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สวนที่  1 

แนวการจัดประสบการณการปฏบิัตงิานวชิาชพีครู 

 

 

แนวคิดในการจัดประสบการณการปฏบิัตงิานวชิาชพีครู 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  (5  ป)  กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร  เพื่อผลติครูใน

มติใิหมที่เนนผลลัพธการเรียนรู  มปีรีชาสามารถในการจัดการศกึษาและการจัดการเรยีนรู  มี

สวนรวมในการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  โดยกําหนดผลลัพธการเรยีนรูใหบัณฑติ

ที่สําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรมคีุณสมบัตทิี่พงึประสงค  ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความ

รับผิดชอบสูงตอวชิาการ วชิาชีพ เศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดลอม  

2. มีความอดทน ใจกวางและมีความเช่ียวชาญ ในการจัดการเรียนรู รวมทั้งการ

ทํางานรวมกับผูเรยีนและผูรวมงานทุกกลุม 

3. มีความรอบรูและมีความสามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎี และ

ระเบยีบวธิกีารศกึษาวจัิย เพื่อสรางความรูใหม 

4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการแกไขปญหา และขอโตแยงในการแสดงออกซึ่ง

ภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลอืกใหมที่เหมาะสมและปฏบิัตไิด 

5. มคีวามสามารถในการพจิารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา

ทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอยางมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการ

ศาสตรแบบสหวทิยาการและพหุวทิยาการเพื่อเสรมิสรางการพัฒนาที่ยั่งยนื 

6. มคีวามสามารถในการตดิตามพัฒนาการของศาสตรทั้งหลาย และมีความมุงม่ันใน

การพัฒนาสมรรถนะของตนอยูเสมอ 

 

วชิาฝกประสบการณวชิาชพีครู 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา หนวยกติ 

PC  54801 การฝกปฏบิัตวิชิาชีพระหวางเรยีน  1 1(60)  

PC  54802 การฝกปฏบิัตวิชิาชีพระหวางเรยีน  2 1(60)  

PC  54803 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา  1 6(540)  

PC  54804 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา  2 6(540) 
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หลักการของการจัดประสบการณการปฏบิัตงิานวชิาชพีครู 

         การจัดประสบการณการปฏบิัตงิานวชิาชีพครู  ยดึหลักการดังนี้ 

1. เรียนรูหลักการและทฤษฎีตาง ๆ อยางถูกตอง  ครอบคลุมและนําไปใชได  

ประสานการเรยีนภาคทฤษฎใีหควบคูกับการฝกภาคปฏบิัตอิยูตลอดเวลา 

2. มุงฝกภาคปฏบิัตใินสถานการณจรงิใหมากที่สุด 

3. มุงฝกประสบการณการปฏบิัตงิานวิชาชีพครูเปนระยะ ๆ ตอเนื่องกันไปตลอด

หลักสูตร 

 

จุดประสงคของการจัดประสบการณการปฏบิัตงิานวชิาชพีครู 

        การจัดประสบการณการปฏบิัตงิานวชิาชีพครู  มีจุดประสงคดังนี้ 

1. เพื่อเสรมิสรางใหนักศกึษาครูมลีักษณะของครูที่ดแีละมเีจตคตทิี่ดตีอวชิาชีพครู 

2. เพื่อสงเสรมิใหนักศกึษาครูไดเรยีนรูงานในหนาที่ของครูตามหลักสูตรที่สอนได

อยางแจมแจงและกวางขวางจากการศกึษาสังเกตและมสีวนรวม 

3. เพื่อสงเสรมิใหนักศกึษาครูไดเรยีนรูภาคทฤษฎ ี และภาคปฏบิัตใิหสอดคลองกันจน

เปนพื้นฐานสําหรับนําไปปฏิบัตงิานในหนาที่ของครูไดอยางเหมาะสมตอไป 

 

วธิกีารจัดประสบการณการฝกปฏบิัตงิานวชิาชพีระหวางเรยีน 1 

 การจัดประสบการณการฝกปฏบิัตงิานวชิาชีพระหวางเรยีน 1   ประกอบดวยกจิกรรม

ดังนี้ 

1. การศึกษาและสังเกต 

 การศกึษาและสงัเกต  เปนวิธกีารที่ใชเพื่อหาประสบการณในสถานการณจรงิ  

โดยการไปดู  ไปฟง  ไปซกัถาม  และไปสังเกตเรื่องที่รับมอบหมายในโรงเรยีนที่เปน

หนวยฝกประสบการณวชิาชีพครู 

2. การมสีวนรวม 

 การมสีวนรวมเปนวธิกีารที่ใชเพื่อหาประสบการณจริงโดยการไปชวยปฏิบัติงานที่

ไดรับมอบหมายกับครูพี่เลี้ยงในโรงเรยีนที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 

3. การสัมมนา 

 การสัมมนาเปนวิธีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณที่นักศึกษาไดรับ

จากการศกึษาสังเกต  และการมสีวนรวมในการฝกปฏบิัตงิานวชิาชีพครูในโรงเรยีน 

 

  ทัง้สามขั้นนี้  รวมเวลาในการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 ไมนอยกวา  60  ช่ัวโมง  

ซึ่งเปนการปฏิบัติงาน ที่มุงเนนการเรียนรูในดานการบริหารจัดการสถานศึกษาและการ

ปฏบิัตงิานเปนผูชวยครูมแีนวการจัดการเรยีนรูที่กําหนดไวดังนี้ 
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แนวการจัดการเรยีนรู 

