ประวัตินิสิต
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว)
รหัสประจาตัวนิสิต
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยการศึกษา
คณะ
อาจารย์นิเทศก์ วิทยาลัยการศึกษา
คณะ
ครูพี่เลีย้ ง

สาขา
1.
2.
1.
2.
1.
2.

ชื่อ-ที่อยู่ โรงเรียนฝึกสอน
โทรศัพท์
ที่อยู่ ขณะฝึกสอน

โทรสาร

เว็บไซด์

โทรศัพท์
ที่อยู่ ภูมิลาเนาเดิม

โทรสาร

อีเมล์

บุคคลที่ตดิ ต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
ที่อยู่
โทรศัพท์

ความสัมพันธ์กับนิสิตคือ

โทรสาร

อีเมล์

ให้นิสติ เขียนข้อความแนะนาตัวเองในช่องว่างที่กาหนดให้ เพื่อให้คนอ่านรู้จักว่าเราคือใคร

รูปถ่าย

1. บันทึกการนัดหมายกับอาจารย์นเิ ทศก์และครูพี่เลี้ยง
วันที/่ เวลา

เรื่อง

ลงนามอาจารย์นเิ ทศก์/
ครูพี่เลี้ยง

2. สรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับการเข้าร่วมสัมมนาระหว่างฝึกสอน
วันที/่ เวลา

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ประโยชน์ทไี่ ด้รับ

สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมสัมมนาระหว่างฝึกสอน (ต่อ)
วันที/่ เวลา

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ประโยชน์ทไี่ ด้รับ

3. บันทึกกิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมายให้ระหว่างฝึกสอน
วันที/่ เวลา

ลักษณะกิจกรรม/ข้อคิด และประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการทากิจกรรม

บันทึกกิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมายให้ระหว่างฝึกสอน (ต่อ)
วันที/่ เวลา

ลักษณะกิจกรรม/ข้อคิด และประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการทากิจกรรม

บันทึกการปฏิบัติการสอน
ความคิดเห็น หรือความรู้สกึ ของนิสิตที่มีต่อการปฏิบัตงิ านการจัดการเรียนรู้ และงานอื่นๆ ในหน้าที่ของครู
ฝึกสอน
ครั้งที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)

ครั้งที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2)

ความรู้สกึ ในเชิงบวก หรือลบที่นิสติ ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมจากนักเรียน เพื่อนร่วมงาน ครูพี่เลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์
และบุคคลอื่นๆ ในโรงเรียนปฏิบัตกิ ารสอนในระหว่างช่วงสัปดาห์ก่อนการนิเทศแต่ละครัง้
ครั้งที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)

ครั้งที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2)

บันทึกความรู้สกึ ที่มตี ่อการปฏิบัติการสอน (ภาคการศึกษาต้น/ปลาย)
ขณะนีก้ ารฝึกสอนได้สนิ้ สุดลงแล้ว ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นต่อการปฏิบัตกิ ารสอน ดังนี้
ปัญหาใดบ้างที่สามารถแก้ไขได้ และปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เลย

ประโยชน์ที่ได้รับต่อการทางานในอนาคต

แนวคิดที่จะยึดเป็นหลักในการทางานในอนาคต

จากประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รบั มีผลทาให้เจตคติตอ่ วิชาชีพครูเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

ลงชื่อ............................................................
(นิสิตปฏิบัตกิ ารสอน)
.................../............................/.................

ดัชนีเอกสาร
สาหรับอาจารย์นเิ ทศก์
อน.1
อน.2
อน.3
อน.4

แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอน
แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
แบบประเมินคุณลักษณะของความเป็นครู
แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน

อน.1

แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัตกิ ารสอน
ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)
รหัสนิสิต
แขนงวิชา .............................................................ปีการศึกษา ................... สถานศึกษา.................................
ประเมิน วันที่........ เดือน .............................. พ.ศ. ......... เวลา ...........................น.
คาชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่อง  ในช่องระดับคะแนนเพื่อแสดงผลการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
4= ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุงแก้ไข
0 = ไม่ผ่าน
รายการวัดและประเมิน
ระดับคะแนน
4
3
2
1
0
ก. สาระการฝึกทักษะ
1. การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
2. การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้
4. การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
5. การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
7. การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
8. การทาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
9. การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
10. การสัมมนาทางการศึกษา
สรุปผลด้านการฝึกทักษะ (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
ข. สมรรถนะ
1. สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
2. สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศัก
ภาพของ
ผู้เรียน
3. สามารถทาวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4. สามารถจัดทารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผูเ้ รียน
สรุปผลด้านสมรรถนะ (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
สรุปผลด้านการฝึกทักษะและสมรรถนะ (ระดับคะแนนเฉลีย่ ) =
ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ลงชื่อ

อาจารย์นิเทศก์
)

(
/

/

อน.2
แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)
รหัสนิสิต
แขนงวิชา .............................................................ปีการศึกษา ......................สถานศึกษา...................................
ประเมิน
วันที่........ เดือน ................................... พ.ศ. ......... เวลา .................................น.
วิชา .............................................................................................ชัน้ ………………จานวนนักเรียน ………………………..คน
คาชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่อง  ในช่องระดับคะแนนเพื่อแสดงผลการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
4= ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุงแก้ไข
0 = ไม่ผ่าน
ระดับคะแนน
หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ
รายการวัดและประเมิน
4 3 2 1 0
1. การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์
2. การกาหนดกิจกรรมนาเข้าสูบ่ ทเรียน
3. การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหาสาระและสื่อ
4. การกาหนดการประเมินผล
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
2. การดาเนินการจัดการเรียนรู้
1. การนาเข้าสูบ่ ทเรียน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. การสื่อสาร / อธิบายและบุคลิกภาพ
4. การใช้ส่อื การเรียนการสอน
5. การคุมชั้นเรียนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
6. ความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
7. การสร้างแรงเสริมและกาลังใจ
8. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน
9. การสรุปบทเรียน
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
3. การวัดและประเมินผล
1.การประเมินความรู้พนื้ ฐานของนักเรียนก่อนสอน
2. การประเมินความรู้ของนักเรียนระหว่างการเรียนการสอน
3. การประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
4. สรุปการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ลงชื่อ
อาจารย์นิเทศก์
(
)
/
/

อน.3
แบบประเมินคุณลักษณะของความเป็นครู
ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)

รหัสนิสิต

แขนงวิชา .............................................................ปีการศึกษา ........ สถานศึกษา
......................................................
ประเมิน
วันที่........ เดือน ................................... พ.ศ. ......... เวลา .................................น.
คาชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่อง  ในช่องระดับคะแนนดังนี้
4= ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุงแก้ไข
0 = ไม่ผ่าน
รายการวัดและประเมิน

ระดับคะแนน
4 3 2 1 0

หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ

1. การแต่งกาย
2. กิริยาท่าทางสุภาพเรียบร้อย
3. การใช้ภาษาได้ถกู ต้อง
4. ความมั่นคงทางอารมณ์
5. การตรงต่อเวลา
6. ความมีระเบียบวินัย
7. การมมีมนุษยสัมพันธ์
8. การยอมรับฟังคาแนะนาและยอมปฏิบัตต
ิ าม
9. ความเป็นผู้นา
10. ความสามารถในการทางานกับผู้อื่น
11. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รบ
ั มอบหมาย
12. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัตงิ าน
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ลงชื่อ

อาจารย์นเิ ทศก์
(............................................................
........./......../........

แบบประเมินศักยภาพงานวิจยั ในชั้นเรียน
โรงเรียน........................................................................................ภาคเรียนที่ .... ปีการศึกษา 25.............
ชื่อนิสิต........................................................................................รหัส........................................................
ชื่อเรื่องงานวิจัย..........................................................................................................................................
คาชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่อง  ในช่องระดับคะแนนดังนี้
4= ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุงแก้ไข
0 = ไม่ผ่าน
รายการประเมิน

