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การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  (Practicum in Session) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  

วิทยาลัยนครราชสีมา 



 
 

รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 

 

ล าดับ รายการ ลักษณะการฝึก ผู้ประเมิน รายละเอียด หมาย
เหตุ 

1 การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่าง
เรียน  

สังเกต มีส่วนร่วม  
และทดลองสอนใน
โรงเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษา  
2 สัปดาห์ 

-ผู้บริหารสถานศึกษา 
-ครพ่ีูเลี้ยง 
-อาจารย์ประจ าวิชา 

การปฏิบัติหน้าที่ครู การ
สังเกตการจัดการเรียนรู้ 
ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง การทดลอง
สอนในรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมาย การพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ 
การออกแบบทดสอบ
หรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน การตัดสินผล
ก า ร เ รี ย น  ก า ร ส อ บ
ภาคปฏิบัติและการให้
ค ะ แ น น  ก า ร วิ จั ย
แก้ปัญหาผู้ เรียน และ
การปฏิบัติงานอ่ืน 

เกรดไม่
ต่ ากว่า C 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



การฝึกปฏิบัติวิชาครูระหว่างเรียน  (Practicum in Session) 
 
GDIP-520   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1(90 ชั่วโมง) 
 (Practicum in Session)  
ค าอธิบายรายวิชา  
  การปฏิบัติหน้าที่ครู การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การ
ออกแบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน การตัดสินผลการเรียน การสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการปฏิบัติงานอ่ืน 

 
จุดประสงค์ของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน   
 รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยการ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.  นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 2.  นักศึกษาได้เรียนรู้งานในหน้าที่ครูทั้งงานสอนและงานประจ า 

3.  นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  นักศึกษาได้สังเกตรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู 
 5.  นักศึกษาได้สังเกตและรวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่ศึกษา 

6.  นักศึกษาท างานร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  
 7.  นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพคร ู

 
ลักษณะงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  

งานที่ 1    ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาเพ่ือทราบถึงสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ดังนี้ 

- หลักสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของนักศึกษา 

- ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ได้แก่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียนต่อชั้น 

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เช่น จุดเน้นหรื อเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาและชุมชน เป็นต้น 

งานที่ 2    สังเกต สัมภาษณ์ ครูพ่ีเลี้ยง รวมทั้งฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วยครูในด้านธุรการในชั้นเรียน การ
จัดการเรียนรู้ งานสนับสนุนการเรียนรู้  สื่อ แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  
งานที่ 3   เลือกผู้เรียนที่สนใจเพื่อท าการเก็บข้อมูลตามหลักการศึกษารายกรณี 



 
การประเมินผลจากสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจะประเมินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในส่วนของการประเมินบุคลิกภาพ       
ความเป็นครู โดยนักศึกษาจะต้องน าแบบประเมินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินเป็นรายบุคคล โดยได้รับการรับรอง
จากผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง และน าใส่ซองปิดผนึกน าส่งอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล 
         
การจัดท ารูปเล่มรายงาน 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน รายงานที่นักศึกษาต้องจัดท าจะต้องประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน 
ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษา 

 รายงานเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 รายงานการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
1.1 หลักสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของ

นักศึกษา 
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ได้แก่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียนต่อชั้น 
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เช่น จุดเน้นหรือเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและ

ชุมชน เป็นต้น 
ตอนที่ 3 รายงานการศึกษางานในหน้าที่ครูและการศึกษาผู้เรียน 

 2.1 สังเกตการจัดการเรียนรู้ (สังเกตการสอนของครูพ่ีเลี้ยง และ/หรือ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา) อย่างน้อย 3 ครั้ง 

 2.2 สังเกตผู้เรียน (สังเกตผู้เรียนในระหว่างการสอนของครูพ่ีเลี้ยง และ/หรือ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา) อย่างน้อย 3 ครั้ง 

2.3 สังเกตและสัมภาษณ์ครูพ่ีเลี้ยง ในด้านธุรการในชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้ งานสนับสนุนการ
เรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตอนที่ 4 การศึกษารายกรณี 

4.1  ศึกษาประวัติของนักเรียนที่นักศึกษาสนใจ 
4.2  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม 
4.3  บันทึกข้อมูล 
4.4  รายงานผลการศึกษารายกรณี 

  
 
 
 



ตัวอย่างการจัดท ารูปเล่มรายงาน 
(ปกหน้า) 

 

 
 

รายงานผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
(Practicum in Session) 

 
 
 
 

ชื่อนักศึกษา 
............................................................... 

