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คําชี้แจงสําหรับนักศึกษา
1. นักศึกษาจะตองกรอกรายละเอียดตางๆที่เกี่ยวของใหสมบูรณและครบถวนในเอกสารหมายเลข 1
2. นักศึกษาจะตองนําสมุดบันทึกการนิเทศติดตามและการประเมินผล(เอกสารหมายเลข 1) มอบใหแก
ครูพี่เลี้ยง ผูบริหารโรงเรียนหรือผูที่ไดรับมอบหมายแทนผูบริหารทุกครั้งที่มีการนิเทศ เพื่อจะไดบันทึก ผล
การนิเทศ

การนิเทศและการสัมมนา
นิเทศครั้งที่ 1 ระหวางวันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ. ........................................
ถึงวันที่ ..............................เดือน............................................พ.ศ. .......................................
นิเทศครั้งที่ 2 ระหวางวันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ. ........................................
ถึงวันที่ ..............................เดือน............................................พ.ศ. .......................................
นิเทศครั้งที่ 3 ระหวางวันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ. ........................................
ถึงวันที่ ..............................เดือน............................................พ.ศ. .......................................
สัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครูวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
เวลา...........................................................น. ถึงเวลา.........................................................น.
สัมมนาหลังการฝกประสบการณวิชาชีพครูวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. .........................
เวลา...........................................................น. ถึงเวลา.........................................................น.

คําชีแ้ จง
สําหรับครูพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน และผูบริหารโรงเรียน
1.สมุดบันทึกเลมนี้ใชสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 1 คน
2.แบบประเมินมี 2 แบบคือ
2.1 แบบ ปว.1 แบบประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู
(สําหรับคณะกรรมการนิเทศประจําโรงเรียน)มีการประเมินคุณลักษณะ 6 ดาน ไดแก
1. แบบประเมินดานคุณลักษณะและความเปนครู
2.แบบประเมินงานหนาที่ครู
3.แบบประเมินสมรรถภาพดานการสอน
4.แบบประเมินพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
5.แบบประเมินการจัดปายนิเทศและการผลิตสื่อการเรียนการสอน
6.แบบประเมินรายการประเมินดานการปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ
2.2 แบบ ปว.6 แบบประเมินพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน (การสอบสอนโดยอาจารยพี่เลี้ยง)
มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การประเมินการปฏิบัติการสอนจริง
ตอนที่ 2 การประเมินผลแผนการสอน
3.การนิเทศจะมี 3 ครั้ง
4.ถามีขอสงสัย หรือนักศึกษามีปญหาการฝกประสบการณโปรดติดตอโดยตรงไดที่
ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท 042-970026
http://pro.edu.snru.ac.th

ปว.1

ประเมินโดยผูบริหารหรือผูที่ผูบริหารมอบหมาย

แบบประเมินผลการฝกประสบการณวชิ าชีพครู
(สําหรับผูบริหารโรงเรียนหรือผูที่ผูบริหารมอบหมาย)
คําชี้แจง
1.แบบ ปว.1 ใชสําหรับประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดการฝก
ประสบการณ โดยประเมิน 2 ครั้ง
2.ใหเขียนเครือ่ งหมาย √ ในชองระดับคะแนนตามเกณฑตอไปนี้
3 หมายถึง ดี ถึง ดีมาก (ทําเสร็จแลวสงงานแลวปฏิบัติงานไดผลเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง)
2 หมายถึง พอใจ ปานกลาง (ทํางานบางแลวแตยังไมสมบูรณ ปฏิบัติงานไดผลเปนที่นาพึงพอใจ)
1 หมายถึง ควรปรับปรุงแกไข (ทํางานบางเล็กนอยทํางานไมถูกตองตามแบบปฏิบัติงานไดผลอยางไมพึงพอใจ)
3.ผูที่ทําการประเมินคือ ผูบริหารโรงเรียนหรือผูที่ผูบริหารมอบหมาย
1. แบบประเมินดานคุณลักษณะความเปนครู
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
1. ดานคุณลักษณะและความเปนครู
1.1 แตงกายสะอาด เรียบรอย ถูกระเบียบ
1.2 อารมณราเริงแจมใส มั่นคง ไมออนไหวงาย
1.3 วางตัวไดเหมาะสมกับความเปนครู
1.4 ปรับตัวไดเหมาะสมกับความเปนครู
15. มีวินัยตรงตอเวลา ปฏิบัติตามระเบียบ
1.6 รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
1.7 ประพฤติดีเปนแบบอยางที่ดี
1.8 มีความสามัคคี และมีมนุษยสัมพันธอันดีตอเพื่อนรวมงาน
1.9 กิริยา มารยาทเรียบรอย มีสัมมาคารวะ
1.10 ปรับปรุงตนเองและแสวงหาความรูเปนอยูเสมอ
รวมคะแนนแตละครั้ง
คะแนนเฉลีย่ [ (คะแนนครั้งที่ 1 + คะแนนครั้งที่ 2) ÷ 2]

