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เอกสารฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนคูมือสําหรับนักศึกษา อาจารยผูสอน ครูพ่ีเลี้ยง และผูบริหาร

โรงเรียนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู สําหรับใชเปนแนวทางในการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 

(Professional Practicum II) ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน     เพ่ือใช

เปนแบบบันทึกการนิเทศผลการปฏิบัติการทดลองสอนในโรงเรียนหนวยฝกของนักศึกษา ท้ังนี้เพ่ือให

เปนไปตามกลไกการพัฒนานักศึกษาตามกระบวนการผลิตครูตามสาระการฝกทักษะและสมรรถนะของ     

ผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  

This is a manual students, lecturers, school mentors, and school administrators to 

use as a guide of doing the Professional Practicum II in the Bachelor of Education 

Program, majoring in English, at Didyasarin International College. Using as the record forms 

in terms of supervising student’s teaching practices in school. This is a process of 

student’s development according to practical pedagogical skills and competencies of 

teachers in terms of Professional Standards.  
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สวนท่ี 1   แนวการจัดประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 

PART I: THE METHODS OF ORGANIZING THE PROFESSIONAL 

PRACTICUM II 

 

แนวคิดการฝกประสบการณวิชาชีพครู Concepts of Professional Practicum 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  ไดกําหนดใหการฝกประสบการณวิชาชีพครู

ระหวางเรียน 2 ภาคการศึกษา และฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  โดยใชเวลาตอเนื่องกันเปนระยะ 1 

ปการศึกษา จํานวน 2 ภาคเรียน เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพใหกับนักศึกษาอยางนอย 3 ประการดังนี้ 

 The Bachelor of Education Program (5-year program) has been prescribed to have 

a Professional Practicum for two semester and an internship at institution for one 

academic year (two semesters) to support a student’s competencies in following areas: 

 

1.1  สมรรถภาพทางดานความรู  เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง

ใหมีความรูในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

       Knowledge competencies for developing a student’s capacity in self- 

development, in the following areas: 

1.1.1  ความรูในเนื้อหาวิชาท่ีจะนําไปใชในการสอนโดยตรง 

    Knowledge in the subject contents for teaching 

1.1.2  ความรูในวชิาชีพครูท่ีจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการปฏบิัติงานในหนาท่ีคร ู

 Knowledge in the teaching profession as a tool for the teacher 

1.1.3  ความรอบรูอ่ืน ๆ ในบริบทของสถานศึกษาท่ีจะนําไปใชในการอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางเปนสุข 

 Other knowledge in context of school for living and working with 

other people harmoniously. 

1.2  สมรรถภาพทางดานเทคนิควิธี  เพ่ือทํางานในหนาท่ีครูและความสามารถของนักศึกษา

ในการพัฒนาตนเอง ใหมีเทคนิคและทักษะดานการสอนใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองเปนสําคัญ  

และปฏิบัติงานในหนาท่ีครูดานตาง ๆ  ดังนี้ 

  Technical competencies as a teacher and the student’s capacities to 

develop himself or herself with technical and teaching skills to encourage learners to 

become autonomous. Also, the student should be able perform the different duties of a 

teacher, as follows: 

1.2.1  งานสอน Teaching 
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1.2.2  งานธุรการในชั้นเรียน Classroom administration 

1.2.3  งานแนะแนว Guidance 

1.2.4  งานกิจการนักเรียน Student affairs 

1.2.5  งานการพัฒนาตนเอง Self-development 

1.2.6  งานการพัฒนาสังคมและผูเรียน Social and learner development 

1.3  สมรรถภาพทางดานคุณลักษณะ เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักศึกษาใหมีคุณลักษณะ

ท่ีเหมาะสมสําหรับการเปนครูดังนี้ 

  Characteristics competencies for developing students’ capacities to 

become a suitable teacher, with these following characteristics: 

1.3.1 มีความรัก  ความศรัทธา  และความภาคภูมิใจในอาชีพครู 

Having love, faith, and pride in the teaching profession 

1.3.2 มีคานิยมท่ีพึงประสงค ตั้งม่ันอยูในคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพครู รัก และเมตตาศิษย 

Having desirable values, high moral and ethical standards, and a 

code of conduct for the ethics of the teaching profession: care of 

and generosity toward the students. 

1.3.3   มีความตระหนักในคุณคาของการดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติสิ่งแวดลอม 

   Realizing the values of maintaining the arts and culture of the nation and 

the environment. 

1.3.4  มีจิตสํานึกในการพัฒนาสังคมมีจิตใจเปนประชาธิปไตยและมีความเปนมนุษยชาติ 

 Having awareness about developing society, and being democratic and 

humanistic. 

 

ลักษณะงานการฝกประสบการณวิชาชีพครู Description of Teaching Professional 

Experiences 
 การฝกประสบการณวิชาชีพครู คือ การจัดใหนักศึกษาไดออกฝกภาคปฏิบัติในสถานการณ  

จริงที่โรงเรียน  โดยใชเวลาฝกตอเนื ่องกันเปน 2 ขั้นตอน คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตรไดจัด

รายวิชาท่ีสอดคลองกับข้ันตอนการฝก ดังตอไปนี้  

 Teaching Professional Experiences is organized to provide students field 

experiences in a real school environment in two consecutive steps. Didyasarin 

International College has organized related subjects with   
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 1. การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ประกอบดวยรายวิชา 

  The Professional Practicum consisting of these subjects: 

     - 705-414 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1 (Professional Practicum I)    3(2-2-5)   

    - 705-415 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 (Professional Practicum II)    3(2-2-5)               

       วิชาบังคับกอน : 705-414  การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1  

   Prerequisite subject: 705-414 Professional Practicum I 

 

 2. การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวยรายวิชา 

  A Teaching Internship consisting in these specific subjects: 

     - 705-516 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship in Education I)      6(0-16-0)   

                                  วิชาบังคับกอน: 705-415  การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2  

        Prerequisite subject: 705-415 Professional Practicum II 

-  705-517 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship in Education II)      6(0-16-0) 
 

คําอธิบายรายวิชา Subject Descriptions 

705-415 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 (Professional Practicum II)             3(2-2-5)  

ศึกษาการออกแบบทดสอบ  ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล  การตรวจขอสอบ  การใหคะแนน และ

การตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ 

วัดและประเมินผลผูเรียนการวิจัยแกปญหาผูเรียน ตลอดจนการพัฒนาความเปนครูสูมืออาชีพ 

The course focuses on the teacher’s learning management, preparing learning 

management plans that enhance learners’ self-learning; carrying out mock teaching in 

different simulation and in the actual teaching; designing tests, exam papers or other 

assessment tools; marking exam papers, scoring, grading; conducting a practical exam and 

scoring; doing a research to solve learners’ problems; running a project or activities for 

sustainable development of schools; and  a professional teacher development. 