4

ระดับคะแนน
3
2
1

อน.4

0

1. ปัญหามีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง
2. ขอบเขตของปัญหาเหมาะสม
3. นิยามศัพท์ในการศึกษาได้ชัดเจน ครบถ้วน
4. มีการใช้ทฤษฎีการวิจัยอื่นสนับสนุนการศึกษา
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัญหากับสิ่งที่ศึกษามาแล้ว
6. รูปแบบการวิจัยเหมาะสมกับปัญหาที่ศก
ึ ษา
7. ขั้นตอนของกระบวนการในการวิจัยชัดเจน
8. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหมาะสม
9. การเลือกใช้สถิต/ิ การวิเคราะห์ขอ
้ มูลถูกต้อง
10. การสรุปผลอภิปรายผลเหมาะสมครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย
11. การอ้างอิงเอกสารถูกต้อง
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
ลงนามอาจารย์นิเทศก์....................................................................
(...................................................................)
วันที่...............เดือน.........................................พ.ศ..................

ดัชนีเอกสาร
สาหรับครูพี่เลี้ยง
พล.1
พล.2
พล.3
พล.4
พล.5
พล.6

แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอน
แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
แบบประเมินคุณลักษณะของความเป็นครู
แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน
บันทึกการตรวจสมุดบันทึกข้อมูลการปฏิบัตกิ ารสอน
แบบประเมินการปฏิบัติงาน กิจกรรมอื่นๆ

แบบประเมินทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัตกิ ารสอน
พล.1
ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)
รหัสนิสิต
แขนงวิชา .............................................................ปีการศึกษา ........ สถานศึกษา............................................
ประเมิน วันที่........ เดือน .............................. พ.ศ. ......... เวลา ...........................น.
คาชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่อง  ในช่องระดับคะแนนเพื่อแสดงผลการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
4= ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุงแก้ไข
0 = ไม่ผ่าน
รายการวัดและประเมิน
ระดับคะแนน
4
3
2
1
0
ก. สาระการฝึกทักษะ
1. การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
2. การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้
4. การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
5. การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
7. การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
8. การทาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
9. การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
10. การสัมมนาทางการศึกษา
สรุปผลด้านการฝึกทักษะ (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
ข. สมรรถนะ
1. สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
2. สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศัก
ภาพของ
ผู้เรียน
3. สามารถทาวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4. สามารถจัดทารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผูเ้ รียน
สรุปผลด้านสมรรถนะ (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
สรุปผลด้านการฝึกทักษะและสมรรถนะ (ระดับคะแนนเฉลีย่ ) =
ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ลงชื่อ

ครูพี่เลีย้ ง
)

(
/

/

พล.2
แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)
รหัสนิสิต
แขนงวิชา .............................................................ปีการศึกษา ........ สถานศึกษา......................................................
ประเมิน
วันที่........ เดือน ................................... พ.ศ. ......... เวลา .................................น.
วิชา .............................................................................................ชัน้ ………………จานวนนักเรียน ………………………..คน
คาชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่อง  ในช่องระดับคะแนนเพื่อแสดงผลการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
4= ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุงแก้ไข
0 = ไม่ผ่าน
ระดับคะแนน
หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ
รายการวัดและประเมิน
4 3 2 1 0
1. การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์
2. การกาหนดกิจกรรมนาเข้าสูบ่ ทเรียน
3. การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา สาระและสื่อ
4. การกาหนดกาประเมินผล
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
2. การดาเนินการจัดการเรียนรู้
1. การนาเข้าสูบ่ ทเรียน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. การสื่อสาร / อธิบายและบุคลิกภาพ
4. การใช้ส่อื การเรียนการสอน
5. การคุมชั้นเรียนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
6. ความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
7. การสร้างแรงเสริมและกาลังใจ
8. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน
9. การสรุปบทเรียน
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
3. การวัดและประเมินผล
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
1.การประเมินความรู้พนื้ ฐานของนักเรียนก่อนสอน
2. การประเมินความรู้ของนักเรียนระหว่างการเรียนการสอน
3. การประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
4. สรุปการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
ลงชื่อ
ครูพี่เลีย้ ง
(
)
/
/

พล.3

แบบประเมินคุณลักษณะของความเป็นครู
ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)
รหัสนิสิต
แขนงวิชา .............................................................ปีการศึกษา ........ สถานศึกษา............................................
ประเมิน
วันที่........ เดือน ................................... พ.ศ. ......... เวลา .................................น.
คาชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่อง  ในช่องระดับคะแนนดังนี้
4= ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุงแก้ไข
0 = ไม่ผ่าน
รายการวัดและประเมิน

