ำนักมำตรฐำนวิชำชีพ 
ส ำนักงำน 

เลขำธิกำรครุุสภำ 

 

     

 
๕.๓ ระบบผู้เข้าศึกษา (การรายงานสถานะผู้เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา) 

 

กิจกรรม ขั้นตอน ระยะเวลา 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

จุดควบคุม/ 
ความเสี่ยง 

รำยงำนสถำนะ 
ผู้เข้ำศึกษำตำมแบบฟอร์ม 
ในเอกสำรอ้ำงอิง ๑๐.๖ 
และจัดส่งไปยังส ำนักงำน
เลขำธิกำรครุุสภำ  

 ภำยในภำคเรียนแรก
ของแต่ละปีกำรศึกษำ 

สถำบันอุดมศึกษำ มีกระบวนกำร 
ในกำรติดตำมหำก
ยังไม่มีกำรรำยงำน
ข้อมูลผู้เขำ้ศึกษำ  
โดยจะมีกำรติดตำม
ข้อมูลผู้เขำ้ศึกษำ 
ทุกเดือนธันวำคม 

ตรวจสอบข้อมูลสถำนะ 
ผู้เข้ำศึกษำ  

 ภำยใน ๑๐ วันท ำกำร 
หลังจำกท่ีไดร้ับแจ้ง
จำกสถำบันอุดมศึกษำ  
โดยสถำบันอุดมศึกษำ
สำมำรถติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนได้จำก
หน้ำระบบ 

กลุ่มรับรองปริญญำและ
ประกำศนียบตัร 

ส ำนักมำตรฐำนวิชำชีพ 
ส ำนักงำน 

เลขำธิกำรครุุสภำ 

มีกระบวนกำร 
ในกำรทบทวน
วิธีกำรกำร
ตรวจสอบข้อมลู 
กับผู้รับผิดชอบ 
ทุก ๓ เดือน 
 

ปรับแกข้้อมูลสถำนะ 
ผู้เข้ำศึกษำ  

 ภำยใน ๑๐ วันท ำกำร 
หลังจำกท่ีไดร้ับแจ้ง
จำกสถำบันอุดมศึกษำ  
โดยสถำบันอุดมศึกษำ
สำมำรถติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนได้จำก
หน้ำระบบ 

กลุ่มรับรองปริญญำและ
ประกำศนียบตัร 

ส ำนักมำตรฐำนวิชำชีพ 
ส ำนักงำน 

เลขำธิกำรครุุสภำ 

 

     

 
 
 
 

๓. รับข้อมลูผู้เขา้ศึกษา 

จบกระบวนกำร 

๑.รายงาน 
สถานะผูเ้ข้าศึกษา 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

 ๒. ตรวจสอบ 

๓. ปรับแกข้้อมลู 
สถานะผูเ้ข้าศึกษา 

จบกระบวนกำร 
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๗ 
 

 

๕.๔ ระบบผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

กิจกรรม ขั้นตอน ระยะเวลา 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

จุดควบคุม/ 
ความเสี่ยง 

๑. บันทึกข้อมูล ดังนี ้
๑.๑ บันทึกข้อมลู

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ผ่ำนระบบ KSP Bundit 

๑.๒ พิมพ์ข้อมลู
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
จำกระบบ KSP Bundit 
และจัดส่งไปยัง
ส ำนักงำน
เลขำธิกำรครุุสภำ 

 ไมเ่กิน ๑๕ วนัหลังจำก
สภำมหำวิทยำลยั
อนุมัติให้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

สถำบันอุดมศึกษำ ข้อมูลผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำคือ 
สถำบันอุดมศึกษำ
ไม่สำมำรถบันทึก
ข้อมูลผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำ 
ที่ไม่มีรำยชื่ออยู่ใน
ระบบผูเ้ข้ำศึกษำ 

ตรวจสอบข้อมลู 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

 ภำยใน ๑๐ วันท ำกำร 
หลังจำกท่ีไดร้ับแจ้ง
จำกสถำบันอุดมศึกษำ  
โดยสถำบันอุดมศึกษำ
สำมำรถติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนได้จำก
หน้ำระบบ 

กลุ่มรับรองปริญญำและ
ประกำศนียบตัร 

ส ำนักมำตรฐำนวิชำชีพ 
ส ำนักงำน 

เลขำธิกำรครุุสภำ 

มีกระบวนกำร 
ในกำรทบทวน
วิธีกำรกำร
ตรวจสอบข้อมลู 
กับผู้รับผิดชอบ 
ทุก ๓ เดือน 
 

ตรวจสอบข้อมลู 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 ภำยใน ๑๐ วันท ำกำร 
หลังจำกท่ีไดร้ับแจ้ง
จำกสถำบันอุดมศึกษำ  
โดยสถำบันอุดมศึกษำ
สำมำรถติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนได้จำก
หน้ำระบบ 

กลุ่มรับรองปริญญำและ
ประกำศนียบตัร 

ส ำนักมำตรฐำนวิชำชีพ 
ส ำนักงำน 

เลขำธิกำรครุุสภำ 

 

ข้อมูลถูกส่งต่อไปท่ี
กระบวนกำรออก
ใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
 
 
 

 - - - 

     

 

หมำยเหตุ : หำกสถำบันอุดมศึกษำไม่ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขระยะเวลำที่ก ำหนดคุรุสภำอำจจะไม่รับข้อมูลที่
สถำบันอุดมศึกษำส่งเข้ำมำ และอำจส่งผลให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่สำมำรถขอรับใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพทำงกำรศึกษำได้ 

 
 

๑.บันทึกข้อมูล 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

 ๒. ตรวจสอบ 

๓. รับข้อมลู 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จบกระบวนกำร 

๔. กระบวนการ
ออกใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 
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๘ 
 

 

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนที่ ๑ สถาบันอุดมศึกษา ยื่นขอ User ID เพื่อเข้าใช้งานในระบบ KSP Bundit  

สถำบันอุดมศึกษำต้องมี User ID เพ่ือเข้ำใช้งำนระบบ KSP Bundit  โดยมีขั้นตอนด ำเนินงำน ดังนี้ 
๑) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและประสำนงำน แบบฟอร์มตำมเอกสำรอ้ำงอิง ๑๐.๔ หรือ ๑๐.๕  

(แล้วแต่กรณี)  
๒) สแกนแบบฟอร์มตำมข้อ ๑) เป็นไฟล์ PDF เพ่ือใช้เป็นไฟล์แนบเข้ำไปในระบบบันทึกข้อมูล 
๓) บันทึกข้อมูลกำรแต่งตั้งฯ ตำมข้อ ๑) เข้ำในระบบ ตำม URL ที่ปรำกฏในเอกสำรอ้ำงอิง ให้ครบถ้วน 
๔) จัดส่งเอกสำรตำมข้อ ๑) ฉบับจริง ไปยังส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ      

ขั้นตอนที่ ๒ การรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  โดยมีก าหนดระยะเวลาส่งข้อมูล 

ผู้เข้ำศึกษำแต่ละรุ่นภำยในปีแรกของกำรศึกษำ โดยมีขั้นตอนด ำเนินงำน ดังนี้ 
๑) บันทึกข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ ผ่ำนระบบ KSP Bundit ในหัวข้อ UNI๐๑๐๒๑๐๐๐ : บันทึกข้อมูล 

ผู้เข้าศึกษา 
กรณีผู้ เข้ำศึกษำเป็นชำวต่ำงประเทศ สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างเลขประจ าตัวคุรุสภา 

ส าหรับครูชาวต่างประเทศ ในหัวข้อ UNI01022100 : สร้างเลขประจ าตัวคุรุสภาส าหรับครูชาวต่างประเทศ 
ก่อนที่จะท าการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา 

2) กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาต้องการให้นักศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูลด้วยตนเอง สถาบันต้องก าหนด
รหัสผ่านชั่วคราวให้นักศึกษาในหัวข้อ UNI01021050 : ก าหนดรหัสผ่านชั่วคราว 

3) สถาบันสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้เข้าศึกษาได้จากหัวข้อ UNI01022000 : 
ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าศึกษา 

๔) จัดท าหนังสือแจ้งข้อมูลผู้เข้าศึกษา พร้อมลงนามรับรองข้อมูลผู้เข้าศึกษาทุกหน้าแจ้งไปยัง
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  โดยข้อมูลผู้เข้าศึกษาสามารถสั่งพิมพ์รายงานข้อมูลได้จากหัวข้อ UNI01023000 : 
รายงาน หรือ UNI01024000 : รายงานรายช่ือผู้เข้าศึกษาตามช่วงเวลา แล้วแต่กรณี 

๕) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายชื่อผู้เข้าศึกษาหลังจากท่ีส านักงานเลขาธิการคุรุสภารับข้อมูลแล้ว  
(ปรากฏสถานะ “รับข้อมูล”) สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นหนังสือ แจ้งไปยังส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา พร้อมระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษา (การรายงานสถานะผู้เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา) 
สถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานสถานะของผู้เข้าศึกษาทุกปีการศึกษา  โดยจัดท าหนังสือแจ้งข้อมูล

สถานะผู้เข้าศึกษาไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ตำมแบบฟอร์มในเอกสำรอ้ำงอิง ๑๐.๖ ก าหนดระยะเวลา 
ส่งข้อมูลสถำนะของผู้เข้ำศึกษำภายในภาคเรียนแรกของแต่ละปีการศึกษา  

ขั้นตอนที่ ๔ การรายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  
หลังจากที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ เข้าศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร  

และผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการจัดส่งข้อมูล
ผู้ส าเร็จการศึกษา โดยมีขั้นตอนด ำเนินงำน ดังนี้ 

๑) บันทึกข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่ำนระบบ KSP Bundit ในหัวข้อ UNI01031000 : บันทึก
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  

๒) สถาบันสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาได้จากหัวข้อ UNI01032000 
: ตรวจสอบข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
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๙ 
 

 

๓) จัดท าหนังสือแจ้งข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา พร้อมลงนามรับรองข้อมูลผู้ส าเร็จศึกษาทุกหน้าแจ้งไปยัง
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  โดยข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถสั่งพิมพ์รายงานข้อมูลได้จากหัวข้อ  
UNI010๓3000 : รายงาน หรือ UNI010๓4000 : รายงานรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามช่วงเวลา แล้วแต่กรณ ี
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๑๐ 
 

 

๗. วิธีการใช้งานระบบ KSP Bundit ในส่วนของระบบผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
๗.๑ กำรเริ่มต้นกำรใช้ระบบผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

เปิดระบบ KSP Bundit จากโปรแกรม Internet Explorer / Google Chrome  โดยใช้ URL  
ตามท่ีปรากฏในเอกสารอ้างอิง  

๗.๒ กำรเปิดเข้ำสู่ระบบกำรใช้งำน โดยใช้ User ID ที่ได้รับการอนุมัติจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

 
ภาพที่ 1 หน้าระบบ KSP Bundit 

 
 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ KSP Bundit 
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๑๑ 
 

 

๗.๓ กำรบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา 
วัตถุประสงค์ เพ่ือการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษากรณีท่ีปริญญาและประกาศนียบัตรผ่านการรับรอง 

จากคุรุสภาแล้ว  หลังจากคุรุสภาพิจารณาให้การรับรองปริญญาที่สถาบันเสนอขอรับรองแล้ว สถาบันอุดมศึกษา
สามารถบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตรได้ตามข้ันตอนในระบบ ดังนี้ 

๗.๓.๑ การเข้าเมนูบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา 
๑) เลือก “ผู้เข้าศึกษา” 
๒) เลือก “UNI01021000 : บันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 การเข้าเมนูบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา 
 

เมื่อเลือกตามข้อ ๑) และ ๒) จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ ๔ 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา 
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๑๒ 
 

 

๗.๓.๒ จำกภำพที่ ๔ เลือกข้อมูลปริญญำที่เข้ำศึกษำได้จำกช่อง “เลขที่ค ำขอรับรองปริญญำ”   

โดยกดไปที่เครื่องหมำย  จะปรำกฏหน้ำจอตำมภำพที่ ๕ 
 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอส าหรับการค้นหาข้อมูลปริญญา 
 

สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถค้นหำข้อมูลปริญญำที่เข้ำศึกษำได้จำกช่อง “ค้นหำ” โดยสำมำรถ
ค้นหำได้จำก “เลขที่ค ำขอ”  “รหัสกำรรับรอง”  “ชื่อมหำวิทยำลัย”  “หลักสูตร” หรือ “สำขำ”  จำกนั้นเลือก
ข้อมูลที่ต้องกำรแล้วกด “ตกลง” จะปรำกฏหน้ำจอตำมภำพที่ ๖ 

 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอที่ปรากฏหลังจากเลือกข้อมูลปริญญาที่เข้าศึกษา 
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๑๓ 
 

 

๗.๓.๓ จำกภำพที่ ๖ เลือกข้อมูลปีกำรศึกษำที่เข้ำศึกษำได้จำกช่อง “ปีกำรศึกษำที่เข้ำศึกษำ”   

โดยกดไปที่เครื่องหมำย  จะปรำกฏหน้ำจอตำมภำพที่ ๗ 

 
 

 ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา 
 

จำกนั้นเลือกข้อมูลที่ต้องกำรแล้วกด “ตกลง” จะปรำกฏหน้ำจอตำมภำพที่ ๘  โดยจะปรำกฏข้อมูล
จ ำนวนนักศึกษำที่รับรอง สถำบันอุดมศึกษำจะไม่สำมำรถใส่ข้อมูลนักศึกษำเกินจำกจ ำนวนที่ได้รับกำรรับรอง  
และจะปรำกฏไอคอน  ในกรอบใต้หัวข้อ “ข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ” 
 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอที่ปรากฏหลังจากเลือกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา 
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๑๔ 
 

 

๗.๓.๓ จำกภำพที ่๘ เลือกเครื่องหมำย  ในกรอบใต้หัวข้อ “ข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ”  
จะปรำกฏหน้ำจอตำมภำพที่ ๙ 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงข้อมูลผู้เข้าศึกษาท่ีต้องแจ้งในระบบ 

 
จากภาพที่ ๙ หลังจากระบุข้อมูลครบทุกหัวข้อแล้ว ให้เลือกเครื่องหมำย  ข้อมูลจะบันทึก