สาขาวิชา 
................................................................ 

 
 
 

 

ภาคเรียนที่ ................ ปีการศึกษา............ 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์   

วิทยาลัยนครราชสีมา 
วิทยาลยันครราชสีมา 290 ถนนมิตรภาพ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044 466 111 โทรสาร 044 465 668 

 



ตัวอย่างการจัดท ารูปเล่มรายงาน 

 

ค าน า 
         ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
                                                                                     ....................................................                                        
                                                                                นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างการจัดท ารูปเล่มรายงาน 

 

สารบัญ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษา……………………………………………………………………………...………………. 
ตอนที่ 2 การศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา…………………………………………………………………………….. 
ตอนที่ 3 การศึกษางานในหน้าที่ครูและการวิเคราะห์ผู้เรียน......................................................... 
ตอนที่ 4 การศึกษารายกรณี.......................................................................................................... 
ภาคผนวก...................................................................................................................... ................. 

 

หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ตัวอย่างการจัดท ารูปเล่มรายงาน 
 

ตอนที่ 1  
ข้อมูลสถานศึกษา 

1. ข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
        1.1 ชื่อโรงเรียน.............................................................. สังกัด .......................................................... 
ที่ตั้ง .............. ซอย ..................... ถนน......................ต าบล....................…อ าเภอ............................................. 
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ .....................โทรศัพท์ .........................E-mail : …............................. 
        1.2 ชื่อผู้อ านวยการ……..........................................................................................................................  
              ชื่อรอง/ผู้ช่วยผู้อานวยการ 
                  ฝุายวิชาการ....................................................................................................  
                  ฝุายปกครอง...................................................................................................  
                  ฝุายธุรการ.....................................................................................................  
                  ฝุายบริหาร.....................................................................................................  
                  ฝุายอ่ืนๆ.......................................................................................................  
        1.3 รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา (ชื่อ-สกุล อาชีพ) 
.................................................................................... .........................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        1.4 ปรัชญาของโรงเรียน............................................................................. ........................................ 
        1.5 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน...................................................................................................................  
        1.6 พันธกิจของโรงเรียน.....................................................................................................................  
        1.7 ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน................................................................................................................  
        1.8 เอกลักษณ์ของโรงเรียน.................................................................................................................  
        1.9 อัตลักษณ์ของโรงเรียน............................................................................... .............................................. 
         1.10 ข้อมูลบุคลากร  
                  ครูอาจารย์ มีทั้งหมด................คน เป็นชาย................คน และเป็นหญิง................คน  
                  แยกตามวุฒิการศึกษา ดังนี้  
                  ปริญญาเอก  จ านวน................คน  
                  ปริญญาโท   จ านวน................คน  
                  ปริญญาตรี   จ านวน................คน  
                  อ่ืน ๆ ........................................... จ านวน................คน 

 



ตัวอย่างการจัดท ารูปเล่มรายงาน 

           1.11 ข้อมูลนักเรียน  
                   นักเรียนมีทั้งหมด..........................คน เป็นชาย.............. คน  เป็นหญิง.............. คน  
                   ชั้น........................................................................ จ านวน................คน  
                   ชั้น........................................................................ จ านวน................คน  
                   ชั้น ....................................................................... จ านวน................คน  
                   ชั้น ....................................................................... จ านวน................คน  
                   ชั้น ....................................................................... จ านวน................คน  
                   ชั้น ....................................................................... จ านวน................คน  
                   สรุปอัตราส่วนระหว่าง จ านวนครูอาจารย์ต่อจ านวนนักเรียน ………...คน ต่อ….……คน  
 
           1.12 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  
....................................................................................................................................................... .......................  
.......................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ...........................................................................  
............................................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
....................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .................................................. 



ตัวอย่างการจัดท ารูปเล่มรายงาน 

 

ตอนที่ 2  
ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา............................................ 
ปีการศึกษา ........................................................ 
1. ข้อมูลหลักสตูรสถานศึกษา 
        1.1 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน............................................................................................................ ......... 
        1.2วิสัยทัศน์หลักสูตร............................................................................................................................ 
        1.3 พันธกิจ............................................................................................................................. ...............  
        1.4 เป้าหมาย......................................................................................................................................  
        1.5 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน..................................................................................................... ............... 
        1.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์............................................................................................................ . 
        1.7 โครงสร้างหลักสูตร................................................................... ...................................................... 
        1.8 โครงสร้างเวลาการจัดการเรียนรู้...................................................................................................  
        1.9 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ (ท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา)................................................... 
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................................................................................ ..................................... 
............................................................................................. ................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................... ............................................. 
..................................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
........................................................... .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. .................................................  
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .................................................. 
 



