ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน

ชื่อ – สกุล..........................................................................................................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา ...........................................................................................
นักศึกษาหลักสูตร ........ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู..........

ประจาภาคเรียนที่ ................................. ปีการศึกษา.................................
คณะกรรมการดาเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
แบบประเมินผลการฝึกฯ ระหว่างเรียน ประกอบด้วย
1. แบบประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา
2. แบบประเมิน การทดลองสอน หมายถึง การประเมินผลการทดลองสอนในชั้นเรีย นของ
นักศึกษา จานวน 5 ครั้ง

การส่งผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
การส่งผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ประเมินผลการฝึกฯ ของ
นักศึกษา สรุปผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ ก่อนใส่ซองเอกสารปิดผนึก
ซองด้วยตราประทับของโรงเรียนหรือลายเซนต์ของผู้บริหารโรงเรียน ก่อนนาส่งคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

แบบประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน
คาชี้แจง
1. ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย  ในช่อง 5 หรือ 4 หรือ 3 หรือ 2 หรือ 1 ของแต่ละ
รายการ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
5 หมายถึง คุณลักษณะ หรือ คุณภาพผลงานของนักศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก
4 หมายถึง คุณลักษณะ หรือ คุณภาพผลงานของนักศึกษาอยู่ในระดับ ดี
3 หมายถึง คุณลักษณะ หรือคุณภาพผลงานของนักศึกษาอยู่ในระดับ พอใช้
2 หมายถึง คุณ ลักษณะ หรือคุณภาพผลงานของนักศึกษาอยู่ในระดับ ปรับปรุง
1 หมายถึง คุณลักษณะ หรือคุณภาพผลงานของนักศึกษาอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง

สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยง
แบบประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน

ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน
ภาคเรียนที่ ................/..................
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ..........................................................สังกัด .....................................................
ชื่อ / สกุล นักศึกษา................................................................................รหัสประจาตัว.........................................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการประเมินให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

เกณฑ์และผลการ
ประเมิน

รายการประเมิน
5
ก. การปฏิบัติตน
1. แต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
2. ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย
3. กิริยามารยาทเหมาะสมกับกาลเทศะ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดตี ่อผู้อื่น
5. มีความรอบคอบและอดทน
6. มีน้าใจและอาสางาม
7. มีความตรงต่อเวลา
8. มีความรับผิดชอบต่องานที่ทา
9. วางตัวเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
10. แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี ่อวิชาชีพครู
ข. การปฏิบัติงาน
1. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
2. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
3. มีความสุขและพอใจในงานที่ทา
4. มีการวางแผนการทางานเป็นระบบ
5. มีความตั้งใจทางานเต็มความสามารถ
6. มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาในงาน
7. ปฏิบัติงานครบถ้วนตามี่มอบหมาย
8. มีการปรึกษาหารือและร่วมกันทางานกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
9. มีการปรึกษาครูพี่เลีย้ งเป็นประจา
10. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพ
(ก) รวมคะแนนในแต่ละช่อง
(ข) รวมคะแนนทั้งหมด (ก)
(ค) คะแนนเฉลี่ย (คิดเป็น 10 คะแนน โดยนาคะแนน (ข) มาคูณด้วย 0.10 )
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แบบประเมินการทดลองสอน
คาชี้แจง
1. ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย  ในช่อง 5 หรือ 4 หรือ 3 หรือ 2 หรือ 1 ของแต่ละ
รายการ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
5 หมายถึง คุณลักษณะ หรือ คุณภาพผลงานของนักศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก
4 หมายถึง คุณลักษณะ หรือ คุณภาพผลงานของนักศึกษาอยู่ในระดับ ดี
3 หมายถึง คุณลักษณะ หรือคุณภาพผลงานของนักศึกษาอยู่ในระดับ พอใช้
2 หมายถึง คุณ ลักษณะ หรือคุณภาพผลงานของนักศึกษาอยู่ในระดับ ปรับปรุง
1 หมายถึง คุณลักษณะ หรือคุณภาพผลงานของนักศึกษาอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง
2. การคิดคานวณคะแนน
(ก) รวมคะแนนแต่ละช่อง
นับจานวนความถี่ของแต่ละระดับแล้วกรอกในช่อง  ความถี่ เช่น ความถี่ระดับ 5
นับได้ 7 ข้อ = 7*5 =35 , ความถี่ระดับ 4 นับได้ 3 ข้อ = 3*4 =12
(ข) ผลรวมคะแนนในช่อง
นาคะแนนช่อง (ก) รวมคะแนนแต่ละช่อง มาบวกกัน จะได้ (35+12) = 47
(ค) คะแนนเฉลี่ยของแต่ละครั้ง (คิดเป็น 10 คะแนน โดยนาคะแนนใน (ข) ผลรวมคะแนนใน
ช่อง * 0.20 จะได้ 48*0.20 = 9.6
ประเมินผลการสอนของนักศึกษา ทั้ง 5 ครั้ง
สรุปผลการประเมินการทดลองสอนในชั้นเรียน จานวน 5 ครั้ง
ให้นาผลคะแนนการประเมินครั้ง ที่ 1-5 มารวมกัน แล้วหารด้วย 5 ได้ค่าเฉลี่ย โดยคิดเป็นเลข
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง ถ้าเศษมากกว่า 0.50 ให้ปัดขึ้น