ลงฐานข้อมูลและแสดงให้เห็นที่หน้าหลัก ดังรูป 
 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าจอที่ปรากฏหลังจากบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา 
 
 จากภาพที่ ๑๐ สามารถเพ่ิมข้อมูลผู้เข้าศึกษาคนอ่ืน ๆ ได้โดยเลือกเครื่องหมำย    และสำมำรถแก้ไข

ข้อมูลผู้เข้ำศึกษำที่บันทึกข้อมูลแล้ว  โดยเลือกเครื่องหมำย  ที่ด้ำนท้ำยของรำยชื่อผู้เข้ำศึกษำแต่ละคน  หรือ

ลบข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ โดยเลือกเครื่องหมำย  ที่ด้ำนท้ำยของรำยชื่อผู้เข้ำศึกษำแต่ละคน   
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๑๕ 
 

 

หากยังบันทึกข้อมูลนักศึกษาไม่ครบถ้วน สามารถกดปุ่ม  เพ่ือกลับมาบันทึกข้อมูลต่อ 

ในวันถัดไป และหากบันทึกข้อมูลนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม   
 

 
ภาพที่ 11 ภาพแสดงกล่องข้อความเพ่ือยืนยันการบันทึกชั่วคราว 

 

 
ภาพที่ 12 ภาพแสดงกล่องข้อความเพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูลส่งคุรุสภา 

 
๗.๓.๔ สามารถพิมพ์สรุปข้อมูลผู้เข้าศึกษาเพ่ือน าส่งส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยเลือกเครื่องหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
กำรแจ้งข้อมูลผู้เข้ำศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ จะสำมำรถแจ้งได้ครั้งเดียวเท่ำนั้น 

และไม่สำมำรถแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อมูลผู้เข้ำศึกษำได้ 
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๑๖ 
 

 

๗.๔ กำรก ำหนดรหัสผ่ำนชั่วครำว และกำรรำยงำนก ำหนดรหัสผ่ำนชั่วครำว 
   ๗.๔.๑ การเข้าเมนูก าหนดรหัสผ่านชั่วคราว 

วัตถุประสงค์ เพ่ือก าหนดรหัสผ่านชั่วคราว ให้กับบุคคลมากกว่า ๑ คน ในการเข้าบันทึกข้อมูล
ผู้เข้าศึกษาในระบบ  ในคราวเดียวกัน (ข้อสังเกต : การก าหนดรหัสผ่านชั่วคราวสามารถท าได้ ๑ ปริญญาฯ ๑ สาขาวิชา 
และ ๑ ปีการศึกษา ต่อ ๑ รหัส หากต้องการก าหนดรหัสผ่านชั่วคราวให้ปริญญาฯ สาขาวิชา และปีการศึกษาใหม่
เพ่ิมเติมในช่วงเวลาเดียวกัน สามารถท าได้โดยเลือกปริญญาฯ สาขาวิชา และปีการศึกษา ที่ต้องการก าหนดรหัส
ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ เพ่ือใช้ในการบักทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในคราวละหลายปริญญาฯ สาขาวิชา 
และปีการศึกษาพร้อมกัน)     

สามารถก าหนดรหัสผ่านชั่วคราวได้ตามข้ันตอนในระบบ ดังนี้ 
๑) เลือก “ผู้เข้าศึกษา” 
๒) เลือก “UNI01021050 : ก าหนดรหัสผ่านชั่วคราว” 

 
 

 

 
ภาพที่ 13 การเข้าเมนูก าหนดรหัสผ่านชั่วคราว 

 
เมื่อเลือกตามข้อ ๑) และ ๒) จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ ๑๔ 

 

 
ภาพที่ 14 หน้าจอก าหนดรหัสผ่านชั่วคราว 

 

126



๑๗ 
 

 

๓) จากภาพที่ ๑๔ ก าหนดรหัสผ่านชั่วคราว โดยด าเนินการดังนี้ 

๓.๑) เลือกข้อมูลเลขที่ค าขอรับรองปริญญาจากฐานข้อมูล ดว้ยการเลือกเครื่องหมาย    

๓.๒) เลือกปีการศึกษาทีจ่ะท าการบันทึกข้อมูล ด้วยการเลือกเครื่องหมาย    
๓.๓) ระบบจะก าหนด Username ชั่วคราว ให้โดยอัตโนมัติ   
๓.๔) ก าหนดรหัสผ่านชั่วคราวด้วยตนเอง โดยผู้ใช้งานระบุรหัสผ่านชั่วคราวและระบุ

รหัสผ่านชั่วคราวซ้ าอีกครั้ง แล้ว เลือกเครื่องหมาย  ระบบจะสร้างรหัสผ่านชั่วคราวขึ้นมาตามที่ก าหนด หรือ  
๓.๕) สร้างรหัสผ่านชั่วคราวอตัโนมัติโดยเลือก  ระบบจะแสดงรหัสผ่าน

ชั่วคราวขึ้นมาอัตโนมัติ จากนั้นเลือกเครื่องหมาย  ระบบจะสร้างรหัสผ่านชั่วคราวขึ้น    
๓.๖) หลังจากรหสัผ่านช่ัวคราวแลว้สามารถตรวจสอบรหสัผา่นช่ัวคราวได้จากเมนู   

ตามขั้นตอนในข้อ ๗.๔.๒ กำรรำยงำนก ำหนดรหัสผ่ำนชั่วครำว 
 

บุคคลที่ได้รับรหัสผ่านชั่วคราวจะสามารถเข้าสู่ระบบ KSP Bundit ได้โดยเลือกท่ี  
“บันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา - รายบุคคล” 

 

 
ภาพที่ 15 หน้าจอแสดงการเข้าระบบ KSP Bundit โดยใชร้หัสผ่านชั่วคราว 

 

๗.๔.๒ กำรรำยงำนก ำหนดรหัสผ่ำนชั่วครำว 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพิมพ์รายงานการก าหนด Username ชั่วคราว และ Password ชั่วคราว  

ที่ยังมีผลให้สามารถเข้าระบบ บันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา - รายบุคคล ได้ ณ ช่วงเวลาที่สั่งพิมพ์รายงาน 
สามารถรายงานการก าหนดรหัสผ่านชั่วคราวได้ตามข้ันตอนในระบบ ดังนี้ 
๑) เลือก “ผู้เข้าศึกษา” 
๒) เลือก “UNI01025000 : รายงานก าหนดรหัสผ่านชั่วคราว” 
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๑๘ 
 

 

 
ภาพที่ 16 การเข้าเมนูก าหนดรหัสผ่านชั่วคราว 

 
เมื่อเลือกตามข้อ ๑) และ ๒) จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ ๑๗ 

 
ภาพที่ 17 หน้าจอรำยงำนก ำหนดรหัสผ่ำนชั่วครำว 

 

๓) เลือกเครื่องหมำย  ระบบจะแสดงรำยงำนกำรก ำหนด Username ชั่วครำว และ 
Password ชั่วครำว ที่ยังมีผลให้สำมำรถเข้ำระบบ บันทึกข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ - รำยบุคคล ได้ ณ ช่วงเวลำที่สั่งพิมพ์
รำยงำน 
 

๗.๕ กำรบันทึกข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ - รำยบุคคล 
กำรเข้ำสู่ เมนู  “UNI๐๑๐๒๑๑๐๐ : บันทึกข้อมูลผู้ เข้ำศึกษำ - รำยบุคคล” สำมำรถเข้ำได้ 

โดยใช้ User ID ที่ได้รับจำกส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ  และใช้รหัสผ่ำนชั่วครำวตำมที่ได้มีกำรอธิบำยไปในข้อ ๗.๔ 
๗.๕.๑ กำรเข้ำเมนูบันทึกข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ – รำยบุคคล 

๑) เข้ำโดยใช้ User ID ที่ได้รับจำกส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ   
๑.๑) เลือก “ผู้เข้ำศึกษำ” 
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๑๙ 
 

 

๑.๒) เลือก “UNI๐๑๐๒๑๑๐๐ : บันทึกข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ - รำยบุคคล” 

 
ภาพที่ 18 การเข้าเมนูบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา - รายบุคคล  

โดยใช้ User ID ที่ได้รับจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

๒) เข้ำโดยใช้รหัสผ่ำนชั่วครำว 
๒.๑) ไปที่หน้ำระบบ KSP Bundit ตำมภำพท่ี ๑๙ 
๒.๒) เลือก “บันทึกข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ - รำยบุคคล” จะปรำกฏหน้ำจอตำมภำพที่ ๒๐ 
 

 
ภาพที่ 19 การเข้าเมนูบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา - รายบุคคล โดยใช้รหัสผ่านชัว่คราว 
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๒๐ 
 

 

๒.๓) ใส่ “Username ส ำหรับกำรบันทึกข้อมูลชั่วครำว” และ “รหัสผ่ำนส ำหรับกำร
บันทึกข้อมูลชั่วครำว”  

 
ภาพที่ 20 หน้าจอส าหรับการเข้าระบบส าหรับผู้ที่ได้รับรหัสผ่านชั่วคราว 

 

เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑) และ ๒) จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ ๒๑  
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๒๑ 
 

 

 
 
 
 

ภาพแสดงเมนูบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา – รายบุคคล 
 

   1) เพิ่มข้อมูลใหม่ 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา - รายบุคคล 
 

จากภาพที่ ๒๑ บันทึกข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ - รำยบุคคล โดยด าเนินการดังนี้ 

๑) เลือกข้อมูลเลขที่ค าขอรับรองปริญญาจากฐานข้อมูล ด้วยการเลือกเครื่องหมาย     
โดยเลือกปริญญาที่ตรงกันกับข้อมูลของผู้เข้าศึกษา 

๒) เลือกปีการศึกษาจากฐานข้อมูล ด้วยการเลือกเครื่องหมาย   โดยเลือกปีการศึกษา 
ที่ตรงกันกับปีการศึกษาที่เข้าศึกษาของผู้เข้าศึกษา 

๓) ระบุวันที่เข้าศึกษา  

๔) ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือกเครื่องหมาย  
๕) หากจะระบุข้อมูลของนิสิตนักศึกษาคนใหม่ให้เลือกเครื่องหมาย  
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๒๒ 
 

 

๗.๖ กำรตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ 
วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ำศึกษำก่อนบันทึกข้อมูลส่งคุรุสภำ  
๒) เพ่ือติดตามการด าเนินงานของคุรุสภาหลังจากท่ีได้จัดส่งข้อมูลผู้เข้าศึกษาแล้ว 
สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าศึกษาได้ตามข้ันตอน ดังนี้ 
๗.๖.๑ การเข้าเมนูตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ 

๑) เลือก “ผู้เข้าศึกษา”  
๒) เลือก “UNI๐๑๐๒๒๐๐๐ : ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ” 

 

 
ภาพที่ 22 การเข้าเมนูตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ 

 
เมื่อเลือกตามข้อ ๑) และ ๒) จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ ๒๓ 

 

 
ภาพที่ 23 หน้าจอตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ 
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๒๓ 
 

 

๗.๖.๒ สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าศึกษา ได้ ๒ แนวทาง ดังนี้ 
๑) การตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าศึกษา  ก่อนส่งไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จากภาพที่ ๒๑ 

สามารถด าเนินการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
๑.๑) ระบุข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบให้ครบถ้วน และเลือกเครื่องหมาย    
๑.๒) เลือกเครื่องหมาย  ด้านท้ายข้อมูลการส่งแต่ละครั้ง  
จะปรากฏข้อมูลตามภาพที่ ๒๔ 

 
ภาพที่ 24 หน้าจอตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าศึกษา - ข้อมูลการแจ้งในแต่ละครั้ง 

 

หำกตรวจสอบแล้วต้องกำรที่จะแก้ไขข้อมูลผู้ เข้ำศึกษำ บันทึกข้อมูลส่งคุรุสภำ หรือดูสรุปข้อมูลรำยชื่อ 
ผู้เข้ำศึกษำ ต้องด ำเนินกำรตำมข้อ ๗.๓ ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ บันทึกข้อมูลส่งคุรุสภำหรือดูสรุปข้อมูล
รำยชื่อผู้เข้ำศึกษำ จำกหน้ำจอที่เข้ำผ่ำนหัวข้อ UNI๐๑๐๒๒๐๐๐ : ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ำศึกษำ 
 

๒) การติดตามสถานะการด าเนินงาน จากภาพที่ ๒๓ สามารถติดตามสถานะการด าเนินงานได้
จากคอลัมน์ “สถานะ” ซึ่งจะปรากฏข้อมูลได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้ 

๒.๑) รับข้อมูล หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำได้รับข้อมูลผู้เข้ำศึกษำไว้ใน
ฐำนข้อมูลแล้ว 

๒.๒) แก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล หมำยควำมว่ำ ให้สถำบันอุดมศึกษำแก้ไข / เพ่ิมเติมข้อมูล   
โดยจะระบุสำเหตุที่ต้องแก้ไข / เพิ่มเติมข้อมูล ในคอลัมน์ “เหตุผล” 

๒.๓) ยกเลิกข้อมูล หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำไม่รับข้อมูลผู้เข้ำศึกษำในปี
กำรศึกษำดังกล่ำวไว้ในฐำนข้อมูล 

๗.๗ กำรสร้ำงเลขประจ ำตัวคุรุสภำส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างเลข ๑๓ หลักแทนเลขที่บัตรประชาชนในการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา สามารถ

สร้ำงเลขประจ ำตัวคุรุสภำส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศได้ตามข้ันตอน ดังนี้ 
๗.๗.๑ การเข้าเมนูสร้ำงเลขประจ ำตัวคุรุสภำส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศ 

๑) เลือก “ผู้เข้าศึกษา”  
๒) เลือก “UNI๐๑๐๒๒๑๐๐ : สร้ำงเลขประจ ำตัวคุรุสภำส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศ” 
๓) เลือก “UNI๐๑๐๒๒๒๐๐ : บันทึกข้อมูลสร้ำงเลขประจ ำตัวคุรุสภำส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศ” 
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๒๔ 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 25 การเข้าเมนูบันทึกข้อมูลสร้างเลขประจ าตัวคุรุสภาส าหรับครูชาวต่างประเทศ 
 

