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    การนิเทศ 

 

การนิเทศและการสัมมนา 

 

นิเทศครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี.......................เดือน...........................................พ.ศ. ........................................  

  ถึงวันท่ี ..............................เดือน............................................พ.ศ. ....................................... 

นิเทศครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี.......................เดือน...........................................พ.ศ. ........................................  

  ถึงวันท่ี ..............................เดือน............................................พ.ศ. ....................................... 

นิเทศครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี.......................เดือน...........................................พ.ศ. ........................................  

  ถึงวันท่ี ..............................เดือน............................................พ.ศ. ....................................... 

สัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครูวันท่ี......................เดือน..........................พ.ศ. ............................ 

  เวลา...........................................................น. ถึงเวลา.........................................................น.  

สัมมนาหลังการฝกประสบการณวิชาชีพครูวันท่ี......................เดือน..........................พ.ศ. ......................... 

  เวลา...........................................................น. ถึงเวลา.........................................................น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 1 



คําช้ีแจง 

สําหรับครูพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน และผูบริหารโรงเรียน 

 

1.สมุดบันทึกเลมนี้ใชสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 1 คน  

2.แบบประเมินมี 2 แบบคือ  

 2.1 แบบ ปว.1 แบบประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 (สําหรับคณะกรรมการนิเทศประจําโรงเรียน)มีการประเมินคุณลกัษณะ 6 ดาน ไดแก  

  1. แบบประเมินดานคุณลักษณะและความเปนครู  

  2.แบบประเมินงานหนาท่ีครู  

  3.แบบประเมินสมรรถภาพดานการสอน  

  4.แบบประเมินพัฒนาโรงเรียนและชุมชน  

  5.แบบประเมินการจัดปายนิเทศและการผลิตสื่อการเรียนการสอน  

  6.แบบประเมินรายการประเมินดานการปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ  

 2.2 แบบ ปว.6 แบบประเมินพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน (การสอบสอนโดยอาจารยพ่ีเลี้ยง)  

มี 2 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 การประเมินการปฏิบัติการสอนจริง  

  ตอนท่ี 2 การประเมินผลแผนการสอน  

3.การนิเทศจะมี 3 ครั้ง 

4.ถามีขอสงสัย หรือนักศึกษามีปญหาการฝกประสบการณโปรดติดตอโดยตรงไดท่ี  

 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศพัท 042-970026  

http://pro.edu.snru.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบประเมนิผลการฝกประสบการณวชิาชีพครู 

(สําหรับผูบริหารโรงเรียนหรือผูที่ผูบริหารมอบหมาย) 

 

คําช้ีแจง 

1.แบบ ปว.1 ใชสําหรับประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดการฝก

ประสบการณ โดยประเมิน 2 ครั้ง 

2.ใหเขียนเครือ่งหมาย √ ในชองระดับคะแนนตามเกณฑตอไปนี้ 

    3 หมายถึง ดี  ถึง ดีมาก (ทําเสร็จแลวสงงานแลวปฏิบัติงานไดผลเปนท่ีนาพอใจอยางย่ิง)  

    2 หมายถึง พอใจ  ปานกลาง (ทํางานบางแลวแตยังไมสมบูรณ ปฏิบัติงานไดผลเปนท่ีนาพึงพอใจ)  

    1 หมายถึง ควรปรับปรุงแกไข (ทํางานบางเล็กนอยทํางานไมถูกตองตามแบบปฏิบัติงานไดผลอยางไมพึงพอใจ) 

3.ผูท่ีทําการประเมินคือ  ผูบริหารโรงเรียนหรือผูท่ีผูบริหารมอบหมาย 

 

1. แบบประเมินดานคุณลักษณะความเปนครู 

 

                                                                ระดับคะแนน                                                

รายการประเมนิ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี  2 

  1   2    3   1    2   3 

1. ดานคุณลกัษณะและความเปนครู 

1.1  แตงกายสะอาด  เรยีบรอย  ถูกระเบียบ 

      

1.2  อารมณราเริงแจมใส มั่นคง ไมออนไหวงาย       

1.3  วางตัวไดเหมาะสมกับความเปนคร ู       

1.4  ปรับตัวไดเหมาะสมกับความเปนคร ู       

15.  มีวินัยตรงตอเวลา  ปฏิบัติตามระเบียบ       

1.6  รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย       

1.7  ประพฤติดีเปนแบบอยางท่ีด ี       

1.8  มีความสามัคคี และมีมนุษยสัมพันธอันดีตอเพ่ือนรวมงาน       

1.9  กิริยา มารยาทเรียบรอย มีสัมมาคารวะ       

1.10 ปรับปรุงตนเองและแสวงหาความรูเปนอยูเสมอ       

                            รวมคะแนนแตละคร้ัง   

         คะแนนเฉลีย่ [ (คะแนนคร้ังท่ี 1 + คะแนนคร้ังท่ี 2)    2]  

