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ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สำรบัญ
หน้ำ
คานา...................................................................................................................................
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ……...........
ตอนที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง.........................................................
ตอนที่ 3 แนวปฏิบัติงานของนักศึกษา..............................................................................
ตอนที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู.............................................................
ภาคผนวก

ก
1-5
6-7
8-9
10-21
22-49

ตอนที่ 1
แนวทางการจัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
แนวคิดในการจัดประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตครูในมิติใหม่
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ มีปรีชาสามารถในการจัดการศึ กษา และการจัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ โดยกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ดังนี้
1) มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูง
ต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม
2) มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการทางานร่วมกันกับ
ผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม
3) มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธี
การศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่
4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
5) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ
วิช าชีพและสั งคมอย่ า งมีเหตุผ ลที่ส มเหตุส มผล โดยการบูร ณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุ
วิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
6) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลายและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สมรรถนะของตนอยู่เสมอ
การจัดโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ได้กาหนดโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยกลุ่มวิชา
จานวน 5 กลุ่ม หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป
จานวน
30
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
60
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาความรู้วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
31
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
12
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ในกลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Training) ซึ่งประกอบด้วย
4 รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนครบทุกรายวิชา ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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รหัสวิชา
1002802
1003802
1003804
1004805

ชื่อชุดวิชา
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
(Practicum I)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
(Practicum II)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
(Internship III)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(Internship )
รวม

หน่วยกิต
2(90)
2(90)
2(90)
6(540)
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หลักการของการจัดประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
การจัดประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพครูยึดหลักการ ดังนี้
1. เรียนรู้ หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครอบคลุมและนาไปใช้ได้ มีการประสาน
เชื่อมโยงและการบูรณาการการเรียนภาคทฤษฎีให้ควบคู่กับการฝึกภาคปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา
2. มุ่งฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงให้มากที่สุด
3. มุ่งฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานวิชาชีพครูเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร
จุดประสงค์ของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1. เพื่อให้ นั กศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ และแสดงคุ ณลั กษณะของครูที่ มีความรักและศรัท ธาในวิช าชี พ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ครู งานในหน้าที่ครู ศึกษา ทาความเข้าใจบริบทของ
สถานศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่ วมกับครูพี่เลี้ยงในการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และนาเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครู
มืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก
5. เพือ่ ให้นักศึกษาได้ฝึกบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ถอดบทเรียนจากประสบการณ์
การเรียนรู้ในสถานศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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รายวิชา 1002802 การฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (Practicum 1) 2(90)
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาอธิบายรายวิชา
1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
2(90)
Practicum I
คุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
ต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทบาทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจาชั้นในสถานศึกษาเข้ าใจบริบทชุมชน
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี
(Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอก
สถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครูถอดบทเรียนจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะวิชา
รายวิชาบังคับวิชาชีพครูด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/ปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
1.คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2. งานในหน้าที่ครู บริบทของสถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
4. การถอดบทเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์และนาเสนอแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง
การจัดการเรียนรู้
1. ปฐมนิเทศนักศึกษา ชี้แจงรายละเอียด การฝึกปฏิบัติวิชาเรียนระหว่างเรียน 1
2. ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยครู ณ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และจัดทาเป็นข้อมูลเป็นรายบุคคล
3. จัดทารายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบการศึกษารายกรณี
5. สรุปผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
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กิจกรรมการฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 1
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1. ศึกษาสังเกตเกี่ยวกับ (1) สภาพทั่วไปของโรงเรียน (2) โครงสร้างการบริหารโรงเรียน (3)
งานวิชาการ (4) งานในหน้าที่ครูผู้สอน (5) งานในหน้าที่ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา (6) การสอนของครู
(7) การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (8) งานบริหารบุคคล (9) งานงบประมาณ (10) งานบริหารทั่วไป
(11) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2. มีส่วนร่วม โดยการเป็นผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงด้านการเรียนการสอน เช่น ช่วยเตรียมสื่อการเรียนรู้
การตรวจแบบฝึกหัด จัดป้ายนิเทศ สอนซ่อมเสริม ปฏิบัติงานธุรการในชั้นเรียน เช่น ทาบัญชีเรียกชื่อ สมุด
ประจาชั้น สมุดประจาวิชา จัดทาข้อมูลสถิติ บันทึกแบบฟอร์มต่าง ๆ ปฏิบัติงานอื่น ๆ เช่น กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันสาคัญ กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด การบริการอาหารกลางวัน เป็นต้น
การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม นั กศึกษาจะต้องเขียนบันทึกผลการศึกษาสังเกตและการมี
ส่วนร่วมลงในแบบบันทึกการฝึ กปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 การศึกษาสั งเกตและการมีส่ วนร่วมที่
คณะครุศาสตร์กาหนดไว้แล้วให้ครูพี่เลี้ยงลงนามรับรองทุกครั้ง
3.นักศึกษาจัดทารายงานการศึกษารายกรณี (จัดทาเป็น รายบุคคล) โดยเลือกศึกษาผู้เรียนใน
โรงเรียนที่นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จัดทาเป็นรายงานการศึกษารายกรณีแบบเต็ม
รูปแบบ
นอกจากการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมแล้วนักศึกษาจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อน
ออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 และเข้าร่วมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อร่วมกันการถอด
บทเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ตลอดจนการนาเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง
เมื่อเสร็ จ สิ้น การฝึ กเพื่อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดจากการฝึ กเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปใช้ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จะใช้สถานที่ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึก
ผู้ประเมินจะมี 2 ฝ่ ายคือ ฝ่ายโรงเรียน นักศึกษาจะได้รับการประเมินโดยครูพี่เลี้ยงและผู้บริหาร
สถานศึกษา หรื อผู้ ที่ไ ด้รั บ มอบหมาย ฝ่ า ยมหาวิทยาลั ย โดยคณะครุศาสตร์ นักศึก ษาจะได้รั บการ
ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย
เมื่อทั้ง 2 ฝ่าย ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยจะนาคะแนนทั้ง 2
ฝ่ายมารวมกัน แล้วตัดสินผลการฝึกออกมาเป็นเกรด ถ้านักศึกษาได้ผลการฝึกตั้งแต่ C ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
การฝึก แต่ถ้าได้ผลการฝึกต่ากว่า “C” ถือว่าไม่ผ่านการฝึก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อฝึกใหม่และจะ
ไม่ได้ฝึกวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ในภาคเรียนถัดไป
ส่วนรายละเอียดของการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียน 1 จะปรากฏอยู่ในแบบประเมินต่าง ๆ (ปว.1-ปว.4)

5
การประเมินผล มีหลักการรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลงาน
2. ประเมินผลการเรียนรู้จากผลงาน ดังนี้
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลงาน ดังนี้
1. แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
2. การบันทึกการมีส่วนร่วม
3. รายงานการศึกษารายกรณี
4. การมาปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา
5. การปฐมนิเทศ และการประชุมสัมมนา
เกณฑ์การตัดสิน
การคิดค่าคะแนนใช้วิธีอิงเกณฑ์
90 - 100
คะแนน
85 - 89
คะแนน
80 - 84
คะแนน
75 - 79
คะแนน
70 - 74
คะแนน
65 - 69
คะแนน
60 - 64
คะแนน
0 - 59
คะแนน

=
=
=
=
=
=
=
=

50%
10%
20 %
10%
10 %

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมายเหตุ ประเมินผล/คิดค่าคะแนนโดยวิธีอิงเกณฑ์เนื่องจากผลการเรียนรู้ในรายวิชานี้มุ่งให้เกิดการ
ให้เกิดการพัฒนาในตัวบุคคลเป็นสาคัญ ทุกคนต้องมีสมรรถภาพ/ศักยภาพเพียงพอที่จะไป
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ซึ่งดาเนินการเป็นรายบุคคล
ข้อกาหนดเฉพาะรายวิชา
1. นักศึกษาทีล่ งทะเบียนรายวิชา 1002802 ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ากว่า C
2. จะต้องไม่อยู่ระหว่างการรับโทษหรือต้องทัณฑ์บนจากคณะกรรมการระดับสถาบัน/มหาวิทยาลัย
ในกรณีเกี่ยวกับความประพฤติ
3. จะต้องผ่านกิจกรรมบังคับของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ทุกกิจกรรม
4. ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะครุศาสตร์

ตอนที่ 2
บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ครู พี่ เ ลี้ ย ง อาจารย์ นิ เ ทศก์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง แต่ ล ะฝ่ า ยจะมี บ ทบาทหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
1) ให้การปฐมนิเทศแก่นักศึกษาโดยให้รู้จักบุคลากร สถานที่ และการปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียนรวมทั้งวัฒนธรรมการทางานของโรงเรียน
2) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาสังเกต และการมีส่วนร่วมงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
3) เลื อกสรรบุ คลากรที่ทาหน้าที่เป็นครูพี่ เลี้ ย งตามจานวนนักศึกษาโดย เพื่อเป็นผู้ ที่จะคอย
ช่วยเหลือให้ความรู้ ให้คาปรึกษาหารือ คาแนะนาแก่นักศึกษาครู
4) มอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่ครูพี่เลี้ยงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
5) ประสานงานติ ด ตามผล ให้ ค าปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะแนวทางการปฏิ บั ติ ง านของ
ครูพี่เลี้ยงและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
6) ให้ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็ นแก่ มหาวิทยาลั ยเกี่ยวกับการจัดและดาเนินงานเพื่อพัฒ นา
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
7) เมื่อมีเหตุเกี่ยวข้องกับนักศึกษาอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
ควรแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน
8) ประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษา

บทบาทหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงต่อนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
ครู พี่ เ ลี้ ย ง คื อ ครู ที่ ส อนประจ าการอยู่ ที่ ส ถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น แหล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครู
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้ทาหน้าที่แนะนา ดู แล ช่วยเหลือในการฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษา
ตลอดจนให้อานาจในการดูแล ปกครอง และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ครูพี่เลี้ยงจึงมี
ความสาคัญ ในฐานะเป็นต้นแบบแห่งความเป็นครูของนักศึกษา และมีความสาคัญต่อนักศึกษาเทียบเท่า
กับอาจารย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ครูพี่เลี้ยงควรมีบทบาทสาคัญโดยสรุป ดังนี้
1. พบนักศึกษา แนะนาตัว และทาความเข้าใจขอบข่ายงานในหน้าที่ของนักศึกษา
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2. มอบหมายงานที่เหมาะสมให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยครูในด้านการเรียนการสอน งานธุรการใน
ชั้น เรี ย น งานกิจ กรรมนั กเรี ย น งานบริ การอาหารกลางวัน เป็นต้น พร้อมทั้งแนะนาแนวทางปฏิบั ติ
ที่ถูกต้องตลอดจนให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่นักศึกษา
3. ควบคุ ม ดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความถู ก ต้ อ งและ
เรียบร้อย
4. เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ สั ง เกตการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู พี่ เ ลี้ ย งหรื อ ครู ท่ า นอื่ น
เพื่อบันทึกข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเรียนรู้งานในหน้าที่ครูผู้สอน
5. ให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณี เพื่อจัดทาเป็นรายงาน
6. ให้คาแนะนา ตักเตือนนักศึกษา ในกรณีที่เห็นว่าเป็นปัญหา
10. รวบรวมแบบประเมิน ป.2 และ ป.4 ของนักศึกษา และสรุปผลรายงานให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาพิจารณาลงนามในแบบประเมิน ป.5 เพื่อส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
บทบาทหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย
1. ให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการเขียนแบบบันทึกการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
1 ตามคู่มือฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและงานต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
2. ให้ความรู้ภาคทฤษฎี และให้คาแนะนาภาคปฏิบัติแก่นั กศึกษา เพื่อให้เกิดความพร้อมใน
เรื่ อ งที่ จ ะฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครู ใ นช่ ว งปฐมนิ เ ทศ การนิ เ ทศทุ ก สั ป ดาห์ แ ละการจั ด กิ จ กรรม
ประชุมสัมมนา
3. ควบคุ ม ดู แ ลความประพฤติ แ ละการปฏิ บั ติ ต นของนั ก ศึก ษา ในขณะไปปฏิ บั ติ ง านที่
สถานศึกษาโดยประสานงานกับทางสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด
4. นิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูของนักศึกษาทุกคนในสาขาวิชา
ที่รับผิดชอบตามแบบประเมิน ป.3 ป.6 และ ป.7 (ในสมุดนิเทศและประเมินผล)
5. ประเมินผลสรุป โดยรวบรวมคะแนนจากแบบประเมินผล ป.5 ป.6 ป.7 ลงในแบบ
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (ป.8) (ในสมุดนิเทศและประเมินผล)
6. ตรวจและให้คาแนะนา ปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับรายงานการศึกษารายกรณีของนักศึกษา
ที่นิเทศก์
7. แนะนาและตรวจบันทึกประจาวัน สมุดลงเวลาทุกครั้งที่นักศึกษาส่งและคืนนักศึกษาก่อน
วันออกฝึกฯ ทั้งนี้ให้อาจารย์นิเทศก์นัดหมายเวลาและสถานที่รับ-ส่งสมุดกับนักศึกษา ตลอดจนติดตาม
งานต่าง ๆ ที่ฝ่ายฝึกฯ มอบหมายให้ปฏิบัติ
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ตอนที่ 3 แนวปฏิบัติของนักศึกษา
แนวปฏิบัติของนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาผู้ ที่ อ อกปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ระหว่ า งเรี ย น 1 ให้ น าความรู้ ภ าคทฤษฎี ที่ เ รี ย นไป
วิเคราะห์เปรียบเทียบ และลงมือปฏิบัติ ร่วมกับครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครู ดังนั้น นักศึกษาจึงมีบทบาทหน้าที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. เข้ารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและสถานศึกษาซึ่งเป็น
สถานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูตามลาดับ
2. ออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตามปฏิทินที่กาหนด หากไม่มีความ
จาเป็ น ไม่อนุ ญาตให้ ขาดหรื อลา ทั้งนี้ห ากมีความจาเป็นสามารถขาดหรือลาได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยมี
หลักฐานแนบอย่างชัดเจน
3. ศึ ก ษารายละเอี ย ดในคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครู และเอกสารอื่ น ๆ ที่
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแนะนาให้ศึกษาเพิ่มเติม
4. พบครูพี่เลี้ยง เพื่อขออนุญาตเป็นผู้ช่วยครูในงานด้านต่าง ๆ สังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยง
หรือครูท่านอื่น ๆ
5. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้ความดูแลของครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษาและ
อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเรียบร้อย
6.ปรึ ก ษาหรื อ รั บ ค าแนะน าในการปฏิ บั ติ ต น และการปฏิ บั ติ ง านจากครู พี่ เ ลี้ ย ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย
7. ปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะและการปฏิบัติตนด้านต่าง ๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นครู
8. บันทึกการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู ส่งให้ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย
ตรวจอย่างสม่าเสมอ ตามช่วงเวลาที่กาหนด
9. ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและของสถานศึกษาที่
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนอย่างเคร่งครัด หากนักศึกษาประพฤติผิดระเบียบและข้อบังคับจะพิจารณา
ลงโทษตามมติของคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
10. การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1 นักศึกษาจะต้องเขียนบันทึกประจาวันการมีส่วนร่วมเป็น
ผู้ ช่ ว ยครู ล งในแบบบั น ทึ ก ประจ าวั น ที่ ค ณะครุ ศ าสตร์ ก าหนดให้ แ ละให้ ค รู พี่ เ ลี้ ย งลงนามรั บ รอง
ทุ ก สั ป ดาห์ แ ละส่ ง ให้ อ าจารย์ นิ เ ทศของมหาวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบแก้ ไ ขรวมทั้ ง ให้ ข้ อ เสนอแนะใน
ทุกสัปดาห์และรับคืนก่อนออกฝึกฯ ในทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ให้นัดหมายเวลาและสถานที่กับอาจารย์นิเทศก์
11. จัดทารายงานการศึกษารายกรณี ตามประเด็น /หัวข้อที่ฝ่ายฝึกฯกาหนดและส่งรายงาน
ตามวันเวลาที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกาหนด หากส่งล่าช้าจะถูกหักคะแนนวันละ 1 คะแนน
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12. เข้ารับการตรวจเครื่องแต่งกายจากคณาจารย์ตามวันเวลาที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กาหนด หากไม่เข้ารับการตรวจ โดยไม่มีเหตุผลอันควรจะถูกหักคะแนนครั้งละ 2 คะแนน และหากมีการ
แต่งกายผิ ดระเบี ย บ จะถูก หั กคะแนนรายการละ 1 คะแนน และหั กไม่เกิน 2 คะแนนต่อครั้ ง
ถ้าตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า นัก ศึกษาแต่งกายผิดระเบียบในรายการที่ซ้าเดิมมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป เช่น
นุ่งกระโปรงสั้นเหนือเข่า เป็นต้น กรรมการฝ่ายฝึกฯจะเชิญมาทาบันทึกความผิดเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนเป็นรายกรณี
13. เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศและสั ม มนาทุ ก ครั้ ง หากขาดการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจะถู ก
หักคะแนนครั้งละ 3 คะแนน หากมีความจาเป็นหรือเหตุสุดวิสัยจะพิจารณาเป็นรายๆ และต้องทาการ
ซ่อมเสริมกิจกรรมในภายหลัง
หมายเหตุ การหักคะแนนความประพฤติ การปฏิบัติตน การแต่งกายที่ผิดระเบียบ ฝ่ายฝึกฯจะหักจาก
คะแนนเต็มของการฝึกฯ 100 คะแนน

ตอนที่ 4
การประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
ระเบียบในการประเมินผลการปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรียน 1
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ระหว่ า งเรี ย น 1 ซึ่ ง จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม วิ ช าการ
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ต ามหลั ก สู ต รการผลิ ต ครู ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี) ยึดข้อบังคับสภาประจามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการประเมินผล
กาหนดไว้ว่า การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในแต่ละรายวิชานั้น มีการประเมินในระดับ
ค่าคะแนน 8 ระดับ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่า “ C ” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
ถ้าได้รับการประเมินผลต่ากว่า “ C ” เป็นครั้งที่ 2 ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา

หลักการของการประเมินผล
การฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพครูมีหลักการของการประเมินผลที่ยึดถือ ดังนี้
1. เป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆ ในการเป็นครู โดยถือว่าเป็นการ
ประเมินเพื่อวินิจฉัยข้อดี และข้อควรปรับปรุงเป็นช่วง ๆ หรือเป็นลาดับหรือขั้นตอนอย่างต่อเนื่องกัน ซึ่ง
จะช่วยให้นักศึกษาครูได้ทราบผลการประเมินและการปรับปรุง หรือพัฒนาสมรรถภาพในการเป็น ครูได้
เพิม่ สูงขึ้นตามลาดับจึงมีการประเมินผลเพื่อตัดสินความสามารถนั้น ๆ ในภายหลัง
2. เป็นการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ โดยการตัดสินผลแต่ละแบบประเมินจะต้องพิจารณาไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
3. เป็นการประเมินสมรรถภาพของนักศึกษาให้ครอบคลุมในหลายๆ ด้าน ทั้งด้าน ความรู้
เทคนิควิธี และคุณลักษณะ โดยอาศัยผู้ประเมินสองฝุาย ทั้งฝุายของมหาวิทยาลัย และโรงเรียนที่เป็น
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. รายการที่ต้องประเมินจะพิจารณาจากแบบประเมิน ซึ่งมี 9 แบบ คือ
ป. 1 แบบประเมินคุณลักษณะของความเป็นครู (ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย)
ป. 2 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (ครูพี่เลี้ยง)
ป. 3 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (อาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย)
ป. 4 แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครูพี่เลี้ยง)
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ป. 5 แบบสรุปผลการประเมินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (โรงเรียนเครือข่าย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ป.6 แบบประเมินรายงาน (อาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย)
ป.7 แบบประเมินรายงานผลการฝึกปฏิบัติรายวิชาระหว่างเรียน 1 (อาจารย์นิเทศก์
มหาวิทยาลัย)
ป.8 แบบสรุป ผลการประเมินการฝึกปฏิบัติวิช าชีพระหว่างเรียน 1 (อาจารย์นิเทศก์
มหาวิทยาลัย)
2. ผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินผลการฝึกประสบการณ์จะมี 2 ฝุาย คือ ฝุายสถานศึกษาที่เป็นหน่วย
ฝึกประสบการณ์ และฝุายมหาวิทยาลัย ฝุายสถานศึกษาจะประเมินโดยครูพี่เลี้ยงประจาตัวนักศึกษาแต่
ละคน และผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาหรื อผู้ ที่ไ ด้ รับ มอบหมายเป็ นผู้ ป ระเมิน และรั บรองผลการประเมิ น
สาหรับฝุายมหาวิทยาลัยจะประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์ประจาสาขาวิชา ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ครูพี่เลี้ยงจะ
ทาการประเมิน เฉพาะนักศึกษาที่ตนดูแลและปฏิบัติงานด้ว ยเท่านั้นและผู้บริหารโรงเรียนจะประเมิน
คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาทุกคนที่ไปฝึกปฏิบัติที่โรงเรียน แต่อาจารย์นิเทศก์ประจาสาขาวิชา
จะทาการประเมินนักศึกษาทุกคนในสาขาวิชา
3. ผู้ประเมินแต่ละฝุายจะดูแลกากับการปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และปรับปรุง
แก้ไขสิ่งที่บกพร่อง แล้วทาการสรุปตัดสินผลการประเมินลงในแบบประเมินให้ครบแล้วส่งให้ ฝุายฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

เอกสารและผลงานที่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งน าส่ ง อาจารย์ นิ เ ทศก์ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ประเมิ น ผล
การศึกษามีดังนี้
1. แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
2. สมุดลงเวลาปฏิบัติงานในสถานศึกษา
3. รายงานการปฏิบัติงานประจาวัน
4. รายงานการศึกษารายกรณี
กระบวนการรวบรวมคะแนนและส่งผลการประเมิน
1. ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูให้นาผลการประเมินตาม
แบบประเมิ น ปว 1 ส่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาเพื่อ ลงนามรั บ รองผลการประเมิ นการฝึ กและผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษารวบรวมแบบประเมิน ปว 1, ปว2 และสรุปผลการประเมินตามแบบประเมิน ปว3 นาเสนอ
ฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพ ระหว่างเรียน 1 ตามแบบประเมิน ปว 4 รวมทั้งตรวจเอกสารรายงานการศึกษารายกรณีตามแบบ

12

ประเมิน ปว 5 และสรุปผลการประเมินตามแบบประเมิน ปว 6 แล้วส่งแบบประเมิน ทั้งหมดที่ฝุายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
อนึ่ ง การดาเนิ น การส่ งผลการประเมิน ตลอดจนการด าเนิ นการในส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ งกั บ
เอกสารนี้ให้ดาเนินการในลักษณะเอกสารลับของราชการ
สถานที่ส่งผลการประเมิน
ฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13000
โทรศัพท์ / โทรสาร (035) 322084
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ปว.1
(สาหรับครูพี่เลี้ยง)

แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………….………รหัสประจาตัว………………………………
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องผู้ประเมินและในช่องคะแนนผลการประเมิน โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3= ปานกลาง, 2 =พอใช้, 1= ควรปรับปรุง
รายการประเมิน
ตอนที่ 1 คุณลักษณะความเป็นครู
1. การแต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครู
2. กิริยามารยาทเรียบร้อย
3. ความตรงต่อเวลา
4. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5. มนุษยสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป
ตอนที่ 2 การศึกษาสังเกต
1. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน
2. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียน
3. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานวิชาการ
4. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานในหน้าที่ครูผู้สอน
5. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานในหน้าที่ครูประจาชั้น/
ครูที่ปรึกษา
6. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตการสอนของครู

5

คะแนนผลการประเมิน
4
3
2

1
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รายการประเมิน

5

คะแนนผลการประเมิน
4
3
2

7. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
8. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานบริหารบุคคล
9. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานงบประมาณ
10. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานบริหารทั่วไปและ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วม
1. ช่วยครูพี่เลี้ยงด้านการเรียนการสอน
2. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดทาเอกสารงานธุรการในชั้นเรียน
3. ปรับปรุงห้องเรียนให้สะอาดสวยงาม
4. เข้าร่วมทากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในโอกาสต่างๆ
5. ปฏิบัติงานที่โรงเรียนมอบหมายให้จนสาเร็จ
รวมคะแนนแต่ละช่อง
รวมคะแนนทั้งหมด
สรุปคะแนนผลการประเมินได้………………………คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………..……..ผู้ประเมิน
(…………………….…..………………………)
ตาแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง
………..……/………………/……………

1
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ปว.2
(สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ชื่อนักศึกษา………………………………………….………รหัสประจาตัว…………………………..............................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องผู้ประเมินและในช่องคะแนนผลการประเมิน โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3= ปานกลาง, 2 =พอใช้, 1= ควรปรับปรุง
รายการประเมิน
ตอนที่ 1 คุณลักษณะความเป็นครู
1. การแต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครู
2. กิริยามารยาทเรียบร้อย
3. ความตรงต่อเวลา
4. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5. มนุษยสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป
ตอนที่ 2 การศึกษาสังเกต
1. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน
2. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียน
3. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานวิชาการของโรงเรียน
4. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานในหน้าที่ครูผู้สอน
5. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานในหน้าที่ครูประจาชั้น/
ครูที่ปรึกษา
6. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตการสอนของครู

5

คะแนนผลการประเมิน
4
3
2

1
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รายการประเมิน

5

คะแนนผลการประเมิน
4
3
2

7. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
8. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานบริหารบุคคล
9. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานงบประมาณ
10. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานบริหารทั่วไปและ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วม
1. ช่วยครูพี่เลี้ยงด้านการเรียนการสอน
2. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดทาเอกสารงานธุรการในชั้นเรียน
3. ปรับปรุงห้องเรียนให้สะอาดสวยงาม
4. เข้าร่วมทากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในโอกาสต่างๆ
5. ปฏิบัติงานที่โรงเรียนมอบหมายให้จนสาเร็จ

รวมคะแนนแต่ละช่อง
รวมคะแนนทั้งหมด
สรุปคะแนนผลการประเมินได้……………………… คะแนน

ลงชื่อ…………………………………………..……..ผู้ประเมิน
(………………...……..………………………)
ตาแหน่ง……………………………………………..
…..………/……..…………/……………

1
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ปว.3
(สาหรับสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

แบบสรุปผลการประเมินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ของสถานศึกษา
ชื่อนักศึกษา………………………………….………………………………รหัสประจาตัว……….………………….................
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียน………………………………………………………………………………………………...
คาชี้แจง โปรดนาคะแนนจากผลการประเมินการฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 1 ของครูพี่เลี้ยง
(ปว.1) และของ ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ปว.2) มากรอกในช่องที่
กาหนดให้แล้วหาคะแนนเฉลี่ย สรุปผลการประเมิน และให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม
รับรองและประทับตราสถานศึกษา
ผลการประเมิน
1. ผลการประเมินของครูพี่เลี้ยง
2. ผลการประเมินของผู้บริหารสถานศึกษา
รวม
เฉลี่ย

คะแนนเต็ม
100
100
200
100

คะแนนที่ได้

สรุปคะแนนผลการประเมินได้…….…………………….…………… คะแนน

ลงชื่อ…………………………………………..…………..……..
(……………..…………………………..……………)
ตาแหน่ง …………………………………………………………..
………..……/……………………/…………..

หมายเหตุ
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ปว.4
(สาหรับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย)

แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………รหัสประจาตัว………………………….........................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนผลการประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมินคือ
5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3= ปานกลาง, 2 =พอใช้, 1= ควรปรับปรุง
รายการประเมิน
ตอนที่ 1 การบันทึกการศึกษาสังเกต (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน
2. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
3. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานวิชาการ
4. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานในหน้าที่ครูผู้สอน
5. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานในหน้าที่ครูประจาชั้น/ครูที่
ปรึกษา
6. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตการสอนของครู
7. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานบริหารบุคคล
8. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานงบประมาณ
9. แบบบันทึกการศึกษาสังเกตงานบริหารทั่วไป
10.แบบบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

รวมคะแนนรวมแต่ละช่อง
รวมคะแนนทั้งหมด

คะแนนผลการประเมิน
5 4 3 2
1
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ตอนที่ 2 คะแนนเวลามาปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน

10 คะแนน

คะแนนที่ได้……………………………………..คะแนน
ตอนที่ 3 คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและการประชุมสัมมนา 10 คะแนน
คะแนนที่ได้……………………………………..คะแนน
ตอนที่ 4 คะแนนรายงานการปฏิบัติงานประจาวัน 10 คะแนน
คะแนนที่ได้……………………………………..คะแนน
ตอนที่ 5 คะแนนรายงานการศึกษารายกรณี 20 คะแนน
คะแนนที่ได้……………………………………..คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด
คะแนน
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
50
10
10
10
20
100

คะแนนที่ได้

สรุป ได้คะแนน…………………….…………… คะแนน
ลงชื่อ…………………………….……………..……..ผู้ประเมิน
(……………….………..………………………)
ตาแหน่ง อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย
……………/………………/…………..
หมายเหตุ 1. การคิดคะแนนตอนที่ 2 อาจารย์นิเทศก์เป็นผู้พิจารณาให้คะแนน หากนักศึกษาขาด
การปฏิบัติงานหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมให้ตัดคะแนนครั้งละ 2 คะแนน
2. การคิดคะแนนตอนที่ 3 ฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะพิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมปฐมนิเทศและการปฏิบัติงานในกิจกรรมสัมมนา รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนของนักศึกษา
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ปว.5

แบบประเมินการศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณี
สาหรับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย

คาชี้แจง 1. ผู้ประเมิน : อาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย
2. การประเมิน : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องและการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ( 5- ดีมาก, 4-ดี, 3-ปานกลาง, 2-พอใช้,1-ควรปรับปรุง)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1
2
3
4
5
1. ความน่าสนใจในการเลือกบุคคลเพื่อศึกษารายกรณี
2. ความเหมาะสมในการใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(5-10 เทคนิค)
3. ความถูกต้องของการประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูล
4. ความสอดคล้องของการวินิจฉัย
5. ความเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือและการติดตามผล
รวมคะแนนแต่ละช่อง
รวมคะแนนทั้งหมด
สรุปคะแนน
คะแนนที่ได้ X20 = ..………...คะแนน
25
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ปว.6
(สาหรับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย)

แบบสรุปผลการประเมินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………………รหัสประจาตัว………….……………………..
คาชี้แจง อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยนาคะแนนจากการประเมินของสถานศึกษา (ปว.3) และ
คะแนนจากการประเมินของอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย (ปว.4) มากรอกในช่องคะแนนที่ได้ แล้ว
ตัดสินผล
การประเมินโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
91 - 100 คะแนน = A
81 –90 คะแนน = B+
71 - 80 คะแนน = B
61 –70 คะแนน = C+
51 –60 คะแนน
= C
คะแนนจากการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
1. คะแนนจากการประเมินของสถานศึกษา (ปว.3)
2. คะแนนจากการประเมินของอาจารย์นิเทศก์
ของมหาวิทยาลัย (ปว.4)

รวมคะแนน
คะแนนเฉลี่ย

100

………………………

100
200
100

………………………

สรุป ผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ได้ระดับ …….……………
ลงชื่อ…………………………………………………..……..
(……………..………………….…………………)
ตาแหน่ง อาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย
ลงชื่อ………………………………..………………..……..
(…………………………..………………………)
ตาแหน่ง ประธานกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
วันที่………..เดือน……………….พ.ศ…………..
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ภาคผนวก

23

ตัวอย่างปกรายงานการศึกษารายกรณี

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
รายงานการศึกษารายกรณี

จัดทาโดย
ชื่อ-สกุล.................................................................รหัสประจาตัวนักศึกษา................
สาขาวิชา.................................................................

เสนอ
.........................................................................
อาจารย์นิเทศก์