รายวชิา  PC54801   การฝกปฏบิัตวิชิาชพีระหวางเรยีน  1     1  (60  ช่ัวโมง) 

ฝายฝกประสบการณวชิาชพีครู  คณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบงึ 

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

 

ผลลัพธการเรียนรู 

1. ศกึษาผูเรยีนโดยการสังเกต สัมภาษณ รวมรวมขอมูลและนําเสนอผลการศกึษาได 

2. เปนผูชวยครูในการจัดการเรยีนรูได 

3. จัดทําโครงงานทางวชิาการได  

ลักษณะวชิา 

  รายวชิาบังคับวชิาชีพครูดานการฝกประสบการณวชิาชีพครู   

 

สาระการเรยีนรู 

1. การบูรณาการความรูท้ังหมดมาใชในการจัดการเรียนรู 

1.1 หลักสูตรแกนกลาง 

1.2 หลักสูตรสถานศกึษา 

1.3 การจัดกจิกรรมการเรยีนรู 

2. การวางแผนการศึกษาผูเรยีน 

2.1 การศกึษาเครื่องมอื 

2.2 การสรางเครื่องมือ 

2.3 การรวบรวมขอมูล 

2.4 การนําเสนอผลการศกึษา 

3. การมสีวนรวมในการจัดการเรยีนรู 

3.1  การเปนครูผูชวย 

3.2 งานธุรการในช้ันเรยีน 

3.3 การจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน 

4. การทําโครงงานทางวิชาการ 

4.1 ศกึษาสภาพปญหาของช้ันเรยีน 

4.2 จัดทําโครงงานทางวชิาการ 

4.3 การรายงานผล 
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การจัดการเรยีนรู 

1. การปฐมนเิทศจากมหาวทิยาลัยและโรงเรยีนที่ไปศกึษาสังเกต 

2. การศกึษาสังเกตการบรหิารจัดการภายในโรงเรยีน 

3. การสังเกตการสอนและการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

4. การวางแผนจัดทําโครงงานทางวิชาการ   

5. การปฏบิัตงิานในบทบาทผูชวยครู 

6. การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาสังเกตและมี

สวนรวม 

7.  การจัดทํารายงานการศึกษาโดยรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ

บุคลากรในและนอกโรงเรียนและการสังเกตการดําเนนิการ 

สื่อการเรยีนรู 

1. คูมอืการฝกปฏบิัตวิิชาชีพระหวางเรยีน  1         

2. แบบรายงานการปฏบิัตงิานประจําวัน 

3. แบบประเมนิคุณลักษณะความเปนครู  ค.1 

4. แบบประเมินการปฏบิัติงานเปนผูชวยครู  ค.2 

5. แบบประเมินผลงานการปฏบิัตงิานวิชาชีพครู  ค.3 

6. แบบสรุปผลการประเมนิการปฏบิัตงิานวิชาชีพครู  ค.4   

 

การประเมินผล 

 มหีลักการรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. เวลาเขารวมกิจกรรม  ตั้งแตรอยละ  90  จึงจะมสีทิธิ์ไดรับการประเมินผลงาน 

2. ประเมนิผลการเรยีนรูจากผลงานดังนี้ 

1) คุณลักษณะของความเปนครู   10  % 

2) การปฏบิัตงิานเปนผูชวยครู   20  % 

3) โครงงานทางวิชาการ    20  % 

4) รายงานผลการปฏบิัติงานวิชาชีพครู  30  % 

5) การเขารวมการประชุมสัมมนา  20  % 

3. สัดสวนการประเมนิ  จากผูสอน : โรงเรียน  =  70 : 30 

เกณฑการตัดสิน 

  การประเมินผลการเรียนเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยโดยผูเรียน  ตองไดระดับผลการ

เรียนไมตํ่ากวา  C   จึงจะถือวาผานการเรียนในวิชานี้  ผลการเรียนตํ่ากวา  C  นักศึกษาตอง

ลงทะเบยีนเรยีนใหม 
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สวนท่ี  2 

บทบาทหนาท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

 

 

บทบาทหนาท่ีของผูบรหิารโรงเรยีนฝกปฏบิัตงิานวิชาชพีครู 

 ผูบริหารโรงเรียนฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสงเสริม  และ

ประสานงานการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษาครู  สําหรับในขั้นของการ

เปนผูชวยครู  ผูบรหิารโรงเรยีนมบีทบาทสําคัญโดยสรุปดังนี้ 

1. ใหความรวมมอืกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงในการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ครูแกนักศกึษา 

2.  ใหการปฐมนิเทศแนะนําสิ่งตาง ๆ ที่มีประโยชนแกนักศึกษาที่มาเปนผูชวยครูใน

โรงเรยีนของตน 

3. จัดครูที่เหมาะสม  เพื่อทําหนาที่เปนครูพี่เลี้ยงของนักศกึษา 

4. มอบหมายงาน  ควบคุม  ดูแล  และนิเทศการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูของ

นักศกึษาใหดําเนนิไปอยางถูกตองเรยีบรอย 

5. ตดิตามประเมนิผลงานการเปนผูชวยครูของนักศึกษารวมกับครูพี่เลี้ยง  เพื่อนําผล

แจงตอมหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบงึ 

6. ควบคุม  ดูแลความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักศึกษา  ในขณะไปฝก