 

 

 

÷

ปว.1 

ประเมินโดยผูบริหารหรือผูที่ผูบริหารมอบหมาย 



2.แบบประเมินในหนาที่ครู 

                                                            ระดับคะแนน                   

รายการประเมิน 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี  2 

1 2 3 1 2 3 

2. งานในหนาท่ีครู 

2.1  มาปฏิบัติงานและสอนตรงตามเวลาท่ีกําหนดโดยเครงครัด 

      

2.2  เอาใจใสและแนะนําการแกไขปญหาอยางเหมาะสม       

2.3  ใหงานและตรวจงานนักเรียนอยางยุติธรรมและสม่ําเสมอ       

2.4  สงแผนการสอนใหอาจารยพ่ีเลี้ยงตรวจกอนสอน       

2.5  จัดทํางานธุรการช้ันเรียนไดถูกตองเรียบรอย       

2.6  เขารวมกิจกรรมพิเศษกับทางสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ       

2.7  ยอมรับและแกไขขอบกพรองของตนตามคําแนะนําของสถานศึกษา       

2.8  ใหคําแนะนําหรือสอนเสริมแกนักเรียนในเวลาวาง       

2.9  จัดบรรยากาศในหองเรียนและหองพักไดเหมาะสม       

2.10 เขารวมกิจกรรมพิเศษกับทางโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ       

                            รวมคะแนนแตละคร้ัง   

         คะแนนเฉลีย่ [ (คะแนนคร้ังท่ี 1 + คะแนนคร้ังท่ี 2)    2]  

 

3.แบบประเมินสมรรถภาพดานการสอน 

                                                                  ระดับคะแนน             

รายการประเมิน 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี  2 

  1    2    3    1    2   3 

3. สมรรถภาพดานการสอน 

3.1  ทํากําหนดการสอนลวงหนา 

      

3.2  เขียนแผนการสอนยอยลวงหนาเสมอ       

3.3  เตรียมสื่อการเรียนลวงหนากอนเสมอ       

3.4  มีบุคลิกลักษณะทาทางในการสอนเหมาะสม       

3.5  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามจุดประสงค       

3.6  ใชเทคนิคการสอนสอดคลองกับบทเรียนอยูเสมอ       

3.7  ควบคุมวินัยในช้ันเรียนไดอยางด ี       

3.8  ใชกระดานดํา/สื่อการเรียนไดอยางถูกตองและใหนักเรียนมีสวนรวม       

3.9  ใชจิตวิทยา เชน การเสริมแรงในการสอนไดอยางเหมาะสม       

3.10 ใชเทคนิคการวัดผลและประเมินผลขณะสอนไดอยางถูกตองเหมาะสม       

                                รวมคะแนนแตละคร้ัง   

         คะแนนเฉลีย่ [ (คะแนนคร้ังท่ี 1 + คะแนนคร้ังท่ี 2)    2]  

 

 

 

 

÷

÷



4.แบบประเมินงานพัฒนาโรงเรยีนและชุมชน 

                                                                ระดับคะแนน              

 

รายการประเมนิ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี  2 

  1  2  3     1   2    3 

4. งานพัฒนาโรงเรียนและชมุชน 

4.1  มีโครงการพัฒนาโรงเรียน/ชุมชนท่ีเหมาะสม 

      

4.2  เขียนโครงการเสนออนุมัติและไดรับอนุมัติภายในเวลาท่ีกําหนด       

4.3  โครงการท่ีอนุมัติเปนประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียน/ชุมชน       

4.4  ปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการท่ีไดรับอนุมัติตามข้ันตอนท่ี 

        กําหนดไว 

      

4.5  มีการติดตามและประเมินผลโครงการอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ       

4.6  ผลการปฏิบัติงานตามโครงการสอดคลองกับจุดประสงคและบังเกิด 

        ผลด ี

      

4.7  ใหความรวมมือกับโรงเรียน/ชุมชนในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ       

4.8  มีความพยายามคิดคนและนําสิ่งใหม ๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

        ตามโครงการ 

      