ครั้งที่ 1
1
2
3

1

ครั้งที่ 2
2 3

2.แบบประเมินในหนาที่ครู
ระดับคะแนน

รายการประเมิน

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 1
1

2

3

1

2

3

2. งานในหนาทีค่ รู
2.1 มาปฏิบัติงานและสอนตรงตามเวลาที่กําหนดโดยเครงครัด
2.2 เอาใจใสและแนะนําการแกไขปญหาอยางเหมาะสม
2.3 ใหงานและตรวจงานนักเรียนอยางยุติธรรมและสม่ําเสมอ
2.4 สงแผนการสอนใหอาจารยพี่เลี้ยงตรวจกอนสอน
2.5 จัดทํางานธุรการชั้นเรียนไดถูกตองเรียบรอย
2.6 เขารวมกิจกรรมพิเศษกับทางสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ
2.7 ยอมรับและแกไขขอบกพรองของตนตามคําแนะนําของสถานศึกษา
2.8 ใหคําแนะนําหรือสอนเสริมแกนักเรียนในเวลาวาง
2.9 จัดบรรยากาศในหองเรียนและหองพักไดเหมาะสม
2.10 เขารวมกิจกรรมพิเศษกับทางโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
รวมคะแนนแตละครั้ง
คะแนนเฉลีย่ [ (คะแนนครั้งที่ 1 + คะแนนครั้งที่ 2) ÷ 2]

3.แบบประเมินสมรรถภาพดานการสอน
ระดับคะแนน

รายการประเมิน
3. สมรรถภาพดานการสอน
3.1 ทํากําหนดการสอนลวงหนา
3.2 เขียนแผนการสอนยอยลวงหนาเสมอ
3.3 เตรียมสื่อการเรียนลวงหนากอนเสมอ
3.4 มีบุคลิกลักษณะทาทางในการสอนเหมาะสม
3.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามจุดประสงค
3.6 ใชเทคนิคการสอนสอดคลองกับบทเรียนอยูเสมอ
3.7 ควบคุมวินัยในชั้นเรียนไดอยางดี
3.8 ใชกระดานดํา/สื่อการเรียนไดอยางถูกตองและใหนักเรียนมีสวนรวม
3.9 ใชจิตวิทยา เชน การเสริมแรงในการสอนไดอยางเหมาะสม
3.10 ใชเทคนิคการวัดผลและประเมินผลขณะสอนไดอยางถูกตองเหมาะสม
รวมคะแนนแตละครั้ง
คะแนนเฉลีย่ [ (คะแนนครั้งที่ 1 + คะแนนครั้งที่ 2) ÷ 2]

ครั้งที่ 1
1
2
3

ครั้งที่ 2
1
2 3

4.แบบประเมินงานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
4. งานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
4.1 มีโครงการพัฒนาโรงเรียน/ชุมชนที่เหมาะสม
4.2 เขียนโครงการเสนออนุมัติและไดรับอนุมัติภายในเวลาที่กําหนด
4.3 โครงการที่อนุมัติเปนประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียน/ชุมชน
4.4 ปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการที่ไดรับอนุมัติตามขั้นตอนที่
กําหนดไว
4.5 มีการติดตามและประเมินผลโครงการอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ
4.6 ผลการปฏิบัติงานตามโครงการสอดคลองกับจุดประสงคและบังเกิด
ผลดี
4.7 ใหความรวมมือกับโรงเรียน/ชุมชนในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ
4.8 มีความพยายามคิดคนและนําสิ่งใหม ๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ
4.9 เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานตามโครงการ
4.10 มีลักษณะเปนผูนําและผูรวมโครงการที่ดี
รวมคะแนนแตละครั้ง
คะแนนเฉลีย่ [ (คะแนนครั้งที่ 1 + คะแนนครั้งที่ 2) ÷ 2]