ปฏบิัตงิานที่โรงเรยีน 

7. ใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  เพื่อปรับปรุงการจัดฝก

ปฏบิัตงิานการเปนผูชวยครู 

 

บทบาทหนาท่ีของครูพี่เลี้ยง 

 ครูพี่เลี้ยง  คือ  ครูที่สอนประจําการอยูที่โรงเรียนฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  ซึ่งผูบริหาร

โรงเรียนมอบหมายใหทําหนาที่แนะนํา  ดูแล  ชวยเหลือในการฝกปฏิบัติงานแกนักศึกษา  

ตลอดจนใหอํานาจการดูแล  ปกครอง  และประเมินผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา  ครูพี่

เลี้ยงจงึมคีวามสําคัญในฐานะเปนตนแบบแหงความเปนครูของนักศกึษา  และมีความสําคัญตอ

นักศึกษาเทียบเทากับอาจารยคนหนึ่งของมหาวิทยาลัย  สําหรับในช้ันเรียนของการเปนผูชวย

ครู  ครูพี่เลี้ยงมบีทบาทสําคัญโดยสรุปดังนี้ 

1. พบนักศึกษา  แนะนําตัว  และทําความเขาใจขอบขายของงานในหนาที่ของ

นักศกึษา 

2. มอบหมายงานที่เหมาะสมใหนักศึกษาพรอมทั้งแนะนําแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง

ตลอดจนขอมูลที่มปีระโยชนแกนักศกึษา 
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3. ควบคุมดูแล  ชวยเหลือการปฏิบัติงานของนักศึกษา  เพื่อใหเกิดความถูกตองและ

เรยีบรอย 

4. ใหคําแนะนํา  ตักเตอืนนักศกึษา  ในกรณทีี่เห็นวาเปนปญหา 

5. ประเมินคุณลักษณะความเปนครูและการปฏิบัติงานเปนผูชวยครูเปนระยะตาม

แบบ   ค.1  และ  ค.  2  และแจงใหนักศกึษาทราบ  โดยเฉพาะในกรณีที่ตองมีการ

ปรับปรุงแกไข 

6. รวบรวมแบบประเมิน  ค.1  และ  ค.2  ของนักศึกษา  และสรุปผลรายงานให

ผูบรหิารโรงเรยีนพจิารณาและสงฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

บทบาทอาจารยผูสอนนักศึกษาผูชวยครู 

1. ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการเขียนรายงานตามแบบบันทึกตาง ๆ ที่

นักศกึษาตองปฏบิัต ิ

2. ใหความรูภาคทฤษฎี  และใหคําแนะนําภาคปฏิบัติแกนักศึกษา  เพื่อใหเกิดความ

พรอมในเรื่องที่จะฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  ในชวงของการจัดกิจกรรมการ

ประชุมสัมมนา 

3. ควบคุมดูแลความประพฤตแิละการปฏบิัตตินของนักศึกษา  ในขณะไปปฏิบัติงานที่

โรงเรยีน  โดยประสานงานกับทางโรงเรยีนอยางใกลชิด 

4. นเิทศ  ตดิตามผล  และประเมนิผลการฝกปฏบิัตงิานวิชาชีพครูของนักศึกษาทุกคน

ในหนวยงานโรงเรยีนที่รับผิดชอบตามแบบประเมนิ  ค.3 และ ค.4   

5. ประเมินผลสรุป  โดยรวบรวมคะแนนจากการประเมินผล  ค.1 – ค.4  ลงในแบบ

สรุปผลการประเมนิผลการฝกปฏบิัตวิิชาชีพระหวางเรียน  1  หรือ  ค.5  เพื่อนําสง

ฝายฝกประสบการณวชิาชีพครู 

 

บทบาทหนาท่ีของนักศึกษาผูชวยครู 

 นักศึกษาเปนผูที่จะออกไปฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  โดยการนําความรูภาคทฤษฎีที่เรียน

ไปวิเคราะหเปรียบเทียบ  และลงมือปฏิบัติ  รวมกับบุคลากรประจําในโรงเรียนที่เปนหนวยฝก

ปฏบิัตงิานวชิาชีพครู  ดังนัน้  นักศกึษาจงึมบีทบาทหนาที่ตองปฏบิัตติามขัน้ตอนดังนี้ 

1. รับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  และโรงเรียนซึ่งเปน

สถานฝกปฏบิัตงิานวชิาชีพครูตามลําดับ 

2. ศึกษารายละเอียดในคูมือการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  และเอกสารอื่นที่อาจารย

ผูสอน แนะนําใหศกึษาเพิ่มเตมิ 

3. พบครูพี่เลี้ยง  เพื่อขออนุญาตศึกษาสังเกต  และมีสวนรวมชวยปฏิบัติงาน  และ

พูดคุยทําความเขาใจขอบขายงานในหนาที่ของนักศกึษาผูชวยครู 
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4. ปฏิบัติหนาที่ไดรับมอบหมายในความดูแลของครูพี่เลี้ยง  ผูบริหารโรงเรียนและ

อาจารยผูสอน ใหเปนไปดวยความเหมาะสมและเรยีบรอย 

5. ปรึกษาหารือรับคําแนะนําในการปฏิบัติตน  และการปฏิบัติงานจากครูพี่เลี้ยง  

ผูบรหิารโรงเรยีนและอาจารยผูสอน  

6. ปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะ  และการปฏิบัติตนดานตาง ๆ ใหเปนแบบอยางที่ดี

