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การจัดวิชาการฝึกปฏิบัตวิิชาชีพระหว่างเรียน 1-3 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 การจัดวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1-3 ส าหรบันักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 – 3 ก่อน

ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิตนบัเป็นภารกิจหลกัของงานฝ่ายวิชาการ โดยมีจดุประสงค์

ใหน้กัศกึษาฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครูระหว่างเรียนในรูปแบบของการศกึษาสงัเกต การมีส่วนรว่มในสถานศกึษา

และการทดลองสอนในชัน้เรียน เพ่ือหล่อหลอมบคุลิกภาพลกัษณะความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรอบรูใ้นศาสตรก์ารศกึษาวิชาชีพครู ฝึกปฏิบตัิการทางชมุชนแห่งการเรียนรู ้

PLC เพ่ือน าไปใชใ้นการพฒันาตนเองใหมี้ความรอบรู ้ 

       ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร ์

                มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  
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ประมวลการเรียน 
วิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 

รหัสวิชา  EDC 1201 
ชื่อวิชา   วิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 
   Practicum 1 
จ านวนหน่วยกิต  1(90 ชั่วโมง) 
ภาคการศึกษา  ปลาย   
ชื่อผู้สอน  อาจารย์ผู้สอนคณะครุศาสตร์ 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 9 ชั่วโมงต่อวัน และไม่น้อยกว่า 15 วัน 
เนื้อหารายวิชา  คุณลักษณะที่แสดงถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

การปฏิบัติงานสถานศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมาย การเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ผู้เรียนในรูปแบบการศึกษารายกรณี (case study) ลักษณะกิจกรรมที่พัฒนาวิชาชีพ
ค รู  ก า ร ถ อ ด บ ท เ รี ย น จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถ 
1. สังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าการท่ีตนได้เลือกศึกษา 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยามาเป็นแนวทางพัฒนาผู้เรียน โดยจัดท าใน

รูปแบบของการศึกษารายกรณี (case study) 
3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา และ

การน าเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
4. ประพฤติตนและปฏิบัติงานวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
กิจกรรมรายวิชาต่อสัปดาห์ 
 สัปดาห์ที่ 1 พบอาจารย์ผู้สอนโรงเรียนและอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือเรียนรู้เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ
โรงเรียน การบริหารโรงเรียน  ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน หลักสูตรระดับชั้นที่โรงเรียนเปิดสอน การศึกษาและ
สังเกตการสอนของครู ดังนี้ 1) การดูแลควบคุมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย 2)การติดตามการตรวจสอบ
มาเรียน 3) การวางแผนการสอนของครู 4) การเตรียมการสอนของครูด้านเนื้อหา สื่อการสอน การวัดและ
ประเมินผล 5)การติดตามและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 6) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในแก่ผู้เรียน 7) การ
เสริมแรงผู้เรียน 8) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
 สัปดาห์ที่ 2 สังเกตการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานครูในห้องเรียนจากครูพ่ี
เลี้ยง วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านผลการเรียน และพฤติกรรม นักศึกษาเลือกผู้เรียนมา 1 คน ศึกษาราย
กรณี (case study) เพ่ือให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา มาพัฒนาผู้เรียน  
 สัปดาห์ที่ 3 สังเกตการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานครูในห้องเรียนจากครูพ่ี
เลี้ยง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานธุรการ งานสนับสนุนการเรียนการสอน งานโครงการพัฒนานักเรียน 
 สัปดาห์หลังจากฝึกงาน การทบทวนการปฏิบัติกับผู้สอน จัดท ารายงาน PLC 
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 การปัจฉิมนิเทศ การถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา และน าเสนอ
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในชั้นเรียน 
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 1.การประเมินจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 30 % 
 2.การประเมินด้านการประพฤติตนและปฏิบัติงานวิชาชีพครูโดยครูพ่ีเลี้ยง    30 % 
 3.อาจารย์นิเทศก์ประเมินเล่มคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1   30 % 
 4. การเข้าร่วมการประชุมกับศูนย์ฝึกวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์   10 % 
 
 
 

ส่วนที่ ผู้ประเมิน แบบประเมิน คะแนนเต็ม 
1 -ครูพ่ีเลี้ยง  

(หรือผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย) 
- คุณลักษณะการปฏิบัติตน 
 

30 

2 อาจารย์ผู้สอน - สมุดบันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
- การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 PLC 