  
จุดประสงคการเรียนรู Aims of Learning 

1. นักศึกษาสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูตามรายวิชาเอกโดยบูรณาการหลักการและความรู

เชิงทฤษฎีมาใชในการจัดการเรียนรูอยางนอย 1 กลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

A student is able to design a lesson plan based on a specific subject by 

integrating the principles and theory knowledge to be used in learning 
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management at least one group of subjects that related to the Basic Education 

Core Curriculum and a student’s field. 

2. นักศึกษาสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในสาระและหนวยการเรียนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษาตามลักษณะวิชาท่ีจัดสอน 

A student is able to construct a lesson plan in a topic and learning unit according 

to the school curriculum that has organized. 

3. นักศึกษาไดทดลองฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดกําหนดไวโดยการใช

สื่อการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

A student does teaching practices according to the prescribed lesson plan by 

using learning tools and an effective learning assessment. 

4. นักศึกษาสามารถบันทึกผลการจัดการเรียนรูทายแผนทุกแผนโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนรายบุคคล 

A student is able to record the learning outcome of each lesson plan by 

considering to learners as individual. 

5. นักศึกษาสามารถวิเคราะหผลการจัดการเรียนรู ท้ังในดานผลสําเร็จ ปญหาอุปสรรค พรอมท้ัง

พิจารณาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู 

A student is able to criticize the learning outcome both in terms of success 

problems and obstacles including consider the way to develop learning 

management. 

 
วิธีการจัดประสบการณ The methods of organizing experience field 

การจัดประสบการณ รายวิชา 705-415 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 (Professional Practicum II)         

ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้  

Experience field: 705-415 Professional Practicum II consists of the following activities: 

1. การศึกษาขอมูล เปนวิธีการท่ีใชศึกษาขอมูลเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา คําอธิบายรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู ท่ีสัมพันธกับ

สาขาวิชาของนักศึกษา หนวยการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมายจากสถานศึกษาใหจัดการเรียนรู 

ตารางสอนขอมูลเก่ียวกับนักเรียน ไดแก ระดับชั้น จํานวนนักเรียนตอชั้นขอมูลเก่ียวกับบริบทของ

สถานศึกษาและชุมชน เชน จุดเนนหรือเอกลักษณของสถานศึกษาและชุมชน เปนตน 

Study documents for preparing the readiness in lesson plans in the school 

curriculum, subject description in subject field that related with the a student’s 

majoring, learning units that have been assigned from the school to create a 

lesson plan, a teaching timetable that is provided student’s information such as 

class level, the amount of students per class, information about context of the 
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school and the community such as the identity of the school and the community 

and so on.      

2. การสังเกต สัมภาษณ และมีสวนรวม  เปนวิธีการท่ีใชเพ่ือหาประสบการณจริง โดยการสังเกต 

สัมภาษณ และมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติเปนผูชวยครูในดานธุรการในชั้นเรียน การจัดการเรียนรู 

งานสนับสนุนการเรียนรู สื่อ แหลงเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

Observation, Interview and Participation for real experiences by observing, 

interviewing and participating as an assistant teacher in terms of classroom 

administration, lesson plans, learning support, medium, learning resource, 

learner’s development activity, learning assessment and evaluation.  

3. การทดลองสอน เปนวิธีการทดลองนําความรู ทฤษฎีตาง ๆ ทางการสอน การออกแบบการจดัการ

เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู จัดทําแผนการเรียนรู จัดทําสื่อการเรียนรูและเครื่องมือวัดผล

ประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไวในแผนมาเตรียมและวางแผนการจัด

กิจกรรมการเรยีนรูในสถานการณจริง   

Field experiences in Teaching is the methods to apply the teaching knowledge 

and theories,  design lesson plans based on subject, construct lesson plan, create 

learning tools and assessment tools that related with learning objectives in the 

lesson plan and design learning activities in the real situation.   

4. การสัมมนา เปนวิธีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณท่ีนักศึกษาไดรับจากการทดลองสอน

ในการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 

Seminar exchanging knowledge and experiences that a student obtain from field 

experience in teaching at a school. 
 
การประเมินผลในรายวิชาการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2    

Evaluation in Professional Practicum II 

แนวทางการปฏิบัติ Guidelines 

การประเมินผลการการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

Evaluation of Professional Practicum I includes these aspects: 

1. ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมความรู การฝกปฏิบัติงานเต็มเวลา

และสัมมนาหลังการฝกปฏิบัติแลว จะตองมีเวลาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท้ังหมด 

To evaluate students’ participation of orientation and gaining extra 

knowledge, full-time practice and the seminar after practice for no less 

than 80 percent of total time. 
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2.  ประเมินจากคุณลักษณะ และการปฏิบัติตนของนักศึกษาและจากผลงานท่ีไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติ จะตองปฏิบัติไดตามท่ีกําหนดไวในแบบประเมินผล 

 To evaluate students’ characteristics and behavior and from assigned 

reports that must be completed in the prescribed evaluation. 

3.  ประเมินจากการบันทึกความรูและประสบการณท่ีไดรับจากวิทยากร และจากการปฏิบัติ

กิจกรรมท่ีครบถวนทุกแบบบันทึก  

 To evaluate students’ record form of knowledge and experience obtained 

from the speaker and from the completed practical activities.    

 

เอกสารการประเมินผล Evaluation document 

เอกสารการประเมินผลจากการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 มีดังนี้ 

Evaluation documents from Professional Practicum II are 

  1. แบบประเมินผล  มี 3 แบบ คือ There are three types of evaluation forms 

 1.1  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ครั้งท่ี 1 และ 2 (ปว.102-1)  

       The evaluation form about the first and second lesson plans  

       (PW 102-1) 

 1.2 แบบประเมินการปฏิบัติการจัดการเรียนรูครั้งท่ี 1 และ 2 (ปว.102-2) 

       The evaluation form about the first and second practices of learning  

       management (PW 102-2) 

  1.3  แบบประเมินสมรรถนะของการทดลองการสอนในหองเรียน (ปว.102-3)  

       The evaluation form about the competencies of field experience in  

                          teaching at a classroom. (PW 102-3) 

 2.  แบบบันทึก  มี  8 แบบ  คือ There are eight types of forms:  

2.1  แบบบันทึกการศึกษาและสังเกตสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา  (ปว.2-1) 