รายการประเมิน
1. บุคลิกภาพครู
2. ท่าทาง
3. การนาเข้าสู่บทเรียน
4. กิจกรรมการ
เรียนการสอน
5. การใช้สื่อการ
เรียนการสอน
6. ความเข้าใจเนื้อหา
7. การตั้งคาถาม
8. การเสริมกาลังใจ

เกณฑ์ประกอบการพิจารณา

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4
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เสียง - ดังชัดเจน พูดเสียงควบกล้าชัดมีน้าหนัก
ภาษา - ใช้ภาษากะทัดรัดเหมาะสมกับเวลาอธิบาย
ท่าทาง - ใช้ท่าทางเป็นสื่อในการสอนอย่างมีความหมาย
สัมพันธ์กับเรื่องที่สอนเหมาะสมกับเวลา น่าสนใจ
สอนได้ตรงตามแผนการสอนให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง
เหมาะสม
เหมาะสมกับเนื้อหา เวลาและวัยของนักเรียน

เตรียมตัวดี สอนเนื้อหาถูกต้องเรียงตามลาดับง่ายไปยาก
ชัดเจน ไม่กากวม แจกคาถามทั่วถึง เว้นระยะให้คดิ ก่อนตอบ
สนใจนักเรียนอย่างทั่วถึง ชมนักเรียนตอบคาถามถูกต้องหรือทา
กิจกรรมเสร็จ เสริมกาลังใจเมื่อตอบผิดพลาด
9. การควบคุมชั้น
ควบคุมได้ สร้างบรรยากาศให้น่าสนใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
เหมาะสม เปลี่ยนแปลงเทคนิควิธีในการควบคุมชั้นอยู่เสมอ
10. การประเมินผล
ประเมินผลตามแผนการสอนที่วางไว้
(ก) รวมคะแนนในแต่ละช่อง
(ข) รวมคะแนนทั้งหมด (ก)
(ค) คะแนนเฉลี่ยของแต่ละครั้ง (คิดเป็น 10 คะแนน โดยนาคะแนนใน (ข) * 0.20)
**หมายเหตุ** คะแนนเฉลี่ย ถ้ามีทศนิยมมากกว่า 0.50 ให้ปัดขึ้น

สรุปผลการประเมินการทดลองสอน

ครั้งที่ 5

สรุปผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 ครั้ง

คะแนนประเมินครั้งที่ 1 คะแนนประเมินครั้งที่ 2 คะแนนประเมินครั้งที่ 3 คะแนนประเมินครั้งที่ 4 คะแนนประเมินครั้งที่ 5

ผลรวม 5 ครั้ง

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน
(.....................................................)
ครูพี่เลี้ยง

บันทึกความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
ความเห็นของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ
 เห็นด้วยตามที่เสนอ ไม่มีข้อเสนอแนะ
 เห็นด้วยตามที่เสนอ แต่ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

ลงชื่อ..........................................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง .............................................................

ความเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษา
 ทราบแล้ว และเห็นด้วยตามที่เสนอ
 ทราบแล้ว และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

ลงชื่อ.......................................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง .............................................................

