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แบบประเมินการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
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แนวทางการประเมินผลการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
สําหรับครูพ่ีเลี้ยง 

 
1. จํานวนครั้งของการนิเทศ 

ครูพ่ีเลี้ยงทําหน�าท่ีในการนิเทศอย�างน�อย 2 ครั้ง ในระยะระหว�างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
ภาคเรียนท่ีนักศึกษาออกฝ(กประสบการณ*วิชาชีพครู  
 

2. ระยะเวลาท่ีทําการประเมินผล 
ครูพ่ีเลี้ยงประเมินผล 2 ครั้ง ในระยะระหว�างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา            
ครั้งท่ี 1   สัปดาห*ท่ี 3 ของการฝ(กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ครั้งท่ี 2  สัปดาห*สุดท�ายของการฝ(กปฏิบัติการสอน 

 
3. เป>าหมายของการประเมินผล 

การประเมินผลครั้งท่ี 1 เป2นการประเมินผลเพ่ือให�เกิดการพัฒนา ครูพ่ีเลี้ยงควรบันทึกความคิดเห็นและ 
ข�อเสนอแนะในสมุดบันทึกการนิเทศและในแบบประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของครูพ่ีเลี้ยง พร�อม
ท้ังแจ�งให�นักศึกษาทราบเพ่ือเป2นแนวทางให�นักศึกษาได�นําไปปรับปรุงแก�ไข และพัฒนาให�ดียิ่งข้ึน 
 การประเมินผลครั้งท่ี 2 เป2นการประเมินเพ่ือตัดสินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เม่ือครูพ่ีเลี้ยง
ประเมินผลครั้งท่ี 2 แล�ว ให�นําคะแนนไปกรอกลงในตารางสรุปผลการประเมิน และอาจมีข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
โดยคะแนนในส�วนนี้ไม�ต�องแจ�งให�นักศึกษาทราบ ใส�ซองผนึกและนําส�งให�อาจารย*นิเทศก* 
 
4. เครื่องมือท่ีใช@ในการประเมินผล 

ครูพ่ีเลี้ยงประเมินโดยใช�แบบประเมิน 2 แบบ ดังนี้ 
1) แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนของนักศึกษา (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
2) แบบประเมินรายงานการสังเกตและวิเคราะห*การปฏิบัติหน�าท่ีครูผ�านชุมชนแห�งการเรียนรู� 

ทางวิชาชีพ (PLC) (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

5. สัดสBวนการประเมินผล 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1) ฝAายฝ(กประสบการณ*วิชาชีพครู  20 คะแนน 
2) ครูพ่ีเลี้ยง    30 คะแนน 
3) อาจารย*นิเทศก*   50 คะแนน 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

คําช้ีแจง    1. แบบประเมินผลนี้อาจารย*พ่ีเลี้ยงและอาจารย*นิเทศก*ใช�ประเมินผลนักศึกษา 1 คน  
         โดยประเมินผล 2 ครั้งต�อ 1  ภาคการศึกษา 

    2. โปรดกรอกคะแนนในช�องผลการประเมินตามสภาพจริงของนักศึกษา 
    3. โปรดนําผลการประเมินในครั้งท่ี 2 ไปลงตารางสรุปผลการประเมิน 

 
เกณฑ1การให@คะแนนแตBละรายการประเมิน 

1 คะแนน หมายถึง นักศึกษาไม�สามารถปฏิบัติตนได� 
2 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนได�แต�มีข�อเสนอแนะ 
3 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนได�เป2นครั้งคราว 
4 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนสมํ่าเสมอ 
5 คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติตนสมํ่าเสมอเป2นแบบอย�างได� 

 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม ประเมินคร้ังท่ี 1 ประเมินคร้ังท่ี 2 

1.การแต�งกายถูกต�องตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกําหนด 5   

2. มีกิริยา มารยาท เหมาะสมกับกาลเทศะ 5   

3. มีมนุษยสัมพันธ*ท่ีด ี 5   

4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ* 5   

5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 5   

6. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิาน 5   

7. ช�วยเหลือร�วมมือกิจกรรมในโรงเรียน 5   

8. แสวงหาความรู�และพัฒนาตนเองสม่ําเสมอ 5   

9. ปฏิบัติตนเป2นตัวอย�างท่ีดีแก�นักเรียน 5   

10. ปฏิบัติหน�าท ี่ตรงเวลา และเตม็เวลา 5   

11. มีทัศนคติท่ีดตี�อการประกอบวิชาชีพครู 5   

12. รักเมตตา และปรารถนาดีต �อน ักเรียน 5   

รวมคะแนน (60 คะแนน) 60 .............คะแนน .............คะแนน 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

(คะแนนท่ีได�  x 1

6
) 

10 .............คะแนน .............คะแนน 

 
   

 ลงช่ือ................... ลงช่ือ................... 
ลงชื่อผู@ประเมิน (........................) (........................) 