ของการเปนครู 

7. บันทกึผลการปฏบิัตงิาน  และเขียนรายงานผลสงใหครูพี่เลี้ยง  และอาจารยผูสอน

ตรวจอยางสมํ่าเสมอ  ตามชวงเวลาที่นัดหมาย 

8. รวมประชุมสัมมนาตามที่มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบงึกําหนด 

9. บันทึกการปฏิบัติงานประจําวันในรายงานการปฏิบัติงานประจําวันที่ฝายฝก

ประสบการณวชิาชีพจัดให 

10. สงรายงานโครงงานทางวชิาการใหอาจารยผูสอน 
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สวนที่  3 

แนวปฏบิัตงิานของนักศึกษาผูชวยครู 

 

 

 

 นักศึกษาที่ออกไปฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  ในขั้นตอนเปนผูชวยครู  จะตองปฏิบัติงานไป

พรอมกันใน  2  ลักษณะคอื 

1. งานการศึกษาและสังเกต  เปนการหาประสบการณทั่วไปในโรงเรียนที่เปน

หนวยฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  โดยวิธีไปดู  ไปฟง  ซักถาม  ศึกษาเอกสารของโรงเรียน  และ

ตดิตามสังเกตตามรายการที่มหาวทิยาลัยฯ  กําหนดและเขยีนรายงานสงดังนี้ 

  

รายการศึกษา / ปฏบิัต ิ แนวปฏบิัติ 

1. การบูรณาการความรูทัง้หมดมาใชในการ

จัดการเรยีนรู 

 

1.ศกึษาเอกสาร  สังเกตและสอบถามจาก

ผูบรหิารหรอืครูในโรงเรยีน 

2.เขยีนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่  

2.การวางแผนการศกึษาผูเรยีน 1.ศกึษาเอกสารการสรางเครื่องมือ สราง

เครื่องมอื ศกึษาผูเรยีน รวบรวมขอมูล 

2.เขยีนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่  

3.การมสีวนรวมในการจัดการเรยีนรู 1.สังเกตการปฏิบัตกิารสอนของครูจาก

อาจารยพี่เลี้ยง ไดแก การวางแผนการสอน 

การเตรยีมการสอน การวัดประเมนิผล โดย

การซักถามและสังเกตการสอนของอาจารยพี่

เลี้ยง 

2.ศกึษาและสังเกตงานที่อาจารยพี่เลี้ยงปฏบิตัิ 

3.เขยีนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่  

4.การทําโครงงานทางวิชาการ 1.ศกึษา สงัเกตและสอบถามสภาพปญหาของ

ช้ันเรยีนเพื่อจัดทําโครงงานทางวชิาการ 

2.เขยีนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่  

5.สรุปและขอเสนอแนะ 1.รวบรวมผลการดําเนินงานที่นักศึกษาไดไป

ศกึษาสังเกตและมสีวนรวมในการปฏบิัตงิาน

วชิาชีพครู 

2.เขยีนรายงานตามประเด็นที่กําหนดในบทที่  
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2. งานการมีสวนรวม  เปนการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในฐานะผูชวยครู  โดย

การไปชวยครูพี่เลี้ยงปฏบิตัิงานในหนาที่ครูบางประการที่ไมใชงานสอนโดยตรงตามตารางสอน  

และเขยีนบันทกึเพื่อรายงานการปฏบิัตงิานประจําวัน  ดังมรีายการปฏบิัตงิานดังนี้ 

 

รายการศึกษา / ปฏบิัต ิ แนวปฏบิัติ 

1.  การปฏบิัตงิานเปนผูชวยครู 1.  ศึกษาวธิกีารปฏบิัตงิานใหเขาใจชัดเจนและชวยครูพี่เลี้ยง 

 1.1  งานธุรการช้ันเรยีน      ปฏบิัตงิานหรอืฝกปฏบิัตงิาน 

   -  ทําบัญชีเรยีกช่ือ/สมุดประจําช้ัน 2.  เขยีนบันทกึการปฏบิัตงิานประจําวัน 

     /สมุดประจําวิชา  

  -  จัดทําขอมูลสถติิ  

  -  บันทกึแบบฟอรมอื่น ๆ      

2.  งานสนับสนุนการเรยีนการสอน 1.  ศกึษาแนวปฏบิัตจิากครูพี่เลี้ยงและชวยปฏบิัตงิานที่ครู 

 -  ชวยเตรยีมสื่อการสอน / จัดปาย      พี่เลี้ยงมอบหมายใหดทีี่สุด 

    นเิทศ 2.  เขยีนบันทกึการปฏบิัตงิานประจําวัน 

 -  ชวยตรวจแบบฝกหัด  

 -  ชวยสอนซอมเสรมิรายบุคคลหรอื  

    กลุมยอย  เปนตน  

 -  ชวยเตรยีมเครื่องมอืวัดผลและอื่น ๆ  

3.  งานการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน 1.  ศึกษาแนวปฏบิัตงิานตาง ๆ จากครูพี่เลี้ยงและรวมปฏบิัติ 

      งานตามที่ครูพี่เลี้ยงมอบหมายให 

2. เขยีนบันทกึการปฏบิัตงิานประจําวัน 

  

 

   ในกรณีที่ นักศึกษาผูชวยครูเรียนมาทางวิชาสายเทคนิคการศึกษา  เชน  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  การวัดผลการศึกษา  จิตวิทยาการแนะแนว  