เมื่อเลือกตามข้อ ๑) – ๓) จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ ๒๖ 
 

 
ภาพที่ 26 หน้าจอบันทึกข้อมูลสร้างเลขประจ าตัวคุรุสภาส าหรับครูชาวต่างประเทศ 

 

๗.๗.๒ ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือกเครื่องหมาย  จะปรากฏข้อมูลเลขประจ าตัวคุรุสภา 
จ านวน ๑๓ หลัก ตามภาพท่ี ๒๗ และน าเลขประจ าตัวคุรุสภาไปใช้ในการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา 

ในหัวข้อ “ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล” ให้สะกดเป็นภาษาไทย โดยข้อมูลในส่วนนี้จะน าไปประกอบ
กับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตัวอย่างการระบุข้อมูลเป็นไปตามภาพที่ ๒๗ 

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแลว้ สามารถตรวจสอบเลขประจ ำตวัคุรุสภำส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศ 
จำกเมนู “UNI๐๑๐๒๒๓๐๐ : ตรวจสอบเลขประจ ำตัวคุรุสภำส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศ” หลังจำกบันทึกข้อมูล 
๓ วันท ำกำร 

134



๒๕ 
 

 

 
ภาพที่ 27 ตัวอย่างการใส่ข้อมูลเพ่ือขอเลขประจ าตัวคุรุสภาส าหรับครูชาวต่างประเทศ 

๗.๘ กำรตรวจสอบเลขประจ ำตัวคุรุสภำส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบเลขประจ ำตัวคุรุสภำส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศที่ได้มีกำรออกไปแล้ว  

สามารถตรวจสอบเลขประจ ำตัวคุรุสภำส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศได้ตามข้ันตอน ดังนี้ 
๗.๘.๑ การเข้าเมนูตรวจสอบเลขประจ ำตัวคุรุสภำส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศ 

๑) เลือก “ผู้เข้าศึกษา”  
๒) เลือก “UNI๐๑๐๒๒๑๐๐ : สร้ำงเลขประจ ำตัวคุรุสภำส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศ” 
๓) เลือก “UNI๐๑๐๒๒๓๐๐ : ตรวจสอบเลขประจ ำตัวคุรุสภำส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศ” 
 

 
ภาพที่ 28 การเข้าเมนูตรวจสอบเลขประจ าตัวคุรุสภาส าหรับครูชาวต่างประเทศ 

 
เมื่อเลือกตามข้อ ๑) - ๓) จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ ๒๙ 

 

135



๒๖ 
 

 

 
ภาพที่ 29 หน้าจอตรวจสอบเลขประจ าตัวคุรุสภาส าหรับครูชาวต่างประเทศ 

๗.๘.๒ ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือกเครื่องหมาย  ระบบจะแสดงข้อมูลเลขประจ ำตัวคุรุสภำ
ส ำหรับครูชำวต่ำงประเทศ ที่สถำบันอุดมศึกษำเคยบันทึกไว้ 

๗.๙ กำรรำยงำน (ผู้เข้ำศึกษำ) 
วัตถุประสงค์   
๑) เพ่ือใช้ในกำรเรียกดูสรุปข้อมูลผู้เข้ำศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ 
๒) เพ่ือพิมพ์หน้ำรำยงำนข้อมูลผู้เข้ำศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ  
สำมำรถเรียกหน้ำรำยงำนได้ตำมข้ันตอน ดังนี้ 
๗.๙.๑ การเข้าเมนูรำยงำน 

๑) เลือก “ผู้เข้าศึกษา”  
๒) เลือก “UNI๐๑๐๒๓๐๐๐๐ : รำยงำน” 

 

 
 
 

ภาพที่ 30 การเข้ำเมนูรำยงำน 
 

เมื่อเลือกตามข้อ ๑) และ ๒) จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ ๓๑ 
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๒๗ 
 

 

 
ภาพที่ 31 หน้ำจอรำยงำน 

๗.๙.๒ ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือกเครื่องหมำย  ระบบจะแสดงข้อมูล 
ผู้เข้ำศึกษำ ประกอบด้วย ๑) รหัสนักศึกษำ  ๒) เลขประจ ำตัวประชำชน  ๓) ค ำน ำหน้ำ  ๔) ชื่อ ๕) นำมสกุล   
๖) วันที่เข้ำศึกษำ  และ ๗) สถำนะ 

 

๗.๑๐ กำรรำยงำนรำยชื่อผู้เข้ำศึกษำตำมช่วงเวลำ 
วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือใช้ในกำรเรียกดูสรุปข้อมูลผู้เข้ำศึกษำตำมช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด 
๒) เพ่ือพิมพ์หน้ำรำยงำนข้อมูลผู้เข้ำศึกษำตำมช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด  โดยสำมำรถดำวน์โหลด

ไฟล์ข้อมูลทั้งที่เป็น PDF และ Microsoft excel 
สำมำรถเรียกหน้ำรำยงำนรำยชื่อผู้เข้ำศึกษำตำมช่วงเวลำได้ตำมข้ันตอน ดังนี้ 
๗.๑๐.๑ การเข้าเมนูรำยงำน 

๑) เลือก “ผู้เข้าศึกษา”  
๒) เลือก “UNI๐๑๐๒๔๐๐๐ : รำยงำนรำยชื่อผู้เข้ำศึกษำตำมช่วงเวลำ” 

 
 

 

ภาพที่ 32 กำรเข้ำเมนูรำยงำนรำยชื่อผู้เข้ำศึกษำตำมช่วงเวลำ 
เมื่อเลือกตามข้อ ๑) และ ๒) จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ ๓๓ 
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๒๘ 
 

 

 
ภาพที่ 33 หน้ำจอรายงานรายชื่อผู้เข้าศึกษาตามช่วงเวลา 

 
 

๗.๑๐.๒ ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน  เลือกรูปแบบรำยงำนที่ต้องกำร แสดงเป็นไฟล์ PDF หรือ Microsoft excel 
และเลือกเครื่ องหมำย   ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ เข้ ำศึกษำ ประกอบด้วย ๑) รหัสนักศึกษำ   
๒) เลขประจ ำตัวประชำชน  ๓) ค ำน ำหน้ำ  ๔) ชื่อ  ๕) นำมสกุล  ๖) วันที่เข้ำศึกษำ  และ ๗) สถำนะตำมช่วงเวลำ
ที่ก ำหนด   

 

๗.๑๑ กำรบันทึกข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือการบันทึกข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจากที่ปริญญาและประกาศนียบัตรที่คุรุสภารับรอง  

สามารถบันทึกข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตามขั้นตอนในระบบ ดังนี้ 
๗.๑๑.๑ การเข้าเมนูบันทึกข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

๑) เลือก “ผู้ส าเร็จการศึกษา” 
๒) เลือก “UNI01031000 : บันทึกข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา” 

 

 
ภาพที่ 34 การเข้าเมนูบันทึกข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

เมื่อเลือกตามข้อ ๑) และ ๒) จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ ๓๕ 
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๒๙ 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 35 หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 

๗.๑๑.๒ เลือกข้อมูลและระบุรำยละเอียดให้ครบถ้วน  โดยแบ่งได้เป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
1) กรณียังไม่เคยส่งข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  

๑.๑) เลือก “เพ่ิมข้อมูลใหม่”  และกดไปที่เครื่องหมำย  ในช่องเลขที่ค ำขอรับรองปริญญำ 
จะปรำกฏข้อมูลตำมภำพที่ ๓๖  

๑.๒) ค้นหำข้อมูลปริญญำที่ต้องกำรจะใส่ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้จำกช่อง “ค้นหำ” 
โดยสำมำรถค้นหำได้จำก “เลขท่ีค ำขอ”  “รหัสกำรรับรอง”  “ชื่อมหำวิทยำลัย”  “หลักสูตร” หรือ “สำขำ”  
จำกนั้นเลือกข้อมูลที่ต้องกำรแล้วกด “ตกลง” จะปรำกฏหน้ำจอตำมภำพที่ ๓๗ 
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๓๐ 
 

 

 
ภาพที่ 36 หน้าจอส าหรับการค้นหาข้อมูลปริญญา 

 

 

 
ภาพที่ 37 หน้าจอที่ปรากฏหลังจากเลือกข้อมูลเลขท่ีค าขอรับรองปริญญา 

 

๑.๓) ระบุรายละเอียดในช่อง “วันที่ส่งข้อมูล”  “วันที่ส าเรจ็การศึกษา”  “สภาอนุมัติครั้งที”่  
และ “วันที่อนุมัติ” ให้ครบถ้วน 

๑.๔) เลือกเครื่องหมาย  ในตำรำงใต้หัวข้อ “ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ” จะปรำกฏข้อมูล
ตำมภำพท่ี ๓๘ 
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๓๑ 
 

 

 

 
ภาพที่ 38 หน้าจอแสดงข้อมูลผู้ส าเร็จศึกษาท่ีต้องบันทึกข้อมูลในระบบ 

 

๑.๕) กดเครื่องหมำย  ในช่อง “เลขประจ ำตัวประชำชน” จะปรำกฏข้อมูลที่บันทึก 
ในระบบผู้เข้ำศึกษำ  

๑.๖) เลือกข้อมูลรำยชื่อที่ต้องกำรแจ้งเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะปรำกฏข้อมูลเดิมที่บันทึก
ในระบบผู้เข้ำศึกษำ ตำมภำพที่ ๓๙ หำกต้องกำรแก้ไขข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถแก้ไขได้ในส่วนนี้ 
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๓๒ 
 

 

 
ภาพที่ 39 หน้าจอแสดงข้อมูลผู้ส าเร็จศึกษาท่ีดึงข้อมูลจากระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา 

 

๑.๗) บันทึกข้อมูลสถำนศึกษำที่ปฏิบัติกำรสอน/สถำนที่ฝึกปฏิบัติทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ 
เมื่อใส่รำยละเอียดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เลือกเครื่องหมำย  ตำมภำพท่ี ๔๐ 

 
ภาพที่ 40 หน้าจอบันทึกข้อมูลสถานศึกษาท่ีปฏิบัติการสอน/สถานที่ฝึกปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา 

 

เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะปรำกฏรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในตำรำงใต้หัวข้อ  
“ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ” ตำมภำพท่ี ๔๑ 
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๓๓ 
 

 

 
ภาพที่ 41 หน้าจอที่ปรากฏเมื่อมีการบันทึกข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

๑.๘) หำกจะเพ่ิมข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำคนอ่ืน ๆ ให้เลือกเครื่องหมาย   
ในตำรำงใต้หัวข้อ “ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ” 
 

๒) กรณมีีการส่งข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษามาแล้ว และได้รับแจ้งจากคุรุสภาให้แก้ไขข้อมูล 

๒.๑) เลือก “แก้ไขข้อมูล”  และกดไปที่เครื่องหมำย  ในช่องเลขที่ส่งข้อมูล 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จะปรำกฏข้อมูลตำมภำพที่ ๔๒ 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 42 หน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
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๓๔ 
 

 

๒.๒) จำกภำพที่ ๔๒ สำมำรถเพ่ิมข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำคนอ่ืน ๆ ได้โดยเลือก
เครื่องหมำย  และสำมำรถแก้ไขข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่บันทึกข้อมูลแล้ว  โดยเลือกเครื่องหมำย   

ที่ด้ำนท้ำยของรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละคน  หรือลบข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยเลือกเครื่องหมำย   
ที่ด้ำนท้ำยของรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละคน   

๗.๑๑.๓ เมื่อด ำเนินกำรตำมข้อ ๑) หรือ ๒) เรียบร้อยแล้ว เลือกเครื่องหมำย   
หากยังบันทึกข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ครบถ้วน เพ่ือกลับมาบันทึกข้อมูลต่อในวันถัดไป และหากบันทึกข้อมูล

นักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม   
 

 
ภาพที่ 43 กล่องข้อความเพ่ือยืนยันการบันทึกชั่วคราว 

 

 
ภาพที่ 44 กล่องข้อความเพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูลส่งคุรุสภา 

 

 
ภาพที่ 45 กล่องข้อความเพ่ือบอกผลการบันทึกข้อมูล 

 

๗.๑๒ กำรตรวจสอบข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือตรวจสอบข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำก่อนบันทึกข้อมูลส่งส านักงานเลขาธิการคุรุสภำ  
๒) เพ่ือติดตามการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาหลังจากท่ีได้จัดส่งข้อมูลผู้ส าเร็จ

การศึกษาแล้ว 
สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 
๗.๑๒.๑ การเข้าเมนูตรวจสอบข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

๑) เลือก “ผู้ส าเร็จการศกึษา”  

144



๓๕ 
 

 

๒) เลือก “UNI๐๑๐๓๒๐๐๐ : ตรวจสอบข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ” 
 

 
ภาพที่ 46 การเข้าเมนูตรวจสอบข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
เมื่อเลือกตามข้อ ๑) และ ๒) จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ ๔๗ 

 

 
ภาพที่ 47 หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

๗.๑๒.๒ สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ได้ ๒ แนวทาง ดังนี้ 
๑) การตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าศึกษา  ก่อนส่งไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จากภาพที่ ๔๗ 

สามารถด าเนินการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
๑.๑) ระบุข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบให้ครบถ้วน และเลือกเครื่องหมาย    
๑.๒) เลือกเครื่องหมาย  ด้านท้ายข้อมูลการส่งแต่ละครั้ง  
จะปรากฏข้อมูลตามภาพที่ ๔๘ 
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๓๖ 
 

 

 

 

 
 

 ภาพที่ 48 หน้าจอตรวจสอบข้อมูลผู้ส ำเร็จการศึกษา - ข้อมูลการแจ้งในแต่ละครั้ง 
 

หำกตรวจสอบแล้วต้องกำรที่จะแก้ไขข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ บันทึกข้อมูลส่งคุรุสภำ หรือดูสรุปข้อมูลรำยชื่อ 
ผู้เข้ำศึกษำ ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๗.๑๑  
 

๒) การติดตามสถานะการด าเนินงาน จากภาพที่ ๔๘ สามารถติดตามสถานะการด าเนินงานได้
จากคอลัมน์ “สถานะ” ซึ่งจะปรากฏข้อมูลได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้ 

๒.๑) รับข้อมูล หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำได้รับข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ไว้ในฐำนข้อมูลแล้ว 