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาคเรียนที่.................ปีการศึกษา........................
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การศึกษารายกรณี
(CASE STUDY)
ปารณีย์ ขาวเจริญ
การศึกษารายกรณี คือ การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลอย่างลึกซึ้ง และวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ที่ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมเช่นนั้นหรือมีพฤติกรรมแปลกไปว่ามีสาเหตุมาจากอะไร รวมทั้งแปลความหมาย
ของพฤติกรรมนั้นๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับปัญหาและการปรับตัวของบุคคลนั้นอย่างไร
ดังนั้นการศึกษารายกรณีจึงเป็นวิธีการศึกษาบุคคลอย่างกว้างโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงภูมิ
หลังของบุคคลนั้น เพื่อทาความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดบุคคลนั้นจึงประพฤติตนแบบที่เขากระทาอยู่ เป็น
การพยายามวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อเท็จจริงเหล่านั้น
ความมุ่งหมายของการศึกษารายกรณี
1. เพื่อสืบค้นหาสาเหตุที่ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมผิดปกติซึ่งทางโรงเรียนจะได้ให้ความช่วยเหลือ
และแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อสืบค้นพัฒนาการของนักเรียน ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ
3. เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจตนเอง ยอมรับความจริงเกี่ยวกับตนเอง สามารถพัฒนา
ตนเอง สามารถวางแผนชีวิต สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาต่อ และเลือกอาชีพ และสามารถ
ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจเด็กของตนได้ดีขึ้น และให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการแก้ไข
ปัญหาของบุตรหลานของตน
5. เพื่อช่วยให้ครูได้เข้าใจนักเรียนอย่างละเอียด ลึกซึ้ง ถูกต้อง และนาผลของการศึกษารายกรณี
ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการให้บริการต่าง ๆ แก่นักเรียนได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของนักเรียน
ประโยชน์ของการศึกษารายกรณี
1. ประโยชน์ต่อครูหรือผู้แนะแนวที่เป็นผู้ศึกษาโดยตรง
2. ประโยชน์ต่อนักเรียนที่เป็นผู้ได้รับการศึกษา
3. ประโยชน์ต่อคณะครูและโรงเรียน
4. ประโยชน์ต่อผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการศึกษา
การเลือกนักเรียนเพื่อทาการศึกษารายกรณี
1. นักเรียนที่ประสบความสาเร็จในด้านการเรียน
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษบางอย่าง เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา ฯลฯ
3. นักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาการปรับตัว ฯลฯ
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ปัญหาของนักเรียนที่ควรได้รับการศึกษารายกรณี
1.ปัญหาด้านการศึกษา ได้แก่ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัญหาเกี่ ยวกับวินัยในการเรียน
มีแรงจูงใจต่า ทักษะในการเรียน ฯลฯ
2. ปัญหาด้านอาชีพ ได้แก่ ปัญหาขาดข้อมูล ปัญหาไม่สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้ การขาด
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของอาชีพ
3. ปัญหาด้านร่างกายและสุขภาพ ได้แก่ การมีโรคประจาตัว ปัญหาความบกพร่องของร่างกายส่วนต่าง ๆ
4. ปั ญ หาด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ ได้ แ ก่ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การขาดความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง ปั ญ หา
ความสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเดียวกัน ปัญหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพภายในครอบครัว ปัญหาการปรับตัวในสังคม
5. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การขาดทุนทรัพย์ในการเรียน
ขอบข่ายของข้อมูลที่ควรเก็บรวบรวมในการศึกษารายกรณี
1. เรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาที่ นักเรียนกาลังประสบอยู่ในปัจจุบัน ปัญหานั้นอาจจะค้นพบด้ว ย
ตนเอง หรือครูคนใดคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนคนนั้น หรืออาจจะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนก็ได้
2. ภูมิหลังเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของบุคคลภายในครอบครัวนักเรียน หรืออาจจะเรียกว่าประวัติ
ครอบครัว ซึ่งควรประกอบไปด้วย
2.1 ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพและโรคที่เคยเป็น
2.2 คุณลักษณะส่วนตัว เช่น ลักษณะทางร่างกาย ความสามารถ สังคม อาชีพ
2.3 ประวัติการศึกษา
2.4 สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
2.5 กิจกรรมทางสังคม
2.6 บรรยากาศในครอบครัว
2.7 สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา พี่ น้อง สมาชิกในครอบครัว
2.8 ระเบียบวินัยภายในครอบครัว
2.9 กิจวัตรประจาวันของครอบครัว
3. บ้านและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเพื่อนบ้าน
4. พัฒนาการในวัยเด็ก
4.1 ภาวะการเกิด
4.2 ประวัติสุขภาพในวัยเด็ก
4.3 พัฒนาการทางด้านจิตวิทยา
4.4 สติปัญญา
5. ผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ
5.1 เจตคติต่อวิชาต่าง ๆ
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5.2 นิสัยในการศึกษาเล่าเรียน
6. สุขภาพ
7. พฤติกรรมทางสังคมและความสนใจ
7.1 กิจกรรมยามว่าง
7.2 เพื่อน
7.3 ลักษณะทางด้านอารมณ์
8. เปูาหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิต
9. ความสนใจเกี่ยวกับอาชีพและประสบการณ์
การเขียนรายงานสรุปผลการศึกษารายกรณี
1. ชื่อผู้ทาการศึกษา
2. สาเหตุที่ศึกษา
3. วัน เวลาที่ศึกษา
4. ลักษณะของปัญหาหรืออาการที่สาคัญ
5. ข้อมูลจากผู้รับการศึกษา ได้แก่
5.1 ประวัติส่วนตัวและครอบครัว
- ลักษณะทั่วไป
- ประวัติส่วนตัว
- ประวัติครอบครัว
5.2 ประวัติด้านการศึกษา
5.3 ประวัติด้านสุขภาพ
5.4 ประวัติด้านสังคม
5.5 การใช้เวลาว่างหรืองานอดิเรก
5.6 ความใฝุฝันในอนาคตหรือจุดมุ่งหวังในชีวิต
5.7 เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม
6. ข้อมูลที่ได้จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม
7. เทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
8. การวินิจฉัย
9. การช่วยเหลือ
10.การทานายผล
11.การติดตามผล
12.สรุปผล และข้อเสนอแนะ
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เทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
1. การสังเกต (Observation)
ความหมายของการสังเกต
การสังเกต เป็นวิธีการศึกษาเด็กเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเด็ก โดยการเฝูาดูพฤติกรรมที่เด็ก
แสดงออกมา ในลักษณะที่เป็นจริงตามธรรมชาติ ไม่มีการควบคุมสถานการณ์ หรือสร้างสถานการณ์
เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมที่ ต้องการแต่อย่างใด ผู้สังเกตเพียงแต่เฝูาดูพ ฤติกรรมที่เกิดขึ้นและพยายาม
จดจาไว้เท่านั้น
ประเภทของการสังเกต
1. การสังเกตอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยไม่มีการควบคุม
องค์ประกอบใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือสถานการณ์ การสังเกตประเภทนี้เป็นวิธีซึ่งครูใช้สังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนเป็นประจาวัน เช่น สังเกตพฤติกรรมการเรียน การเล่น
2. การสั งเกตโดยกาหนดเวลา มีการกาหนดเวลาล่ วงหน้าว่าจะสั งเกตพฤติกรรมเมื่อไร ใช้
เวลานานเท่าใด เช่น กาหนดเวลาในการสังเกต ครั้งละ 10 นาที โดยสังเกตทุกวัน การสังเกตประเภทนี้
ทาให้ผู้สังเกตมีโอกาสรู้จักพฤติกรรมของนักเรียนได้ครอบคลุมมากกว่า
3. การสังเกตโดยเลือกสังเกตเฉพาะสถานการณ์ที่ต้องการ เช่น การสังเกตพฤติกรรมในการ
เรียน การเล่น ฯลฯ
หลักในการสังเกต
1. กาหนดสิ่งที่จะสังเกตให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มการสังเกตว่าต้องการทราบเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก
2. การสังเกตพฤติกรรมของเด็กนั้นจะต้องสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยกับสถานการณ์
และสิ่งแวดล้อม
3. ต้องทาการสังเกตเด็กเพียงคนเดียวในการสังเกตครั้งหนึ่งๆ ครูจะได้มีโอกาสศึกษาพฤติกรรม
ของนักเรียนได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
4. ทาการสังเกตในระยะเวลานานพอสมควร เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมมีอารมณ์แตกต่างกันไปใน
แต่ละวัน
5. ผู้สังเกตต้องพยายามฝึกฝนตนเองอย่าให้เกิดความลาเอียง
6. การสั งเกตจะมีคุณค่า เมื่อมีการบันทึกการสังเกตไว้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานในการ
คิดค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
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ตัวอย่างบันทึกการสังเกต
บันทึกการสังเกต
ครั้งที่ 1
ชื่อนักเรียน เด็กหญิงวิวรรณ์ วายุละ
ชั้น ม.1/3
โรงเรียนวัดสันติธรรม
วันที่ 20
เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 เวลา 12.30-13.30 น.
สถานที่ทาการสังเกต ห้องเรียนชั้น ม.1/3 วิชาภาษาไทย
จุดมุ่งหมายในการสังเกต.
เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนในวิชาภาษาไทย
พฤติกรรม
เด็กหญิงวิว รรณ์ เดิน เข้ามาในห้ องเรียนด้ว ยท่าทีเบื่อหน่าย เสมือนว่าไม่อยากเรียนวิช าภาษาไทย
เมื่อครู เข้า มาสอนเด็ก หญิง วิว รรณ์จะนั่ งคุยกั บเพื่ อนเกื อบตลอดเวลา เมื่อครูให้ น าแบบฝึ กหั ด ขึ้นมา
แต่วิวรรณ์ไม่ได้นาแบบฝึกหัดมาจึงนั่งมองดูเพื่อน ครูเดินออกไปนอกห้อง วิวรรณ์จึงลุ กขึ้นเดินไปที่โต๊ะ
เพื่อน หยิบหนังสือการ์ตูนในโต๊ะของเพื่อนออกมาโดยไม่ขออนุญาต และเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะของตัวเอง
เปิดหนังสือการ์ตูนอ่าน ครูเดินกลับเข้ามาในห้อง และเดินไปตามแถวโต๊ะเรียนของนักเรียนที่ละแถว
วิวรรณ์เก็บหนังสือการ์ตูนเข้าใต้โต๊ะ และเขียนบนกระดาษขาวที่วางไว้ที่โต๊ะ ครูถามว่า “ทาไมไม่ทา
แบบฝึกหัด” วิวรรณ์ตอบว่าไม่ได้นามา จึงถูกครูทาโทษด้วยการให้ออกมายืนที่หน้าห้องเรียนจนหมด
ชั่วโมง
ความคิดเห็น
วิ ว รรณ์ ไ ม่ ส นใจเรี ย น ไม่ ข อบเรี ย นวิ ช าภาษาไทย สั ง เกตได้ จ ากท่ า ที เ บื่ อ หน่ า ย ไม่ ท างา นที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ไม่มีความรับผิดชอบในการเรียนวิชาภาษาไทย
ข้อเสนอแนะ
วิวรรณ์อาจมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่าง หรือมีเจตคติที่ไม่ได้ต่อวิชาภาษาไทยจึงทาให้เกิด
พฤติกรรมเช่นนั้น ครูควรหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อทราบปัญหาและจะได้หาทางช่วยเหลือหรือแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ นางสาวปารณีย์ ขาวเจริญ ผู้สังเกต
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ข้อควรคานึงในการบันทึกการสังเกต
1. ควรรีบบันทึกหลังจากสังเกตเสร็จแล้ว เพราะถ้าปล่อยนานไป ผู้สังเกตอาจจะลืมรายละเอียด
ของเหตุการณ์ได้
2. ควรบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งตรงไปตรงมา ไม่ ค วรเพิ่ ม เติ ม ความคิ ด เห็ น ลงไปใน
รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออก
3. ควรบันทึกเหตุการณ์ทั้งด้านดีและไม่ดี เพื่อช่วยให้มองเห็นบุคลิกภาพที่แท้จริงของเด็ก
4. ควรรวบรวมผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเอาไว้ให้ มาก ๆ ก่อนที่จะตีความสรุปเป็นข้อ
ยุติเกี่ยวกับตัวเด็ก
5. ข้อเสนอแนะที่ผู้สังเกตอาจจะมีเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็ก ควรจะได้เขียนแยกออกไปอีกตอน
เพื่อปูองกันการเข้าใจผิด
2. ระเบียนพฤติการณ์ (Anecdotal Record)
ความหมายของระเบียนพฤติการณ์
ระเบียนพฤติการณ์ เป็นระเบียนที่บันทึกผลการสังเกตซึ่งเป็นการบรรยายอย่างตรงไปตรงมา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก ในสภาพแวดล้อมเฉพาะที่ครูได้พบเกี่ยวกับตัวเด็ก อาจจะมีการตีความหมาย
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้วยหรือไม่ก็ได้
ดังนั้น การจดบันทึกระเบียนพฤติการณ์แต่ละครั้ง ก็ คล้ายกับการถ่ายภาพการกระทาของเด็กใน
ครั้งหนึ่งๆ ในสถานการณ์หนึ่งๆ
วัตถุประสงค์ของการใช้ระเบียนพฤติการณ์
1. เพื่อเป็นการกาหนดลงไปว่า พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมประจาตัวของนักเรียน
2. เพื่อดูแนวโน้มของพฤติกรรมของนักเรียนว่าจะเป็นไปในทางใด เพื่อที่ครูได้ให้การช่วยเหลือได้
อย่างเหมาะสม
3. เพื่ อ ดู พ ฤติ ก รรมที่ แ ปลกไปจากธรรมดา และเกี่ ย วพั น กั บ เหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
โดยเฉพาะ หรือเกี่ยวพันกับบุคคลอื่น ๆ
4. เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป จากการบันทึกไว้โดยสม่าเสมอในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
5. เพื่อเป็นการวางรากฐานสาหรับดาเนินโครงการช่วยเหลือเด็ก
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แบบบันทึกระเบียนพฤติการณ์
ชื่อนักเรียน
เด็กหญิงวาสนา ดีพร้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันที่
15 มิถุนายน พ.ศ.2550 เวลา 10.00 น.
สถานที่สังเกต
ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้สังเกตและจดบันทึก นางสุพร มาลาวรรณ
ตาแหน่ง
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
พฤติกรรม
วาสนาตอบคาถามหนึ่งเสียจนละเอียดยืดยาว คลุมเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยหมด
ทุกเรื่อง เธอตอบได้อย่างรวดเร็วและไม่มีการหยุดชะงักเลย จินตนาถาม
อย่างเยาะเย้ยว่า “เธอไม่หยุดหายใจเลยรึ” วาสนามองแล้วยิ้มอย่างฝืนๆ
การตีความหมาย ดูท่าทางวาสนาสะเทือนใจมากที่เพื่อนร่วมชั้นบางคนไม่พอใจ
คาตอบของเธอ วาสนาต้องการอย่างยิ่งที่จะทาให้ทุกคนในชั้นพอใจรวมทั้งตัว
ข้าพเจ้าด้วย การที่วาสนาพยายามที่จะทาให้ทุกคนพอใจนั้น กลับทาให้เพื่อนๆ
ไม่พอใจอย่างมาก ไม่ค่อยจะมีใครชอบวาสนามากนัก
ข้อเสนอแนะ
ข้าพเจ้าคิดว่าวาสนาควรจะหาเวลามาพบและปรึกษากันในเรื่องนี้ วาสนา
อาจต้องการความช่วยเหลือ
3. มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ความหมายของมาตราส่วนประมาณค่า
มาตราส่วนประมาณค่าเป็นการบันทึกการสังเกตแบบย่อ คือ เมื่อครูหรือผู้แนะแนวได้สังเกต
เด็กหลายๆ ครั้ง และในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน เช่น ในห้องเรียน ในโรงอาหาร ในสนามกีฬา เป็นต้น
แล้วครูก็สรุปผลการสังเกตของตนโดยการตีค่าลักษณะพฤติกรรมหรือบุคลิกลักษณะของเด็กว่ามีคุณภาพ
เป็นอย่างไร สูงหรือต่า ดีหรือไม่ดี แล้วบันทึกลงในมาตราส่วนประมาณค่า
ลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า
มาตราส่วนประมาณค่า เป็นรายการคุณลักษณะของบุคคลในด้านต่าง ๆ และแต่ละคุณลักษณะ
จะมีระดับคุณภาพกากับไว้เพื่อให้ผู้สังเกตได้ประมาณค่าคุณลักษณะเหล่านั้นว่า ผู้ถูกสังเกตมีคุณภาพอยู่
ในระดับใด สาหรับระดับคุณภาพของคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จะประมาณค่า จะต้องมีอย่างน้อย 3 ระดับ
แต่อย่างมากไม่ควรเกิน 11 ระดับ แต่ที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ มาตราส่วนประมาณค่าที่มี 5 ระดับ
ความมุ่งหมายของการใช้มาตราส่วนประมาณค่า
1.เพื่อศึ กษาถึงคุ ณภาพของคุณ ลั กษณะต่ าง ๆ ของนักเรียน ว่า มีลั ก ษณะเด่น ลั ก ษณะด้อ ย
ด้านใดบ้าง
2. เพื่อช่วยให้ครูมองเห็นบุคลิกภาพโดยส่วนรวมของนักเรียนว่าเป็นอย่างไรบ้าง
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3. เพื่อประเมินค่าบุคลิกภาพของนักเรียน
แบบของมาตราส่วนประมาณค่า
1. มาตราส่ ว นประมาณค่า แบบให้ ค ะแนน จะแจกแจงระดับ คุณ ภาพของคุ ณลั กษณะต่า งๆ
ออกมาเป็นตัวเลข แล้วให้ผู้ประมาณค่าประเมินคุณภาพคุณลักษณะของนักเรียนที่ตนทาการประมาณค่า
ว่าอยู่ในระดับใด เช่น
1 = คุณลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างยิ่ง
2 = คุณลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข
3 = คุณลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นอยู่ในเกณฑ์พอใช้
4 = คุณลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี
5 = คุณลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ตัวอย่าง
ความเอาใจใส่
น้อย
1
2
3
4
5
มาก
ความขยันหมั่นเพียร
น้อย
1
2
3
4
5
มาก
ความถูกต้องในการทางาน
น้อย
1
2
3
4
5
มาก
ความร่วมมือ
น้อย
1
2
3
4
5
มาก
2. มาตราส่ ว นประมาณค่ า แบบพรรณา จะแจกแจงคุ ณ ภาพของคุณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการจะ
ประมาณค่าโดยการพรรณนาหรือคาอธิบายเมื่อผู้ประมาณค่าพิจารณาแล้วเห็นว่านักเรียนมีคุณภาพตรง
กับข้อความใดก็ให้ทาเครื่องหมายลงหน้าข้อความนั้น
ตัวอย่าง
2.1 ความเชื่อมั่นในตนเอง
........ ลังเลไม่แน่ใจ
....... ชอบอ้างอิงผู้อื่น
....... เชื่อมั่นในตนเองบางเรื่อง
....... แสดงออกอย่างมั่นใจ
....... เชื่อมั่นในตนเองมากจนเกินไป
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2.2 การควบคุมอารมณ์
....... แสดงปฎิกิริยาทันทีที่ถูกกระตุ้น
....... อดกลั้นได้ในบางครั้ง
....... สามารถยับยั้งไว้ได้
....... แสดงออกในทางที่ดี
....... เก็บกดอารมณ์ไว้ทุกครั้ง
3. มาตราส่วนประมาณค่าแบบกราฟ จะแจกแจงคุณภาพลักษณะที่ประมาณค่าด้วยเส้นตรง
โดยมีคาอธิบายคุณภาพไว้ เมื่อผู้ประมาณค่าพิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะที่จะประมาณค่าของนักเรียน
มีคุณภาพตรงกับระดับใด ก็ให้ไปทาเครื่องหมายบนเส้นตรงที่แสดงคุณภาพของลักษณะที่จะประมาณค่า
ดังตัวอย่าง
ที่
ลักษณะหรือพฤติกรรม
การแปลความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 ความตั้งใจในการเรียน
2 ความมีระเบียบ
3 ความมีเหตุผล
ฯลฯ
4. การสัมภาษณ์ (Interview)
การสัมภาษณ์เป็ น อีกเทคนิคหนึ่งที่ครูห รือผู้ แนะแนวนามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้
เนื่องจากนักเรียนบางคนยินดีให้ข้อมูลโดยวิธีการตอบปากเปล่ายิ่งกว่าจะตอบด้วยการเขียน และยินดีให้
ความกระจ่างแก่ผู้ที่ไปสอบถามด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้สัมภาษณ์ ยังสามารถสังเกตจากสีหน้าท่าทางของ
นั กเรี ย นว่า คาตอบที่ไ ด้นั้ น มาจากใจจริ งหรื อไม่ สามารถเชื่ อถือ ได้เพี ยงใด ซึ่งสิ่ งเหล่ านี้ห าไม่ไ ด้จาก
เครื่องมือชนิดอื่น ๆ
การสัมภาษณ์ หมายถึง การสนทนาหรือพูดคุยกันระหว่างบุคคล 2 คน และการพูดคุยกันนั้น
จะต้องมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่อง
ชนิดของการสัมภาษณ์
1. การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อเท็จจริง หมายถึง การสัมภาษณ์ที่มุ่งศึกษาหาความจริงเกี่ยวกับตัว
เด็กเพื่อประโยชน์ในการที่จะเข้าใจเด็กได้ดีขึ้นซึ่งจะช่ว ยให้ ครูสามารถวินิจฉัยปัญหาของเด็กได้อย่าง
ถูกต้องและให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