บรรณารักษศาสตร  เปนตน  ใหทางโรงเรียนมอบหมายกิจกรรมที่เนนการฝกประสบการณที่

ตรงกับวชิาเอกของนักศกึษาเปนพเิศษดวย 

   สําหรับงานการมีสวนรวมนี้  นักศึกษาตองเขียนบันทึกการปฏิบัติงาน

ประจําวันลงในสมุดที่เตรียมไว  แลวนําสงครูพี่เลี้ยงตรวจทุกวันที่ไปปฏิบัติงาน  ในชวงเวลา

กอนกลับจากโรงเรยีน  และสงอาจารยผูสอน ตรวจสอบตามกําหนดที่อาจารยผูสอนนัดหมาย  

สวนรายงานตามแบบบันทึกอื่น ๆ นั้นจะตองสงใหอาจารยผูสอนตรวจตามกําหนดที่ฝายฝก

ประสบการณกําหนดนัดหมาย  
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3.  การสัมมนา  การสัมมนาเปนวธิกีารแลกเปลี่ยนความรู   และประสบการณที ่

นักศึกษาไดจากการศึกษาสังเกต  และมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในโรงเรียน  

โดยนักศึกษาตองรวมสัมมนาเปนระยะ ๆ ภายหลังจากไดศึกษาสังเกตและมีสวนรวมในการ               

ฝกปฏบิัตงิานวชิาชีพครูในโรงเรยีนแลว 
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สวนที่  4 

เคาโครงการเขยีนรายงานและแบบรายงานผล 

 

 

 เมื่อนักศึกษาลงมือปฏิบัติงานไประยะหนึ่งแลว  จะตองรายงานสิ่งที่ศึกษาและสังเกต  

และการมีสวนรวมชวยครูพี่เลี้ยงปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ซึ่งรายงานนี้ใหจัดทําเปนรูปเลมรวมกัน

เปน  1  เลม  เรื่องที่รายงานใหเขียนเรียงลําดับตามหัวขอที่กําหนดในแบบรายงาน  และสง

รายงานการปฏิบัติงานประจําทุกวันที่ไปศึกษาสังเกตและมีสวนรวม  โดยสงใหครูพี่เลี้ยงตรวจ

พิจารณาความถูกตองและลงนามกอนหรือสงใหฝายบริหารโรงเรียนตรวจดวย  แลวจึงสงให

อาจารยผูสอนตรวจพจิารณาและลงนามตอไป 

 

  1.  แบบหนาปกรายงาน 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มประวัตสิวนตัวนักศกึษา (1 หนา) 

  

 

 

 

รายงานผลการฝกปฏบิัตวิิชาชีพระหวางเรยีน  1       

การเปนผูชวยครู (Practicum 1 ) 

 

หนวยโรงเรยีน............................................อําเภอ............................จังหวัด………………... 

 

 

 

 

นาย/นางสาว…………………………………………………………………………………………… 

สาขาวิชา.......................................................รหัสประจําตัว……………………………… 

 

 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบงึ 

ภาคเรยีนที่...............ปการศกึษา............................... 

 

รูปนักศกึษา 
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 2.  เคาโครงการเขียนรายงาน  รายงานที่นักศึกษาจัดทําใหเสนอเนื้อหาเปนบท  

เรียงลําดับเนื้อหา  กอน – หลัง  ตั้งแตบทที่  1 – บทที่  5  พรอมทั้งมีคํานํากับบทสรุปดัง

เสนอแนะไวในเคาโครงตอไปนี้ 

 

คํานํา 

 

 

สารบัญ 

 

 

บทท่ี  1 

        การบูรณาการความรูท้ังหมดมาใชในการจัดการเรยีนรู 

1. หลักสูตรแกนกลาง 

2. หลักสูตรสถานศกึษา 

                     3. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู 

                             บทท่ี  2 

                         การวางแผนการศึกษาผูเรยีน 

1. การศกึษาเครื่องมอื 

2. การสรางเครื่องมอื 

3. การรวบรวมขอมูล 

4. การนําเสนอผลการศกึษา 

                            บทท่ี  3 

                      การมสีวนรวมในการจัดการเรยีนรู 

1.  การเปนครูผูชวย 

2. งานธุรการในช้ันเรยีน 

3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

 

                                      บทท่ี  4 

                          การทําโครงงานทางวชิาการ 

1. ศกึษาสภาพปญหาของช้ันเรยีน 

2. จัดทําโครงงานทางวชิาการ 
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บทท่ี  5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

  

1. สรุปผลการศกึษาสังเกต 

2. สรุปผลการมีสวนรวม 

2.1 ในฐานะผูชวยครู 

2.2 การจัดทําโครงการกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน 

3. สรุปผลการสัมมนา 

4. คุณคาที่ไดรับจากการปฏบิัตงิานวิชาชีพครูในครั้งนี้ 

4.1 ดานความรู 

4.2 ดานทักษะวชิาชีพครู 

4.3 ดานเจตคติตอวชิาชีพครู 

4.4 ดานคุณลักษณะความเปนครู 

5. ขอเสนอแนะ 

5.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตนเอง 

5.2 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงงาน 

5.3 ขอเสนอแนะตอโรงเรยีน 

5.4 ขอเสนอแนะตอฝายฝกประสบการณวชิาชีพครู  คณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัย

ราชภัฏหมูบานจอมบงึ 
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สวนที่  5 

การประเมนิผลการปฏบิัตงิานวิชาชพีครู 

 

 

 