ตัวอย่างการจัดท ารูปเล่มรายงาน 
ตอนที่ 3  

การศึกษางานในหน้าที่ครูและการศึกษาผู้เรียน 
 
 

- รายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน (ร.01)  
บันทึกตามสภาพจริงทุกวัน 

- รายงานการศึกษางานในหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้น (ร.02)  
สรุป 1 ครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการสังเกตการสอน 

- รายงานการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ร.03)  
นักศึกษาสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูพ่ีเลี้ยง และ/หรือ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

สัมพันธ์กับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา อย่างน้อย 3 ครั้ง 
- รายงานการสังเกตผู้เรียน (ร.04)  

นักศึกษาสังเกตผู้เรียนในระหว่างการสอนของครูพ่ีเลี้ยง และ/หรือ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
สัมพันธ์กับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา อย่างน้อย 3 ครั้ง 
- รายงานการสังเกตการจัดบรรยากาศชั้นเรียน (ร.05)  

นักศึกษาสังเกตการจัดบรรยากาศชั้นเรียน อย่างน้อย 1 ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน 
 

ชื่อ-สกุลนักศึกษา.....................................................สาขาวิชา..................................รหัสประจ าตัว...... ............... 
ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วยครูชั้น............................โรงเรียน............................................................................................  
ครูพ่ีเลี้ยงชื่อ............................................................................................................. ............................................. 
วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ ครูพ่ีเลี้ยงลงนาม 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

หมายเหตุ  
- ขีดเส้นใต้คั่นเมื่อบันทึกหมด 1 วัน แล้วบันทึกของวันต่อไป 
- ให้นักศึกษาบันทึกประจ าวันเพื่อแสดงว่านักศึกษาได้ใช้เวลาในแต่ละวันปฏิบัติงานใดบ้าง โดยระบุให้

ชัดเจนถึงช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน สถานที่ปฏิบัติงาน และบุคคลที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 
แล้วให้ครูพ่ีเลี้ยงหรือบุคคลที่ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายลงนามทุกวัน 

ร. 01 



รายงานการศึกษางานในหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้น 
ชื่อครูผู้สอน/ครูประจ าชั้น...................................................................... ระดับชั้น................... ............................  

 

ที ่ รายการที่สังเกต รายละเอียดการปฏิบัติงานที่สังเกตได้ 
1 การดูแลควบคุมให้นักเรียน

ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

 

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

2 การติดตามและตรวจสอบ
การมาเรียน 

 

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

3 การท าหลักฐานการ
ประเมินผลการเรียน 

 

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

ร. 02 



ที ่ รายการที่สังเกต รายละเอียดการปฏิบัติงานที่สังเกตได้ 
4 การติดตามและส่งเสริม

ด้านสุขภาพอนามัย 

 

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

5 การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

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

6 อ่ืนๆ  

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

 

สรุปสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................ ..............................................................................................  
 
 



รายงานการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ครั้งที่...........เรื่องท่ีสอน.............................................................ครูผู้สอน........................ .................................... 
สังเกตเมื่อวันที่...................เดอืน...............................พ.ศ. .......................................เวลา....................................  
ผู้สังเกต...................................................... ..........................วิชาเอก........................................................ ............. 
 

ที ่ รายการที่สังเกต รายละเอียดการปฏิบัติงานที่สังเกตได้ 
1 การเตรียมการสอนของครู 

การจัดหน่วยการเรียนรู้  

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

การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้  

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

การก าหนดการวัดและ
ประเมินผล 

 

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

การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 

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

ร. 03 



ที ่ รายการที่สังเกต รายละเอียดการปฏิบัติงานที่สังเกตได้ 
2 การด าเนินการสอน 

พฤติกรรมการสอน  

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

ความหลากหลายของกิจกรรม
การสอน 

 