      Recording form for studying and observing the general conditions of a  

      school (PW 2-1) 

2.2  แบบบันทึกการปฏิบัติงานการทดลองสอนประจําวัน  (ปว.2-2) 

 Recording form for daily field experience in teaching (PW 2-2) 

2.3  แบบบันทึกความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา    

(ปว.2-3) 

      Recording form for knowledge and understanding about academic 

administration of a school. (PW 2-3) 
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2.4  แบบบันทึกการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนําไปใช (ปว.2-4) 

      Recording form for school curriculum development and the ways to 

use (PW 2-4) 

2.5  แบบบันทึกความรู ความเขาใจ การจัดการเรียนรูดานการวัดและประเมินผล        

การเรียน (ปว.2-5) 

      Recording form for knowledge and understanding about learning 

management and learning assessment and evaluation (PW 2-5) 

2.6  แบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานทดลองสอน  (ปว.2-6)   

      Recording form for recording time of field experience in teaching  

      (PW 2-6) 

2.7 แบบบันทึกสรุปการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2  (ปว.2-7) 

      Recording form for summarizing the Professional Practicum II (PW 2-7) 

2.8  แบบบันทึกผลการสัมมนาการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2  (ปว.2-8) 

       Recording form for results of the seminar on the Professional Practicum II  

       (PW 2-8) 

 

3. รายงาน นักศึกษาแตละคนมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติจํานวน 3 ชิ้นไดแก (1) การศึกษาหลักสูตร 

สถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาเอก (2) การศึกษางานในหนาท่ีครูผูสอน (3) การ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู จากภารกิจดังกลาว มีรายงานท่ีตองสง 3 เลม ดังนี้ 

    Report: each student has to complete three reports which are (1) Study 

the school curriculum in the subject field that related to the student’s majoring (2) Study 

the teacher’s work (3) Construct lesson plans. Form these, there are three reports that 

must be submitted as follows: 

1. รายงานการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา The report of studying the school 

curriculum 

2. รายงานการศึกษางานในหนาท่ีครูผูสอน The report of studying teacher’s work 

3. แผนการจัดการเรียนรู Lesson plans 

ผูประเมิน Assessors 

ผูประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพครู  มีดังนี้ Professional Practicum assessors are:  

 1. ครูพ่ีเลี้ยงเปนผูประเมิน / The school mentor as an assessor 

 -  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ครั้งท่ี 1 และ 2  (ปว.102-1)  

    The evaluation form about the first and second lesson plans (PW 102–1) 
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 -  แบบประเมินการปฏิบัติการจัดการเรียนรูครั้งท่ี 1 และ 2  (ปว.102-2) 

                       The evaluation form about the first and second practices of learning  

    management (PW 102-2) 

 2.   ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูประเมิน The school administrator as an assessor 

 -  แบบประเมินสมรรถนะของการทดลองการสอนในหองเรียน (ปว.102-3) 

    The evaluation form about the competencies of field experience in  

                       teaching at a classroom. (PW 102-3) 

 3. อาจารยผูสอนเปนผูประเมิน The lecturer as an assessor 

3.1  แบบบันทึกการศึกษาและสังเกตสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา  (ปว.2-1) 

      Recording form for studying and observing the general conditions of a  

      school (PW 2-1) 

3.2  แบบบันทึกการปฏิบัติงานการทดลองสอนประจําวัน  (ปว.2-2) 

      Recording form for daily field experience in teaching (PW 2-2) 

3.3  แบบบันทึกความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา    

(ปว.2-3) 

      Recording form for knowledge and understanding about academic 

administration of a school. (PW 2-3) 

3.4  แบบบันทึกการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนําไปใช (ปว.2-4) 

      Recording form for school curriculum development and the ways to 

use (PW 2-4) 

3.5  แบบบันทึกความรู ความเขาใจ การจัดการเรียนรูดานการวัดและประเมินผล        

การเรียน (ปว.2-5) 

      Recording form for knowledge and understanding about learning 

management and learning assessment and evaluation (PW 2-5) 

3.6  แบบบันทึกการศึกษาสังเกตและการมีสวนรวมประจําวัน (ปว.2-6) 

      Recording form for daily observation and participation (PW 2-6) 

3.7  แบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานทดลองสอน (ปว.2-7)   

      Recording form for recording time of field experience in teaching  

      (PW 2-7) 

 

3.8  แบบบันทึกสรุปการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 (ปว.2-8) 

       Recording form for summarizing the Professional Practicum II (PW 2-8) 
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3.9   แบบบันทึกผลการสัมมนาการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 (ปว.2-9) 

       Recording form for results of the seminar on the Professional Practicum II  

       (PW 2-9) 
 

 

คะแนนฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 Scores of Professional Practicum II 
 

ท่ี 

No.  
รายการประเมิน 

Lists of evaluation 

คะแนน 

Scores 

ผูประเมิน 

Assessors 

1 จากกิจกรรมท่ี 1 - กิจกรรมท่ี 9 (ปว.2-1 – ปว.2-9) 

Acticity No. 1 to activity No. 9 (PW 2-1 – PW 2-9) 

30   อาจารยผูสอน 

A lecturer 

2 การเขารวมสัมมนาฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

Participation in Professional Practicum II and 

exchange the knowledge  

20   อาจารยผูสอน 

A lecturer 

3 รายงานผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 

Report of Professional Practicum I  

20   อาจารยผูสอน 

A lecturer 

4 ผลการประเมินการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2  

จากสถานศึกษา 

Evaluation result of Professional Practicum II from 

a school 

30    ครูพ่ีเลี้ยง 

ผูบริหารสถานศึกษา 

A school mentor 

and administrator 

 รวม Total 100    

5 เวลาการเขารวมกิจกรรมเสริมประสบการณตลอดภาคเรียน 

Time of participation for extra experiences 

ผาน/ไมผาน 

Pass / Not pass 

ฝายฝกฯ 

Professional 

Experience 

Department 
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เกณฑการตัดสินผลการเรียน Criteria of Learning Outcomes 

คะแนน 

Scores 

ระดับคะแนน 

Scores’ level 

คาคะแนน 

Mean 

ความหมาย 

Definition 

85-100 A 4.00 ดเียี่ยม          Excellent 

80-84   B+ 3.50 ดีมาก           Very Good 

75-79 B 3.00 ดี                Good 

70-74   C+ 2.50 คอนขางดี      Fairly Good 

65-69 C 2.00 พอใช           Fair 

60-64   D+ 1.50 ออน            Poor  

55-59 D 1.00 ออนมาก       Very Poor 

0-54 F 0 ตก              Fail 

ถาไดระดับคะแนน ตํ่ากวา C หรือมีเวลาเขารวมกิจกรรมในสถาบันและการปฏิบัติการสอน    

นอยกวา รอยละ 80 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม  

If the score is below a C or the participation time in school and teaching practices 

are less than 80 %, the students must re-enroll and re-study.  
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สวนท่ี 2 สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

PART II GENERAL CONDITIONS OF SCHOOL 
 
  

  แบบบันทึกการศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

   Recording form for studying and observing the                

             general conditions of a school  
 

 

คําช้ีแจง  ใหนักศึกษาบันทึกสภาพท่ัวไปของสถานศึกษาในหัวขอท่ีกําหนด 

Instruction Students record general information about school on defined topics. 