4.9  เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานตามโครงการ       

4.10 มีลักษณะเปนผูนําและผูรวมโครงการท่ีด ี       

                             รวมคะแนนแตละคร้ัง   

         คะแนนเฉลีย่ [ (คะแนนคร้ังท่ี 1 + คะแนนคร้ังท่ี 2)    2]  

 

 

5.แบบประเมินการจัดปายนิเทศและการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

                                                                 ระดับคะแนน 

 

รายการประเมนิ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี  2 

  1    2    3     1    2   3 

5. การจดัปายนเิทศและการผลติสือ่การเรียนการสอน 

5.1  จัดปายนิเทศสม่ําเสมอทุกเดือนท้ังในและนอกหองเรียน 

      

5.2  ปายนิเทศท่ีจัดมีความสวยงามและนาสนใจ       

5.3  เน้ือหาการจัดปายนิเทศมีความถูกตองและมีคุณคา       

5.4  มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับเน้ือหาท่ีสอน       

5.5  สื่อการสอนท่ีผลิตสามารถนําไปใชไดเหมาะสม       

                             รวมคะแนนแตละคร้ัง   

       คะแนนเฉลีย่ [ (คะแนนคร้ังท่ี 1 + คะแนนคร้ังท่ี 2)     2]  

 

 

 

 

 

÷

÷



6. แบบประเมินดานการปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ 

                                                                   ระดับคะแนน 

 

รายการประเมนิ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี  2 

  1    2    3    1    2   3 

6. รายการประเมนิดานการปฏบิติังานสนบัสนนุวิชาการ 

6.1  การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจาก รร.(นอกเหนือจากงานสอน)เชน  

สอนเสริม แนะแนวหองสมุด การดูแลหองปฏิบัติการ  เปนตน 

      

6.2  การปฏิบัติงานอาจารยเวรประจําวันและการรวมกิจกรรมหนาเสาธง       

6.3  การชวยเหลอืกิจกรรมของ รร.ในโอกาสตาง ๆ เชน งานประเพณ ี

กิจกรรมกีฬา กิจกรรมลกูเสอื เปนตน 

      

6.4  การชวยเหลืองานฝายตาง ๆ ของ รร. เชน ฝายธุรการ ฝายกิจการ 

 นักเรียน ฝายวิชาการ เปนตน 

      

6.5  การทุมเทเวลาใหกับทางราชการ           

                            รวมคะแนนแตละคร้ัง   

     คะแนนเฉลี่ย [ (คะแนนคร้ังท่ี 1 + คะแนนคร้ังท่ี 2)     2]  

 

 

สรุปผลการประเมนิ 
 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลี่ย 

1.  คุณลักษณะความเปนครู 30  

2.  งานในหนาที่ครู 30  

3.  สมรรถภาพดานการสอน 30  

4.  งานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 30  

5.  การจดัปายนเิทศและการผลติสือ่การเรียนการสอน 15  

6.  การปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ 15  

รวม 150  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

÷



 
 

สรุปเวลาการปฏิบัติงาน 
จํานวนวันที่ตองปฏิบัติงาน……………..วัน 

รายการประเมิน จํานวนวัน รอยละ 

1.  จํานวนวันที่มาปฏิบัติงาน   

2.  จํานวนวันที่ลาปวย   

3.  จํานวนวันที่ลากิจ   

รวม  100 
 

   

 

 

(ลงช่ือ)…………………….......…………ผูบริหารโรงเรียนหรือผูท่ีผูบริหารมอบหมาย 

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

                         ตําแหนง………………………………………… 

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

                                                           (โปรดประทับตราสถานศึกษา) 
 

 

หมายเหตุ

      (เพ่ือปองกันการปลอมแปลงเอกสาร) 

 1. โปรดประทับตราสถานศึกษาตรงลายเซ็นของผูบริหารโรงเรียนหรือผูท่ีผูบริหารมอบหมาย 

2. เอกสารฉบับน้ี  (ปว.1) ใสซองพรอมกับหนังสือสงตัวกลับ ปว.6 (ใบสอบสอน) ปว.4 

    และลงบัญชีเวลาปฏิบัติงานผนึกซองมอบใหกับนักศึกษานําสงมหาวิทยาลัย 

                                (แยกตามภาคปกต/ิกศ.ป.) 