ระดับคะแนน
4 3 2 1 0

หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ

1. การแต่งกาย
2. กิริยาท่าทางสุภาพเรียบร้อย
3. การใช้ภาษาได้ถกู ต้อง
4. ความมั่นคงทางอารมณ์
5. การตรงต่อเวลา
6. ความมีระเบียบวินัย
7. การมีมนุษยสัมพันธ์
8. การยอมรับฟังคาแนะนาและยอมปฏิบัตต
ิ าม
9. ความเป็นผู้นา
10. ความสามารถในการทางานกับผู้อื่น
11. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รบ
ั มอบหมาย
12. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัตงิ าน
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ลงชื่อ

ครูพี่เลีย้ ง
(............................................................)
.........../......../........

แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียน........................................................................................ภาคเรียนที่ .... ปีการศึกษา 25.............
ชื่อนิสิต........................................................................................รหัส........................................................
ชื่อเรื่องงานวิจัย..........................................................................................................................................
คาชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่อง  ในช่องระดับคะแนนดังนี้
4= ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุงแก้ไข
0 = ไม่ผ่าน
รายการประเมิน

4

ระดับคะแนน
3
2
1

1. ปัญหามีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง
2. ขอบเขตของปัญหาเหมาะสม
3. นิยามศัพท์ในการศึกษาได้ชัดเจน ครบถ้วน
4. มีการใช้ทฤษฎีการวิจัยอื่นสนับสนุนการศึกษา
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัญหากับสิ่งที่ศึกษามาแล้ว
6. รูปแบบการวิจัยเหมาะสมกับปัญหาที่ศก
ึ ษา
7. ขั้นตอนของกระบวนการในการวิจัยชัดเจน
8. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหมาะสม
9. การเลือกใช้สถิต/ิ การวิเคราะห์ขอ
้ มูลถูกต้อง
10. การสรุปผลอภิปรายผลเหมาะสมครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย
11. การอ้างอิงเอกสารถูกต้อง
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
ลงชื่อ.................................................................... ครูพ่เี ลีย้ ง
(...................................................................)
............../......................................../................

0

พล.4

พล.5

บันทึกการตรวจสมุดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการสอน

ครัง้ ที่ 1 ...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(…………………………………….……………….)

ผู้ตรวจ
............./.................../......................
ครัง้ ที่ 2 ...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(…………………………………….……………….)

ผู้ตรวจ
............./.................../......................
ครัง้ ที่ 3 ...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(…………………………………….……………….)

ผู้ตรวจ
............./.................../......................
ครัง้ ที่ 4 ...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(…………………………………….……………….)

ผู้ตรวจ
............./.................../.....................

พล.6
แบบประเมินการปฏิบัติงานกิจกรรมอื่นๆ
คาชี้แจง โปรดประเมินโดยการทาเครื่องหมาย ลงในช่องกิจกรรมที่ประเมิน (20 คะแนน)
ผู้ประเมิน (ครูผู้ทาหน้าที่ หรือรับผิดชอบกิจกรรม)
 งานวิชาการ

ชื่อผู้ประเมิน................................................... วันเดือนปี ประเมิน........./........../..........
 งานบุคคล
ชื่อผู้ประเมิน.................................................. วันเดือนปี ประเมิน........./........../..........
 งานแผนและงบประมาณ ชือ
่ ผู้ประเมิน........................................... วันเดือนปี ประเมิน........./........../..........
 งานบริหารทั่วไป ชื่อผู้ประเมิน................................................... วันเดือนปี ประเมิน........./........../..........
กิจกรรม
ที่ประเมิน
1

รายการประเมิน

ดีมาก
4

ผลการประเมิน
ดี
พอใช้
น้อย
3
2
1

บันทึกผลการดาเนินงานวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

ประเมินงานวิชาการ
(คะแนนที่ได้..............คะแนน)
บันทึกผลการดาเนินงานบุคคล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประเมินงานบุคคล
(คะแนนที่ได้..............คะแนน)