 

ช่ือสถานศึกษา Institution …………………………………………………………………………………………..……………..   

สังกัด  Supervision …………………………………………………………………………………………………………………….. 

เลขท่ี No. ……………….หมูท่ี Moo …………………ถนน Road ………………………………..……………………………

ตําบล Tambon ………………………………………………….. อําเภอ Amphur ……………………………….……..…..

จังหวัด Province ………………………………….…………รหัสไปรษณีย Post code ……………………………..…… 

โทรศัพท Tel. ...............................................................โทรสาร Fax .......................................................... 

Website…………………………………………………………………..E-mail……………………………………………………….. 

หัวหนาสถานศึกษา/ผูอํานวยการสถานศึกษา Principal or director’s name 
 

ช่ือ-สกุล Name – Surname ……………………….……………………………………………………………………………… 

ปรัชญาของโรงเรียน  School Philosophy 

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

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

วิสัยทัศนของโรงเรียน School vision 

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

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

พันธกิจของโรงเรียน School mission 

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

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

 

ปว.2-1 
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แผนผังบริเวณสถานศึกษา Map around school มดีังนี้ 

 

  เหนือ North 

 

 

   ใต South 

เอกลักษณของโรงเรียน School uniqueness 

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

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

อัตลักษณของโรงเรียน School identity 

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

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

1. บุคลากร staff 

 1.1 จํานวนครู total number of teachers ท้ังหมด ……………… คน  (ชาย Male ....................คน 

/ หญิง Female..........................คน) 

  แยกตามวุฒิการศึกษา  ดังนี้ Separate educational degrees 

  ปริญญาโทหรือสูงกวา Master degree or above    จํานวน  number ………………...…. คน 

  ปริญญาตรี Bachelor degree                    จํานวน number …………………..…. คน 

  ป.กศ. สูง หรือเทียบเทา High Educational Certificate จาํนวน number ……..…………. คน 

 1.2 จํานวนนักการภารโรง Total number of janitors    ท้ังหมด …..………… คน                     

            เปนชาย Male …….……… คน  หญิง Female  ……..…...คน 

 1.3 จํานวนนกัเรียน Total number of students          ท้ังหมด ………..…… คน   

            เปนชาย Male …….……… คน  หญิง Female …..……...คน   

 1.4 อัตราสวนระหวางครู ตอจํานวนนักเรียน ครูจํานวน 1 คน  ตอ นักเรียน …………………….. คน 

            The ratio of teachers to students: one teacher per …………………….. students 

 

2. บริเวณสถานศึกษา School areas 

 2.1 แผนผังบริเวณสถานศึกษา Map of school 
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2.2 จํานวนพ้ืนท่ีบริเวณสถานศึกษา Total areas of school ท้ังหมด …….… ไร / Rai  …..…… ตารางวา 

Square meters แยกตามบริเวณตาง ๆ ดังนี้ can be separated as following: 

  บริเวณแปลงเกษตร Agricultural areas …….…...  ไร Rai ……….… ตารางวา Square meters 

  บริเวณสนามกีฬา Sport areas   ……………....  ไร Rai ……….……… ตารางวา Square meters 

  บริเวณท่ีพักผอน Relaxation areas    …….…...  ไร Rai …….…… ตารางวา Square meters 

  บริเวณอ่ืน ๆ (ระบุชื่อและจํานวนพ้ืนท่ี ) Others areas (provide name of the place and 

number of areas) 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ลงชื่อ Signature………………………………….          ลงชื่อ Signature ………………………………………. 

 (………………………………………………………)   (………………………………………………………) 

           …………./………../………..                                           …………./………../……….. 

   ผูบันทึกขอมูล              ครูพ่ีเล้ียง 

               A recorder        A school mentor  
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สวนท่ี 3 แบบบันทึก 

PART III RECORDING FORM 

 

 

      แบบบันทึกการปฏิบัติงานการทดลองสอนประจําวัน 

             Recording form for daily field experience in teaching 
 

 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา Student’s name ……………………………………………………………………………………….…

รหัสนักศึกษา Student ID ………………………. ทดลองสอนระดับชั้น Field Experience in teaching in 

level …………………………………………… ชวงระยะเวลาปฏิบัติ Practical time …………………………………….. 

 

คําช้ีแจง  แบบบันทึกนี้ใชสําหรับใหนักศึกษาไดบันทึกรายการปฏิบัติงานประจําวันแตละวันวาไดทดลอง

สอนอะไรบาง โดยใหเขียนรายงานปฏิบัติงานทุกวัน 

Instruction This recording form uses for a students to record daily work what a student 

teach every day 

วัน/เดือน/ป 

D/M/Y 

รายการปฏิบัติงานประจําวัน 

List of daily practice 

ครูพ่ีเล้ียงลงนาม 

A school mentor’s 

signature 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ปว.2-2 
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วัน/เดือน/ป 

D/M/Y 

รายการปฏิบัติงานประจําวัน 

List of daily practice 

ครูพ่ีเล้ียงลงนาม 

A school mentor’s 

signature 
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วัน/เดือน/ป 

D/M/Y 

รายการปฏิบัติงานประจําวัน 

List of daily practice 

ครูพ่ีเล้ียงลงนาม 

A school mentor’s 

signature 
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วัน/เดือน/ป 

D/M/Y 

รายการปฏิบัติงานประจําวัน 

List of daily practice 

ครูพ่ีเล้ียงลงนาม 

A school mentor’s 

signature 
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วัน/เดือน/ป 

D/M/Y 

รายการปฏิบัติงานประจําวัน 

List of daily practice 

ครูพ่ีเล้ียงลงนาม 

A school mentor’s 

signature 
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วัน/เดือน/ป 

D/M/Y 

รายการปฏิบัติงานประจําวัน 

List of daily practice 

ครูพ่ีเล้ียงลงนาม 

A school mentor’s 

signature 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ลงชื่อ Signature ………………………………….          ลงชื่อ Signature ……………………………………. 