  3.  กรณีมีรองรอยการแกไขแบบประเมินกรุณาเซ็นช่ือกํากับดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการสอนในช้ันเรียน 

(การสอบสอนโดยอาจารยพ่ีเลี้ยง) 

 

คําช้ีแจง  แบบประเมินพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน มี 2 ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติการสอนจริง  

 ตอนท่ี 2 การประเมินผลแผนการสอน  

 

ตอนท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติการสอนจริง 

คําช้ีแจง  ใหเขียนเครื่องหมาย “√” ลงในชองระดับคะแนนของการประเมินตางๆ 

รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 

สอบสอนครั้งท่ี 1 สอบสอนครั้งท่ี 2 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที

สุด
 

มา
กที

สดุ
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที

สุด
 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. บุคลิกทาทางในขณะสอน           

2.  จดักิจกรรมการเรยีนการสอนตามข้ันตอนของแผนการสอน           

3.  ใชเทคนิคการสอนทําใหนักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนตลอดเวลา           

4.  การควบคุมวินัยในช้ันเรียน           

5.  การใชกระดานดําเปนระเบียบ สะอาด และสื่อความหมายไดดี            

6.  ใชสื่อการสอนถูกตอง เหมาะสมและคุมคา           

7.  ใชเทคนิคการเสริมแรงไดอยางเหมาะสม           

8.  ใชภาษาพูดและภาษาเขียนไดถูกตองเหมาะสม           

9.  ความแมนยําถูกตองในเน้ือหาท่ีสอน           

10.  ใชวิธีการวัดและประเมินผลไดถูกตองเหมาะสม           

รวมคะแนนแตละครั้ง   

รวมคะแนนสอบสอนท้ังหมด 2 ครั้ง  

คะแนนเฉลี่ย[(คะแนนครั้งท่ี 1 + คะแนนครั้งท่ี 2)÷2] 
 

 

 

 

ปว.6 

(สอบสอนโดย อ.พ่ีเลี้ยง) 



ตอนท่ี 2 การประเมินผลแผนการสอน 

คําช้ีแจง ใหเขียนเครื่องหมาย “√” ลงในชองระดับคะแนนของการประเมินตางๆ 

รายการประเมนิ 

ระดับความเหมาะสม 

ประเมินแผนคร้ังท่ี 1 ประเมินแผนคร้ังท่ี 2 

มา
กที

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที

สุด
 

มา
กที

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที

สุด
 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.ความคิดรวบยอดถูกตอง สอดคลองกับบทเรียน           

2.จุดประสงคถูกตองสอดคลองกับความคิดรวบยอด           

3.เน้ือหาถูกตองสอดคลองกับความคิดรวบยอดและจุดประสงคเชิง

พฤติกรรม 

          

4.ลําดับข้ันกิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง กอใหเกิดการเรียนรู 

ตามจุดประสงคและความคิดรวบยอด 

          

5.กําหนดกิจกรรมการเรยีนการสอนเหมาะสมกับนักเรยีน เวลา 

และสถานการณ 

          

6.สือ่การเรยีนการสอนสอดคลองกับกิจกรรมการเรยีนการสอน  

เน้ือหาและจุดประสงค 

          

7.การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

และกิจกรรมการเรยีนการสอน 

          

8.เวลาท่ีใชสอนเหมาะสมกับข้ันตอนการสอนทุกขอท่ีกําหนด           

9.ภาษาท่ีใชเขียนแผนการสอนถูกตอง ตลอดจนการเขียนแผนการสอน 

มีความเปนระเบียบเรียบรอย 

          

10.นักศึกษาไดสงแผนการสอนใหตรวจไดตามเวลาท่ีกําหนดอยาง

สม่ําเสมอ 

          

รวมคะแนนแตละคร้ัง   

รวมคะแนนแผนการสอนทั้ง 2 คร้ัง  

คะแนนเฉลี่ย [(คะแนนคร้ังท่ี 1 + คะแนนคร้ังท่ี 2) ÷ 2]  

      

     สรุปผลการประเมินทั้ง  2  ตอน 

รายการ คะแนนท่ีได 

ตอนท่ี  1   การประเมนิผลการปฏบิตักิารสอนจรงิ  

ตอนท่ี  2   การประเมนิผลแผนการสอน  

รวม  (ท้ัง  2  ตอน)  

 

    (ลงช่ือ)…………………………………ผูประเมิน  

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

 



 

แบบประเมินการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

 

1.  ชื่อสื่อ………………………………………………...........................................………………………………………………… 

2.  ชื่อผูผลิต…………………………..................……………………….รหัส………..........……………….ภาค…………......... 

     วิชาเอก……………………………................…............………..ระดับ……….....……….ค.บ. 5 ป……………………… 

3.  ฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป ณ โรงเรียน…………...............…….………………ต………………..……......... 