ระเบียบในการประเมนิผลการปฏบิัตงิานวชิาชพีครู 

 การประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพระหางเรียน  1   ซึ่ ง จัดอยู ในกลุมวิชาการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูตามหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตร ี 

(หลักสูตร  5  ป)  ยดึขอบังคับสภามหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  วาดวยการประเมินผล  

กําหนดไววา  การประเมนิผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในแตละชุดวิชานั้น  มีการประเมิน

ในระดับคาคะแนน  8  ระดับ  ถาไดระดับคะแนนต่ํากวา  “C”  ถือวาสอบตก  นักศึกษาจะตอง

ลงทะเบยีนเรยีนใหม  ถาไดรับการประเมนิผลตํ่ากวา  “C”  เปนครัง้ที่  2  ถือวาหมดสภาพการ

เปนนักศกึษา 

 

หลักของการประเมนิผล 

 การฝกประสบการณการปฏบิัตงิานวชิาชีพครูมีหลักการของการประเมนิผลที่ยดึถอืดังนี้ 

1. เปนการประเมนิผลเพื่อพัฒนาสมรรถภาพดานตาง ๆ ในการเปนครู  โดยถือวาเปน

การประเมินเพื่อวินิจฉัยขอดี  และขอควรปรับปรุงเปนชวง ๆ หรือเปนลําดับ

ขัน้ตอนอยางตอเนื่องกัน  ซึ่งจะชวยใหนักศกึษาครูไดทราบผลการประเมินและการ

ปรับปรุง  หรอืพัฒนาสมรรถภาพในการเปนครูไดเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับแลวจึงมีการ

ประเมนิผลเพื่อตัดสนิความสามารถนัน้ ๆ ในภายหลัง 

2. เปนการประเมินผลแบบอิงเกณฑ  โดยการตัดสินผลแตละแบบประเมินจะตอง

พจิารณาไปตามเกณฑที่กําหนดไวลวงหนา 

3. เปนการประเมินสมรรถภาพของนักศึกษาใหครอบคลุมในหลาย ๆ ดาน  ทั้งดาน

ความรู  เทคนิควิธี  และคุณลักษณะ  โดยอาศัยผูประเมินสองฝาย  ทั้งฝายของ

มหาวทิยาลัยและโรงเรยีนที่เปนเครอืขายวชิาชีพครู 

  

จุดประสงคของการประเมนิผลการปฏบิัตงิานวชิาชพีครู 

 การประเมนิผลการปฏบิัตงิานวชิาชีพครู  มจุีดประสงคสําคัญ  2  ประการ  คอื 

1. เพื่อประเมนิความกาวหนาในการปฏบิัตงิานของนักศกึษาครูอยางตอเนื่องกัน

ตลอดเวลา  โดยนักศกึษาครูไดทราบผลการปฏบิัติและพัฒนาตนเองจนบรรลุผล

ตามเกณฑที่กําหนด 
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2. เพื่อตัดสนิผลรวมของการปฏบิัตงิานวิชาชีพครูในแตละขัน้ตอนหลังจากนักศกึษา

ไดรับการพัฒนาความสามารถจนนาพอใจแลว 

 

จุดประสงคของการประเมนิผลการปฏบิัตงิานเปนผูชวยครู 

1. เพื่อใหนักศกึษาไดปรับปรุงและพัฒนาตนเองทางดานคุณลักษณะการปฏบิัตติน 

2. เพื่อใหทราบวานักศึกษามีความสามารถในการศึกษาและสังเกตเกี่ยวกับโรงเรียน

ไดถูกตองตามแนวทางที่กําหนดหรอืไม  เพยีงใด  และใหการปรับปรุงแกไข 

3. เพื่อใหทราบวานักศึกษามีความสามารถในการชวยปฏิบัติงานในหนาที่ครูไดดี

หรอืไม  เพยีงใด  และใหการปรับปรุงแกไข 

4. เพื่อสรุปตัดสนิผลการปฏบิัตงิานเปนผูชวยครู 

 

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตงิานเปนผูชวยครู 

1. รายการที่ตองประเมนิจะพจิารณาจากแบบประเมนิ  ซึ่งม ี 4  แบบ  คอื   

 ค.1 แบบประเมนิคุณลักษณะความเปนครู 

 ค.2 แบบประเมนิการปฏบิัตงิานเปนผูชวยครู 

 ค.3 แบบประเมนิผลงานการปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 

 ค.4 แบบประเมนิผลการดําเนินโครงงานทางวิชาการ 

  ประเมินผลการเขารวมประชุมสัมมนา อยูในดุลยพินิจของอาจารย

ผูสอน 

2. ผูที่ทําหนาที่ประเมนิผลการฝกประสบการณจะม ี 2  ฝาย  คอื  ฝายโรงเรียนที่เปน

หนวยฝกประสบการณ  และฝายมหาวิทยาลัย  ฝายโรงเรียนจะประเมินโดยครูพี่

เลี้ยงประจําตัวนักศึกษาสําหรับฝายมหาวิทยาลัย  จะประเมินโดยอาจารยผูสอน

ประจําหนวยโรงเรียนแตละแหง  ดังนั้นจึงสรุปไดวา  ครูพี่เลี้ยงจะทําการประเมิน

เฉพาะนักศึกษาที่ตนปฏิบัติงานเทานั้น  แตอาจารยผูสอนประจําหนวยจะทําการ

ประเมนินักศกึษาทุกคนที่ฝกปฏบิัตงิานในโรงเรยีนนัน้ 

3. ผูประเมินแตละฝายจะกํากับการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยางใกลชิด  และ