ครั้งที่ 1
1 2
3

ครั้งที่ 2
1 2
3

ครั้งที่ 1
1
2
3

ครั้งที่ 2
1 2 3

5.แบบประเมินการจัดปายนิเทศและการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
5. การจัดปายนิเทศและการผลิตสือ่ การเรียนการสอน
5.1 จัดปายนิเทศสม่ําเสมอทุกเดือนทั้งในและนอกหองเรียน
5.2 ปายนิเทศที่จัดมีความสวยงามและนาสนใจ
5.3 เนื้อหาการจัดปายนิเทศมีความถูกตองและมีคุณคา
5.4 มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาที่สอน
5.5 สื่อการสอนที่ผลิตสามารถนําไปใชไดเหมาะสม
รวมคะแนนแตละครั้ง
คะแนนเฉลีย่ [ (คะแนนครั้งที่ 1 + คะแนนครั้งที่ 2) ÷ 2]

6. แบบประเมินดานการปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
6. รายการประเมินดานการปฏิบตั งิ านสนับสนุนวิชาการ
6.1 การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจาก รร.(นอกเหนือจากงานสอน)เชน
สอนเสริม แนะแนวหองสมุด การดูแลหองปฏิบัติการ เปนตน
6.2 การปฏิบัติงานอาจารยเวรประจําวันและการรวมกิจกรรมหนาเสาธง
6.3 การชวยเหลือกิจกรรมของ รร.ในโอกาสตาง ๆ เชน งานประเพณี
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมลูกเสือ เปนตน
6.4 การชวยเหลืองานฝายตาง ๆ ของ รร. เชน ฝายธุรการ ฝายกิจการ
นักเรียน ฝายวิชาการ เปนตน
6.5 การทุมเทเวลาใหกับทางราชการ
รวมคะแนนแตละครั้ง
คะแนนเฉลี่ย [ (คะแนนครั้งที่ 1 + คะแนนครั้งที่ 2) ÷ 2]

ครั้งที่ 1
1
2
3

ครั้งที่ 2
1
2 3

สรุปผลการประเมิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการประเมิน
คุณลักษณะความเปนครู
งานในหนาที่ครู
สมรรถภาพดานการสอน
งานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
การจัดปายนิเทศและการผลิตสือ่ การเรียนการสอน
การปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ

รวม

คะแนนเต็ม
30
30
30
30
15
15
150

คะแนนเฉลี่ย

สรุปเวลาการปฏิบัติงาน
จํานวนวันที่ตองปฏิบัติงาน……………..วัน
รายการประเมิน
จํานวนวัน
รอยละ
1. จํานวนวันที่มาปฏิบัติงาน
2. จํานวนวันที่ลาปวย
3. จํานวนวันที่ลากิจ
รวม
100

(ลงชื่อ)…………………….......…………ผูบริหารโรงเรียนหรือผูที่ผูบริหารมอบหมาย
(………………………………...……….)
ตําแหนง…………………………………………
..……./……………../……….
(โปรดประทับตราสถานศึกษา)

หมายเหตุ

1. โปรดประทับตราสถานศึกษาตรงลายเซ็นของผูบริหารโรงเรียนหรือผูที่ผูบริหารมอบหมาย
(เพือ่ ปองกันการปลอมแปลงเอกสาร)
2. เอกสารฉบับนี้ (ปว.1) ใสซองพรอมกับหนังสือสงตัวกลับ ปว.6 (ใบสอบสอน) ปว.4

และลงบัญชีเวลาปฏิบัติงานผนึกซองมอบใหกับนักศึกษานําสงมหาวิทยาลัย
(แยกตามภาคปกติ/กศ.ป.)
3. กรณีมีรองรอยการแกไขแบบประเมินกรุณาเซ็นชื่อกํากับดวย

ปว.6
(สอบสอนโดย อ.พี่เลี้ยง)

แบบประเมินพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน
(การสอบสอนโดยอาจารยพี่เลี้ยง)
คําชี้แจง แบบประเมินพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน มี 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติการสอนจริง
ตอนที่ 2 การประเมินผลแผนการสอน
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติการสอนจริง
คําชี้แจง ใหเขียนเครื่องหมาย “√” ลงในชองระดับคะแนนของการประเมินตางๆ
ระดับความเหมาะสม

1. บุคลิกทาทางในขณะสอน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขัน้ ตอนของแผนการสอน
3. ใชเทคนิคการสอนทําใหนักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนตลอดเวลา
4. การควบคุมวินัยในชั้นเรียน
5. การใชกระดานดําเปนระเบียบ สะอาด และสื่อความหมายไดดี
6. ใชสื่อการสอนถูกตอง เหมาะสมและคุมคา
7. ใชเทคนิคการเสริมแรงไดอยางเหมาะสม
8. ใชภาษาพูดและภาษาเขียนไดถูกตองเหมาะสม
9. ความแมนยําถูกตองในเนื้อหาที่สอน
10. ใชวิธีการวัดและประเมินผลไดถูกตองเหมาะสม

รวมคะแนนแตละครั้ง
รวมคะแนนสอบสอนทัง้ หมด 2 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย[(คะแนนครั้งที่ 1 + คะแนนครั้งที่ 2)÷2]

1

5

4

นอยทีสุด

2

นอย

3

ปานกลาง

ปานกลาง

4

มากทีสดุ
มาก

มาก

5

สอบสอนครั้งที่ 2

นอย
นอยทีสุด

มากที่สุด

รายการประเมิน

สอบสอนครั้งที่ 1

3

2

1

ตอนที่ 2 การประเมินผลแผนการสอน
คําชี้แจง ใหเขียนเครื่องหมาย “√” ลงในชองระดับคะแนนของการประเมินตางๆ
ระดับความเหมาะสม

1

5

1.ความคิดรวบยอดถูกตอง สอดคลองกับบทเรียน
2.จุดประสงคถูกตองสอดคลองกับความคิดรวบยอด
3.เนื้อหาถูกตองสอดคลองกับความคิดรวบยอดและจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม
4.ลําดับขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง กอใหเกิดการเรียนรู
ตามจุดประสงคและความคิดรวบยอด
5.กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับนักเรียน เวลา
และสถานการณ
6.สือ่ การเรียนการสอนสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน
เนื้อหาและจุดประสงค
7.การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
และกิจกรรมการเรียนการสอน
8.เวลาที่ใชสอนเหมาะสมกับขั้นตอนการสอนทุกขอที่กําหนด
9.ภาษาทีใ่ ชเขียนแผนการสอนถูกตอง ตลอดจนการเขียนแผนการสอน
มีความเปนระเบียบเรียบรอย
10.นักศึกษาไดสงแผนการสอนใหตรวจไดตามเวลาที่กําหนดอยาง
สม่ําเสมอ
รวมคะแนนแตละครัง้
รวมคะแนนแผนการสอนทั้ง 2 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย [(คะแนนครั้งที่ 1 + คะแนนครั้งที่ 2) ÷ 2]

สรุปผลการประเมินทั้ง 2 ตอน
รายการ
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบตั กิ ารสอนจริง
ตอนที่ 2 การประเมินผลแผนการสอน
รวม (ทัง้ 2 ตอน)
(ลงชื่อ)…………………………………ผูประเมิน
(………….………………………) อาจารยพี่เลี้ยง

คะแนนทีไ่ ด

4

นอยทีสุด

2

นอย

3

ปานกลาง

4

มากทีสุด
มาก

ปานกลาง

5

ประเมินแผนครั้งที่ 2

นอย
นอยทีสุด

มาก

รายการประเมิน

มากทีสุด

ประเมินแผนครั้งที่ 1

3

2

1

แบบประเมินการผลิตสื่อการเรียนการสอน
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. ประโยชนที่ไดรับ
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 ขั้นตอนการผลิต
1)………………………………………………………………………………………......................................
2)………………………………………………………………………………………. .....................................
3)………………………………………………………………………………………. .....................................
4)………………………………………………………………………………………. .....................................
5)………………………………………………………………………………………. ....................................

