
แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

 

คําช้ีแจง 
 

วิธีการประเมิน 
 

    สอบถาม สัมภาษณ สังเกต ตรวจเอกสารหลักฐานจากรองรอยการปฏิบัติงาน 
 

เครื่องมือประเมิน 
 

    1. แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 

  1.1 บันทึกสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

  1.2 บันทึกงานในหนาท่ีครูผูสอน 

  1.3 บันทึกงานในหนาท่ีครูประจําชั้น 

  1.4 การศึกษาพฤติกรรมนักเรียน 

  1.5 บันทึกการปฏิบัติงานรายสัปดาห 

   1.6 บันทึกความคิดเห็นของนักศึกษา 

 2. แบบประเมินผลคุณลักษณะและการปฏิบัติตน (ปว.1/1-1) 

 3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ปว.1/1-2) 

คะแนนเต็ม 
 45 คะแนน 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี https://sci.skru.ac.th/science/index.php 

 



 
 

แบบประเมินผลคุณลักษณะและการปฏิบัติตน  

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

(สําหรับครูพ่ีเลี้ยงประเมินนักศึกษา) 

 
คําช้ีแจง  1. ใหทานใสคะแนนตั้งแต 1 -5 ลงในชอง ผลการประเมิน ใหตรงกับความคิดเห็นของทาน ดังนี้ 

  5 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะและการปฏิบัติงานอยูในระดับ มากท่ีสุด 

  4 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะและการปฏิบัติงานอยูในระดับ มาก 

  3 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะและการปฏิบัติงานอยูในระดับ ปานกลาง 

  2 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะและการปฏิบัติงานอยูในระดับ นอย 

  1 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะและการปฏิบัติงานอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

  2. การประเมินผลชวงท่ี 1 เปนการประเมิน “เพ่ือพัฒนา” สวนการประเมินชวงท่ี 2 เปนการประเมิน  
“เพ่ือสรุปผล” 

  3. สรุปผลการประเมิน เทียบกับคะแนนเต็ม 15 คะแนน 

 
รายการประเมิน ผลการประเมิน 

ชวงท่ี 1 ชวงท่ี 2 

1. มีวินัยในตนเอง   

2. มีบุคลิกภาพดี แตงกายสะอาดเรียบรอย   

3. ซ้ือสัตย และรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย   

4. ปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน   

5. ใหความเมตตา เอาใจใสนักเรียน และใหกําลังใจนักเรียนเม่ือมีโอกาส   

6. แสดงออกถึงความตองการชวยเหลือดูแลนักเรียนในดานการเรียนรู   

7. มีสวนรวมในการชวยแนะนําใหนักเรียนมีนิสัยท่ีถูกตองดีงาม   

8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ   

9. การปฏิบัติตน เปนการสงเสริมความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคม

ของนักเรียน 

  

ปว.1/1-1 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี https://sci.skru.ac.th/science/index.php 

 



รายการประเมิน ผลการประเมิน 

ชวงท่ี 1 ชวงท่ี 2 

10. มีอารมณม่ันคง อดทน สามารถเปนท่ีไววางใจของนักเรียน   

11. ใหความเสมอภาคตอนักเรียนทุกคน และไมรับผลประโยชนจากนักเรียน   

12. มีจิตอาสา ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน และมีความสามัคคีในหมูคณะ   

13. มีมนุษยสัมพันธ และทํางานกับผูอ่ืนไดด ี   

14. ดูแลรักษาผลประโยชนของสวนรวม   

15. ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

รวมคะแนนท่ีได (ชวงท่ี2)  

 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดจาก คะแนนท่ีไดชวงท่ี 2  = ……………. คะแนน 
                                                                          5 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
 
 
      (ลงชื่อ) ...................................................ผูประเมิน (ครูพ่ีเลี้ยง) 
                 (...................................................) 
                                                   วันท่ี .........../..................../...............   
         

 
 
 
 
 

 
 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี https://sci.skru.ac.th/science/index.php 

 



 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

(สําหรับครูพ่ีเลี้ยงประเมินนักศึกษา) 

คําช้ีแจง  1. ใหทานใสคะแนนตั้งแต 1 -5 ลงในชอง ผลการประเมิน ใหตรงกับความคิดเห็นของทาน ดังนี้ 

  5 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะและการปฏิบัติงานอยูในระดับ มากท่ีสุด 

  4 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะและการปฏิบัติงานอยูในระดับ มาก 

  3 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะและการปฏิบัติงานอยูในระดับ ปานกลาง 

  2 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะและการปฏิบัติงานอยูในระดับ นอย 

  1 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะและการปฏิบัติงานอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

  2. การประเมินผลชวงท่ี 1 เปนการประเมิน “เพ่ือพัฒนา” สวนการประเมินชวงท่ี 2 เปนการประเมิน  
“เพ่ือสรุปผล” 

  3. สรุปผลการประเมิน เทียบกับคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

 
รายการประเมิน ผลการประเมิน 

ชวงท่ี 1 ชวงท่ี 2 

การปฏิบัติงานหนาท่ีคร ู

1. ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตรงเวลา 

  

2. ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยความประณีตและเต็มความสามารถ   

3. มีสวนรวมในการพัฒนาดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค   

4. ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม   

5. เอาใจใส เขาใจ และยอมรับในความแตกตางของนักเรียนแตละคน   

6. สรางแรงบันดาลใจนักเรียนใหเปนผูใฝเรียนรู   

7. พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง   

8. ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค   

การจัดการเรียนรู 

9. มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม/สรางบรรยากาศการเรียนรูใหนักเรียนมีความสุข 

  

ปว.1/1-2 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี https://sci.skru.ac.th/science/index.php 

 



รายการประเมิน ผลการประเมิน 

ชวงท่ี 1 ชวงท่ี 2 

10. ศึกษาบทบาทหนาท่ีและมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของครูผูสอน   

11. ศึกษาบทบาทหนาท่ีและมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของครูประจําชั้น   

12. มีแนวคิดในการประยุกตใชความรูทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล และการ

พัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 

  

การจัดทําวีดีทัศนแนะนําสถานศึกษา 

13. ความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาในวีดิทัศน 

  

14. ความเหมาะสมและชัดเจนของภาพในวีดิทัศน   

15. ความเหมาะสมและชัดเจนของเสียงในวีดิทัศน   

16. ความเหมาะสมของขนาดและสีของตัวอักษรในวีดิทัศน   

17. ความเหมาะสมในการตัดตอเรยีบเรียงและความนาสนใจของวีดิทัศน   

18. ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชในการนําเสนอวีดิทัศน   

รวมคะแนนท่ีได (ชวงท่ี2)  

 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดจาก คะแนนท่ีไดชวงท่ี 2 = ……………. คะแนน 
                                                                          3 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ) ...................................................ผูประเมิน (ครูพ่ีเลี้ยง) 
                 (...................................................) 
                                                   วันท่ี .........../..................../...............   
         
 
 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี https://sci.skru.ac.th/science/index.php 

 



บันทึกความเห็นของผูบริหาร 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
 

ความเห็นของหัวหนาหมวดวิชา/กลุมสาระ/หัวหนาสายช้ัน 
 

  การฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1 เปนท่ีเรียบรอย 

  การฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1 ยังตองมีการปรับปรุงแกไขบางประการ ดังนี้ 

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

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

วันท่ี............./..................../............. 
 

ความเห็นของผูชวย/รองหัวหนาสถานศึกษา 
  เห็นดวยตามท่ีเสนอ และไมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  เห็นดวยตามท่ีเสนอ แตมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

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

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

วันท่ี............./..................../............. 
 

ความเห็นของหัวหนาสถานศึกษา/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
  ทราบแลว และเห็นดวยตามท่ีเสนอ 

  ทราบแลว แตมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

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

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

วันท่ี............./..................../............. 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี https://sci.skru.ac.th/science/index.php 

 



 

แบบประเมนิผลการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

 
คําช้ีแจง 

 
วิธีการประเมิน 
 

    สอบถาม สัมภาษณ สังเกต ตรวจเอกสารหลักฐานจากรองรอยการปฏิบัติงาน 
 

เครื่องมือประเมิน 
    1. แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 

  1.1 บันทึกสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

  1.2 บันทึกงานในหนาท่ีครูผูสอน 

  1.3 บันทึกงานในหนาท่ีครูประจําชั้น 

  1.4 การศึกษาพฤติกรรมนักเรียน 

  1.5 บันทึกการปฏิบัติงานรายสัปดาห 

   1.6 บันทึกความคิดเห็นของนักศึกษา 

 2. แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปว.1/2) 
  

คะแนนเต็ม 
 20 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี https://sci.skru.ac.th/science/index.php 

 



แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (สําหรับอาจารยนิเทศกประเมินนักศึกษา) 
 

คําช้ีแจง  1. ใหทานใสคะแนนตั้งแต 1 -5 ลงในชอง ผลการประเมิน ใหตรงกับความคิดเห็นของทาน ดังนี้ 

  5 คะแนน  หมายถึง   มีคุณลักษณะและการปฏิบัติงานอยูในระดับ มากท่ีสุด 

  4 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะและการปฏิบัติงานอยูในระดับ มาก 

  3 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะและการปฏิบัติงานอยูในระดับ ปานกลาง 

  2 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะและการปฏิบัติงานอยูในระดับ นอย 

  1 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะและการปฏิบัติงานอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

  2.สรุปผลการประเมิน เทียบกับคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

รายการประเมิน ผลการ

ประเมิน 

1. การศึกษาสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา  

2. การศึกษางานในหนาท่ีครูผูสอน  

3. การศึกษางานในหนาท่ีครูประจําชั้น  

4. การศึกษาสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  

5. การปฏิบัติงานรายสัปดาห  

6. องคความรูท่ีเกิดจากการสะทอนคิดของนักศึกษา  

รวมคะแนนท่ีได  

 
  สรุปผลการประเมิน คะแนนเต็ม 20 คะแนน รวมคะแนนท่ีได = ……………. คะแนน 
                                                                 1.5 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
 

      (ลงชื่อ) .................................................ผูประเมิน (อาจารยนิเทศก) 
               (.................................................) 
                                                        วันท่ี .........../..................../.............. 

ปว.1/2 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี https://sci.skru.ac.th/science/index.php 

 