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

การสอดแทรกคุณธรรม  

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

การสอดแทรกการคิดวิเคราะห์  

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

การแก้ปัญหาระหว่างสอน  

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



ที ่ รายการที่สังเกต รายละเอียดการปฏิบัติงานที่สังเกตได้ 
3 การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ความหลากหลายของสื่อที่ใช้  

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

 การใช้สื่อประเภทเทคโนโลยี/
ICT 

 

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

 ประเภทของสื่อที่ใช้  

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

 การใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

 

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

 การมีส่วนร่วมในการใช้สื่อของ
ผู้เรียน 

 

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

 

 
 
 



รายงานการสังเกตผู้เรียน 
 
ครั้งที่............. วันที่.............เดอืน......................................พ.ศ.................... 
ครผูู้สอน..............................................................................ชัน้.............................................................................  
วิชา......................................................................................เวลา............................................... ........................... 
 

1. จ านวนนักเรียนในชั้นเรียน   
จ านวนทั้งหมด..............คน  ชาย................คน หญิง..................คน 
นักเรียนที่มาเรียน...........คน  ชาย................คน หญิง..................คน 
นักเรียนที่ไม่มาเรียน.......คน  ชาย................คน หญิง..................คน 
สาเหตุที่ไม่มาเรียน.............................................................................................  
........................................................................................................ ................... 
...........................................................................................................................  

2. พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เรียน 
  2.1 .......................................................................................................................................... 
  2.2 .......................................................................................................................... ................ 
  2.3 ...........................................................................................................................................  
  2.4 .......................................................................................................................... ................ 
  2.5 .......................................................................................................................... ................ 
  2.6 .................................................................................................... ...................................... 

3. สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการสังเกต 
  3.1 .......................................................................................................................... ................ 
  3.2 .......................................................................... ................................................................ 
  3.3 .......................................................................................................................... ................ 

4. สรุปโดยภาพรวม 
  4.1 .........................................................................................................................................  
  4.2 ................................................................................................................... ....................... 
 

 
 
 
 
 

ร. 04 



รายงานการสังเกตการจัดบรรยากาศชั้นเรียน 
 

ห้องเรียนที่สังเกต...........................................................ครูประจ าชั้น.................................... .............................. 
สังเกตเมื่อวันที่...................เดอืน...............................พ.ศ. .......................................เวลา....................................  
ผู้สังเกต................................................................................วิชาเอก............................................................... ...... 
 

ที ่ รายการที่สังเกต รายละเอียดการปฏิบัติงานที่สังเกตได้ 
 การจัดโต๊ะเรียน  

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

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

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

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

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

........................................................................... .............................................. 
 การจัดโต๊ะครู  

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

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

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

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

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

.............................................................................................. ........................... 
 แสงสว่าง  

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

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

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

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

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

....................................................................................................... .................. 
 ปูายนิเทศ  

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

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

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

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

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

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

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

ร. 05 



ที ่ รายการที่สังเกต รายละเอียดการปฏิบัติงานที่สังเกตได้ 
 การจัดตกแต่งห้อง  

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

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

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

....................................................................................................... .................. 
 มุมผลงานนักเรียน  

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

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

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

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

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

....................................................................................................... .................. 
 มุมวิชาการ  

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

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

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

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

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

....................................................................................................... .................. 
 อ่ืนๆ  

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างการจัดท ารูปเล่มรายงาน 

 

ตอนที่ 4  
การศึกษารายกรณ ี

 
- รายงานผลการศึกษารายกรณี 

- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษารายกรณี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการศึกษารายกรณี 
 

ชื่อนักเรียน................................................................ ........................................ชั้น............................................... 
ครูประจ าชั้นชื่อ.................................................................................... ............................................................... 
 
1.  สภาพปัญหาของนักเรียน 
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
2.  จุดประสงค์ในการศึกษา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
3.  สภาพทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียน  
  3.1  ประวัติส่วนตัวและครอบครัว 

ชื่อ.................................................................... 
ชื่อเล่น.................................................................... 
เกิด.................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................หมายเลขโทรศัพท์....................................... ... 
บิดาชื่อ............................................................อาชีพ..............................รายได้ต่อเดือน........ ........บาท 
มารดาชื่อ.........................................................อาชีพ...............................รายได้ต่อเดือน......... .....บาท 
ผู้ปกครองชื่อ....................................................อาชีพ.................................รายได้ต่อเดือน...........บาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................. ............ 