๒.๒) แก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล หมำยควำมว่ำ ให้สถำบันอุดมศึกษำแก้ไข / เพ่ิมเติมข้อมูล   
โดยจะระบุสำเหตุที่ต้องแก้ไข / เพิ่มเติมข้อมูล ในคอลัมน์ “เหตุผล” 

๒.๓) ยกเลิกข้อมูล หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำไม่รับข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ในปีกำรศึกษำดังกล่ำวไว้ในฐำนข้อมูล 

๗.๑๓ กำรรำยงำน (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 
วัตถุประสงค์   
๑) เพ่ือใช้ในกำรเรียกดูสรุปข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
๒) เพ่ือพิมพ์หน้ำรำยงำนข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ข้อมูลทั้งที่เป็น PDF 

และ Microsoft excel 
๓) เพ่ือพิมพ์หนังสือน ำส่งข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ข้อมูลทั้งที่เป็น PDF 

และ Microsoft excel 
สำมำรถเรียกหน้ำรำยงำนได้ตำมข้ันตอน ดังนี้ 
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๓๗ 
 

 

๗.๑๓.๑ การเข้าเมนูรำยงำน 
๑) เลือก “ผู้ส าเร็จการศึกษา”  
๒) เลือก “UNI๐๑๐๓๓๐๐๐๐ : รำยงำน” 

 

 
ภาพที่ 49 การเข้าเมนูรำยงำน 

 
เมื่อเลือกตามข้อ ๑) และ ๒) จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ ๕๐ 

 
ภาพที่ 50 หน้ำจอรำยงำน 

๗.๙.๒ ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เลือกรูปแบบรำยงำนที่ต้องกำร แสดงเป็นไฟล์ PDF หรือ Microsoft excel   

๑) เลือกเครื่องหมำย  ระบบจะแสดงตัวอย่ำงหนังสือที่ใช้ในกำรน ำส่งรำยชื่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำไปยังส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 
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๓๘ 
 

 

๒) เลือกเครื่องหมำย  ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
(๑) รหัสนักศึกษำ  (๒) เลขประจ ำตัวประชำชน  (๓) ชื่อ - นำมสกุล  (๔) วันที่เข้ำศึกษำ  (๕) สถำนที่สอน ๑ และ
สถำนที่สอน ๒   

 
 

๗.๑๔ กำรรำยงำนรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมช่วงเวลำ 
วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือใช้ในกำรเรียกดูสรุปข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด 
๒) เพ่ือพิมพ์หน้ำรำยงำนข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด  โดยสำมำรถดำวน์โหลด

ไฟล์ข้อมูลทั้งที่เป็น PDF และ Microsoft excel 
สำมำรถเรียกหน้ำรำยงำนรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมช่วงเวลำได้ตำมข้ันตอน ดังนี้ 
๗.๑๔.๑ การเข้าเมนูรำยงำน 

๑) เลือก “ผู้ส าเร็จการศึกษา”  
๒) เลือก “UNI๐๑๐๓๔๐๐๐ : รำยงำนรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมช่วงเวลำ” 

 
ภาพที่ 51 การเข้าเมนูรายงานรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามช่วงเวลา 

 
เมื่อเลือกตามข้อ ๑) และ ๒) จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ ๕๒ 
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๓๙ 
 

 

 
ภาพที่ 52 หน้ำจอรายงานรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามช่วงเวลา 

 
 

๗.๑๔.๒ ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน  เลือกรูปแบบรำยงำนที่ต้องกำร แสดงเป็นไฟล์ PDF หรือ Microsoft excel 
และเลือกเครื่องหมำย  ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประกอบด้วย (๑) รหัสนักศึกษำ   
(๒) เลขประจ ำตัวประชำชน  (๓) ชื่อ - นำมสกุล  (๔) วันที่เข้ำศึกษำ  (๕) สถำนที่สอน ๑ และสถำนที่สอน ๒   
ตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด   
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๔๐ 
 

 

๘. ระบบติดตามประเมินผล 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร ประชุมเพ่ือประเมิน จัดท ารายงานปัญหา
และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการท างานและการใช้งานระบบเพ่ือเสนอไปตามล าดับขั้นตอน ทุกๆ 6 เดือน  
 
๙. สรุปปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

รายละเอียดปัญหาการด าเนนิงานที่ผ่านมา ผลกระทบ และข้อเสนอแนะในการด าเนนิงาน 
๙.๑ การระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ส าเร็จการศกึษา 
๑) ระบุเลขที่บัตรประชำชนในระบบ ksp bundit และ

หลักฐำนกำรช ำระเงิน ไม่ตรงกับเลขที่บัตรประชำชน
ที่ปรำกฏบนส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

ผลกระทบ 
๑.๑) ระบบไม่สำมำรถดึงข้อมูลเพื่อไปประกอบกำร

ด ำเนินงำนในขั้นตอนต่อไปได้ 
๑.๒) กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำเนื่องจำกต้องใช้เวลำ 

หำสำเหตุของข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น และแก้ไข
ข้อมูลในส่วนที่มีกำรด ำเนินงำนผิดพลำด 

ข้อเสนอแนะ 
ตรวจสอบเลขที่บัตรประชำชนในระบบ ksp bundit 
และหลักฐำนกำรช ำระเงิน ให้ตรงกับเลขที่บัตร
ประชำชนที่ปรำกฏบนส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
ก่อนจัดส่งข้อมูลในระบบ ksp bundit 

๒) ระบชุื่อ - นำมสกุลไม่ถูกต้อง ผลกระทบ 
๒.๑) หำกมกีำรพิมพ์ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 

ทำงกำรศึกษำแล้ว ต้องเสียค่ำธรรมเนียม 
ท ำใบแทนใบอนุญำตประกอบวชิำชีพทำงกำรศึกษำ 
๒๐๐ บำท  

๒.๒) ต้องใช้เวลำไปในกำรท ำข้อมูลในระบบเพ่ือขอรับ
ใบแทนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 

ข้อเสนอแนะ 
ตรวจสอบชื่อ – นำมสกุล ให้ถูกต้องก่อนจัดส่งข้อมูล
ในระบบ ksp bundit 

๓) บันทึกข้อมูลชื่อมหำวิทยำลัย / ปริญญำ /
สำขำวิชำ / วันที่เข้ำ / วันที่ส ำเร็จ / ครั้งที่ - วันที่ 
สภำอนุมัติ / สถำนทีฝ่ึกสอนครั้งที่ ๑ และ ฝึกสอน 
ครั้งที่ ๒....ไม่ถูกต้อง 

ผลกระทบ 
กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ เนื่องจำกคุรุสภำต้องส่งคืนข้อมูล
ให้สถำบันอุดมศึกษำด ำเนินกำรแก้ไข และเมื่อส่ง
ข้อมูลกลับมำแล้ว ต้องรอให้มีกำรด ำเนินกำรกับ 
สถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่ส่งเข้ำมำก่อน 
ข้อเสนอแนะ 
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ksp bundit ให้ถูกต้องก่อน
จัดส่งข้อมูลในระบบ ksp bundit 
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๔๑ 
 

 

รายละเอียดปัญหาการด าเนนิงานที่ผ่านมา ผลกระทบ และข้อเสนอแนะในการด าเนนิงาน 
๙.๒ การช าระเงิน 
๑) ไม่ช ำระเงินมำในระบบ ผลกระทบ 

กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ เนื่องจำกต้องใช้เวลำ 
หำสำเหตุของข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น และแก้ไขข้อมูลใน
ส่วนที่มีกำรด ำเนินงำนผิดพลำด 
 
ข้อเสนอแนะ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำควรช ำระเงินผ่ำนระบบด้วยตนเอง 
เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดที่จะเกิดขึ้น 

๒) ช ำระเงินมำในเลขท่ีบัตรประชำชนคนอ่ืน 
๓) ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมผิดประเภท 

๙.๓ การส่งหนังสือน าส่งรายชื่อผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑) หนังสือน ำส่งรำยชื่อผู้เข้ำศึกษำ และรำยชื่อ  

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จัดส่งไม่ถึงส ำนักมำตรฐำนวิชำชีพ 
ผลกระทบ 
กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ 
ข้อเสนอแนะ 
๑.๑) หนังสือน ำส่งรำยชื่อผู้เข้ำศึกษำ และรำยชื่อ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่เป็นตัวจริงให้ท ำหนังสือเรียน
เลขำธิกำรคุรุสภำ  และจ่ำหน้ำซองถึง 

 
 
 
 
๑.๒) ส ำเนำหนังสือส่งไปที่ E-mail : 

standard.ksp@gmail.com  
๙.๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต
วิชำชีพครู ระบบไม่สำมำรถดึงข้อมูลในกำรขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 

ผลกระทบ 
กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ เนื่องจำกต้องใช้เวลำ 
ตรวจสอบสำเหตุของข้อผิดพลำดที่เกิดข้ึน และแก้ไข
ข้อมูลในส่วนที่มีกำรด ำเนินงำนผิดพลำด 
ข้อเสนอแนะ  
ให้สถำบันอุดมศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑) ก ำหนดให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรบัณฑิต

วิชำชีพครูทุกคน ต้องตรวจสอบสถำนะกำรมี
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำผ่ำนทำง
หน้ำเว็บไซด์ของคุรุสภำ 

๒) กรณีเคยได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
ทำงกำรศึกษำมำก่อน หรือเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำจำกคุรุสภำ

“ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ (ส ำนักมำตรฐำนวิชำชีพ) 
๑๒๘/๑ ถนนนครรำชสีมำ เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐” 
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๔๒ 
 

 

รายละเอียดปัญหาการด าเนนิงานที่ผ่านมา ผลกระทบ และข้อเสนอแนะในการด าเนนิงาน 
ต้องแจ้งข้อมูลให้กับส ำนักทะเบียนและใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ เพ่ือด ำเนินกำรในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

๙.๕ การยื่นแบบค าขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เดิมสถำบันอุดมศึกษำจะเป็นผู้รวบรวมและยื่นแบบค ำขอ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ
ให้กับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำ 
ในกำรรวบรวมแบบค ำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำให้กับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละคน  รวมทั้ง หำกมีข้อผิดพลำด
เกิดขึ้นของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ๑ คน จำก ๑๐๐ คน  
จะส่งผลให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมดไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำ 

ผลกระทบ 
กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ เนื่องจำกต้องใช้เวลำ 
ตรวจสอบสำเหตุของข้อผิดพลำดที่เกิดข้ึน และแก้ไข
ข้อมูลในส่วนที่มีกำรด ำเนินงำนผิดพลำด 
ข้อเสนอแนะ  
ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำได้ด ำเนินปรับระบบ   
โดยให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละคนยื่นค ำขอขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ในระบบ 
KSP Self – Service แยกเป็นแต่ละกรณี ดังนี้ 
๑. กรณีเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชำวไทยที่ขอขึ้นทะเบียน

รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู เลือกหัวข้อ 
- “ใบอนุญำต”  “ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญำต-ครูไทย” 
 “บันทึกข้อมูลค ำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญำต 
– ครู ส ำหรับ KSP-Bundit” 

๒. กรณีเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชำวไทยที่ขอขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
เลือกหัวข้อ 
- “ใบอนุญำต”  “ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญำต-ครูไทย” 
 “บันทึกข้อมูลค ำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญำต 
– ผู้บริหำรสถำนศึกษำ” 

๓. กรณีเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชำวไทยที่ขอขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพผู้บริหำรกำรศึกษำ 
เลือกหัวข้อ 
- “ใบอนุญำต”  “ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญำต-ครูไทย” 
 “บันทึกข้อมูลค ำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญำต 
– ผู้บริหำรกำรศึกษำ” 

๔. กรณีเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชำวต่ำงประเทศ 
ที่ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 
เลือกหัวข้อ 

- “ใบอนุญำต”  “ขอขึ้นทะเบียน-ครตู่ำงประเทศ” 
 
โดยเอกสำรที่ต้องแนบเพ่ือประกอบกำรขอขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำแต่ละกรณี
สำมำรถศึกษำเพ่ิมเติมได้ตำมเอกสำรอ้ำงอิง ๑๐.๘  
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๔๓ 
 

 

๑๐. เอกสารอ้างอิง 
๑๐.๑ พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๖ มำตรำ ๙(๗)  
๑๐.๒ ประกำศคุรุสภำ เรื่อง กำรรับรองปริญญำและประกำศนียบัตรทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรประกอบวิชำชีพ 

พ.ศ.๒๕๕๗  
๑๐.๓ ประกำศคุรุสภำ เรื่อง กำรรับรองปริญญำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑๐.๔ หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและประสำนงำนในกำรรำยงำนข้อมูลผ่ำนระบบผู้เข้ำศึกษำและ 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (KSP Bundit) 
๑๐.๕ หนังสือถอดถอนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและประสำนงำนในกำรรำยงำนข้อมูลผ่ำนระบบผู้เข้ำศึกษำและ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (KSP Bundit) 
๑๐.๖ แบบรำยงำนสถำนะผู้เข้ำศึกษำ 
๑๐.๗ URL ระบบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑) ระบบที่ใช้ในกำรขอ User ID เพ่ือเข้ำใช้งำนในระบบ KSP Bundit คือ https://bit.ly/3eELOXV 
๒) ระบบ KSP Bundit คือ ksp.or.th/ksp2018/uni-bundit 

๑๐.๘ กำรแนบรูปภำพและเอกสำรหลักฐำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเพ่ือใช้ในกำรขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 

 
สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรอ้ำงอิงได้จำก URL : https://qrgo.page.link/TjUxC 

หรือ QR Code  
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๔๔ 
 

 

คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 

นำงวัฒนำพร  ระงับทุกข์   รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง เลขำธิกำรคุรุสภำ 

นำยบูรพำทิศ  พลอยสุวรรณ์ รองเลขำธิกำรคุรุสภำ 
นำงสำววิภำ ลัคนำพรวิสิฐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำและส่งเสริมวิชำชีพ 
นำงรำณี จีนสุทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