 (………………………………………………………)   (………………………………………………………) 

           …………./………../………..                                           …………./………../……….. 

 ผูบันทึกขอมูล                ครูพ่ีเล้ียง 

               A recorder                                                          A school mentor 
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แบบบันทึกความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

Recording form for knowledge and understanding about academic 

administration of a school 

 

 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง  ใหนักศึกษาบันทึกผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหนวยฝกในประเด็นตอไปนี้ 

Instruction A student records the result of studying about academic administration of a  

               school 

 

1. การวางแผนการดําเนินงานดานวิชาการ Working process of academic affairs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ปว.2-3 
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2. การจัดตารางเรียน Organizing learning timetables 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน Students’ development activities 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………….………………………….………………………………………………… 
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4. การบริการสื่อการจัดการเรียนรู Service medium for learning management 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน Student’s assessment and evaluation in learning 

results 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. การใชทรัพยากรแหลงเรียนรูในสถานศึกษาและชุมชน Using learning resources in the school 

and the community 

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

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

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

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



23 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. การสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา Supporting qualities of educational management  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ลงชื่อ Signature………………………………….          ลงชื่อ Signature ………………………………………. 

 (………………………………………………………)   (………………………………………………………) 

           …………./………../………..                                           …………./………../……….. 

 ผูบันทึกขอมูล            อาจารยผูสอน 

             A recorder                                                           A lecturer 
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แบบบันทึกการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนําไปใช 

Recording form for school curriculum 

development and the ways to use 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง     ใหนักศึกษาบนัทึกการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของกับกระบวนการพัฒนา 

    หลักสูตรสถานศึกษาแลวบันทึกผลลงในรายงานตามประเด็นตอไปนี้ 

Instruction A student records the study of document, interview the relevant person  

                about the process of school curriculum development and record it in the  

                 following lists:  

 

1. การดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (กิจกรรมการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา, การ

จัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา, ฯลฯ ) 

    Proceeding the administration of school curriculum (Activities for readiness of school, 

doing strands of a school curriculum, and so on) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ปว.2-4 
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……………………………………………………………………….………………………….………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………….………………………….………………………………………………… 
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2. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ Problems and obstacles in process 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ลงชื่อ Signature ………………………………….          ลงชื่อ Signature ……………………………………. 

 (………………………………………………………)   (………………………………………………………) 

           …………./………../………..                                           …………./………../……….. 

 ผูบันทึกขอมูล            อาจารยผูสอน 

             A recorder                                                           A lecturer 
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แบบบันทึกความรู ความเขาใจการจัดการเรียนรูดานการวัดและประเมินผลการเรียน 

Recording form for knowledge and understanding about learning 

management and learning assessment and evaluation 

 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง     ใหนักศึกษา สังเกต โดยการสอบถาม สัมภาษณ และศึกษาเอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน 

              ในประเด็นตอไปนี้ 

Instruction A student studies, observes by asking questions, interviewing and studying  

                several document of the school in the following aspects:  

  

1. สถานศึกษามีการนําระเบียบสถานศึกษา วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนสูแผนการจัดการเรียนรู

อยางไรบาง The school has used school policy in terms of how assessment and evaluation 

of learning match with lesson plans. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ปว.2-5 
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……………………………………………………………………….………………………….………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………….………………………….………………………………………………… 
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2. จงยกตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 1 แผน ท่ีระบุวิธีการวัดผล เครื่องมือการวัดผลเอกสาร  

การประเมินอยางละเอียด พรอมท้ังบอกเกณฑการประเมินท่ีใชในแผนการจัดการเรียนรูนั้นดวย 

   Provide the samples of one lesson plan, specify the methods of assessment, 

assessment tools and assessment document including explain the criteria of evaluation 

that uses in that particular learning management.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ลงชื่อ Signature ……………………………….          ลงชื่อ Signature ……………………………………. 

 (………………………………………………………)   (………………………………………………………) 

           …………./………../………..                                           …………./………../……….. 

 ผูบันทึกขอมูล                อาจารยผูสอน 

             A recorder                                                      A lecturer 
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แบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานทดลองสอน 

Recording form for recording time of field 

experience in teaching 

 

 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง  แบบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานทดลองสอนใชสําหรับใหนักศึกษาบันทึกเวลาการมาปฏิบัติงาน 

  ในแตละวัน โดยใหนักศึกษาบันทึกตามการปฏิบัติจริงและใหครูพ่ีเลี้ยงลงนามรับรองทุกวัน 

Instruction A student records the practical time every day on recording form for field 

experience in teaching. A student must record the real practice and give the school 

mentor to sign every day.  

 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา Student’s name  ……………………………………………………………….…………………… 

รหัสนักศึกษา Student ID ……….………………………. 

 

วัน/เดือน/ป 

D/M/Y 

เวลามา 

Arrival 

เวลากลับ 

Departure 

ลามมือช่ือนักศึกษา 

Student’s 

signature 

ครูพ่ีเล้ียงลงนาม 

The school 

mentor’s signature 

หมายเหตุ 

Remarks 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ปว.2-6 
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วัน/เดือน/ป 

D/M/Y 

เวลามา 

Arrival 

เวลากลับ 

Departure 

ลามมือช่ือนักศึกษา 

Student’s 

signature 

ครูพ่ีเล้ียงลงนาม 

The school 

mentor’s signature 

หมายเหตุ 

Remarks 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

ลงชื่อ Signature ………………………………….          ลงชื่อ Signature ……………………………………. 

 (………………………………………………………)   (………………………………………………………) 

           ………./………../………..                                           …………./………../……….. 

 ผูบันทึกขอมูล           ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมาย 

             A recorder                                 A school administrator or assigned person 
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 แบบบันทึกสรุปการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 

Recording form for summarizing the Professional 

Practicum II 

 

               

 
 

 

 

คําช้ีแจง  นักศึกษาจะตองบันทึกสรุปผลท่ีไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพครูใหเสร็จเรียบรอยกอน 

สิ้นสุดการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2  

Instruction A student must complete the record for summarizing the Professional 

Practicum II.  

 

1. ประสบการณ Experiences 

ประสบการณท่ีไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพครู มีดังนี้ 

Experiences received from this Professional Practicum. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ปว.2-7 
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2. อุปสรรค Obstacles 

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

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

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

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

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

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

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

3. ขอเสนอแนะ Suggestions 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกผลการสัมมนาการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 

Recording form for A Seminar in Professional Practicum II 

 

 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง  ใหนักศึกษาบันทึกผลสรุปของการสัมมนาการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 

Instruction A student must record information about the seminar in Professional 

Practicum II 

 

วันท่ี Date: .................เดือน Month: ..........................พ.ศ Year: ................. .เวลา Time .....................น. 

