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แบบประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี 
ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
ดีมาก 

 
 

(5) 

ด ี
 
 

(4) 

พอใช้ 
 
 

(3) 

ควร
ปรับปรุง 

 
(2) 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

(1) 
ก.บุคลิกภาพและการปฏิบัติตน 
1. แต่งกายสะอาด สุภาพ กิริยามารยาทที่ปฏิบัติต่อผู้อื่น 
2. ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา                 
3. การพัฒนาตนเองในการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
4. มีน้ าใจและจิตอาสาในการพัฒนาตน พัฒนางาน 
5. ความสามารถในการสื่อสารกับนักเรียนและผู้อ่ืน 
ข. การเตรียมการสอน  
6. มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบและ
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
7. เขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 
8. เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ถูกต้อง และสอดคล้อง
กับสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ 
9. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามล าดับอย่าง
ต่อเนื่องและก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน  
10. ออกแบบสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
11. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลา
เรียนและสภาพห้องเรียน 
12.ก าหนดวิธีการประเมินผลได้สอดคล้องกับผลลพธ์การ
เรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้  
13.ท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
14. ระบุการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน 
15. ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอนภายในเวลาที่
ก าหนด 
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รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
ดีมาก 

 
 

(5) 

ด ี
 
 

(4) 

พอใช้ 
 
 

(3) 

ควร
ปรับปรุง 

 
(2) 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

(1) 
ค.การด าเนินการสอน 
16. น าเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ 
17. เชื่อมโยงเนื้อหาที่จะสอนได้อย่างเหมาะสม 
18. ด าเนินการสอนสอดคล้องกับล าดีบขั้นของกิจกรรม
การเรียนการสอน 
19. มีความม่นย าและถูกต้องในเนื้อหาที่สอน 
20. เนื้อหาชัดเจนตรงกับความคิดรวบยอดของเรื่องที่จะ
สอน 
21. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
22. กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
23. ใช้ทักษะในกรสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
24. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน 
25. จัดกิจกรรมที่นักเรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมได้ 
26. เอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง 
27. มีการเสริมแรงอย่างเหมาะสม 
28. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
29. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
30. สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนตาม
โอกาส 
31. จัดช่วงเวลาในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
32. สรุปนื้อหาที่สอนได้ชัดเจนตรงประด็น 
33. ด าเนินการวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 
34. มีการก าหนดเกณฑ์วัดประเมินผลที่ชัดเจน 
35. ใช้วิธีการวัดและประเมินผลในกระวนการเรียนการ
สอนที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
36.ใช้วิธีการวัดและประเมินผลในกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
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เต็ม  200  คะแนน  ได้............................................คะแนน 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอน 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ..................................................................ครูพ่ีเลี้ยง 
                          (.....................................................................) 
         วันที่...........เดือน...................พ.ศ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
ดีมาก 

 
 

(5) 

ด ี
 
 

(4) 

พอใช้ 
 
 

(3) 

ควร
ปรับปรุง 

 
(2) 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

(1) 
37. ความสอดคล้องของเนื้อหาวิชา วิธีการ เครื่องมือใน
ปารประเมินผล 
38. มีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
39. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
40. มีบันทึกหลังการสอน 
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