 
นักเรียนมีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน..........................คน  ( รวมทั้งตัวนักเรียนด้วย ) 

คนที่ เพศ อายุ ประกอบอาชีพ 
 

การศึกษา 
 

หมายเหตุ 

 
 

     

 



3.2  ประวัติการศึกษาและผลการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3  ประวัติสุขภาพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4  สภาพครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.5  ทัศนคติของบุคคลรอบข้างท่ีมีต่อนักเรียน 
- ครูที่ปรึกษา 

 ด้านการเรียน 

 ด้านพฤติกรรมและลักษณะนิสัย 

 ด้านสุขภาพร่างกาย 

 ด้านสังคมและการอยู่ร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียน 

 สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง  
- ครูท่านอ่ืน ๆ 

 ด้านการเรียน 

 ด้านพฤติกรรมและลักษณะนิสัย 

 ด้านสุขภาพร่างกาย 

 ด้านสังคมและการอยู่ร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียน 

 สิ่งที่อยากให้นักเรียนปรับปรุง 
-เพื่อนนักเรียน 

 ด้านการเรียน 

 ด้านพฤติกรรมและลักษณะนิสัย 



 ด้านสุขภาพร่างกาย 

 ด้านสังคมและการอยู่ร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียน 

 สิ่งที่อยากให้เพื่อนปรับปรุง 
 3.6  บุคลิกภาพทั่วไปของนักเรียน 

- ลักษณะทางร่างกาย (รูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย กิริยาวาจา) 
- ลักษณะทางอารมณ์ (การแสดงออกทางอารมณ์   สดชื่น  ร่าเริง  หรือเงียบขรึม  
- ลักษณะทางสติปัญญา (ความสามารถในการเรียน ความสามารถพิเศษ ความถนัดและความสนใจ) 
- ลักษณะทางสังคม (การปรับตัวเข้ากับเพ่ือน ครู และ คนอ่ืนๆ ทักษะสังคมในห้องเรียนและโรงเรียน) 

- เพ่ือน 
  - คร ู
  

3.7  พฤติกรรมที่ควรปรับปรุงแก้ไข (เรียงล าดับจากมากไปน้อย) 
 1. .............................................................................                           

2. .............................................................................                            
3. .............................................................................           

4.  การรวบรวมข้อมูลได้รวบรวมข้อมูลจากวิธีการต่อไปนี้ 
1. .............................................................................                            
2. .............................................................................                            
3. .............................................................................           

5.  ข้อมูลที่น่าสนใจของกรณีศึกษา 
หลังจากได้ศึกษานักเรียนด้วยวิธีต่าง ๆ  แล้ว  ได้ข้อมูลที่น่าสนใจ  ดังนี้ 

1. .............................................................................                           
2. .............................................................................                            
3. ........................................................................ .....    

6.  แนวทางการแก้ปัญหา/ส่งเสริม 
1. .............................................................................                            
2. .............................................................................                            
3. .............................................................................           
 

7.  การศึกษารายกรณีครั้งนี้มีประโยชน์ต่อการประกอบวิชาครูของนักศึกษาคือ 
1. .............................................................................                            
2. .............................................................................                            
3. .............................................................................           

 



เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

นักศึกษาสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้ตามความเหมาะสม หรือใช้เครื่องมือดังตัวอย่าง 
 

 
 

แบบส ารวจปัญหาการเรียน 
 

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง โดยจะไม่ส่งผลต่อคะแนนของนักเรียน 
 

ชื่อ ............................................................................................................................ชั้น.................................  
ข้อ รายการ  เห็นด้วย 

    มาก 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

ไม่เห็น
ด้วย 

1. ข้าพเจ้าไม่ค่อยมีสมาธิขณะฟังครู     
2. ข้าพเจ้ามักง่วงนอนในเวลาเรียน     
3. ข้าพเจ้าไม่ชอบเรียนในหลายวิชา     
4. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าครูให้การบ้านมากเกินไป     
5. ข้าพเจ้าต้องการให้ครูเข้าใจและเอาใจใส่ข้าพเจ้า     
6. ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากครูเป็นพิเศษ     
7. เพ่ือนข้าพเจ้าชอบล้อเลียนว่าเรียนไม่ดีเท่าเขา     
8. ข้าพเจ้าอยากลาออกจากโรงเรียน     
9. ข้าพเจ้าอยากเรียนวิชาที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากๆ     
10. ข้าพเจ้าอยากอ่านหนังสือให้เก่งกว่านี้     
11. ครูชอบดุข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเรียนไม่เก่ง     
12. ข้าพเจ้าต้องการค าแนะน าวิธีเรียนหนังสือให้ดี     
13. ข้าพเจ้าอยากแสดงออกให้เพื่อนและครูเห็นว่า