ผู้จัดท า 
นำงสำวกฤตวรรณ  เกิดนำวี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนวิชำชีพ 
นำงสำวภัทรำวจี  ธีรกีรยุต  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ 
นำงสำวอรนุช  หงวนไธสง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มรับรองปริญญำและประกำศนียบัตร 
นำยอนุสรณ์ พัดลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
นำงสำวชฬภัสร  ภุฑร  นักวิชำกำร 
นำงจริยำพร  สถำปนศิริ  นักวิชำกำร 
นำยปิยะ  ประเสริฐสังข์  นักวิชำกำร 
นำยกำณต์ยุพน บุญทับ   นักวิชำกำร 
นำงพรพรรณ เผือกผ่อง    นักวิชำกำร 
นำงนภัทร  ศุภกฤตขจร  นักวิชำกำร 
นำงสำวปิยะวรรณ  สีหะนันท์ นักวิชำกำร 
นำงสำวธีรดำ  แก้วพรหมด ำ นักวิชำกำร 
นำงสำวมนฤดี  ศรีเมือง  นักวิชำกำร 
นำงสำวเมธิดำ  บุญมำ  นักวิชำกำร 
นำงสำวนิภำพร ผะอบทอง  เจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีสำรสนเทศปฏิบัติกำร 
นำงสำวส ำอำงค์ มำกดี  เจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีสำรสนเทศปฏิบัติกำร 
นำงสุภำพร  สันติภำพชัย  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไปปฏิบัติกำร 
นำงสำวเมษำ  จันทะแสน  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กลุ่มรับรองปริญญำและประกำศนียบัตร  ส ำนักมำตรฐำนวิชำชีพ  ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 
กลุ่มพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 
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32.3 การขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 
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ขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

เข้าเมนู ใบอนุญาต > ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลค าขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต - ครู 
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หน้าบันทึกข้อมูลค าขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – คร ูให้พิมพ์ข้อมูลและอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการ
ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้ครบถ้วน จากนั้น คลิกบันทึกและส่งตรวจสอบ 
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ในคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เลือก 1 ข้อตามคุณสมบัติ
ของท่าน) ให้คลิก หน้าหมายเลขของคุณสมบัติที่ท่านจะใช้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและพิมพ์
รายละเอียดให้ครบถ้วน 

 

เมื่อคลิกแล้วจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละข้อให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแต่ละข้อมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภาให้การรับรอง 
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2.วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภาให้การรับรอง 

 

3.วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี

 

4.วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
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5.รับรองคุณวุฒิการศึกษา 

 

 

6.มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาจากต่างประเทศ 
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กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ  

ให้ คลิกที่หน้า มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 

คลิกตอบค าถามคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546                           
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 ให้ครบถ้วน 

 

แนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
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การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ให้เลือก รับด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย ์ 

 

ในกรณีที่เลือก ส่งไปรษณีย์ ให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว
หรือไม่ เพ่ือให้การจัดส่งไปรษณีย์ถูกต้อง 

 

เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึกและส่งตรวจสอบ 

 

ระบบจะขึ้นหน้าต่างยืนยันการบันทึกและส่งตรวจสอบ ในขั้นตอนนี้ถ้าท่านไม่ม่ันใจว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและ
ถูกต้องแล้วหรือไม่ สามารถ คลิก ยกเลิก เพ่ือกลับไปที่หน้ากรอกข้อมูล หากมั่นใจแล้วคลิก ตกลง เพ่ือยืนยัน            
การบันทึก 
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เมื่อบันทึกข้อมูลส าเร็จจะแสดง เลขท่ีค าขอ คลิกปุ่ม ปิด เป็นอันจบขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู 
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ขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

เข้าเมนู ใบอนุญาต > ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลค าขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
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หน้าบันทึกข้อมูลค าขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ผู้บริหารสถานศึกษาให้พิมพ์ข้อมูลและอัพโหลดไฟล์
เอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้ครบถ้วน จากนั้น คลิกบันทึกและส่งตรวจสอบ 
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วุฒิทางการศึกษา (เลือก 1 ข้อตามคุณสมบัติของท่าน) ให้คลิก หน้าหมายเลขคุณสมบัติของท่าน 

 

เมื่อคลิกแล้วจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละข้อให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแต่ละข้อมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. วุฒิทางการศึกษา (เลือก 1 ข้อตามคุณสมบัติของท่าน) ให้คลิก หน้าหมายเลขของวุฒิทางการศึกษาของท่าน 
และพิมพ์รายละเอียดให้ครบถ้วน 

1.1 วุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา 

 

1.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง 
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1.3 วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 

1.4 รับรองคุณวุฒิการศึกษา 

 

 

2. ประสบการณ์วิชาชีพ (เลือก 1 ข้อ และต้องระบุจ านวนประสบการณ์วิชาชีพของท่านตามข้อที่เลือกและแนบ
ส าเนาหลักฐาน) ให้คลิก หน้าหมายเลขของประสบการณ์วิชาชีพของท่าน  
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เมื่อคลิกแล้วจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละข้อให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแต่ละข้อมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

2.1 มีประสบการณ์ด้านปฎิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 

2.2 มีประสบการณ์ด้านปฎิบัติการสอนและมีประสบกรณ์ในต าแหน่งหัวหน้าหมวดหรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้า
งาน หรือต าแหน่งบริหารอ่ืนๆ 

 

คลิกตอบค าถามคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546                           
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 ให้ครบถ้วน 

 

 

แนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
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การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ให้เลือก รับด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย ์ 

 

ในกรณีที่เลือก ส่งไปรษณีย์ ให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว
หรือไม่ เพ่ือให้การจัดส่งไปรษณีย์ถูกต้อง 

 

เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึกและส่งตรวจสอบ 

 

ระบบจะขึ้นหน้าต่างยืนยันการบันทึกและส่งตรวจสอบ ในขั้นตอนนี้ถ้าท่านไม่ม่ันใจว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและ
ถูกต้องแล้วหรือไม่ สามารถ คลิก ยกเลิก เพ่ือกลับไปที่หน้ากรอกข้อมูล หากมั่นใจแล้วคลิก ตกลง เพ่ือยืนยัน            
การบันทึก 
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เมื่อบันทึกข้อมูลส าเร็จจะแสดง เลขท่ีค าขอ คลิกปุ่ม ปิด เป็นอันจบขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

เข้าเมนู ใบอนุญาต > ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลค าขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – 
ผู้บริหารการศึกษา 
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หน้าบันทึกข้อมูลค าขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ผู้บริหารการศึกษา ให้พิมพ์ข้อมูลและอัพโหลดไฟล์
เอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้ครบถ้วน จากนั้น คลิกบันทึกและส่งตรวจสอบ 
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1. วุฒิทางการศึกษา (เลือก 1 ข้อตามคุณสมบัติของท่าน) ให้คลิก หน้าหมายเลขของวุฒิทางการศึกษาของท่าน  

 

เมื่อคลิกแล้วจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละข้อให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแต่ละข้อมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.1 วุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา 

 

1.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง 
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1.3 วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 

1.4 รับรองคุณวุฒิการศึกษา 

 

2. ประสบการณ์วิชาชีพ (เลือก 1 ข้อ และต้องระบุจ านวนประสบการณ์วิชาชีพของท่านตามข้อที่เลือกและแนบ
ส าเนาหลักฐาน) ให้คลิก หน้าหมายเลขของประสบการณ์วิชาชีพของท่าน 
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เมื่อคลิกแล้วจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละข้อให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแต่ละข้อมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

2.1 มีประสบการณ์ด้านปฎิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี 

 

2.2 มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 

2.3 มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่ก าหนดในกฏกระทรวงมาแล้วไม่น้อ 

 

2.4 มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือ
ผู้อ านวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 

2.5 มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารนอก
สถานศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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คลิกตอบค าถามคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546                           
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 ให้ครบถ้วน 

 

แนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 

 

การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ให้เลือก รับด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย ์ 

 

ในกรณีที่เลือก ส่งไปรษณีย์ ให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว
หรือไม่ เพ่ือให้การจัดส่งไปรษณีย์ถูกต้อง 
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เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึกและส่งตรวจสอบ 

 

ระบบจะขึ้นหน้าต่างยืนยันการบันทึกและส่งตรวจสอบ ในขั้นตอนนี้ถ้าท่านไม่ม่ันใจว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและ
ถูกต้องแล้วหรือไม่ สามารถ คลิก ยกเลิก เพ่ือกลับไปที่หน้ากรอกข้อมูล หากมั่นใจแล้วคลิก ตกลง เพ่ือยืนยัน            
การบันทึก 

 
 

เมื่อบันทึกข้อมูลส าเร็จจะแสดง เลขท่ีค าขอ คลิกปุ่ม ปิด เป็นอันจบขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้บริหาร
การศึกษา 
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ขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

เข้าเมนู ใบอนุญาต > ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลค าขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – 
ศึกษานิเทศก์ 
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หน้าบันทึกข้อมูลค าขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ศึกษานิเทศก์ให้พิมพ์ข้อมูลและอัพโหลดไฟล์เอกสาร
ประกอบการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้ครบถ้วน จากนั้น คลิกบันทึกและส่งตรวจสอบ 
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คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เลือก 1 ข้อตามคุณสมบัติ  
ของท่าน) ให้คลิก หน้าหมายเลขของวุฒิทางการศึกษาของท่าน  
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เมื่อคลิกแล้วจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละข้อให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแต่ละข้อมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.1 วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการศึกษา 

 

1.2 รับรองคุณวุฒิการศึกษา 
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2. ประสบการณ์วิชาชีพ (เลือก 1 ข้อ และต้องระบุจ านวนประสบการณ์วิชาชีพของท่านตามข้อที่เลือกและแนบ
ส าเนาหลักฐาน) ให้คลิก หน้าหมายเลขของประสบการณ์วิชาชีพของท่าน

 

เมื่อคลิกแล้วจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละข้อให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแต่ละข้อมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

2.1 มีประสบการณ์ด้านปฎิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 

2.2 มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 

คลิกตอบค าถามคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546                           
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 ให้ครบถ้วน 
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แนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 

 

การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ให้เลือก รับด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย ์ 

 

ในกรณีที่เลือก ส่งไปรษณีย์ ให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว
หรือไม่ เพ่ือให้การจัดส่งไปรษณีย์ถูกต้อง 

 

เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึกและส่งตรวจสอบ 

 

 
ระบบจะขึ้นหน้าต่างยืนยันการบันทึกและส่งตรวจสอบ ในขั้นตอนนี้ถ้าท่านไม่ม่ันใจว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและ
ถูกต้องแล้วหรือไม่ สามารถ คลิก ยกเลิก เพ่ือกลับไปที่หน้ากรอกข้อมูล หากมั่นใจแล้วคลิก ตกลง เพ่ือยืนยัน            
การบันทึก 
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เมื่อบันทึกข้อมูลส าเร็จจะแสดง เลขท่ีค าขอ คลิกปุ่ม ปิด เป็นอันจบขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
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33. การด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา

จรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) 
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สารบัญ  
 

ที ่  หน้า 
1. แนวคิดและหลักการ 1 
 1.1 ความส าคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา                              

      ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖o   
1 

 1.2 อ านาจหน้าที่คุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 2 
 1.3 ความหมายของค าว่า E-PLC  3 
 1.4 การบูรณาการหลักการที่ส าคัญร่วมกัน 3 ประการ ในโครงการ E-PLC 3 

2. วัตถุประสงค์  7 
3. กลุ่มเป้าหมาย 7 
4. ลักษณะกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community: E-PLC)                        
7 

 4.1 ศึกษาบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพออนไลน์ อย่างน้อย 3 บทเรียน 8 
 4.2 พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3 วงรอบ  10 

5. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องในทีม E-PLC 17 
6. การรายงานผลการด าเนินงาน 20 
7. ปฏิทินการด าเนินงาน 22 
8. แหล่งอ้างอิง 23 
9. ภาคผนวก  24 
 9.1 ตัวอย่างการสร้างแผนการด าเนินงาน 24 

9.2 ตัวอย่างการสร้างทีม E-PLC 26 
9.3 ตัวอย่างการวิเคราะห์ชิ้นงานนักเรียน 29 
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1. แนวคิดและหลักการ 

1.1 ความส าคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
     ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖o   

 

คู่มือการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                     
เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าปี 2564 
 
 

 
 
 
 

 
มาตรา ๒๕๘ ข้อ จ. ด้านการศึกษา (๓) 

“ให้มีกลไก และระบบ การผลิต                         
คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู             

และอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวญิญาณ                      
ของความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถ

อย่างแท้จริง...” 
 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ได้ให้ความส าคัญแก่ครู                       

และบุคลากรทางการศึกษา ในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ข้อ จ. ด้านการศึกษา (3) ว่า “ให้มีกลไกและระบบ                   
การผลิตคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มี ความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง..”1 ครูที่ดีจึงจ าเป็นต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู จึงจะสามารถอบรมสั่งสอนศิษย์                           
ให้เป็นคนดีได้ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู ตั้งแต่กระบวนการผลิต                            
การเข้าสู่วิชาชีพ และระหว่างประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงจะได้ครูดี ครูมีคุณภาพ น่าเคารพนับถือ
เป็นที่รักของศิษย์ สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติ                                    
การมีจิตวิญญาณของความเป็นครูจึงสะท้อนถึงการมี “หัวใจเพื่อศิษย์” กล่าวคือ การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่                       
ที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี การเสียสละ ทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนางานให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการ การมีความเมตตา                   
และหวังดีต่อศิษย์ ครูในศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็นต้องมีค่านิยม และคุณลักษณะความเป็นครูที่ส าคัญด้วยการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู   
 

                                                           
1 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, (กรุงเทพมหานคร:ส านักการพิมพ์ ส านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560), 79. 
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1.2 อ านาจหน้าที่คุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546  
 
 

มาตรา 9 (5) และ (6) 
“สนับสนุน ส่งเสรมิ และพฒันา
วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
รวมทั้งการส่งเสริม สนบัสนุน              

ยกย่อง และผดุงเกียรต ิ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” 

 
 

 คุรุสภามีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครู                        
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (5) และ (6)2 ในฐานะองค์กรวิชาชีพที่มีระบบและกลไกในการส่งเสริม 
สนับสนุน เชื่อมโยง การผลิต การคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ             
ได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีพันธกิจ (Mission) ข้อ 2.2 พัฒนาวิชาชีพ และสงเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                        
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ในแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมีเป้าหมาย คือ3   

 เป้าหมายที่ ๑ ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 

 เป้าหมายที่ ๒ ผู้เข้าสู่วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง  

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

2 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา,พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546 ,พิมพ์ครั้งที่  12 
(กรุงเทพมหานคร:สกสค. ลาดพร้าว, 2550), 6. 