34

2. การสัมภาษณ์เพื่อให้คาปรึกษา หมายถึง การสัมภาษณ์ที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้มาขอรับคาปรึกษา
เข้าใจตนเองและสภาพแวดล้อมดีขึ้น เข้าใจปัญหาของตนและสามารถตัดสินแก้ปัญหาของตนได้อย่าง
เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตน และปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้น
กระบวนการสัมภาษณ์
1. ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์
1.1 การติดต่อกับผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้แก่ การนัดหมาย การกาหนดวัน เวลา สถานที่
การแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์
1.2 การเตรียมตัวสัมภาษณ์ ได้แก่ การตั้งจุดมุ่งหมาย การเตรียมคาถาม
1.3 การเตรียมสถานที่สาหรับ การสัมภาษณ์ ได้แก่ การจัดสถานที่ที่จะใช้สัมภาษณ์ให้
เรียบร้อย
2. ขั้นเริ่มต้นการสัมภาษณ์
2.1 การสร้างสายสัมพันธ์ หมายถึง การที่ผู้สัมภาษณ์พยายามทาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิด
ความรู้สึกคุ้นเคยเป็นกันเอง เกิดความรู้สึกอบอุ่น มีความสบายใจในการสนทนา มีความรู้สึกปลอดภัย เกิด
ความรู้สึกไว้วางใจ ให้ความร่วมมือและมีความจริงใจที่จะพูดคุยในเรื่องราวต่าง ๆ
2.2 การเริ่มต้นการสัมภาษณ์ หมายถึง การเริ่มดาเนินการสัมภาษณ์ตามแผนที่ได้เตรียมไว้
3. ขั้นดาเนินการสัมภาษณ์
3.1 ตั้งคาถามให้ดีเพื่อกระตุ้นให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้พูดยาวๆ ไม่ควรใช้คาถามประเภท
“ใช่” หรือ “ไม่ใช่”
3.2 ยอมรับเจตคติและความรู้สึกของผู้ถูกสัมภาษณ์
3.3 หลีกเลี่ยงการพูดมากเกินไประหว่างการสัมภาษณ์
3.4 ควรควบคุมการสัมภาษณ์ให้อยู่ในขอบข่ายที่ต้องการ
3.5 เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ไม่มีข้อกาหนดแน่นอนว่าเท่าไร แต่ไม่ควรนานเกิน 1
ชั่วโมง
4. ขั้นยุติการสัมภาษณ์ เมื่อผู้สัมภาษณ์ได้ทาการสัมภาษณ์เหมาะสมกับเวลาแล้ว ไม่ว่าจะได้
ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ก็ตาม ก็ควรจะได้ยุติการสัมภาษณ์ ส่วนข้อมูลที่ยังขาดอยู่ก็ควรหาโอกาสสัมภาษณ์
เพิ่มเติม ดังนั้นในการยุติการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะต้องให้ความมั่นใจว่าเรื่องราวต่างๆ จะได้รับการ
รักษาไว้เป็นความลับ และช่วยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความพึงพอใจและยินดีที่จะกลับมารับการสัมภาษณ์
อีกในโอกาสต่อไป
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คุณสมบัติของผู้สัมภาษณ์ที่ดี
1. ต้องเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
2. ต้องไม่มีอคติและไม่ยึดถือประสบการณ์ของตนเองเป็นสาคัญ
3. ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้พูดอย่างอิสระ
4. ไม่แสดงความเห็นอกเห็นใจจนเกินควร
5. ไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือสอนศีลธรรมจรรยาขณะทาการสัมภาษณ์
6. ต้องไม่เร่งรีบหรือรีบร้อนจนเกินไป