ข้าพเจ้ามีความสามารถ 
    

14. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเรียนหนังสือแล้วมีความสุข     
15. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าครูสอนหนังสือสนุก     
 รวม     
 
 
 

ตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 



 
 
 

แบบส ารวจปัญหาครอบครัว 
 

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง โดยจะไมส่่งผลต่อคะแนนของนักเรียน 
 

ชื่อ ........................................................................................................................ ....ชั้น................................. 
ข้อ รายการ  เห็นด้วย 

    มาก 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

ไม่เหน็
ด้วย 

1. ข้าพเจ้าอยากมีที่เงียบๆอ่านหนังสือบ้าง     
2. ข้าพเจ้าอยากมีที่อยู่เป็นสัดส่วนของข้าพเจ้า     
3. ข้าพเจ้าเอาอย่างเพ่ือนไม่ได้เพราะข้าพเจ้าไม่มีเงิน     
4. พ่อและแม่จู้จี้ในเรื่องส่วนตัวของข้าพเจ้า     
5. พ่อและแม่ไม่ชอบเพื่อนของข้าพเจ้า     
6. พ่อและแม่รักลูกล าเอียง     
7. พ่อและแม่ไม่สนใจข้าพเจ้า     
8. พ่อและแม่ชอบบ่นว่าข้าพเจ้าเรื่องการเรียน     
9. ข้าพเจ้าเบื่อบ้าน     
10. ข้าพเจ้าได้เงินน้อยมาก     
11. พ่อแม่ไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของข้าพเจ้า     
12. ข้าพเจ้าไม่กล้าขอความคิดเห็นจากพ่อแม่     
13. พ่อแม่เข้มงวดเกินไป     
14. พ่อแม่ไม่ให้ก าลังใจข้าพเจ้าเลย     
15. ข้าพเจ้าอยากให้บ้านน่าอยู่กว่านี้     
16. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ลูกของพ่อแม่     
17. ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกใจพ่อแม่ได้     
18. ข้าพเจ้าไม่กล้าบอกพ่อแม่เม่ือข้าพเจ้าท าผิด     
 รวม     
 
 
 
 

ตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 



 
 
 

แบบส ารวจปัญหาทางสังคม  
 

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง โดยจะไม่ส่งผลต่อคะแนนของนักเรียน 
 

ชื่อ ................................................................................................... .........................ชั้น................................. 
ข้อ รายการ  เห็นด้วย 

    มาก 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

ไม่เห็น
ด้วย 

1. ข้าพเจ้าอยากให้ใครๆชอบข้าพเจ้า     
2. ข้าพเจ้าอยากคุยให้ถูกใจคน     
3. ข้าพเจ้าไม่สบายเวลาไปงานสังคม     
4. ข้าพเจ้าได้เพ่ือนใหม่     
5. ข้าพเจ้าอยากให้ตนเองมีความม่ันใจมากข้ึน     
6. ข้าพเจ้าพูดต่อหน้าคนมากๆ ไม่เป็น     
7. ความเห็นของข้าพเจ้ามักจะขัดแย้งกับเพ่ือนๆ เสมอ     
8. ข้าพเจ้าอยากเป็นผู้ฟังที่ดี     
9. ข้าพเจ้าอยากเข้ากับเพ่ือนรุ่นเดียวกันได้     
10. ข้าพเจ้าไม่ค่อยมีเรื่องคุยเมื่ออยู่ในกลุ่มเพ่ือน     
11. ข้าพเจ้ารู้สึกงุ่มง่ามเม่ือต้องรับประทานอาหารใน

งานเลี้ยง 
    

12. ข้าพเจ้าอยากเรียนรู้วิธีเป็นผู้น า     
13. ข้าพเจ้าวางตัวไม่ถูกเม่ืออยู่ในหมู่เพ่ือน     
14. ข้าพเจ้าปฏิเสธเพ่ือนไม่เป็นไม่ต้องการท าตามเขา     
15. เพ่ือนๆ ไม่ให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมกลุ่มบ่อยๆ     
 รวม     
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 



 
 

ทัศนคติของครูที่มีต่อ ...................................................................... 
 