สถานท่ี Place: .................................................................................................................... 

ผลสรุปการสัมมนา Summary of the seminar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ปว.2-8 



36 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
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สวนท่ี 4 แบบประเมิน 

PART IV EVALUATION FORM 

 

คําช้ีแจง INSTRUCTION 

1. แบบประเมินมี 2 แบบ คือ There are two types of evaluation form. 

  แบบประเมินแผนการจัดการเรยีนรู Evaluation of lesson plans 

  แบบประเมินการปฏิบัติการสอน Evaluation of practical teaching 

2. การนิเทศและการประเมินคาระดับพฤติกรรมท่ีนักศึกษาแสดงออก ดังนี้ 

Supervision and evaluation of student’s behavior  

 เกณฑการนิเทศแตละรายการใหผูนิเทศประเมินตามระดับพฤติกรรมท่ีนักศึกษาแสดง

พฤติกรรมซ่ึงกําหนดไว 5 ระดับ ดังนี้ 

Criteria of supervision in each list for a supervisor to evaluate student’s 

behavior which prescribes five levels as following: 

   1 หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ียังตองปรับปรุงแกไขอยางมาก 

                                                    Behavior needs to improve seriously. 

   2 หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีสมควรปรับปรุงแกไขในบางประเด็น 

                                                    Behavior needs to improve in some issues. 

   3 หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีปานกลางพอใชได 

               Behavior is average of acceptance.  

   4 หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีอยูในระดับดี 

     Behavior is good. 

   5 หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีอยูในระดับดีมาก 

     Behavior is very excellent. 

 ใหผูนิเทศกบันทึกขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเม่ือเห็นวานักศึกษามีสิ่งท่ีควรปรับปรุง และ/หรือ

ชมเชยเพ่ือใหนักศึกษาปฏิบัติไดดียิ่งข้ึนหากไดรับการนิเทศครั้งตอไป   

A supervisor write the additional comment when he or she found out 

that the student needs to improve and/or appreciate for giving the 

student to do better if it has the next supervision. 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ครั้งท่ี 1 

Evaluation for the first lesson plan   

 

 

 
 
ชื่อ-สกุล นักศึกษา Student’s name  …………………..…..………………………………………………………………………

รหัสนักศึกษา Student ID ………..……………………….. ระดับชั้นท่ีทดลองสอน Teaching class ………………….

กลุมสาระการเรียนรู Subject …………………………… หนวยการจัดการเรียนรูท่ี Learning Unit no. …………… 

เรื่อง Topic …………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี Lesson plan No. ………… เรื่อง Topic ……………………………………………………………. 

วันท่ีทดลองสอน Teaching date ……..……………………………………… เวลา Time …..……………………………….น. 

รวม Total ………………..ชั่วโมง hour 

การประเมิน โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับคะแนน  

Evaluation Please check  the appropriate box. 
     

รายการประเมิน Evaluation List 

ผลการประเมิน 

Evaluation result 

5 4 3 2 1 

1. แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอยครบถวน 

   A lesson plan has a completed element. 

     

2. กําหนดสาระสําคัญไดถูกตอง 

   Prescribe the important strands correctly. 

     

3. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูไดครอบคลุมท้ังความรู ทักษะ และเจตคติ 

   Prescribe the learning objectives which are covered all  

   knowledge, skills and attitudes. 

     

4. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูไดสอดคลองกับหนวยและเรื่อง 

   Prescribe the learning objectives that related with a unit and  

   a topic. 

     

5.  กําหนดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาสาระ และจุดประสงค 

    Prescribe learning activities that related with contents and  

    objectives. 

     

6. กําหนดกิจกรรมใหเปนไปตามลําดบัข้ันตอนอยางเหมาะสม      

ปว.  102-1 
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     Prescribe the activities in order steps suitably.   

7.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู/การจัดประสบการณมีความหลากหลาย 

    Learning management activities / several experience  

    management. 

     

8. กําหนดสื่อการเรียนการสอนไดสอดคลองกับเนื้อหาสาระและจุดประสงค 

    Prescribe teaching-learning medium that related with the  

    contents and objectives. 

     

9. กําหนดวิธีการเครื่องมือและเกณฑการวัดและประเมินผลไดสอดคลองกับ

จุดประสงค   

   Prescribe the methods, tools and criteria of assessment and 

evaluation that related with objectives. 

     

10. การบันทึกผลการจัดการเรียนรู สะทอนใหเห็นถึงวิธีการพัฒนาผูเรียน 

หรือปรับปรุงการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ชัดเจน 

      Record lesson plans that reflect to the methods of 

student’s development or improve teaching – learning suitably 

and clearly.  

     

 จากคะแนนเต็ม   50  คะแนน                               รวมคะแนนท่ีได …………….  คะแนน  

      From total score 50                                        Total score achieved  
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งท่ี 1 The first Comment and Suggestion  

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

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

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

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

สรุปผลการประเมิน    น้ําหนักคะแนนเต็ม  6  คะแนน  คิดจาก   คะแนนท่ีได  x 6 = ……….…. คะแนน 
   

                                            50 

Sum of evaluation:    Weight of total score 6 from Total scores x 6 = ……………………. Score 

                                                                               50 
  

             (ลงชื่อ Signature)  ………………………..………………………  ครูพ่ีเลี้ยง A school mentor  

                    (………………….……….…………...………..) 

        วันท่ี Date  …….…/…..……..…….……/…...……….       
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ครั้งท่ี 2 

Evaluation for the second lesson plan 

   

 

 

 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา Student’s name  …………………..…..………………………………………………………………………

รหัสนักศึกษา Student ID ………..……………………….. ระดับชั้นท่ีทดลองสอน Teaching class ………………….

กลุมสาระการเรียนรู Subject …………………………… หนวยการจัดการเรียนรูท่ี Learning Unit no. …………… 

เรื่อง Topic …………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี Lesson plan No. ………… เรื่อง Topic ……………………………………………………………. 

วันท่ีทดลองสอน Teaching date ……..……………………………………… เวลา Time …..……………………………….น. 

รวม Total ………………..ชั่วโมง hour 

การประเมิน โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับคะแนน  

Evaluation Please check  the appropriate box. 
     

รายการประเมิน Evaluation List 

ผลการประเมิน 

Evaluation result 

5 4 3 2 1 

1. แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอยครบถวน 

   A lesson plan has a completed element. 