ปรับปรุงแกไขสิ่งที่บกพรอง  แลวทําการสรุปตัดสินผลการประเมินลงในแบบ

ประเมินใหครบแลวสงใหฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู  ซึ่งจะนําสงตอให

อาจารยผูสอนเพื่อนํามาพจิารณาสรุปตัดสนิผลการฝกประสบการณตอไป 

 

เอกสารและผลงานที่นักศึกษาจะตองนําสงอาจารยผูสอนเพื่อประเมนิผลการศึกษา  มดีังน้ี 

1. รายงานผลการปฏบิัตงิานวิชาชีพครู 

2. รายงานการปฏบิัติงานประจําวัน 
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เอกสารที่ครูพี่เลี้ยงจะตองนําสงอาจารยผูสอนเพื่อประเมนิผลการศึกษา  มดีังน้ี 

1. แบบประเมนิคุณลักษณะความเปนครู  (ค.1) 

2. แบบประเมนิการปฏบิัตงิานเปนผูชวยครู  (ค.2) 

 

กระบวนการรวบรวมคะแนนและสงผลการประเมนิ 

1. ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนที่เปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  ใหนํา  ค.1  และ  ค.2  

สงผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่

เพื่อสงไปยังฝายฝกประสบการณวชิาชีพครู  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบงึ 

2. อาจารยผูสอน ประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู  1  จากเอกสารรายงานใน

แบบประเมนิ  ค.3 และค. 4  จากนัน้รวบรวมคะแนนจากแบบประเมินใน  ค.1 – ค.

4  ลงในแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานวิชาชีพครู  1  (ค.5)  อนึ่ง  การ

ดําเนินการสงผลการประเมิน  ตลอดจนการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับ

เอกสารนี้  ใหดําเนนิการในลักษณะเอกสารลับของราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. นักศึกษาตองแตงกายเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ใหถูกตองตามระเบียบ  ตลอดระยะเวลาการฝกประสบการณวชิาชีพครู 

2. นักศึกษาตองมีเวลาฝกประสบการณในหนวยฝกครบรอยละ 100  ของเวลาที่

กําหนด 
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แบบประเมนิคุณลักษณะความเปนครู 

ช่ือนักศกึษา  :  ………………………………………………………………….สาขาวิชา................................. 

รหัสประจําตัว.................................................เปนผูชวยครูช้ัน................................................ 

ครูพี่เลี้ยงช่ือ…………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

คําชี้แจง      

1. ผูประเมนิ : ครูพี่เลี้ยง  หัวหนาหมวดวชิา / หัวหนาสายช้ัน / ผูบรหิารโรงเรยีน / ผูไดรับมอบหมาย 

2. การประเมิน : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองระดับคุณภาพ  (5  =  ดีมาก  /4  

=  ด ี/   3  =  ปานกลาง / 2  =  พอใช / 1  =  ควรปรับปรุง) 

3. กรณนัีกศกึษาไดผลการประเมินตํ่ากวา  2  ในรายการใด  โปรดไดใหขอคดิ  ประกอบดวย           

  ท่ี  รายการประเมิน 
คะแนนผลการประเมนิ 

ขอคิดเห็นประกอบ 
1 2 3 4 5 

1. การแตงกาย       

2. กรยิามารยาท       

3. การวางตนในฐานะครู       

4. การปฏบิัตตินตามระเบยีบวนัิย       

5. ความตรงตอเวลา       

6. ความม่ันคงทางอารมณ       

7. ความมนี้ําใจเอื้อเฟอเผ่ือแผ       

8. ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย       

9. การมมีนุษยสัมพันธที่ดี       

10. การเอาใจใสใฝรูงานครู       

11. มารยาทในการพูด – ฟง       

12. ความสามารถในการสื่อสารกับนักเรยีนและผูอื่น       

รวม  

คะแนนเฉลี่ย คะแนนที่ได     
60
10

   =          คะแนน 

สรุปผลการประเมนิ ไดคะแนน...............................................คะแนน 

    ลงช่ือ......................................................ครูพี่เลี้ยง 

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

    ลงช่ือ.......................................................ผูบรหิารหรอืผูที่ไดรับมอบหมาย 

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

                  ……..…/…….……/…….…… 

ค.1 
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แบบประเมนิการปฏบิัตงิานเปนผูชวยครู 

ช่ือนักศกึษา : …………...........…………………สาขาวิชา..........................รหัสประจําตัว.................... 

เปนผูชวยครูช้ัน.....................................................ครูพี่เลี้ยงช่ือ.............................................. 

คําชี้แจง 

1. ผูประเมนิ : ครูพี่เลี้ยง การประเมนิ : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองระดับคุณภาพ   

2. กรณนัีกศกึษาไดผลการประเมินตํ่ากวา  2  ในรายการใด  โปรดไดใหขอคดิ  ประกอบดวย           

 ท่ี  รายการประเมิน 
คะแนนผลการประเมนิ 

ขอคิดเห็นประกอบ 
1 2 3 4 5 

   การปฏบิัตงิานในฐานะผูชวยครู 

1 การชวยดูแลช้ันเรยีน       

2 การชวยเตรยีมสื่อการสอน       

3 การปฏบิัตงิานธุรการในช้ันเรยีน       

4 การปฏิบัตงิานที่ไดรับมอบหมาย       

รวม  

 

 

สรุปผลการประเมนิ ไดคะแนน....................................คะแนน  (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 

           ลงช่ือ..........................................อาจารยผูสอน 

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

            ลงช่ือ........................................ผูบรหิารหรอืผูที่ไดรับมอบหมาย 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค.2 
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แบบประเมนิผลการดําเนินโครงงานทางวชิาการ 

 

ช่ือนักศึกษา : …………...........…………………สาขาวชิา.............................รหัสประจําตัว........................ 