ลักษณะทางร่างกาย (รูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย กิริยาวาจา ฯลฯ) 
.............................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ........................................................................... 
 
ลักษณะอารมณ์ (การแสดงอารมณ์สดชื่น  ร่าเริง เงียบขรึม การควบคุมอารมณ์ ฯลฯ) 
......................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ลักษณะทางสติปัญญา  (ความสามารถด้านการเรียน ความสามารถพิเศษ ความถนัด) 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... ......................... 
 
ลักษณะทางสังคม (การปรับตัวเข้ากับเพื่อน ครู สังคมในห้องเรียน และโรงเรียน) 
........................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ .............................................................. 
พฤติกรรมที่ควรปรับปรุง แก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงชื่อ................................................... 
       (...............................................) 

            วันที่............เดือน........................พ.ศ................ 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 



 
 
 

ทัศนคติของเพื่อนร่วมห้องที่มีต่อ ……………………………………………….. 
 
ลักษณะทางร่างกาย (รูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย กิริยาวาจา ฯลฯ) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
ลักษณะอารมณ์ (การแสดงอารมณ์สดชื่น  ร่าเริง เงียบขรึม การควบคุมอารมณ์ ฯลฯ) 
......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ลักษณะทางสติปัญญา  (ความสามารถด้านการเรียน ความสามารถพิเศษ ความถนัด) 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................... ......................................... 
ลักษณะทางสังคม (การปรับตัวเข้ากับเพื่อน ครู สังคมในห้องเรียน และโรงเรียน) 
............................................................................................................................................ ..................................
................................................................................................. ............................................................................. 
พฤติกรรมที่ควรปรับปรุง แก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อดี
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสีย
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้ให้ข้อมูล              
        (...............................................) 

        วันที่............เดือน..........................พ.ศ................. 
 
 

ตวัอยา่งเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 



 
 

 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม ครั้งท่ี......... 
 

ชื่อนักเรียน..................................................................ชั้น................วันเวลา........................................................ 
สถานที่สังเกต................................................................................................... .................................................... 
 พฤติกรรม
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ...................................................................................  
 ความคิดเห็น
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
 
          

ผู้สังเกต...................................... 
        (.................................................) 

 
 

ตวัอยา่งเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน 
นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
วันที่................. เดือน........................................ พ.ศ. .................. 

โรงเรียน.....................................................................สังกดั .................................................................. 

ที ่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ชือ่ผู้ไม่มาปฏิบัติงาน 
1. ………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………. 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจ 
       (...........................................................) 
         ลงชื่อ.........................................................ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
       (...........................................................) 



             (................................................) 
 
 

แบบประเมินบุคลิกภาพความเป็นครู 
 

ชื่อ-สกุลนักศึกษา.....................................................สาขาวิชา..................................รหัสประจ าตัว...... ............... 
ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วยครูชั้น............................ครูพ่ีเลี้ยงชื่อ............................. ........................................................ 
 

ระดับคุณภาพ 4  หมายถึง  ปฏิบัติไดเ้หมาะสมมากที่สุด 3  หมายถึง  ปฏิบัติไดเ้หมาะสมมาก 
  2  หมายถึง  ปฏิบัติไดเ้หมาะสมพอใช้  1  หมายถึง  ปฏิบัติไดเ้หมาะสมนอ้ย 
  0  หมายถึง  ปฏิบัติไมเ่หมาะสม 
 

 
รายการ 

ระดับคุณภาพของ 
การปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 0 
1.  การแต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครู       
2.  กริยามารยาทท่ีปฏิบัติต่อผู้อื่น       
3.  การวางตนในฐานะครู       
4.  การปฏิบัติตามระเบียบวินัย       
5.  ความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน       
6.  ความมั่นคงทางอารมณ์       
7.  ความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่       
8.  การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย       
9.  มารยาทในการพูด-ฟัง       
10.  ความสามารถในการสื่อสารกับนักเรียนและผู้อื่น       

รวมคะแนน  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้บริหารสถานศึกษา 
                 (...........................................................) 

          
ลงชื่อ.........................................................ครูพ่ีเลี้ยง 

                  (...........................................................)         

ตวัอยา่งแบบประเมิน 
เม่ือสถานศึกษาประเมินแลว้จะบรรจุใส่ซองปิดผนึกใหน้กัศึกษาน าส่งอาจารยผ์ูส้อน 