     

2. กําหนดสาระสําคัญไดถูกตอง 

   Prescribe the important strands correctly. 

     

3. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูไดครอบคลุมท้ังความรู ทักษะ และเจตคติ 

   Prescribe the learning objectives which are covered all  

   knowledge, skills and attitudes. 

     

4. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูไดสอดคลองกับหนวยและเรื่อง 

   Prescribe the learning objectives that related with a unit and  

   a topic. 

     

5.  กําหนดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาสาระ และจุดประสงค 

    Prescribe learning activities that related with contents and  

    objectives. 

     

6. กําหนดกิจกรรมใหเปนไปตามลําดับข้ันตอนอยางเหมาะสม 

     Prescribe the activities in order steps suitably.   
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7.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู/การจัดประสบการณมีความหลากหลาย 

    Learning management activities / several experience  

    management. 

     

8. กําหนดสื่อการเรียนการสอนไดสอดคลองกับเนื้อหาสาระและจุดประสงค 

    Prescribe teaching-learning medium that related with the  

    contents and objectives. 

     

9. กําหนดวิธีการเครือ่งมือและเกณฑการวัดและประเมินผลไดสอดคลองกับ

จุดประสงค   

   Prescribe the methods, tools and criteria of assessment and 

evaluation that related with objectives. 

     

10. การบันทึกผลการจัดการเรียนรู สะทอนใหเห็นถึงวิธีการพัฒนาผูเรียน 

หรือปรับปรุงการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ชัดเจน 

      Record lesson plans that reflect to the methods of 

student’s development or improve teaching – learning suitably 

and clearly.  

     

 จากคะแนนเต็ม   50  คะแนน                               รวมคะแนนท่ีได …………….  คะแนน  

      From total score 50                                        Total score achieved  
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งท่ี 2 The second Comment and Suggestion  

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

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

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

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

สรุปผลการประเมิน    น้ําหนักคะแนนเต็ม  6  คะแนน  คิดจาก   คะแนนท่ีได  x 6 = ……….…. คะแนน 
   

                                            50 

Sum of evaluation:    Weight of total score 6 from Total scores x 6 = ……………………. Score 

                                                                               50 
  

             (ลงชื่อ Signature)  ………………………..………………………  ครูพ่ีเลี้ยง A school mentor  

                    (………………….……….…………...………..) 

        วันท่ี Date  …….…/…..……..…….……/…...……….       
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แบบประเมินการปฏิบัติการจัดการเรียนรู ครัง้ท่ี 1 

Evaluation of the first practical learning management 

 

  

 

 

 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา Student’s name …………………………………………….……………………………………………………

รหัสนักศึกษา Student ID ……………………….. ระดับชั้นท่ีทดลองสอน Teaching class …………………………….

กลุมสาระการเรียนรู Subject …………………………………………………… 
 

การประเมิน โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับคะแนน  

Evaluation Please check  the appropriate box. 
 

รายการประเมิน Evaluation List 

ผลการประเมิน 

Evaluation result 

5 4 3 2 1 

1. เตรียมสถานการณการจัดการเรียนรูใหพรอมท่ีจะจัดการเรียนรู 

    Prepare a situation for learning management properly for 

learning. 

     

2. มีการนําเขาสูบทเรียนไดสอดคลองกับการจัดการเรียนรู 

    Do the pre-teaching that related with the learning 

management. 

     

3. เลือกเทคนิคการสอนเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 

   Select the suitable teaching techniques and relate with 

learning activities. 

     

4. กระตุนใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง สรางบรรยากาศการเรียนให

เอ้ือตอการจัดการเรียนรู   

    Motivate the learners to search knowledge by ownself, 

create learning environment that helps in learning management. 

     

5.  จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในแผนการจัดการ

เรียนรู มีการใชคําถามท่ีกระตุนใหนักเรียนไดฝกคิด   

    Organize learning activities in order that are prescribed in a 

lesson plan, use the questions that motivate the learner to 

think.  

     

ปว.  102-2 
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รายการประเมิน Evaluation List 

ผลการประเมิน 

Evaluation result 

5 4 3 2 1 

6. ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางท่ัวถึง และเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรม 

   Look after and help every learner and give an opportunity for 

the learners to participate in the activity. 

     

7.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน 

    A teacher and learners help to summarize the lesson 

together. 

     

8. เปดโอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอผลงานของตนเอง 

   Provide opportunities to the learners to present their work. 

     

9. เปดโอกาสใหนักเรียนประเมินตนเองและเพ่ือนในรูปแบบท่ีเหมาะสม   

   Provide opportunities for the learners to do self-evaluation 

and friend in the suitable pattern. 

     

10. มีการวัดและประเมินผลไดตรงกับจุดประสงคตามแผนการจัดการเรียนรู 

     Have an assessment and evaluation that related with 

objectives in a lesson plan. 

     

 จากคะแนนเต็ม   50  คะแนน                               รวมคะแนนท่ีได …………….  คะแนน  

       From total score 50                                        Total score achieved 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งท่ี 1 The first Comment and Suggestion  

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
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สรุปผลการประเมิน    น้ําหนักคะแนนเต็ม  6  คะแนน  คิดจาก   คะแนนท่ีได  x 6 = ……….…. คะแนน 
   

                                            50 

Sum of evaluation:    Weight of total score 6 from Total scores x 6 = ……………………. Score 

                                                                               50 
  

             (ลงชื่อ Signature)  ………………………..………………………  ครูพ่ีเลี้ยง A school mentor  

                    (………………….……….…………...………..) 

        วันท่ี Date  …….…/…..……..…….……/…...……….       
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แบบประเมินการปฏิบัติการจัดการเรียนรู ครัง้ท่ี 2    

Evaluation of the second practical learning management 
 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา Student’s name …………………………………………….……………………………………………………

รหัสนักศึกษา Student ID ……………………….. ระดับชั้นท่ีทดลองสอน Teaching class …………………………….

กลุมสาระการเรียนรู Subject …………………………………………………… 

 

การประเมิน โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับคะแนน  

Evaluation Please check  the appropriate box. 

รายการประเมิน Evaluation List 

ผลการประเมิน 

Evaluation result 

5 4 3 2 1 

1. เตรียมสถานการณการจัดการเรียนรูใหพรอมท่ีจะจัดการเรียนรู 

    Prepare a situation for learning management properly for 

learning. 

     

2. มีการนําเขาสูบทเรียนไดสอดคลองกับการจัดการเรียนรู 

    Do the pre-teaching that related with the learning 

management. 

     

3. เลือกเทคนิคการสอนเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 

   Select the suitable teaching techniques and relate with 

learning activities. 