น้อยที่สุด
0

กิจกรรม
ที่ประเมิน
3

รายการประเมิน

ดีมาก
5

ผลการประเมิน
ดี
พอใช้
น้อย
4
3
2

บันทึกผลการดาเนินงาน แผนและงบประมาณ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

4

ประเมินงานแผนและงบประมาณ
(คะแนนที่ได้..............คะแนน)
บันทึกผลการดาเนินงาน บริหารทั่วไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประเมินงานบริหารทั่วไป
(คะแนนที่ได้..............คะแนน)
สรุป รวมทั้งสิน้ .................................................... คะแนน
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
(ลงชื่อ)...................................................................................... ผู้ประเมินกิจกรรมที่ 1
(......................................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................................... ผู้ประเมินกิจกรรมที่ 2
(......................................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................................... ผู้ประเมินกิจกรรมที่ 3
(......................................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................................... ผู้ประเมินกิจกรรมที่ 4
(......................................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................................... ผู้ประเมินกิจกรรมอื่นๆ
(......................................................................................)

น้อยที่สุด
1

ผบ.

แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัตงิ านวิชาชีพครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา)
ประจาภาคการศึกษา.............. ปีการศึกษา 25..........
ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)……………………..........…………………………………………………………………….
รหัสนิสิต............................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................................................
ระดับปริญญาตรี กศ.บ. (การศึกษา) หลักสูตร 5 ปี
แขนงวิชา [ ] ฟิสิกส์
แขนงวิชา [ ] ภาษาไทย
[ ] เคมี
[ ] ภาษาอังกฤษ
[ ] ชีววิทยา
[ ] คณิตศาสตร์
[ ] พลานามัย
หน่วยงานที่ฝึกปฏิบัตงิ านวิชาชีพครู......................................................................................................
ตาบล....................................อาเภอ..............................................จังหวัด.............................................
เบอร์โทรศัพท์.....................................................................เบอร์โทรสาร..............................................
ระหว่างวันที่............................................................ถึงวันที่..................................................................

หมายเหตุ ส่งแบบประเมินผลตามที่หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) วิทยาลัยการศึกษากาหนด

แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน)
ชื่อ – สกุลนิสิต (นาย/นางสาว)..........................................................................................................................
รหัสนิสิต....................... วิชาเอก..................................................รายวิชา........................................................

คาชีแ้ จง โปรดขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องของประเมินตามความคิดเห็นของท่าน โดย
4
หมายถึง ดีมาก/ เหมาะสมมากที่สดุ
3
หมายถึง
ดี/ เหมาะสมมาก
2
หมายถึง
ปานกลาง/ เหมาะสมปานกลาง
1
หมายถึง
พอใช้/ เหมาะสมน้อย
0
หมายถึง
ปรับปรุง/ เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายการ

ระดับการประเมิน
4 3 2 1 0

มาปฏิบัตงิ านตรงตามเวลา
ปฏิบัตติ นตามระเบียบของโรงเรียน
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
มีกิริยามารยาทเหมาะสมกับกาลเทศะ
มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู
เอาใจใส่และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัตงิ านเต็มความสามารถ
ปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์
ให้ความร่วมมือและปฏิบัตงิ านร่วมกับผู้อื่นได้
รับฟังคาแนะนาและเคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน
เสนอตนเข้าช่วยเหลืองานโรงเรียนเมื่อมีโอกาส
ปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่นักเรียน
มีการแสดงความคิดเห็นทางด้านวิชาการให้แก่เพื่อนร่วมงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกี ับครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
ปฏิบัตงิ านร่วมกับครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องนอกเหนือจาก
เวลาปฏิบัตงิ านสอนของตน
สรุปคะแนน
สรุปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.......................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................... ผู้ประเมิน
(..........................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ...............

แบบบันทึกปฏิบัติงานประจาวัน
วันที่............เดือน............................ พ.ศ. ..............
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทีพ
่ บในวันนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อ 2
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. สิ่งทีป่ ระทับใจ หรือน่าสนใจในวันนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................
(.............................................................)
นิสิตผู้บันทึก

ลงชื่อ...........................................................
(..................................................................)
ครูพี่เลีย้ ง