เปนผูชวยครูช้ัน.....................................................ครูพี่เลี้ยงชื่อ.................................................................... 

คําชี้แจง 

1. ผูประเมิน : อาจารยผูสอน การประเมิน : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองระดับ

คุณภาพ   

2. กรณนัีกศกึษาไดผลการประเมินตํ่ากวา  2  ในรายการใด  โปรดไดใหขอคดิ  ประกอบดวย           

 ท่ี  รายการประเมิน 
คะแนนผลการประเมนิ 

ขอคิดเห็นประกอบ 
1 2 3 4 5 

1 มกีารวางแผนการดําเนนิงานที่ด ี       

2 การดําเนนิงานตามแผน       

3 การบรหิารจัดการมปีระสทิธภิาพ       

4 ใชทรัพยากรอยางประหยัด       

5 ระยะเวลาในการดําเนนิงานเหมาะสม       

6 นักเรยีนไดมสีวนรวมในกจิกรรม       

7 มกีารวัดประเมนิผลอยางเหมาะสม       

8 ประโยชนที่นักเรยีนไดรับจากกจิกรรม       

9 การบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงงาน       

10 สรุปรายงานผลโครงการ       

รวม  

คะแนนเฉลี่ย คะแนนที่ได     
50
20

   =          คะแนน  

(อาจารยผุสอนประเมนิ) 

 

สรุปผลการประเมนิ ไดคะแนน....................................คะแนน  (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 

           ลงช่ือ..........................................อาจารยผูสอน 

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

              ........../.............../.................  
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แบบประเมนิผลงานการฝกปฏบิัตวิชิาชพีระหวางเรียน  1       

 

ช่ือนักศกึษา : …………………………………………สาขาวชิา....................................................... 

รหัสประจําตัว...............................................เปนผูชวยครูช้ัน............................................... 

ครูพี่เลี้ยงช่ือ.......................................................................................................................... 

คําชี้แจง 

1. ผูประเมนิ : อาจารยนเิทศกของมหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบงึ 

2. การประเมิน : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองระดับคุณภาพ  (5  =  ดีมาก  

/4  =  ด ี/   3  =  ปานกลาง / 2  =  พอใช / 1  =  ควรปรับปรุง) 

3. กรณีนักศึกษาไดผลการประเมินตํ่ากวา  2  ในรายการใด  โปรดไดใหขอคิด  

ประกอบดวย           

 

  ท่ี  รายการประเมิน 
คะแนนผลการประเมนิ 

ขอคิดเห็นประกอบ 
1 2 3 4 5 

1. รายงานบทที่  1       

2. รายงานบทที่  2       

3. รายงานบทที่  3       

4. รายงานบทที่  4       

5. รายงานบทที่  5       

รวม คะแนนที่ได X
50
20

=         คะแนน 

 

 

สรุปผลการประเมนิ ไดคะแนน..............................คะแนน 

    ลงช่ือ................................................. 

        (................................................)  อาจารยผูสอน 

        ................/............./................. 
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แบบสรุปผลการประเมนิการฝกปฏบิัตวิชิาชพีระหวางเรยีน  1       

 

ช่ือ – สกุลนักศกึษา..........................................................สาขาวชิา......................................... 

รหัสประจําตัว...................................................ช่ืออาจารยผูสอน............................................ 

ศกึษาสังเกตและมสีวนรวมที่โรงเรยีน…………………………………………………………………………………………. 

ช่ือผูบรหิารโรงเรยีน......................................................ช่ือครูพี่เลี้ยง....................................... 

คําช้ีแจง 

1. รายการประเมนิในขอ  1 , 2  และ  3  เปนผลการประเมนิที่ไดจากครูพี่เลี้ยงหรือจาก

โรงเรยีนที่เปนสถานฝกประสบการณวชิาชีพครู  มสีัดสวนคะแนนเทากับรอยละ  30  

ของคะแนนเต็ม  รายการประเมนิในขอ  3  และขอ  4  เปนผลการประเมนิจาก

อาจารยนเิทศก  มสีัดสวนคะแนนรอยละ 70  ของคะแนนเต็ม 

2. เกณฑการประเมินผล  มดีังนี้ 

 85 – 100  คะแนน  =  A  79 – 84  คะแนน  =  B          73 – 78   คะแนน  =  B 

 67 – 72   คะแนน  =  C+ 61 – 66  คะแนน  =  C  (คะแนนตํ่ากวา  C  ไมผาน) 

 

 

รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

1.  คุณลักษณะของความเปนครู 10   

2.  การปฏบิัตงิานเปนผูชวยครู 20   

3.  รายงานผลการปฏบิัตงิานวชิาชีพครู 30   

4. โครงงานทางวชิาการ 20   

5.  การเขารวมการประชุมสัมมนา 20   

รวม 100   

 

สรุปผลการประเมนิ  ไดระดับ.............................................................. 

           ลงช่ือ................................................... 

       (...................................................)  อาจารยผูสอน 

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