9. วิธีการใชสื่อ
9.1………………………………………………………………………………………………..........................................
9.2………………………………………………………………………………………………..........................................
9.3………………………………………………………………………………………………..........................................
9.4………………………………………………………………………………………………..........................................
9.5………………………………………………………………………………………………..........................................
10. ขอสรุปเกี่ยวกับการใชสื่อ
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
รอยละ
รายการ
รอยละ
คุณภาพการผลิต
50%
คุณภาพการเรียนรู
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
(…………………………………..)
อาจารยพี่เลี้ยง

แบบประเมินผล
สํ าหรับอาจารย์ นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คําชี้แจง
1. แบบประเมินผลนี้ ใชสําหรับประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
Training) ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยมีการประเมินทั้งหมด 3 ครั้ง
2. ใหเขียนเครื่องหมาย √ในชองระดับคะแนนตามเกณฑที่กําหนดใหตอไปนี้
4 หมายถึง ดีมาก (ทําเสร็จแลวสงงานแลวปฏิบัติงานไดผลเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง)
3 หมายถึง ดี
(ทําเสร็จแลวสงงานแลวปฏิบัติงานไดผลเปนที่นาพอใจ)
2 หมายถึง พอใช (ทํางานบางแลวแตยังไมสมบูรณ ปฏิบัติงานไดผลเปนที่นาพอใจ)
1 หมายถึง ปรับปรุง (ทํางานบางเล็กนอย ทํางานไมถูกตองตามแบบ ปฏิบัติงาน
ไดผลอยางไมพงึ พอใจ)
3. ผูที่ทําการประเมินคือ อาจารยนิเทศกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(Professional

แบบประเมินสําหรับอาจารยนิเทศกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สมุดแผนการสอน
1.รายการหนาปก/ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา/ขอมูลโรงเรียน
2.รายชื่อนักเรียนในหองที่รับผิดชอบ
3.กําหนดการจัดการเรียนรูรายสัปดาห
4.รายละเอียด กระบวนการ เนื้อหาในแผนครบถวน
5.แผนการสอนตองเสร็จลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห
6.สงแผนการสอนใหครูพี่เลี้ยงตรวจอยางสม่ําเสมอ
7.บันทึกการสอนไดเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม

การปฏิบัติการสอนจริง
8.สอนตามกระบวนการในแผนการสอน
9.เทคนิคการสอนและการควบคุมชัน้ เรียน
10.การใชสื่อสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหา
11.เนื้อหาที่สอนมีความถูกตอง
12.ใชเทคนิคการเสริมแรง สรางความสนใจในชั้นเรียน

พอใช

ปรับปรุง

ดีมาก

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ดีมาก

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ครั้งที่ 3

ดี

การสังเกตและประเมินผล

ครั้งที่ 2

ดีมาก

ครั้งที่ 1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

พอใช

ปรับปรุง

ดีมาก

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ดีมาก

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ครั้งที่ 3

ดี

การสังเกตและประเมินผล

ครั้งที่ 2

ดีมาก

ครั้งที่ 1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

สมุดแผนการสอน
1.รายการหนาปก/ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา/ขอมูลโรงเรียน

บุคลิกภาพ
13.การแตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย ถูกระเบียบ
14.มีบุคลิกภาพ กริยา มารยาท เหมาะสมกับการเปนครู
15.การใชวาจาทาทางเหมาะสม
16.การตอบคําถามแสดงวามีภูมิความรูดี

การติดตามโครงการ
17.ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอเพื่ออนุมัติ
18.การวางแผนเพื่อดําเนินโครงการเหมาะสมกับระยะเวลา
19.การดําเนินโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค
20.มีหลักฐานในการดําเนินโครงการ

การผลิตสือ่ การเรียนการสอน
21.สื่อสวยงาม/นาสนใจ/คงทน/ประหยัด/สะดวกในการใชงาน
22.ผลิตสื่อการสอนดวยตนเองพรอมมีหลักฐานการผลิต
23.สื่อเหมาะสมกับเนื้อหา/ระดับชั้นและมีความคิดสรางสรรค

การจัดปายนิเทศในโรงเรียน
24.การจัดปายนิเทศที่เปนขาวสาร ความรู สิ่งใหมๆ นาสนใจ
25.จัดปายนิเทศเพื่อแนะนํามหาวิทยาลัย

รวมคะแนน
รวมคะแนนทัง้ หมด (100 คะแนน)

ลงชื่อผูประเมิน
วัน/เดือน/ป

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

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