36

แบบฟอร์มสาหรับบันทึกการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ครั้งที่............
ชื่อ-สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์.....................................................................อายุ........................เพศ.....................
วันและเวลาที่สัมภาษณ์.............................................................................................................................
สถานที่สัมภาษณ์.......................................................................................................................................
จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
สรุปผลจากการสัมภาษณ์
............................................................................................................................. .........................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความคิดเห็น
............................................................................................................................. ...........................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ...........................
ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................. ......
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................ผู้สัมภาษณ์
ตาแหน่ง........................................................
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5. แบบสอบถาม (Questionnaire)
แบบสอบถามเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งของการแนะแนวที่ครูหรือผู้แนะแนวจะได้ข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับตัวนักเรียนอย่างกว้างขวาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ เจตคติ ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัว สภาพครอบครัว ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว ความสนใจ การใช้เวลาว่าง สุขภาพ นิสัยในการเรียน การทางาน
แบบสอบถาม หมายถึง ข้อคาถามต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อประสงค์ให้ผู้ที่ถูกถามได้กรอกข้อความ
ลงไป อาจเป็นข้อความสั้นๆ หรือยาวก็ได้ สาหรับแบบสอบถามที่ใช้เพื่อการแนะแนวนั้นข้อความต่าง ๆ
ที่นักเรียนกรอกลงไปในแบบสอบถามจะช่วยให้ครูและผู้แนะแนวรู้จักและเข้าใจนักเรียนดียิ่งขึ้น
ความมุ่งหมายของการใช้แบบสอบถาม
1. เพื่อทราบรายละเอีย ดต่าง ๆ เกี่ยวกับตัว เด็ก ซึ่งเป็นข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับตัว นักเรีย นผู้ นั้น
โดยเฉพาะ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการเรียน โครงการชีวิตในอนาคต เป็นต้น
2. เพื่อทราบความรู้สึกหรือความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสิ่ งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การสอนของครู
บริการของโรงเรียน เป็นต้น
3. เพื่อติดตามผลนักเรียนเก่าที่ออกจากโรงเรียนไปแล้ว ว่าประสบปัญหาอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะ
ได้นาผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางให้ความช่วยเหลือนักเรียนปัจจุบันให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอีก
ชนิดของแบบสอบถาม จาแนกออกได้ 3 ชนิดคือ
1. แบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องที่ถามเป็นเรื่องที่เกี่ ยวกับข้อเท็จจริงส่วนตัว ภูมิหลังและ
โครงการในอนาคต แบบสอบถามชนิดนี้นามาเพื่อใช้ยืนยันหรือตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียนที่ได้
รวบรวมมาก่อน
2. แบบการประเมินผล จัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้บอกถึงปฏิกิริยาของตนที่มีต่อการเรียนการ
สอน กิจกรรมและบริการต่าง ๆ ของโรงเรียน
3. แบบการติดตามผล ทาให้ ทราบความเป็นไปของนักเรียนเก่า และเพื่อประเมินผลโครงการ
ต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เพื่อโรงเรียนจะได้นามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการใช้แบบสอบถาม
1. จะต้องพยายามกระตุ้นและจูงใจให้นักเรียนกรอกแบบสอบถามด้ วยความจริงใจ ไม่ปกปิดซึ่ง
จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวอย่างแท้จริง
2. ควรจะได้ให้ความมั่นใจกับนักเรียนว่า ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่นักเรียนได้กรอกลงในแบบสอบถาม
จะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้ทราบเว้นแต่จ ะได้รับอนุญาตจาก
นักเรียนเสียก่อน
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3. ควรจะได้อธิบายให้นักเรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการให้นั กเรียนกรอกแบบสอบถาม
ตลอดจนวิธีการตอบแบบสอบถามอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้นักเรียนมองเห็นความสาคัญของการตอบ
แบบสอบถามและให้ความร่วมมืออย่างดี
6. อัตชีวประวัติ ( Autobiography)
อัตชีวประวัติ หมายถึง การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และความคาดหวัง
ในอนาคต
หลักการเขียนอัตชีวประวัติ
1. ผู้ศึกษาและรับการศึกษาต้องมึความคุ้นเคยกันนานพอสมควรจนเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
2. อธิบายให้ทราบจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการเขียนอัตชีวประวัติ
3. ต้องเก็บเป็นความลับ
4. ผู้ศึกษาต้องบอกผู้รับการศึกษาไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องภาษา
5. การเขียนควรกาหนดเวลา แต่ไม่ควรกาหนดความยาว
6. ผู้ศึกษาควรรีบอ่านทันทีเพื่อทราบปัญหาและช่วยเหลืออย่างรีบด่วน (ถ้ามี)
7. ไม่ควรเขียนหลายครั้งในเวลาใกล้เคียงกัน
รูปแบบการเขียนอัตชีวประวัติ
การเขียนอัตชีวประวัติมี 2 รูปแบบคือ
1. กาหนดหัวข้อ (Structured Autobiography)
- ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ได้ แ ก่ พื้ น ฐานทางบ้ า น ประสบกา รณ์ ใ นวั ย เด็ ก
ประสบการณ์ในโรงเรี ยน ความสนใจและงานอดิ เรก ลั กษณะทางอารมณ์และ
พฤติกรรม โครงการหรือความหวังในอนาคต เป็นต้น
- ในระดับประถมศึกษา ได้แก่ ชีวิตของฉัน เพื่อนของฉัน สิ่งที่ฉันเป็นเจ้าของ งาน
อดิเรก สถานที่ทีฉันเคยไป สิ่งต่างๆ ที่ฉันชอบ เป็นต้น
2. ไม่กาหนดหัวข้อ (Unstructured Autobiography) เป็นการเขียนอัตชีวประวัติโดยการให้
ผู้รับการศึกษาเขียนบรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเขาเอง เขียนเป็นความเรียงโดยอิสระเสรี
ไม่มีการกาหนดหัวข้อ วิธีนี้นักจิตวิทยาเชื่อว่า เป็นวิธีที่บุคคลอาจจะเปิดเผยเรื่องราวที่เป็น
ความในใจซึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายในส่วนลึกของหัวใจ คล้ายกับการระบายความในใจ
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การวิเคราะห์
1. พิจารณาสิ่งที่ขาดหายหรือเว้นข้อความ
2. พิจารณาความยาว ซึ่งบอกให้ทราบถึง
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ศึกษาและผู้รับการศึกษา
2.2 ความสามารถทางภาษา
2.3 แรงจูงใจที่อยากเขียน
2.4 ความสบายใจและความพร้อมที่จะเขียน
3. คาศัพท์ที่ใช้ซึ่งบอกให้ทราบถึง
3.1 ระดับการศึกษา / เชาวน์ปัญญา
3.2 ระดับความลึกของความรู้สึกและอารมณ์
4. การจัดลาดับความคิด
5. ลักษณะการเขียน
สรุปหัวข้อในการวิเคราะห์
1. กระดาษที่ใช้
2. ความยาว (เฉพาะไม่กาหนดหัวข้อ)
3. ความสามารถทางภาษา ความถูกต้องของการสะกดคา การแต่งประโยค ความต่อเนื่อง
(การจัดลาดับความคิด
4. การสรุปเรื่องราว ชีวิตในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
7. บันทึกประจาวัน (Diary)
บันทึกประจาวันหรืออนุทินเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ครูหรือผู้แนะแนวใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ครูได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพิ่มขึ้น และค้นพบสิ่งที่นักเรียน
คิดว่ามีความสาคัญกับตน
ความหมาย
บันทึกประจาวันเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง แต่ในการเขียนเน้นถึงประสบการณ์ในด้าน
กิจกรรมและความรู้สึกนึกคิดของตนเกี่ยวกับกิจกรรมและเหตุการณ์เหล่านั้น
รูปแบบของการเขียนบันทึกประจาวัน
1. การบั น ทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมพร้อมทั้งรายละเอียด โดยระบุเวลาของเหตุการณ์ห รือ
กิจกรรมเหล่านั้น
2. การบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมโดยไม่ระบุเวลา เพียงแต่บอกถึง เหตุการณ์ และความรู้สึกที่
มีต่อเหตุการณ์นั้น แต่ไม่ระบุถึงช่วงเวลาอย่างชัดเจน
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คุณค่าของบันทึกประจาวัน
บันทึกประจาวันเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัว
เด็ก เพราะบันทึกประจาวันเปรียบเสมือนเพื่อนสนิทของนักเรียน ดั งนั้นเวลามีเรื่องอะไรนักเรียนจึงมักจะ
เขียนระบายลงในบันทึกประจาวันของตนไม่ว่า จะเป็นเรื่องที่พอใจหรือไม่พอใจ เรื่ องที่กังวล สงสัย วิตก
ซึ่งถ้าได้อ่านแล้วจะช่วยทาให้เข้าใจนักเรียนดีมากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ของบันทึกประจาวัน
1. ช่วยให้ทราบว่าในแต่ละวันนักเรียนมีกิจกรรมอะไรบ้าง
2. ช่วยให้ทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทา
3. ช่วยให้ทราบถึงการแบ่งเวลาของนักเรียนในแต่ละวันว่าเป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่
4. ช่วยให้รู้จักและเข้าใจนักเรียนดีมากยิ่งขึ้น
5. ช่วยให้นักเรียนได้สารวจเกี่ยวกับการปฎิบัติตนในแต่ละวัน ซึ่งทาให้เกิดความเข้าใจตนเอง
ยอมรับตนเอง และรู้จักปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการให้นักเรียนเขียนบันทึกประจาวัน
1. ก่อนให้นักเรีย นเขียนบันทึกประจาวัน ครูหรือผู้แนะแนวต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน
เสียก่อน เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจและมีความรู้สึกปลอดภัย
2. ชี้แจงให้นักเรียนมองเห็นประโยชน์ของการเขียนบันทึกประจาวัน เพื่อที่นักเรียนจะได้มีความ
เข้าใจที่ถูกต้องและให้ความร่วมมือ
3. การให้นักเรียนเขียนบันทึกประจาวัน ควรให้นักเรียนเขียนอย่างมีความต่อเนื่องกัน เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 สัปดาห์ รวมทั้งวันหยุดด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ครูได้ทราบกิจวัตรประจาวันของนักเรียนอย่าง
สมบูรณ์
8. สังคมมิติและใครเอ่ย (Sociometry)
ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลนักเรียนเปูนรายบุคคล นอกจากจะต้องศึกษานักเรียนในฐานะเป็น
บุคคลหนึ่งซึ่งแตกต่างจะคนอื่นๆ แล้ว ยังมีความจาเป็นต้องศึกษานักเรียนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของ
กลุ่มด้วย เพื่อทราบว่านักเรียนมีปฎิกิ ริยาต่อกลุ่มในลักษณะใด มีสถานภาพเป็นอย่างไร มีบทบาทหน้าที่
อะไรบ้าง
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ความหมาย
สังคมมิติเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ครูหรือผู้แนะแนวใช้ศึกษานักเรียนของตนเพื่อทราบความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกันว่ามีความสัมพันธ์ กันเป็นอย่างไร เป็นการศึกษาบรรยากาศทาง
สังคม และอารมณ์ภายในห้องเรียน โดยเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของนักเรียนแต่ละคนที่แสดงต่อนักเรียนคน
อี่น ๆ
ความมุ่งหมายของการทาสังคมมิติ
1. เพื่อทราบว่านักเรียนภายในห้องเดียวกันมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างไร แยกกันเป็นกลุ่ม
ย่อยๆ กี่กลุ่ม
2. เพื่อทราบว่าในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีใครบ้าง และลักษณะของกลุ่มเป็นอย่างไร
3. เพื่อทราบว่านักเรียนคนใดที่เพื่อนชอบและนิยมยกย่องมากที่สุดและเพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น
4. เพื่อทราบว่านักเรียนคนใดที่ไม่เข้าสังคมหรือถูกทอดทิ้ง
5. เพื่อทราบว่านักเรียนคนใดที่เพื่อนไม่ชอบ
6. ช่วยให้ครูนาผลของสังคมมิติไปใช้ในการปกครองชั้นได้ เช่น จัดที่นั่งของนักเรียนใหม่
เปิดโอกาสให้เด็กทาความรู้จักกัน ทางานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยทั่วถึง
ขั้นตอนในการทาสังคมมิติ
1. สร้างคาถามเพื่อทาสังคมมิติ ได้แก่ ข้อคาถามที่กาหนดขึ้นเพื่อให้เด็กได้เขียนชื่อเพื่อนที่ชอบ
โดยเรียงลาดับเพื่อนที่ชอบ และไม่ชอบ ตามลาดับ
2. กาหนดสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสถานการณ์นั้นควรเป็นสถานการณ์ที่จะนาไปปฎิบัติจริงในชั้น
เรียนได้
3. คาถามเพื่อทาสังคมมิติประกอบด้วยคาถามในทางบวกหรือในทางลบก็ได้ เช่น
ก. ให้บอกชื่อเพื่อนมา 3 ชื่อ ตามลาดับความชอบว่า ท่านจะนั่งเรียนใกล้กับใคร
ข. เพื่อนที่ท่านชอบมากที่สุด มีใครบ้าง บอกมาสัก 3 คน
ค. ท่านต้องการเลือกเพื่อนไปเที่ยวชายหาดมีใครบ้าง บอกมาสัก 3 คน
วิธีการและแผนผังสังคมมิติ
วิธีการ เพื่อทราบความรู้สึกของเด็กต่อเพื่อนๆ นักเรียนด้วยกัน ครู ถามแล้วให้นักเรียนเขียน
ชื่อเพื่อนตอบคาถามเหล่านั้น ในคาถามอาจมีสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ครูกาหนดขึ้น เช่น ในการเล่น ในการ
เรียน เป็นต้น
- จงเขียนชื่อเพื่อนที่ชอบมากที่สุดมา 3 ชื่อ
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- นักเรียนคิดว่าใครเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นหัวหน้าห้อง
ครูอาจศึกษาความรู้สึกเป็นปฏิปั กษ์กันระหว่างนักเรียน โดยการเปลี่ ยนลักษณะคาถามเพียง
เล็กน้อย เช่น
- จงเขียนชื่อเพื่อนที่ชอบน้อยที่สุด
- มีใครบ้างที่เธอคิดว่าไม่ชอบทางานด้วย
การทาแผนผังสังคมมิติ
เมื่อเด็กตอบคาถามเกี่ยวกับการเลือกเพื่อนแล้วครูก็รวบรวมคาตอบเพื่อทาเป็นแผนผังสังคมมิติ
(sociogram)
ตัวอย่างที่ 1 สมมติว่ามีเด็กอยู่ 10 คน (ชาย 5 หญิง 5) แต่ละคนเลือกเพื่อนที่ชอบมากที่สุด 3
คน คือเขียนชื่อเพื่อนที่ชอบมากทีสุด 3 ชื่อ ให้เรียงลาดับเพื่อนที่ชอบด้ว ย ครูได้รวบรวมคาตอบของเด็ก
ทั้ง 10 คน แล้วจัดเป็นตารางแสดงการเลือกเพื่อนของนักเรียนให้เห็นได้ชัดเป็นและจัดเป็นระเบียบว่าใคร
เลือกใครบ้าง และใครได้รับเลือกมากน้อยเพียงใด เมื่อทาตารางแล้ ว ก็ถ่ายทอดลงเป็นแผนผังสังคมมิติ
ดังต่อไปนี้
ตารางแสดงการเลือกเพื่อนของนักเรียน
กริช ชะลอ บัณฑิต บุญชัย ปรีชา นันทา เพ็ญทิพย์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) (6)
(7)
1. กริช
1
2
3
2.ชลอ
1
2
3
3. บัณฑิต
2
1
3
4. บุญชัย
1
2
3
5. ปรีชา
3
1
2
6.นันทา
3
1
7.เพ็ญทิพย์
1
8.ปรัศนี
3
2
1
9.ปัทมา
1
2
10.สินี
3
1
2
จานวนคนที่
1
1
7
4
3
6
4
ได้รับเลือก
จานวนคนที่
3
2
2
3
2
ต่างเลือกกัน