 วันท่ี................... วันท่ี................... 

แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 



 

 
คําชี้แจง  1. แบบประเมินผลนี้อาจารย*พี่เลี้ยงและอาจารย*นิเทศก*ใช�ประเมินผลนักศึกษา 1 คน  
      โดยประเมินผล 2 ช�วงเวลาต�อ 1 ภาคการศึกษา 

2.โปรดกรอกคะแนนในช �องผลการประเมินตามสภาพจริงของนักศึกษา 
3. โปรดนําผลการประเมินในช�วงที่ 2 ไปลงตารางสรุปผลการประเมิน 

 

เกณฑ1การให@คะแนนแต Bละรายการประเมิน 
1 คะแนน หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน มีข�อแก�ไขอย�างมาก 
2 คะแนน หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน มีข�อแก�ไขค�อนข�างมาก 
3 คะแนน หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน มีข�อแก�ไขพอประมาณ 
4 คะแนน หมายถึง  ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน ดีมขี�อแก�ไขเพียงเล็กน�อยเท�านั้น  
5 คะแนน หมายถึง  ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน ยอดเยี่ยมเกือบไม�มีข�อแก�ไขเลยใช�เป2นแบบอย�างได� 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม ประเมินชBวงท่ี 1 ประเมินชBวงท่ี 2 
1.ลักษณะเชิงกายภาพของรายงาน 
  1.1 องค*ประกอบครบถ�วน 
(ปก บทคัดย�อ การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน การใช�ประโยชน* 
บทเรียน บรรณานุกรม ภาคผนวก) 

5   

  1.2 มีความคิดสร�างสรรค* การบันทึกข�อมูลเป2นระบบ  
ภาษาท่ีใช�สื่อความเข�าใจง�าย 

5   

2.ผลงานท่ีสะท@อนการดําเนินงาน 
  2.1 บันทึกสังเกตการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครู 5   
  2.2 การสัมภาษณ*นักเรียน/คร/ูผู�ปกครอง 5   
  2.3 อธิบายบทเรียนหรือแนวคิดและแนวปฏิบัติสําคัญท่ีได� 5   
  2.4 วิเคราะห*งานครูได�ครบถ�วนตรงตามประเด็นหลักฐานเชิง  
ประจักษ*ท่ีเก็บข�อมลู 

5   

  2.5 มีข�อค�นพบ/สิ่งท่ีเรยีนรู�ตรงประเด็น 5   
  2.6 สรุปผลการดําเนินงานและการนําความรู�ไปใช�ประโยชน* 5   
3.หลักฐานสนับสนนุ 
  3.1 หลักฐานสนับสนุนเช่ือถือได� 5   
  3.2 ตรงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 5   
4. กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู�แบบ PLCและนําเสนอในรูปเล�ม
รายงาน 

10   

รวมคะแนน (60 คะแนน) 60 …………คะแนน …………คะแนน 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน (คะแนนท่ีได� X 
1

3
) 20 …………คะแนน …………คะแนน 

ลงชื่อผู@ประเมิน ลงชื่อ…………… 
(……………………) 
วันท่ี….../……/… 

ลงชื่อ…………… 
(……………………) 
วันท่ี….../……/… 

 

แบบประเมินรายงานการสังเกตและวิเคราะห1การปฏิบัติหน@าท่ีครู 
ผBานชุมชนแหBงการเรียนรู@ทางวิชาชีพ (PLC) 



 

ความคิดเห็นและข@อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชBวงเวลาท่ี 1 ชBวงท่ีเวลา 2 
 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

ลงช ื่อ.................................................. 
(...................................................) 

ผู@ประเมิน 
วันท่ี.........../........................./.............. 

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

ลงช ื่อ.................................................. 
(...................................................) 

ผู@ประเมิน 
วันท่ี.........../........................./.............. 



 

ตารางสรุปผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

(30 คะแนน) 
หมายเหตุ 

แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
(10 คะแนน) 

  

แบบประเมินรายงานการสังเกตและวิเคราะห*การปฏิบัติหน�าท่ีครู 
ผ�านชุมชนแห�งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC) 

(20คะแนน) 

  

รวมคะแนนท่ีประเมิน   
 
 

ข@อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 
 ลงช่ือ………………….....................................ครูพ่ีเล้ียง 
        (…....................................................) 

 
                      ลงช่ือ…………………....................................ผู@บริหารหรือผู@ที่ได@รับมอบหมาย 

          (.....................................................) 
             วันท่ี............./.................../............... 

 

 