     อ…………..............…………........………….จ……...................………………………………….ไปรษณีย………………. 

4.  สื่อใชประกอบการสอนวิชา……………………….…เรื่อง…………….…….…..…………ชั้น……............................... 

5.  จุดมุงหมาย 

 5.1……………………………………………………………………………………………….......................................... 

 5.2……………………………………………………………………………………………….......................................... 

 5.3……………………………………………………………………………………………….......................................... 

 5.4……………………………………………………………………………………………….......................................... 

 5.5……………………………………………………………………………………………….......................................... 

6.  ประโยชนท่ีไดรับ 

 6.1……………………………………………………………………………………………….......................................... 

 6.2……………………………………………………………………………………………….......................................... 

 6.3……………………………………………………………………………………………….......................................... 

 6.4……………………………………………………………………………………………….......................................... 

 6.5……………………………………………………………………………………………….......................................... 

7.  ราคาตนทุนการผลิต…………………………บาท  (………………………………………………..) 

8.  วิธีการผลิต 

      8.1  อุปกรณ      

1)…………………………...................………………...…6)……………………………………… …………… 

2)…………………………………………… …………………7)……………………………………… …………… 

3)…………………………………………… …………………8)…………………………………… ……………… 

4)…………………………………………… …………………9)………………………………… ………………… 

5)………………………………………….. ……………… 10)……………… …………………………………… 

       8.2  ข้ันตอนการผลิต 

  1)………………………………………………………………………………………...................................... 

  2)………………………………………………………………………………………. ..................................... 

  3)………………………………………………………………………………………. ..................................... 

  4)………………………………………………………………………………………. ..................................... 

  5)………………………………………………………………………………………. .................................... 

 



9.  วิธีการใชสื่อ 

 9.1……………………………………………………………………………………………….......................................... 

 9.2……………………………………………………………………………………………….......................................... 

 9.3……………………………………………………………………………………………….......................................... 

 9.4……………………………………………………………………………………………….......................................... 

 9.5……………………………………………………………………………………………….......................................... 

10.  ขอสรุปเก่ียวกับการใชสื่อ 

 10.1  ขอดี   

  10.1.1…………………………………………………………………………………………….......................... 

  10.1.2…………………………………………………………………………………………….......................... 

 10.1.3…………………………………………………………………………………………….......................... 

  10.1.4…………………………………………………………………………………………….......................... 

 10.1.5…………………………………………………………………………………………….......................... 

 10.2  ขอจํากัด   

  10.2.1…………………………………………………………………………………………….......................... 

  10.2.2…………………………………………………………………………………………….......................... 

  10.2.3…………………………………………………………………………………………….......................... 

  10.2.4…………………………………………………………………………………………….......................... 

  10.2.5…………………………………………………………………………………………….......................... 

11.  การประเมินสื่อของนักศึกษา  คิดเปนหนึ่งรอยเปอรเซนต (100%) 

รายการ 

คุณภาพการผลิต 

รอยละ 

50% 

รายการ 

คุณภาพการเรียนรู 

รอยละ 

50% 

1. ความสวยงาม/ความนาสนใจ  1. ตรงวัตถุประสงค  

2. ขนาดความเหมาะสม  2. สอดคลองกับเนื้อหา  

3. ความประณีต  3. ความเหมาะสมกับระดับชั้น  

4. ความคงทน  4. ความคิดสรางสรรค  

5. ความสะดวกในการใชงาน  5. การใชวัสดุประหยัดและคุมคา  

รวม  รวม  

 

ผลการประเมินรวม………………คะแนน  (…………..%) 

                 …………………………………..ผูประเมิน 

                (…………………………………..) 

                        อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 

 



 

แบบประเมนิผล 
สําหรับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

 

 

คําช้ีแจง 

1. แบบประเมินผลนี้ ใชสําหรับประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  (Professional 

Training) ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยมีการประเมินท้ังหมด  3  ครั้ง 

2. ใหเขียนเครื่องหมาย √ในชองระดับคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดใหตอไปนี้ 

 4 หมายถึง  ดีมาก (ทําเสร็จแลวสงงานแลวปฏิบัติงานไดผลเปนท่ีนาพอใจอยางยิ่ง)  

 3 หมายถึง  ดี (ทําเสร็จแลวสงงานแลวปฏิบัติงานไดผลเปนท่ีนาพอใจ) 