ปรัศนี ปัทมา สินิ
(8)
(9)
(10)

2
2

3
3

2

2

2

-

43

แถวแรกแสดงได้ว่า กริช เลือก บัณฑิต บุญชัย เพ็ญทิพย์ เป็นลาดับที่ 1,2,3 ตามลาดับ
แถวที่สองแสดงได้ว่า ชลอ เลือก บัณฑิต บุญชัย ปรีชา เป็นลาดับที่ 1,2,3 ตามลาดับ
แถวที่สามแสดงได้ว่า บัณฑิต เลือก ปรีชา บุญชัย นันทา เป็นลาดับที่ 1,2,3 ตามลาดับ
บัณฑิต เป็น Star ซึ่งหมายถึง ได้รับเลือกจากเพื่อนมากที่สุด
ปัทมา เป็น Isolate ซึ่งหมายถึง ไม่ได้รับเลือกเลย
การสร้างแผนผังสังคมมิตินี้มีหลักอยู่ว่า คนที่ได้รับเลือกมากที่สุดจะอยู่ใกล้ศูนย์กลางของวงกลมมากที่สุด
ผู้ที่ได้รับเลือกน้อยครั้ งจะอยู่ห่างศูนย์กลางของวงกลมออกไปทุกที และผู้ที่ไม่ได้รับเลื อกเลยจะอยู่นอก
ที่สุด เมื่อทราบผลที่อยู่ของนักเรียนแต่ละคนคร่าวๆ แล้วก็ลองเขียนเส้นแสดงการเลือกและได้รับเลือก
ของนักเรียนแต่ละคน การวางที่อยู่ของนักเรียนแต่ละคนนั้ นจะเปลี่ยนเรียนไปจนกว่าจะได้แผนผั งที่พอใจ
ที่สุด
จากแผนผังสังคมมิตินี้ เราจะสังเกตความสัมพันธ์ของนักเรียนได้ คือ
1. การจับกลุ่มของนักเรียน ใน 10 คนนี้มีนักเรียนรวมกลุ่มกันอยู่ 2 กลุ่ม (ต่างคนต่างก็เลือกกัน
เป็นเพื่อน) กลุ่มแรก ได้แก่ หมายเลข 3,4 และ 5 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ หมายเลข 6,7 และ 8
2. ผู้ที่เด่น (Popular) และผู้ที่ถูกทอดทิ้ง (Isolate) มีนักเรียนใน 10 คนนี้ คนที่ได้รับเลือก
มากที่สุด ได้แก่ หมายเลข 3 (บัณฑิต) ได้รับเลือกจากเพื่อนถึง 7 คน และหมายเลข 6 (นันทา) ได้รับ
เลือกจากเพื่อน 6 คนด้วยกัน มีนักเรียนคนเดียวที่ไม่ได้รับเลือกเลยคือหมายเลข 9 (ปัทมา)
กลวิธีใครเอ่ย
ใครเอ่ย เป็นวิธีการที่ช่วยให้ครูหรือครูแนะแนวทราบถึงเจตคติของเด็กแต่ละคนที่มีต่อเพื่อนๆ ใน
ห้องเดียวกัน โดยครูเป็นผู้กาหนดข้อคาถามให้เด็กแต่ละคนเขียนมาส่งให้กับครู ก่อนที่จะให้เด็กตอบ
แบบสอบถามใครเอ่ย ต้องแน่ใจว่าเด็กทุกคนในชั้นเรียนรู้จักคุ้นเคยกันแล้วเป็นอย่างดี และต้องอธิบายว่า
จะเก็บไว้เป็นความลับ วิธีการใครเอ่ยนี้สามารถใช้ควบคู่กับสังคมมิติ ทั้งนี้ จะได้เห็นบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมของเด็กแต่ละคนได้ชัดเจน
ตัวอย่างแบบสอบถามใครเอ่ย
คาชี้แจง ขอให้นักเรียนกรอกข้อความให้ตรงตามความเป็นจริง ลงในช่องว่างที่กาหนดไว้
ชื่อ.................................................................................ชั้น..........................................
1. ผู้ที่พูดจาสุภาพเรียบร้อย.............................................................................................
2. ผู้ที่ตรงต่อเวลา คือ.....................................................................................................
3. ผู้ที่ขยันทาความสะอาดในห้องเรียนมากที่สุด...................................................................
4. ผู้ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมากที่สุด...................................................................................
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5. ผู้ที่มีอารมณ์ร่าเริงมากที่สุด คือ.....................................................................................
6. ผู้ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมากที่สุด คือ..............................................................................
7. ผู้ที่ชอบพูดโกหกมากที่สุด คือ......................................................................................
8. ผู้ที่ชอบซักถามครูมากที่สุด คือ.....................................................................................
9. ผู้ที่มีเพื่อนในชั้นมากที่สุด คือ......................................................................................
10.ผู้ที่ชอบรังแกเพื่อนมากที่สุด คือ..................................................................................
11.ผู้ที่เป็นคนใจน้อยที่สุด คือ.........................................................................................
12.ผู้ที่ชอบเหม่อลอยมากที่สุด คือ....................................................................................
13.ผู้ที่เป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนมากที่สุด...............................................................................
14.ผู้ที่ชอบส่งงานล่าช้ามากที่สุด คือ..................................................................................
15.ผู้ที่แต่งกายเรียบร้อยที่สุดในห้อง คือ...........................................................................
9. การเยี่ยมบ้าน (Home Visit)
การเยี่ยมบ้าน หมายถึง การที่ครูหรือผู้แนะแนวไปพบปะบิดามารดาหรือผู้ปกครองของ
นักเรียนที่บ้าน เพื่อสร้างความคุ้นเคยและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งยังช่วยให้ครูและผู้แนะแนวได้เห็น
สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ตลอดจนเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียนอีกด้วย
จุดมุ่งหมายของการไปเยี่ยมบ้าน
1.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับทางบ้าน
2. เพื่อช่วยให้ครูและผู้แนะแนวได้เห็นสภาพที่แท้จริงเกี่ยวกับบ้าน และสิ่งแวดล้อมทางบ้านของเด็ก
3. เพื่อช่วยให้ครูและผู้แนะแนวได้รู้ถึงสัมพันธภาพระหว่างบิ ดามารดา หรือผู้ปกครองกับเด็ก
ในสภาพที่เป็นจริง
4. เพื่อให้ครูและผู้แนะแนวๆได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน
5. เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลบางประการเกี่ยวกับตัวเด็ก ซึ่งไม่สามารถหาได้ด้วยวิธีการอื่นๆ
ข้อเท็จจริงที่ควรได้จากการเยี่ยมบ้าน
1. สภาพทั่วไปของบ้าน เช่น บ้า นมีลักษณะอย่างไร ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหน มีบุคคลอยู่
ในบ้านมากน้อยเพียงใด บุคคลเหล่านี้มีความสาคัญและมีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่ างไร ผู้ปกครองและเด็กมี
เจคติต่อบ้านของตนเป็นแบบใด เช่น รู้สึกว่าบ้านของตนน่าอยู่หรือไม่ และมี ความภาคภูมิใจในบ้านของ
ตนมากน้อยเพียงไร
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2. สภาพ โอกาสและความสะดวก ในการศึกษาเล่าเรียนที่บ้าน เช่น นักเรียนมีที่ทางานและ
อุปกรณ์การทางานหรือไม่และมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด นักเรียนมีเวลาทาการบ้านมากน้อย
เพียงใด ผู้ปกครองสามารถให้ความช่วยเหลือแนะนาในเรื่อ งการเรียนได้หรือไม่ และมากน้อยเพีย งใด
สิ่งเหล่านี้ย่อมจะบ่งบอกให้ทราบถึงเจตคติและความสนใจของผู้ ปกครองที่มีต่อการศึกษาเล่าเรียนของ
นักเรียน
3. เจตคติของผู้ ปกครองที่มีต่อเด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าผู้ปกครองจะมีเจตคติต่อ
นักเรียนเป็นแบบใด ย่อมมีอิทธิพ ลต่อการปรับตัวของนักเรียนเป็นอย่างมาก นั่นคือเด็กจะมีปัญหาใน
ด้านการปรับตัวหรือไม่ มากน้อยเพี ยงใด ย่อมขึ้นอยู่กับเจตคติของผู้ปกครองเป็นสาคัญ ครูและผู้แนะ
แนวจึงมีความจาเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลด้านนี้ด้วย
ข้อปฎิบัติในการเยี่ยมบ้าน
1. มีการนัดหมายกาหนดเวลาการเยี่ยมบ้านไว้ล่วงหน้า เพื่อช่ว ยให้ผู้ปกครองไม่ตกใจและยินดี
ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน
2.ควรศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กและผู้ปกครองให้มากที่สุดก่อนออกเยี่ยมบ้าน การที่ครูทราบเรื่องราว
เกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว จะทาให้การสนทนาระหว่างครูกับผู้ปกครองเป็นไปอย่างราบรื่นและดูเป็น
กันเอง
3. ผู้ที่มีหน้าที่เยี่ยมบ้านจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพราะการไปเยี่ยมบ้านมีความจาเป็นมีความ
จาเป็นที่ต้องช่วยให้ผู้ปกครองได้มีความสบายใจในการพูดคุยกับครู และไม่เกิดความรู้สึกว่าการไปเยี่ยม
บ้านเป็นการคอยไปจับผิด หรือไปสารวจสถานภาพด้านต่างๆ ของผู้ปกครอง แต่เป็นการไปพบปะพูดคุย
กับผู้ปกครองเพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนให้มีความเจริญงอกงามและพัฒนาการทุกด้าน
4. ควรสนับสนุนให้เด็กได้ออกมาร่วมวงสนทนาด้วยในระยะแรกที่ครูไปถึง เพื่อช่วยให้ครูและ
ผู้ปกครองมีเรื่องที่ จะพูดคุยกันได้ทันที อาจจะเริ่มต้ นด้วยการตั้งคาถามหรือข้อคิดเห็นมุ่งมาที่ตัวเด็ก
ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ไม่เกิดความอึดอัดด้วยกันทั้งสองฝุาย
5. พยามยามกล่าวถึงนักเรียนในด้านดีมากกว่าด้านไม่ดี เพราะผู้ปกครองทุกคนย่อมจะมีความ
ภาคภูมิใจ ถ้าได้ยิ นบุ คคลอื่นกล่าวถึงบุตรหลานของตนในด้านดี แม้ว่าตัว ผู้ปกครองเองอาจจะพูดว่า
เด็กไม่ดีก็ตาม ถ้าครูมีความจาเป็นที่จะต้องพูดถึงปัญหาของเด็ก ก็ควรจะพูดด้วยความระมัดระวัง ไม่ทาให้
ผู้ปกครองเกิดความสะเทือนใจจนเกินไป และควรจะพูดในตอนท้ายหลังจากที่ครูได้พูดถึงนักเรียนในด้ านดี
แล้ว
6. ควรให้ผู้ปกครองของเด็ กได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่าง ๆ ออกมาให้มาก
ที่สุด เพื่อช่วยให้ครูได้ทราบถึงเจตคติข องผู้ปกครองที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ เพราะการเยี่ยมบ้านจะได้ผลดีที่สุด
ถ้าครูจะเป็นฝุายรับฟังและสังเกตมากที่สุด และพูดน้อยที่สุด รวมทัง้ จะต้องไม่วิพากษ์วิจารณ์โรงเรียนและ
ครูคนอื่นด้วย
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7. พยายามศึกษาหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ กในสภาพความเป็นอยู่ที่บ้านให้ได้มากที่ สุด ทั้งใน
ด้านที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความสนใจทางบ้าน สภานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครั ว โดยการสนทนาและการสั ง เกต นอกจากนี้ ก ารสั ง เกตควรท าอย่ า งระมั ด ระวั ง ไม่ แ สดง
อากัปกิริยาที่อาจทาให้ผู้ป กครองเข้าใจผิดว่ าครูกาลังไปตรวจสอบหรือจับผิ ดตน เพราะถ้าผู้ปกครอง
เกิดความรู้ สึกเช่นนี้ ขึ้น แล้ ว การเยี่ยมบ้านก็จะประสบความล้ มเหลว เนื่องจากไม่ได้รับความร่ว มมือ
จากผู้ปกครอง
8. การเยี่ย มบ้ านแต่ละครั้ งควรจะได้มีการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การ พิจารณาศึกษาเด็กต่อไป การจดบันทึกควรจะกระทาหลังจากไปเยี่ยมบ้านมาแล้ว โดยไม่ควรปล่อย
เวลาไว้นานเกินไป เพราะอาจจะทาให้ลืมข้อมูลที่สาคัญบางประการได้