3 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา,แผนปฏิบัติงาน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา,หน้า 21,
แหล่งที่มา. https://www.ksp.or.th/ksp2018/actionplan/page/2/ (สืบค้นเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2564). 

189

https://www.ksp.or.th/ksp2018/actionplan/page/2/


3 | คู่ มื อ  E - P L C  

1.3 ความหมายของค าวา่ E-PLC 

1.4 การบูรณาการหลักการที่ส าคัญร่วมกัน 3 ประการ ในโครงการ E-PLC  
 

 
 
 
  การส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ E-PLC ซึ่งย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Ethics in Professional  Learning Community   

 ตัว “E” ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Ethics หมายถึง จรรยาบรรณ หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติตนที่ก าหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติตนซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม       
เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการ
และสังคมอันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ    

 ส่วนค าว่า “PLC” ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Professional  Learning Community คือ ชุมชน                        
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การที่กลุ่มนักการศึกษาได้มาตกลงที่จะร่วมมือกันท างาน โดยใช้การสืบเสาะ                     
และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดที่จะน ามาจัดให้กับผู้เรียน การท างานดังกล่าวอยู่บนข้อตกลง
เบื้องต้นที่ว่าจะกระท าอย่างต่อเนื่อง และท าให้นักการศึกษาเกิดการเรียนรู้และเชี่ยวชาญจากการท างานครั้งนี้ร่วมกัน 
(Richard DuFour สรุปความโดย มนตรี แย้มกสิกร, 2564)  

 ดังนั้น E-PLC จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้                                             
ทางวิชาชีพ โดยการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา                                                        
บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนด้วยความเชื่อว่าการเรียนรู้ของครูน าไปสู่การ
เรียนรู้ของผู้เรียน แม้ว่าครูจะมีความแตกต่างกันเมื่อมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันก็จะสามารถพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายได้  
 
 
 
 

 การส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ E-PLC จึงเป็นการน าหลักการที่ส าคัญมาบูรณาการร่วมกัน 3 ประการ ดังนี้     

 1. จรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics) ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ      
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติตนที่ก าหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติตนซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่
เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ มี 5 ด้าน ดังต่อไปนี้4  

  1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ                         

และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
 
                                                           

4ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 4 ตุลาคม 2556 ,                            
หน้า 73-74, แหล่งที่มา. https://www.ksp.or.th/ksp2018/2018/11/1811/ (สืบค้นเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2564). 
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  2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่ อสัตย์สุ จริต  รับผิดชอบต่อวิชาชีพ                                  

และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 
  3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  

   (1) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจ         
แก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
   (2) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสั ยที่ถูกต้อง                   
ดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   (3) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา 
และจิตใจ 
   (4) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ  
   (5) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ
หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ  
  4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่น           
ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
  5) จรรยาบรรณต่อสังคม 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 2. หลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)                        
โดยคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ก าหนดลักษณะที่ส าคัญของชุมชน                           
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มี 5 ประการ คือ5   
  (1) การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and norms) 
  (2) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective focus on students learning)  
  (3) การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ (Collaboration)  
  (4) การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน (Expert advice and study visit) 

  (5) การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflection dialogue)  
 
 
 
 

                                                           
5 ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา, ประกาศส านักงานเลขาธิการครุุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสรมิสนับสนนุเครือข่ายพัฒนา

วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2559, หนา้ 2.  

191



5 | คู่ มื อ  E - P L C  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                ภาพแสดงหลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (ที่มา: ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2559)  
 

3. การปฏิบัติการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology: ICT) โดยการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพครูผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                               
และการสื่อสารจะสามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ตระหนักในจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครูได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมครูในทุกสังกัดและทุกกลุ่มเป้าหมาย ประหยัดทรัพยากร และเป็นการสร้าง
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่                
(Learn for all : anyone, anywhere and anytime) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงการบูรณาการหลักการส าคัญร่วมกัน 3 ประการ ในโครงการ E-PLC  
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 ด้วยหลักการดังกล่าว ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้พัฒนา PLC มาใช้ในการส่งเสริมจรรยาบรรณ                    
ของวิชาชีพครูผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พัฒนาสู่กระบวนการส่งเสริมให้ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู (นิสิต นักศึกษาครู) และครูประจ าการ
ได้มีโอกาสน าประเด็นการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู น ามาบูรณาการกับการออกแบบกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ และมีกระบวนการพัฒนาการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community) จะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายให้นิสิต นักศึกษาครู และผู้ประกอบวิชาชีพครู และน าการ
เรียนรู้ร่วมกันน าเสนอผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษให้น้อยที่สุด และเป็นการสร้างทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการดังกล่าวด าเนินการเพื่อพัฒนา              
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด้านคุณธรรมจริยธรรม และตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู พร้อมทั้งพัฒนาผู้เตรียม
เข้าสู่วิชาชีพครูได้เรียนรู้จากต้นแบบของความเป็นครูที่ดีจากครูพี่เลี้ยง เสมือนเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติ
วิชาชีพอย่างผู้มีจรรยาบรรณ มุ่งเน้นไปสู่การน าไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวันได้ เพื่อสร้างประสบการณ์                                                          
และมีการบูรณาการหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอน โดยยึดการปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นตัวอย่าง
และเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีครูประจ าการเป็นผู้น าและก ากับดูแลเป็นแบบอย่าง ซึ่งหลักการ E-PLC 
(Ethics in Professional Learning Community) มีดังนี้6 

 1. เป็นกระบวนการบูรณาการระหว่างกระบวนการผลิตครูและกระบวนการพัฒนาครู ให้ส่งเสริมสนับสนุน           
ซึ่งกันและกันอย่างกลมกลืน  

 2. เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการท างานอย่างเป็นระบบและประหยัด
ทรัพยากร 

 3. ตอบสนองต่อการปฏิรูปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
 4. สร้างสรรค์วัฒนธรรมการท างานร่วมกันระหว่างครูที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กับนิสิต นักศึกษาครูที่ก าลังจะ

เข้าสู่วิชาชีพ  
 5. เป็นกระบวนการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพโดยใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์โดยมีเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นเครื่องมือบันทึกร่องรอยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
 เมื่อมีการน าหลักการและกระบวนการ PLC มาพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพครูผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาวิชาชีพครู โดยมุ่งพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองพร้อมด้วยวิชาชีพเป็นการพัฒนาวิชาชีพที่เน้นให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันท าความเข้าใจ                       
และมีการพัฒนาต่อยอดด้วยระบบ E-PLC เพ่ือเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีจิตวิญญาณ                         
ความเป็นครูอย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้การจัดการเรียนรู้ของครูส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทั้งด้านความรู้ 
คุณธรรมจริยธรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

 
 
 
 

                                                           
6 ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(Ethics in Professional Learning Community: E-PLC) ใน การประชุมทางวิชาการของคุรสุภา ประจ าปี 2561 เรื่อง ชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร:องค์การค้าของสกสค. ลาดพร้าว, 2561), 13.  

193



7 | คู่ มื อ  E - P L C  

2. วัตถุประสงค์ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

4. ลักษณะกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ             
เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in 
Professional Learning Community: E-PLC)                        

 
 
 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ           
ของวิชาชีพคร ูมุ่งเน้นการน าหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพครูไปปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพครูให้แก่ผู้ เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู                                  
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 2.3 เพ่ือสร้างประสบการณ์การบูรณาการหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
โดยมีครูประจ าการเป็นผู้น าและก ากับดูแลเป็นแบบอย่าง     
 
 
 
 
 กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย 
 3.1 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ครูผู้ช่วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา (ในสถานศึกษาที่
เป็นโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสถานศึกษาท่ีครูผู้ช่วยปฏิบัติการสอน) ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์         
 3.2 กลุ่มผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู หมายถึง นิสิต นักศึกษาครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 4                                   
(กรณีหลักสูตร 4 ปี) หรือ ชั้นปีที่ 5 (กรณีหลักสูตร 5 ปี) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือปริญญาโท  
 
 
 
 
 
 
  
 สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จะต้องด าเนินกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional 
Learning Community: E-PLC) จ านวน 2 ลักษณะ ดังนี้   
 4.1 ศึกษาบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพออนไลน์ อย่างน้อย 3 บทเรียน 
 4.2 พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.1 ศึกษาบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพออนไลน ์อย่างน้อย 3 บทเรียน  
 

 
 
 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ จะต้องให้ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู/ครูผู้ช่วยทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม           
เลือกศึกษาบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพออนไลน์ อย่างน้อย ๓ บทเรียน จากทั้งหมด 9 บทเรียน  โดยมีอาจารยน์ิเทศก์7 
หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับดูแลจัดการเรียนรู้ ซึ่งบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่ผลิตขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความรู้                      
ความเข้าใจ และความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู                     
โดยน าเสนอประเด็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้     
 (1) จรรยาบรรณต่อตนเอง   
 (2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
 (3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  
 (4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
 (5) จรรยาบรรณต่อสังคม  
 ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการมีปฏิสัมพันธ์ของบทเรียนออนไลน์ ( Interactive) ที่มีประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้มีการสะท้อนคิดต่อเหตุการณ์ หรือเรื่องราวที่อยู่ในสื่อนั้นด้วยความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ เชิงจริยธรรม มีเหตุมีผล สร้างความตระหนักรู้และเป็นการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ                
ต่อตัวเอง อันน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่ยั่งยืนในอนาคต                                 
และเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งอุดมไปด้วยจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู  และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของศิษย์                                    
เพ่ือนร่วมวิชาชีพและสังคม  
 

 
 

ที ่ ชื่อบทเรียน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ                  
และความตระหนัก 

ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
1. ศิลปะในตัวครู 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 2. การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

3. ครูสร้างฅน จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
4. นักเรียนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวของครู  

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 

5. ครูคือผู้ส่งเสริมในความก้าวหน้าและความส าเร็จของนักเรียน 
6. ค าสอนที่ไร้เสียง 
7. ไม้เรียวครูไทย ยุค 4.0 
8. พลังสามัคคี จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
9. แตกต่างไม่แตกแยก จรรยาบรรณต่อสังคม 

                                                           
7 ราชบัณฑติยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, 2555), 98.   

บทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพออนไลน์ 9 บทเรียน 
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ตัวอย่างโครงสร้างบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         “ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู/ครูผู้ช่วยทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเลือกศึกษาบทเรียน
จรรยาบรรณวิชาชีพออนไลน์ อย่างน้อย ๓ บทเรียน จากทั้งหมด 9 บทเรียน  โดยมีอาจารย์นิเทศก์ 
หรืออาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ก ากับดูแลจัดการเรียนรู้  
        โดยเกณฑ์การผ่าน มีดังนี้  
        (๑) ศึกษาบทเรียนอย่างน้อย 3 บทเรียน  
        (๒) ท ากิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนครบถ้วน  
         (๓) ท าแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป"   

196



10 | คู่ มื อ  E - P L C  

4.2 พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3 วงรอบ 
 

 
  
 
 สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ จะต้องพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชน                         
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใหผู้้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู/ครูผู้ช่วย ที่มีบทบาทเป็น “ครูผู้สอน (Model Teacher) 
ปรึกษาหารือกันกับสมาชิกภายในทีม E-PLC โดยเฉพาะอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง เพื่อวางแผนการด าเนินงาน      
ในกระบวนการต่าง ๆ ให้ครบ 3 วงรอบ และส่งชิ้นงานในระบบออนไลน์ จ านวน 15 ชิ้นงาน เพ่ือเป็นหลักฐานร่องรอย
ว่าได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามข้ันตอนการด าเนินงานใน E-PLC in Action  
 4.2.1 ระดับสถาบันอุดมศึกษา  
  (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และครูต้นแบบหรือครูผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ  
  (2) จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
  (3) ออกแบบกระบวนการก ากับ ติดตามของอาจารย์นิเทศก์ 
  (4) ออกแบบกระบวนการเรียนรู้กับครูต้นแบบหรือครูผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ  
  (5) ออกแบบกิจกรรมสะท้อนผลโครงการ  
 4.2.2 ระดับสถานศึกษา 
  (1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
  (2) จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
  (3) ออกแบบกระบวนการก ากับ ติดตาม ระดับสถานศึกษา 
  (4) ออกแบบกระบวนการสะท้อนผลระดับสถานศึกษา            

ขั้นตอนการด าเนินงานใน E-PLC in Action และการส่งงาน 15 ชิ้นในระบบออนไลน์ 

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ใน E-PLC in Action 
 

ล าดับชิ้นงาน 

1. การสร้างแผนการด าเนินงาน งานชิ้นที่ 1 
2. การสร้างทีม E-PLC  งานชิ้นที่ 2 
3. การด าเนินงาน E-PLC ทั้ง 3 วงรอบ  

วงรอบท่ี 1 
(1) วิเคราะห์ชิ้นงานนักเรียน (ก าหนด 1 ปัญหา)  
(2) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  
(3) เปิดชั้นเรียน  
(4) ประชุมสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน (บันทึกการประชุมสรุปงาน)  

 
 

งานชิ้นที่ 3 
งานชิ้นที่ 4 
งานชิ้นที่ 5 
งานชิ้นที่ 6 

 วงรอบท่ี 2 
(1) วิเคราะห์ชิ้นงานนักเรียน (ปัญหาเดิม) 
(2) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  
(3) เปิดชั้นเรียน  
(4) ประชุมสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน (บันทึกการประชุมสรุปงาน)  

 
งานชิ้นที่ 7 
งานชิ้นที่ 8 
งานชิ้นที่ 9 

งานชิ้นที่ 10 
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1. การสร้างแผนการด าเนินงาน 