 2 หมายถึง  พอใช (ทํางานบางแลวแตยังไมสมบูรณ  ปฏิบัติงานไดผลเปนท่ีนาพอใจ)  

 1 หมายถึง  ปรับปรุง (ทํางานบางเล็กนอย ทํางานไมถูกตองตามแบบ ปฏิบัติงาน  

   ไดผลอยางไมพงึพอใจ)  

3. ผูท่ีทําการประเมินคือ อาจารยนิเทศกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 

แบบประเมินสําหรับอาจารยนิเทศกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

การสังเกตและประเมินผล 

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

ดีม
าก

 

ดี พ
อใ

ช 

ปร
บัป

รงุ
 

ดีม
าก

 

ดี พ
อใ

ช 

ปร
บัป

รงุ
 

ดีม
าก

 

ดี พ
อใ

ช 

ปร
บัป

รงุ
 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

สมุดแผนการสอน 
 1.รายการหนาปก/ขอมูลเก่ียวกับนักศึกษา/ขอมูลโรงเรียน                         

 2.รายชื่อนักเรียนในหองที่รับผิดชอบ                         

 3.กําหนดการจัดการเรียนรูรายสัปดาห                         

 4.รายละเอียด กระบวนการ เน้ือหาในแผนครบถวน                          

 5.แผนการสอนตองเสร็จลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห                         

 6.สงแผนการสอนใหครูพ่ีเลี้ยงตรวจอยางสม่ําเสมอ                         

 7.บันทึกการสอนไดเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม                         

การปฏิบัติการสอนจริง  
 8.สอนตามกระบวนการในแผนการสอน                         

 9.เทคนิคการสอนและการควบคุมชัน้เรยีน                         

 10.การใชสื่อสอดคลองเหมาะสมกับเน้ือหา                         

 11.เน้ือหาที่สอนมีความถูกตอง                         

 12.ใชเทคนิคการเสริมแรง สรางความสนใจในชั้นเรียน                         

 



การสังเกตและประเมินผล 

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

ดีม
าก

 

ดี พ
อใ

ช 

ปร
ับป

รุง
 

ดีม
าก

 

ดี พ
อใ

ช 

ปร
ับป

รุง
 

ดีม
าก

 

ดี พ
อใ

ช 

ปร
ับป

รุง
 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

สมุดแผนการสอน 
 1.รายการหนาปก/ขอมูลเก่ียวกับนักศึกษา/ขอมูลโรงเรียน                         

บุคลกิภาพ 
 13.การแตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย ถูกระเบียบ                          

 14.มีบุคลิกภาพ กริยา มารยาท เหมาะสมกับการเปนครู                         

 15.การใชวาจาทาทางเหมาะสม                         

 16.การตอบคําถามแสดงวามีภูมิความรูดี                         

 การติดตามโครงการ 
 17.ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอเพ่ืออนุมัติ                         

 18.การวางแผนเพ่ือดําเนินโครงการเหมาะสมกับระยะเวลา                         

 19.การดําเนินโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค                         

 20.มหีลกัฐานในการดาํเนินโครงการ                         

การผลติสือ่การเรียนการสอน 
21.สื่อสวยงาม/นาสนใจ/คงทน/ประหยัด/สะดวกในการใชงาน                         

22.ผลิตสื่อการสอนดวยตนเองพรอมมีหลักฐานการผลิต                         

23.สื่อเหมาะสมกับเน้ือหา/ระดับชั้นและมีความคิดสรางสรรค                         

การจดัปายนเิทศในโรงเรียน 
24.การจัดปายนิเทศที่เปนขาวสาร ความรู สิ่งใหมๆ นาสนใจ                         

25.จัดปายนิเทศเพ่ือแนะนํามหาวิทยาลัย                         

รวมคะแนน                         

รวมคะแนนท้ังหมด (100 คะแนน) 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ลงชื่อผูประเมิน 

วัน/เดือน/ป 

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

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

............./........../............. 

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

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

............./........../............. 

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

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

............./........../............. 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

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


	ครั้งที่  2
	รายการประเมิน
	ครั้งที่ 1
	ครั้งที่  2


	รายการประเมิน
	รายการประเมิน
	ระดับความเหมาะสม
	สอบสอนครั้งที่ 1
	สอบสอนครั้งที่ 2
	คะแนนเฉลี่ย[(คะแนนครั้งที่ 1 + คะแนนครั้งที่ 2)÷2]
	รายการประเมิน
	ระดับความเหมาะสม
	ประเมินแผนครั้งที่ 1
	ประเมินแผนครั้งที่ 2