47

ตัวอย่างแบบฟอร์มการไปเยี่ยมบ้าน
วันที่ไปเยี่ยมบ้าน.........................................................................เวลา........................................................
ชื่อครูที่ทาการเยี่ยมบ้าน..............................................................................................................................
ชื่อนักเรียน...............................................................................................ชั้น.............................................
ชื่อบิดา......................................................................................................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................................
...............................................................................................โทรศัพท์.....................................................
ชื่อมารดา..................................................................................................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................................
................................................................................................โทรศั พท์.....................................................
จานวนพี่น้อง..................คน มีลาดับดังนี้
1. ชื่อ..............................................................................อายุ..........ปี ระดับการศึกษา........................
2. ชื่อ..............................................................................อายุ.........ปี ระดับการศึกษา........................
3. ชื่อ..............................................................................อายุ.........ปี ระดับการศึกษา........................
4. ชื่อ..............................................................................อายุ.........ปี ระดับการศึกษา........................
5. ชื่อ..............................................................................อายุ.........ปี ระดับการศึกษา........................
ข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการเยี่ยมบ้าน
1. บรรยายรูปร่างลักษณะภายนอกของบ้านและบริเวณบ้าน
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. บรรยายสภาพของสิ่งแวดล้อมของบ้านว่าอยู่ใกล้เคียงกับอะไร
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3. บรรยายสภาพลักษณะภายในบ้าน
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. บรรยากาศภายในบ้าน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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5. สถานที่อ่านหนังสือและทาการบ้านของนักเรียน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6. นักเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือบิดามารดาโดย
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7. ลักษณะการปรับตัวของนักเรียนเมื่ออยู่บ้าน
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
8. บรรยายลักษณะของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ...........................................
9. เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครูและโรงเรียน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
10.เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียน.......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
11.ความมุ่งหวังของบิดามารดาที่มีต่อบุตร..................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
12. ปัญหาที่ได้พบในการเยี่ยมบ้านครั้งนี้.....................................................................................................
....................................................................................................................................................................
13.สิ่งที่โรงเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ทางบ้าน................................................................................
.....................................................................................................................................................................
14.สิ่งที่ทางบ้านสามารถให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียน................................................................................
.....................................................................................................................................................................
15.ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเกี่ยวกับโรงเรียน...........................................................................................
.....................................................................................................................................................................
10. ระเบียนสะสม (Cumulative Record)
ระเยียนสะสม คือ ระเบี ยนหรือเอกสารที่จดบั นทึกข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนในด้านต่ างๆอย่าง
มีระเบียบและเป็นระบบตลอดเวลาที่นักเรียนศึกษาเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียน เป็นเอกสารที่จะช่วยให้ครูหรือ
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ผู้แนะแนวได้รู้จักและเข้าใจนักเรียนของตนได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น และยังช่วยให้มองเห็นภาพพัฒนาการ
ของนักเรียนด้านต่างๆ เช่น ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระเบียนสะสม
1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เชื้อชาติ สถานที่เกิด สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ครูประจาชั้น ฯลฯ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครอง ได้แก่ ชื่อผู้ปกครอง หรือบิดา มารดา จานวนพี่น้อง ที่อยู่ อายุ
ระดับการศึกษาของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง อาชีพ สถานภาพการสมรส เชื้ อชาติสัญชาติของบิดา
มารดา ผู้ปกครอง พี่น้อง รายได้ของครอบครัว
3. ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ได้แก่ ประวัติเกี่ยวกับเจริญเติบโต เช่น น้าหนัก ส่วนสูง สุขภาพร่างกาย เป็นต้น
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน ผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา เช่น คะแนนของแต่ละเทอม
การมาเรียนหรือการขาดเรียน การสอบตกหรือซ้าชั้น การย้ายโรงเรียน เหตุผลการย้าย เป็นต้น
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น เข้าชมรมอะไรบ้าง
6. ข้อมู ล เกี่ย วกับ ผลของการทดสอบมาตรฐาน คะแนนและวัน เดือน ปี ที่ทาการทดสอบ
สติปัญญา ความถนัด ความสนใจ
7. ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางบุคลิกภาพ เป็นการบันทึกลักษณะของผู้เรียนแต่ละบุคคล
8. ข้อมูลเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาผู้เรียนในกรณีที่มีการให้คาปรึกษาจะบันทึกลงในระเบียนสะสม
9. ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
10.ข้อมูลเกี่ยวกับความถนัด
11.ความสนใจและงานอดิเรก
12.ประสบการณ์ในการทางาน เช่น การทางานเพื่อหารายได้พิเศษ
ระเบียนสะสมเป็นเครื่องมือบันทึกพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็ก ซึ่งรวบรวมไว้ตั้งแต่เด็กเริ่มเข้าเรียน
จนกระทั่งเด็กสาเร็จจากโรงเรียนออกไป การทาระเบี ยนสะสมต้องใช้เวลามากและติดต่อกันไป ผู้ จัดทา
ควรจะได้รับการเรียนรู้และทาอย่างไม่มีอคติ ยึดข้อเท็จจริง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาจะเป็นเครื่องมือช่วยให้
เกิดประโยชน์ทั้งแก่ครูหรือครูแนะแนว ผู้ปกครองและและตัวเด็กเอง
ข้อแนะนาในการทาระเบียนสะสม
1. ควรหาความรู้เกี่ยวกับตัวเด็กจากหลายๆ ด้าน เช่น ผู้ปกครอง ครู เป็นต้น
2. ควรบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กให้มากพอสมควร
3. ควรบันทึกให้เป็นระยะ ๆ ต่อเนื่องไป
4. ไม่ควรให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ หรือไม่เข้าใจการแนะแนวมาบันทึกแทน
5. ความลับบางอย่างของเด็กที่เปิดเผยไม่ได้ ไม่ควรนามาบันทึกไว้ในระเบียนสะสม
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