2. การสร้างทีม E-PLC 

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ใน E-PLC in Action 
 

ล าดับชิ้นงาน 

 วงรอบท่ี 3 
(1) วิเคราะห์ชิ้นงานนักเรียน (ปัญหาเดิม)  
(2) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  
(3) เปิดชั้นเรียน  
(4) ประชุมสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน (บันทึกการประชุมสรุปงาน)  

 
งานชิ้นที่ 11 
งานชิ้นที่ 12 
งานชิ้นที่ 13 
งานชิ้นที่ 14 

4. การสรุปงาน ทั้ง 3 วงรอบ  งานชิ้นที่ 15 
 
 ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 
 

 ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู/ครูผู้ช่วย ที่มีบทบาทเป็น “ครูผู้สอน (Model Teacher)” ซึ่งเป็นเจ้าของทีม
จะต้องปรึกษาหารือกันกับสมาชิกภายในทีม E-PLC “โดยเฉพาะอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง” เพ่ือวางแผน        
การด าเนินงานในกระบวนการต่าง ๆ ให้ครบ 3 วงรอบ และส่ งชิ้นงานในระบบออนไลน์ จ านวน 15 ชิ้นงาน                   
ภายในระยะเวลาด าเนินการโครงการ แผนการด าเนินงานนี้สร้างเพียงครั้งเดียว  (ตัวอย่างการสร้างแผน                                     
การด าเนินงาน ดูในภาคผนวก 8.1 หน้า 24)   
 
 
 

 การสร้างทีม E-PLC โดยในแต่ละทีม ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้   
 (1) ครูผู้สอน (Model Teacher) จ านวน ๑ คน ประกอบด้วย 
  (1.1) ผู้ เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู (นิสิต นักศึกษาครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่  4                                   
(กรณีหลักสูตร 4 ปี) หรือ ชั้นปีที่ 5 (กรณีหลักสูตร 5 ปี) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือปริญญาโท หรือ    
  (1.2) ครูผู้ช่วย  
 (2) ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) จ านวน 1 – 2 คน ประกอบด้วย  
  (2.1) ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู (นิสิต นักศึกษาครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อาจจะเป็นเพ่ือน
สถาบันเดียวกัน หรือต่างสถาบัน) หรือ  
  (2.2) ครูผู้ช่วย  
 (3) ครูพี่เลี้ยง (Mentor) จ านวน ๑ คน 
 (4) ผู้บริหารสถานศึกษา (Administrator) จ านวน 1- 2 คน อาจจะเป็นหัวหน้าระดับชั้น หรือ
หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือครูอาวุโส  หรือผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการ   
 (5) ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) จ านวน 2 – 3 คน ประกอบด้วย 
  (5.1) อาจารย์นิเทศก์ จากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน  ๑ – ๒  คน  
  (5.2) ศึกษานิเทศก์ จ านวน 1 คน    
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 (6) ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ  (Inspirator) จ านวน 1 คน เช่น ครูผู้ เคยได้รับรางวัลของคุรุสภา                                                   
หรือครูต้นแบบ หรือครูผู้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานอ่ืน ๆ    
(ตัวอย่างการสร้างทีม E-PLC ดูในภาคผนวก 8.2 หน้า 26)   

หมายเหตุ : สถาบันผลิตครูอาจออกแบบกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจของครูต้นแบบหรือครูผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ 
เป็นลักษณะการประชุมสัมมนา หรือบูรณาการกับการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนของนิสิตนักศึกษาก็ได้  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพแสดงองค์ประกอบของสมาชิกภายในทีม E-PLC 
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3. การด าเนินงาน E-PLC ทั้ง 3 วงรอบ  

วงรอบที่ 1 

 (1) วิเคราะห์ชิ้นงานนักเรียน  

 

 
 
 
 

 
 การวิเคราะห์ชิ้นงานนักเรียน โดย “ครูผู้สอน (Model Teacher)” จะต้องก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้       
ที่เป็นเป้าหมายหลัก (Learning outcome) โดยการวิเคราะห์ชิ้นงานนักเรียนเพ่ือก าหนดปัญหา/ประเด็นเป้าหมายที่จะ
พัฒนานักเรียน 1 เรื่อง โดยลักษณะของปัญหา ควรจะเป็นปัญหาส าคัญของนักเรียนและเป็นปัญหาที่สามารถ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นสมรรถนะติดตัวนักเรียนตลอดไป หรือเป็นคุณลักษณะส าคัญของนักเรียนที่จะ
ด ารงตนในสังคมปัจจุบันและสังคมอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้8   
 ปัญหาด้านสมรรถนะของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การสังเกต การคิดวิเคราะห์ การกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสรรค์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ การท างาน
ร่วมมือกับคนอื่น ฯลฯ 
 ปัญหาด้านคุณลักษณะของผู้เรียน เช่น ความมีวินัยในตนเอง ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความมีระเบียบ 
ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนน้อม ความเสียสละ การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความมีน้ าใจ ความรับผิดชอบ ฯลฯ   
 และบูรณาการกับการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู โดยจะเน้นใน 2 ด้าน หรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูข้ออ่ืน ๆ ประกอบด้วยก็ได้ ดังนี้ 
 1. จรรยาบรรณต่อตนเอง  
 มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  
 2. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  
  2.1 รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่
โดยเสมอหน้า    
  2.2 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาท
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  2.3 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
  2.4 ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ 
และผู้รับบริการ     
  2.5 ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่ เรียกรับหรือยอมรับผ ลประโยชน์                        
จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ   
(ตัวอย่างการวิเคราะห์ชิ้นงานนักเรียน ดูในภาคผนวก 8.3 หน้า 29)  
                                                           

8 มนตรี แย้มกสิกร, บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรยีนกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ใน การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 
ประจ าปี 2561 เรื่อง ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร:องค์การค้าของ
สกสค. ลาดพรา้ว, 2561), 43.  
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(2) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  

 

(3) เปิดชั้นเรียน 

 
 
 
 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดย “ครูผู้สอน (Model Teacher)” จะต้องก าหนดปัญหา/ประเด็น
เป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียน 1 เรื่อง และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนที่มีการบูรณาการการปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู โดยแผนการจัดการเรียนรู้จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงการมีวินัยในตนเองของครู และการส่ง
มอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกศิษย์ หรือการปฏิบัติต่อศิษย์ตามจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ   
 และให้มีการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ โดยสมาชิกในทีมทั้งหมดต้องสะท้อนคิดต่อแผนการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าว ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่แสดงถึงการมีวินัยในตนเองของครู และการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับ
ศิษย์ หรือการปฏิบัติต่อศิษย์ตามจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ หลังจากนั้นครูผู้สอน (Model Teacher) น าข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน      
(ตัวอย่างการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ดูในภาคผนวก 8.4 หน้า 32)    
 
 

 

 การเปิดชั้นเรียน โดย “ครูผู้สอน (Model Teacher)” น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไข ปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว ไปปฏิบัติการสอนจริงในห้องเรียนโดยมีครูพ่ีเลี้ยง (Mentor) อาจารย์นิเทศก์ (Expert) ครูเพ่ือนร่วม
เรียนรู้ (Buddy Teacher) ผู้บริหารโรงเรียน (Administrator) อย่างน้อย ๑ – ๒ คน โดยบุคคลส าคัญที่จะขาดมิได้เลย 
คือ ครูพ่ีเลี้ยง (Mentor) ที่จะต้องไปเข้าห้องสังเกตการจัดการเรียนรู้ระหว่างการสอนจริงในชั้นเรียน รวมถึงจะต้องมีเพ่ือน 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ถ่ายท าวีดิทัศน์ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยโดยการถ่ายท าจะต้องถ่ายภาพให้เห็นการ
ปฏิบัติของครูผู้สอน (Model Teacher) และปฏิกิริยานักเรียนที่ส าคัญ โดยวีดิทัศน์ดังกล่าว จะต้องสามารถใช้เป็นตัวแทน                                     
การจัดการเรียนรู้ทั้งหมดของแผนนั้นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงที่สะท้อนให้เห็นถึงการที่ครูผู้สอน (Model Teacher)                           
มีวินัยในตนเองของครู และการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกศิษย์ หรือการปฏิบัติต่อศิษย์ตามจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ   
ความยาวของวีดิทัศน์ ไม่ควรเกิน 15 นาที กรณีที่ความยาวของวีดิทัศน์เกินกว่า 15 นาที อาจตัดทอนเฉพาะตอนที่
สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการแสดงออกของนักเรียนที่สะท้อนให้เห็นการพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นของปัญหานั้น  หรือ
สะท้อนว่านักเรียนยังมีปัญหาเรื่องนั้นอยู่ก็ได้ หลังจากนั้นน าวีดิทัศน์นั้นไปฝากไว้ใน YouTube แล้วน า Link มาส่งงาน
ในระบบออนไลน์  
(ตัวอย่างการเปิดชั้นเรียน ดูในภาคผนวก 8.5 หน้า 35)    
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(4) ประชุมสะท้อนคิดหลงัเปิดชั้นเรียน  
  

 

 การสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน โดยหลังจากปฏิบัติการสอนจริงในห้องเรียนเสร็จแล้ว ให้ประชุมสรุปงาน
เพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติการ โดยสะท้อนประเด็นที่ครอบคลุมจรรยาบรรณต่อตนเองและจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
หรือจรรยาบรรณข้ออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  
 1. ประเด็นที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสุดท้าย (Learning outcome)   
 2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายการเรียนรู้หรือไม่ และทราบได้อย่างไร  
 3. นักเรียนที่ยังไม่สามารถเรียนรู้หรือบรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้ได้นั้น ครูผู้สอน (Model Teacher) 
ได้แสดงออกถึงความพยายาม ความเมตตา การเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้เพ่ิมข้ึนได้
อย่างไรบ้าง และการแสดงออกของครูผู้สอน (Model Teacher) มีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาอย่างไรบ้างตาม
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ     
 4.  นักเรียนที่ สามารถบรรลุ เป้าหมายการเรียนรู้ แล้ ว ครูผู้ สอน (Model Teacher) ได้แสดงออก                                                       
ถึงความพยายามส่งเสริมให้นักเรียนคนนั้น ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถอย่างไรบ้าง การแสดงออกของ
ครูผู้สอน (Model Teacher) มีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาอย่างไรบ้างตามจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ         
 5. การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน (Model Teacher) ท าให้ครูพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง และส่งผลต่อ
คุณภาพในการเป็นครูมืออาชีพอย่างไร และมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาอย่างไรบ้าง      
  
 การสะท้อนผลเหล่านี้ สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องร่วมกันสะท้อนผลภายใต้หลักการแห่งวิชาชีพครู                   
และน าเสนอการสะท้อนคิดอย่างสุนทรียะแบบกัลยาณมิตร โดยครูผู้สอน (Model Teacher) จะต้องท าหน้าที่รวบรวม
ความคิดเห็นที่สมาชิกในทีม แล้วสรุปเป็นภาพรวมของผลการสะท้อนคิดส าหรับการด าเนินการกระบวนการชุมชน                        
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วงรอบที่ ๑     
(ตัวอย่างการประชุมสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน ดูในภาคผนวก 8.6 หน้า 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการสะท้อนคิด (Reflection Dialogue) 
       ให้สะท้อนคิดอย่างสุนทรียะด้วยความเป็นกัลยาณมิตรโดยเริ่มจากครูผู้สอน (Model 
Teacher) ก่อนเป็นล าดับแรก ตามล าดับดังนี้ 
       1. ครูผู้สอน (Model Teacher)  
       2. ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) 
       3. ครูพี่เลี้ยง (Mentor) 
       4. ผู้บริหารสถานศึกษา (Administrator)  
       5. ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 
       6. ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirator)  
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วงรอบที่ 2 และวงรอบที ่3  

 

4. การสรุปงาน ทั้ง 3 วงรอบ 

กรณีที่มีศึกษานิเทศก์ และครูต้นแบบหรือครูผู้ที่ไดร้ับรางวัลต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 การด าเนินงาน E-PLC ในวงรอบที่ 2 และวงรอบที่ 3 ให้ “ครูผู้สอน (Model Teacher)” กระท าซ้ า                          
ในลักษณะเดิมโดยน าความคิดเห็นที่ได้จากสมาชิกในทีม มาเป็นข้อมูลในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รอบใหม่ 
(ใช้ปัญหาเดิม) แล้วด าเนินการเปิดชั้นเรียน และมีการสะท้อนผลโดยจะด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นวงรอบที่ 2                     
และวงรอบที่ 3 ของการปฏิบัติการด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (3 Cycles of  PLC)           

  

 

 หลังจากด าเนินงาน E-PLC ครบทั้ง 3 วงรอบ เรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอน (Model Teacher) จะต้อง                
สรุปงานทั้ง 3 วงรอบ โดยสรุปประเด็นดังต่อไปนี้  
 1. ปัญหา/ประเด็นเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียน 1 เรื่อง คืออะไร  
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แผน มีความเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไร และแผนการจัดการ
เรียนรู้อันไหนดีที่สุด   
 3. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือตัวอย่างที่ดี (Good Sample) ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนานักเรียนคืออะไรบ้าง  
 4. การด าเนินงาน E-PLC ของครูผู้สอน (Model Teacher) ทั้ง 3 วงรอบ ส่งผลให้ครูเกิดความตระหนัก
ในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอย่างไรบ้าง    
 
 
 
  
 กรณีที่มีศึกษานิเทศก์ และครูต้นแบบหรือครูผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมใน E-PLC in Action 
ควรให้ลงชื่อในชิ้นงานทุกครั้งด้วย และเพ่ิมเติมรายละเอียดตามตัวอย่างแบบฟอร์ม เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่าได้เข้า
ร่วมท ากิจกรรมในกระบวนการ E-PLC in Action เรียบร้อยแล้ว 
(ตัวอย่างแบบฟอร์มเพิ่มเติมส าหรับศึกษานิเทศก์ และครูต้นแบบหรือครูที่ได้รับรางวัล ดูในภาคผนวก 8.7 หน้า 44)  
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดเน้น 
      ในกระบวนการ E-PLC in Action ควรให้สมาชิกภายในทีม E-PLC ลงชื่อในชิ้นงานทุกครั้ง 
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้เข้าร่วมท ากิจกรรมในกระบวนการ E-PLC in Action เรียบร้อยแล้ว 
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5. บทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีเก่ียวข้องในทีม E-PLC 
 