     

4. กระตุนใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง สรางบรรยากาศการเรียนให

เอ้ือตอการจัดการเรียนรู   

    Motivate the learners to search knowledge by ownself, 

create learning environment that helps in learning management. 

     

5.  จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในแผนการจัดการ

เรียนรู มีการใชคําถามท่ีกระตุนใหนักเรียนไดฝกคิด   

    Organize learning activities in order that are prescribed in a 

lesson plan, use the questions that motivate the learner to 

think.  

     

6. ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางท่ัวถึง และเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรม 
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รายการประเมิน Evaluation List 

ผลการประเมิน 

Evaluation result 

5 4 3 2 1 

   Look after and help every learner and give an opportunity for 

the learners to participate in the activity. 

7.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน 

    A teacher and learners help to summarize the lesson 

together. 

     

8. เปดโอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอผลงานของตนเอง 

   Provide opportunities to the learners to present their work. 

     

9. เปดโอกาสใหนักเรียนประเมินตนเองและเพ่ือนในรูปแบบท่ีเหมาะสม   

   Provide opportunities for the learners to do self-evaluation 

and friend in the suitable pattern. 

     

10. มีการวัดและประเมินผลไดตรงกับจุดประสงคตามแผนการจัดการเรียนรู 

     Have an assessment and evaluation that related with 

objectives in a lesson plan. 

     

 จากคะแนนเต็ม   50  คะแนน                               รวมคะแนนท่ีได …………….  คะแนน  

       From total score 50                                        Total score achieved 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ครั้งท่ี 2 The second Comment and Suggestion  

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

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

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

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

สรุปผลการประเมิน    น้ําหนักคะแนนเต็ม  6  คะแนน  คิดจาก   คะแนนท่ีได  x 6 = ……….…. คะแนน 
   

                                            50 

Sum of evaluation:    Weight of total score 6 from Total scores x 6 = ……………………. Score 

                                                                               50 
  

             (ลงชื่อ Signature)  ………………………..………………………  ครูพ่ีเลี้ยง A school mentor  

                    (………………….……….…………...………..) 

        วันท่ี Date  …….…/…..……..…….……/…...……….       
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แบบประเมินสมรรถนะของการทดลองการสอนในหองเรียน 

Evaluation for student’s competencies in field experience   

in teaching at the classroom 

     

 
 

 
 

 

 
 

(สําหรับครูพ่ีเล้ียง for a school mentor, ผูบริหารสถานศึกษา a school administrator) 
 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองระดับคะแนน  

Instruction Please check  the appropriate box. 
 

สมรรถนะ 

Competencies 

รายการประเมิน 

Evaluation list 

ผลการประเมิน 

Evaluation result 

5 4 3 2 1 

ดานคุณลักษณะ

ความเปนครู 

Characteristics 

of being a 

teacher  

1. มุงผลสัมฤทธิ์ มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติตาม

แผนงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   Aim to achieve  the results, have a plan and able 

to follow the plan effectively. 

     

2. มีการบริการท่ีดี เต็มใจกระตือรือรนในการใหการบริการ 

และศึกษาผลการใหบริการเพ่ือพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน 

    Have a good service, be willing to do the service 

and study the result of service for developing the 

better improvement. 

     

3. การพัฒนาตนเอง สามารถวิเคราะหตนเองได สามารถใช

ภาษาเพ่ือการสื่อสารและติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

   Have self-development, able to criticize ownself, 

able to use language for communication and follow 

up the academic and profession movement.  

     

4. ทํางานเปนทีม รูจักวางแผนทํางานกับผูอ่ืนไดอยางด ีเปน

ท้ังผูนําและผูตามท่ีดี    

    Work as a team, know how to do a plan to work 

with other, and able to be the leader and the 

follower.  

     

ปว.  102-3 
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สมรรถนะ 

Competencies 

รายการประเมิน 

Evaluation list 

ผลการประเมิน 

Evaluation result 

5 4 3 2 1 

ดานทักษะการ

จัดการเรียนรู 

Learning 

Management 

Skill 

5. สามารถจัดการเรียนรู กําหนดเนื้อหาสาระท่ีเหมาะสม จัด

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญได 

 Able to organize the learning, prescribe the 

suitable contents and learning processes that 

emphasized the learners.      

     

6. สามารถพัฒนาผูเรียนดวยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

พัฒนาทักษะชีวิต 

    Able to develop the learners by implant ethics, 

morality and develop the life skills. 

     

7. บริหารจัดการชั้นเรียนไดดี 

    Have a good classroom management 

     

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

Ethics and 

Morality 

8. มีวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย ปฏิบัติตามกติกาสังคม 

    Have disciplines, Be punctual, honest and follow 

the social norms. 

     

9. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี    

   Have ethics and morality, and behave as a good 

role model. 

     

10. ดํารงตนอยางเหมาะสม รักและศรัทธาในวิชาชีพครูดวย

ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

     Maintain ownself suitably, love and be faith in 

Teaching Profession with responsibility in 

Profession.  

     

 จากคะแนนเต็ม   50  คะแนน                               รวมคะแนนท่ีได …………….  คะแนน  

       From total score 50                                        Total score achieved 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ Comments and Suggestions 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
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สรุปผลการประเมิน    น้ําหนักคะแนนเต็ม  6  คะแนน  คิดจาก   คะแนนท่ีได  x 6 = ……….…. คะแนน 
   

                                            50 

Sum of evaluation:    Weight of total score 6 from Total scores x 6 = ……………………. Score 

                                                                               50 
  

     

                           (ลงชื่อ Signature)  ………………………..………………………  ผูประเมิน  The assessor  

                 (………………….……….…………...………..) 

                    วันท่ี Date  …….…/…..……..…….……/…...……….        


	คำนำ
	หน้า
	สารบัญ
	ลักษณะงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู Description of Teaching Professional Experiences
	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ การจัดให้นักศึกษาได้ออกฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์  จริงที่โรงเรียน  โดยใช้เวลาฝึกต่อเนื่องกันเป็น 2 ขั้นตอน คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้จัดรายวิชาที่สอดคล้องกับขั้นตอนการฝึก ดังต่อไปนี้
	Teaching Professional Experiences is organized to provide students field experiences in a real school environment in two consecutive steps. Didyasarin International College has organized related subjects with
	เอกสารการประเมินผล Evaluation document
	ผู้ประเมิน Assessors
	3. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน The lecturer as an assessor
	รายการประเมิน Evaluation List
	รายการประเมิน Evaluation List
	รายการประเมิน Evaluation List
	รายการประเมิน Evaluation List
	รายการประเมิน
	สมรรถนะ