 

ที ่ บทบาท ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ 
1. ครูผู้สอน 

(Model Teacher) 
(1) ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู                   
(นิสิต นักศึกษาครูที่ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 4                                   
(กรณีหลักสูตร 4 ปี) หรือ ชั้นปีที่ 5 
(กรณีหลักสูตร 5 ปี) หรือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หรือปริญญาโท)   

(๑) จัดท าแผนการด าเนินงาน และสร้าง
ทีม E-PLC   

(๒) เป็นผู้น าการท า PLC 3 วงรอบ  
• วิเคราะห์ชิ้นงาน 
• ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
• เปิดชั้นเรียน 
• ประชุมสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน 

(2) ครูผู้ช่วย (ถ้ามี)  
(๓) ส่งชิ้นงานผ่านออนไลน์ 15 ชิ้นงาน 

(๔) ศึกษาบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพ
ออนไลน์ อย่างน้อย 3 บทเรียน                 

2. ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ 
(Buddy Teacher) 

(๑) ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู             
(นิสิต นักศึกษาครูที่ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา อาจจะเป็นเพ่ือน
สถาบันเดียวกัน หรือต่างสถาบัน)  

(๑) ร่วมเรียนรู้กับทีม E-PLC ในบทบาท
สมาชิกทีม ช่วยเหลือเพ่ือนนิสิตนักศึกษา
ครูที่เป็นครูผู้สอน 
(Model Teacher) ในการสะท้อนผลการ
วางแผน ร่วมสังเกตชั้นเรียน และร่วม
สะท้อนผลหลังจากการเปิดชั้นเรียน  

(2) ครผูู้ช่วย (ถ้ามี)  

(๒) ศึกษาบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพ
ออนไลน์ อย่างน้อย 3 บทเรียน                  

ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู/ครูผู้ช่วย ที่มีบทบาทเป็น “ครูผู้สอน (Model Teacher)” สามารถผลัดกันเป็น                 
“ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)”  ในทีม E-PLC ได้ และผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู/ครูผู้ช่วยที่มีบทบาทเป็น 

“ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)” ก็สามารถผลัดกันเป็น  “ครูผู้สอน (Model Teacher)”                    
ในทีม E-PLC ได้เช่นกัน 

3. ครูพี่เลี้ยง  
(Mentor) 

ครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษาที่ดูแลนิสิต 
นักศึกษาครู 

(๑) ร่วมเรียนรู้ ดูแลให้ค าปรึกษา                
การออกแบบการจัดการเรียนรู้                   
การเปิดชั้นเรียน เยี่ยมชั้นเรียน                 
และร่วมสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน            
ในการจัดการเรียนรู้ของที่นิสิต        
นักศึกษาครูในทีม E-PLC  
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ที ่ บทบาท ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ 
(๒) เซ็นก ากับในชิ้นงานก่อนนิสิตนักศึกษา
ครูจะส่งงานในระบบออนไลน์ ที่เป็นใบ
งานของบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพ
ออนไลน์   

4. ผู้บริหารสถานศึกษา 
(Administrator) 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
(Administrator) อาจจะเป็น        
หัวหน้าระดับชั้น หรือหัวหน้า             
กลุ่มสาระ หรือครูอาวุโส  หรือ
ผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการ 

(๑) ร่วมเรียนรู้ ดูแลให้ค าปรึกษา                
การออกแบบการจัดการเรียนรู้                   
การเปิดชั้นเรียน เยี่ยมชั้นเรียน                 
และร่วมสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน            
ในการจัดการเรียนรู้ของนิสิต        
นักศึกษาครูในทีม E-PLC 
(๒) เซ็นก ากับในชิ้นงานในกระบวนการ       
E-PLC in Action ก่อนนิสิต นักศึกษาครู/
ครูผู้ช่วย ที่ท าหน้าที่เป็น “ครูผู้สอน 
(Model Teacher)” จะส่งงานในระบบ 
ออนไลน์ 

5. ผู้เชี่ยวชาญ  
(Expert) 

(๑) อาจารย์นิเทศก์                       
จากสถาบันอุดมศึกษา    

(1) ติดตามกระบวนการท างานของนิสิต 
นักศึกษาครู 

(2) ร่วมเรียนรู้ ดูแลให้ค าปรึกษา                
การออกแบบการจัดการเรียนรู้                   
การเปิดชั้นเรียน เยี่ยมชั้นเรียน                 
และร่วมสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน            
ในการจัดการเรียนรู้ของที่นิสิต        
นักศึกษาครูในทีม E-PLC 
 (3) ตรวจงานของนิสิต นักศึกษาครู/           
ครผูู้ช่วย ที่ส่งงานในระบบออนไลน์ทั้งท่ี
เป็นบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพออนไลน์
และ E-PLC in Action 

 (2) ศึกษานิเทศก์   ร่วมเรียนรู้ ดูแลให้ค าปรึกษา                
การออกแบบการจัดการเรียนรู้                   
การเปิดชั้นเรียน เยี่ยมชั้นเรียน                 
และร่วมสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน            
ในการจัดการเรียนรู้ของที่นิสิต        
นักศึกษาครูในทีม E-PLC 
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ที ่ บทบาท ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ 
6. ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ 

(Inspirator) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครูผู้เคยได้รับรางวัลของคุรุสภา 
หรือครูต้นแบบ หรือครูผู้ได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานอื่น ๆ    
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) ร่วมเรียนรู้ ดูแลให้ค าปรึกษา                
การออกแบบการจัดการเรียนรู้                   
การเปิดชั้นเรียน เยี่ยมชั้นเรียน                 
และร่วมสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน            
ในการจัดการเรียนรู้ของที่นิสิต        
นักศึกษาครูในทีม E-PLC 
(๒) เป็นผู้สะท้อนการเป็นครูมืออาชีพ
ให้แก่นิสิต นักศึกษาครูในการจัดกิจกรรม
ของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
สถาบันอุดมศึกษาและเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้แก่นิสิต นักศึกษาครู  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงนามของผู้นิเทศก์ในใบงานที่ได้รับมอบหมาย  
       1. ใบงานในบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพออนไลน์ “ครูผู้สอน (Model Teacher)”                       
เสนอให้ครูพี่เลี้ยง ลงนามโดยวิธีการเซ็นก ากับในใบงานก่อนนิสิต นักศึกษาครู/ครูผู้ช่วยจะส่งงาน
ในระบบออนไลน์     
       2. การลงนามของผู้นิเทศก์ใบงานในกระบวนการ E-PLC in Action เสนอให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ลงนามโดยวิธีการเซ็นก ากับในใบงานก่อนนิสิต 
นักศึกษาครู/ครูผู้ช่วย ท่ีท าหน้าท่ีเป็น “ครูผู้สอน (Model Teacher)” จะส่งใบงานในระบบ 
ออนไลน์ 
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6. การรายงานผลการด าเนินงาน  

 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา                                
เพ่ือด าเนินการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Ethics in Professional  Learning Community :E-PLC) เรียบร้อยแล้ว จะต้องรายงานผลการด าเนินงาน                     
2 ครั้ง ดังนี้ 
 1. การรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุน 
(รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)   
 2. การรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการเรียบร้อยแล้วภายใน
เดือนกันยายน 2564 โดยจัดส่งเป็นเล่มเอกสารจ านวน ๑ ชุด และเป็นไฟล์ word และ pdf จ านวน 1 ชุด                                    
ผ่านช่องทางอีเมล : promoteethics@ksp.or.th   
 แนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                 
เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) 
ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 ตอนที่ 1 บริบทสถาบันอุดมศึกษาและรายละเอียดโครงการ 
 ตอนที่ 2 แผนปฏิบัติการด าเนินโครงการ E-PLC 
 ตอนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์โครงการที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดในโครงการ 
 ตอนที่ 4 การประเมินโครงการโดยภาพรวม 
  (๑) ความชัดเจนของเป้าหมายโครงการของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและสถาบันอุดมศึกษา 
  (๒) ความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาที่นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการสอน 
  (๓) ความเหมาะสม ความคุ้มค่าของงบประมาณ 
  (๔) ความเหมาะสมของระยะเวลาการเตรียมการ 
  (๕) ความรู้ความเข้าใจกระบวนการ E-PLC ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม 
  (๖) การบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค การแก้ปัญหาในการด าเนินงานกิจกรรม E-PLC                                  
ของสถาบันอุดมศึกษา 
  (๗) สถาบันอุดมศึกษาเรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพโดยผ่าน
กระบวนการ E-PLC  
  (๘) มีนวัตกรรมอะไรบ้างในการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้แก่นิสิต นักศึกษาครูของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครู 
  (๙) มีผลกระทบอะไรบ้างที่เกิดขึ้นทางบวก และทางลบ รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
 ตอนที่ 5 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
  (๑) รายชื่อสถานศึกษาเป้าหมายที่จะใช้เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ที่เป็นโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  (๒) รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู               
ในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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  (๓) รายชื่อบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน (ศึกษานิเทศก์) เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกในชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ           
  (๔) รายชื่อผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครูที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  (๕) รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ท่ีท าการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  (๖) รายชื่อครูรางวัลเครือข่ายสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของคุรุสภา 
หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานอ่ืน เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
  (๗) รายชื่อครูผู้ช่วยที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา (ถ้ามี)   
  (๘) รายชื่อสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยปฏิบัติการสอน (ถ้ามี) 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการส่งรายงานผลงานการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ภายในเดือนกันยายน 2564 
1. จัดส่งเป็นเอกสารรายงานผล จ านวน 1 เล่ม โดยส่งมาที ่
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ส านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ  
เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 และ  
2. จัดส่งเป็นไฟล์ word และ pdf จ านวน 1 ชุด ผ่านทาง E-mail: promoteethics@ksp.or.th  

ช่องทางติดต่อสอบถามเจา้หน้าที่ประสานงาน 
1. โทรศัพท์ 0 2280 2735 
2. อีเมล: promoteethics@ksp.or.th 
3. เฟซบุ๊กแฟนเพจ: E-PLCKhurusapha 
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7. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
1. ก่อนด าเนินงาน E-PLC 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาเสนอโครงการมายังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา                              
เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ 

17 ธ.ค. 63 -                  
15 ก.พ. 64 

1.2 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 27 แห่ง  

18 มี.ค. 64 

1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานฯ 5 เม.ย. 64 
1.4 การจัดท าสัญญารับเงินอุดหนุนฯ  

 (๑) ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดส่งสัญญารับเงินอุดหนุนฯ ไปยัง 
     สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 27 แห่ง ผ่านช่องทางอีเมล (E-mail) 

5 เม.ย. 64 

(๒) สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 27 แห่ง ส่งสัญญารับเงินอุดหนุนฯ      
     พร้อมเอกสารประกอบการท าสัญญา กลับมายังส านักงาน 
     เลขาธิการคุรุสภา  

20 เม.ย. 64 

(๓) เลขาธิการคุรุสภาลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนฯ  30 เม.ย. 64 
(๔) ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาโอนเงินอุดหนุนฯ ไปยัง 
     สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 27 แห่ง  

ภายใน 21 พ.ค. 64 

2. ระหว่างด าเนินงาน E-PLC 
2.1 สถาบันอุดมศึกษาด าเนินงาน E-PLC จ านวน 2 กิจกรรม 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 64 

 (๑) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพออนไลน์ 
     อย่างน้อย 3 บทเรียน 
(๒) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด าเนินการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ                       
     ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ E-PLC in  
     Action จ านวน 3 วงรอบ   

2.2 สถาบันอุดมศึกษารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน E-PLC                    
ผ่าน Google Form  

ภายใน 30 มิ.ย. 64 
(ภายใน 60 วัน นับแต่
วันที่ลงนามในสัญญา  

รับเงินอุดหนุนฯ) 
2.3 คณะกรรมการออกก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน E-PLC ของ

สถาบันอุดมศึกษา  
 
 
 

มิ.ย. - ก.ค. 64 
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8. แหล่งอ้างอิง 
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3. หลังการด าเนินงาน E-PLC 
3.1 สถาบันอุดมศึกษารายงานผลการด าเนินงาน E-PLC  

(๑) เอกสารรายงานผล 1 เล่ม ส่งมาท่ี 
    ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ส านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ              
    กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ เลขท่ี 128/1 ถนนนครราชสีมา     
    แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300   
(๒) ไฟล์รายงานผล (word และ pdf)                                                                     
ผ่านทาง E-mail : promoteethics@ksp.or.th  

ภายใน 30 ก.ย. 64 
(ภายใน 30 วัน                              

นับแต่การด าเนินงาน                
ตามโครงการสิ้นสุดลง) 

3.2 ผู้เข้าร่วมการพัฒนาฯ รับเกียรติบัตรออนไลน์จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(๑) ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู (นิสิต นักศึกษา)   
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ภายใน ต.ค. 64  
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9. ภาคผนวก 
 

 
9.1 ตัวอย่างการสร้างแผนการด าเนินงาน 
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9.2 ตัวอย่างการสร้างทีม E-PLC  
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9.3 ตัวอย่างการวิเคราะห์ชิ้นงานนักเรียน  
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9.4 ตัวอย่างการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
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9.5 ตัวอย่างการเปดิชั้นเรียน 
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9.6 ตัวอย่างการประชมุสะทอ้นคิดหลังเปิดชัน้เรียน  
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9.7 ตัวอย่างแบบฟอรม์เพิม่เติมส าหรับศึกษานิเทศก์ และครูต้นแบบหรือครูที่ได้รับรางวัล 

(๑) รายช่ือศึกษานิเทศก์ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล วิทยฐานะ สังกัด เข้าร่วมกจิกรรม    
E-PLC ของโรงเรียน 

ลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

       
       
       
       
       
       

 

(2) รายช่ือครูต้นแบบหรือครูที่ได้รับรางวัล  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ/
ปี พ.ศ. 

สังกัด เข้าร่วมกจิกรรม    
E-PLC ของโรงเรียน 

ลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
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