30 
30 

3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - เช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 10 
 

* นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกครั้ง  
จึงจะได้รับการประเมินจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

** นักศึกษาจะมีสิทธิตัดสินผลการเรียนเมื่อมีคะแนนประเมินครบทั้ง  3 ส่วน  
ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งจะได้รับผลการเรียนเป็น I  
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ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 
 ตุลาคม 2565  การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน

ที่สถานศึกษา (แจกคู่มือในรูป file) 
 ตุลาคม 2565 การส่งตัวนักศึกษาแบบออนไลน์  

ศูนย์ฝึกส่งตัวนักศึกษาแบบออนไลน์ให้กับโรงเรียน (live สด และคลิป
วีดิโอ) 

พฤศจิกายน 2565 น าส่งซองประเมินของครูพ่ีเลี้ยงให้อาจารย์ผู้สอน  
น าส่งคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ให้อาจารย์ผู้สอน (ส่ง
เป็นไฟล์/หรือเป็นเล่มได้) 
น าส่งใบลงเวลาปฏิบัติงานให้อาจารย์ผู้สอน  

ธันวาคม 2565 หลงัจากฝึกงาน (เข้าชั้นเรียน) การทบทวนการปฏิบัติงานกับผู้สอน และ
จัดท ารายงาน PLC 

ธันวาคม-มกราคม 
2566 

การปัจฉิมนิเทศ การน าเสนอข้อค้นพบจากการไปฝึกประสบการณ์ที่
โรงเรียน ประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) นักศึกษาทุกโรงเรียนจัดบอร์ดนิทรรศการ(infographic) ลักษณะ
งานครู /ข้อค้นพบ / สิ่งที่ได้รับจากสถานการณ์จริง  ให้อาจารย์ผู้สอนฟัง
ในชั้นเรียน 

กุมภาพันธ์ 2566  อาจารย์ผู้สอนท าคะแนนส่งเข้าระบบ reg 
  

หมายเหตุ    1.   ปรับตามปฏิทินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
                2.   คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 คือ สมุดบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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ข้อมูลโรงเรียน   (A1)   

   

โรงเรียน...................................... 

ที่ตั้ง............................................................................................................................................. 

สถานที่ใกล้เคียง.......................................................................................................................... 

ชื่อผู้บริหาร................................................................................ 

************************************ 

จ านวนครู/บุคลากร (คน)  

จ านวนนักเรียน(คน)  

หลักสูตรที่โรงเรียนใช ้  

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  

 

วาดผังโรงเรียน 
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แบบสังเกตการปฏิบัตหิน้าทีค่รู  (A2)   
ค าชี้แจง: การบันทึกจากการสังเกตเป็นข้อมูลส าคัญในการท าความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ครูและเป็นโอกาส 
ในการพัฒนาแนวคิดและทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญของนักศึกษา  จึงขอให้นักศึกษาได้บันทึกข้อมูลให้ครอบคลุม
ประเด็นดังนี้ 

1)  ข้อมูลการสังเกต 

วันที่..........เดือน....................................................ปี.....................เวลา.......................ถึง.................................... 
วิชา...................................................................................................................................................................... 
ชื่อครู............................................................................................................................................................ 
2)  ประเด็นที่สังเกต: การบันทึกข้อมูลจากการสังเกตและการสนทนา ดงันี ้1) การดแูลควบคมุใหน้กัเรียนปฏิบตัิ

ตามระเบียบวินยั 2)การติดตามการตรวจสอบมาเรียน 3) การวางแผนการสอนของครู 4) การเตรียมการ

สอนของครูดา้นเนือ้หา ส่ือการสอน การวดัและประเมินผล 5)การติดตามและส่งเสริมสุขภาพอนามยั 6) 

การปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมในแก่ผูเ้รียน 7) การเสริมแรงผูเ้รียน 8) การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูเ้รียนและ

การมีสว่นรว่มของผูเ้รียน 

(บันทึกข้อมูล) 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
3)  หลังจากจบกิจกรรมการสังเกต: การประมวล  วิเคราะห์ท าความเข้าใจ  และสรุปความรู้สึกนึกคิดและการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นกับผู้สังเกต (ส่วนนี้ไม่ใช่ข้อมูลแต่เป็นการตีความและการแปลความหมายของข้อมูล  ตลอดจนการวิเคราะห์
และการเรียนรู้ของผู้สังเกต) 

1.  ความรู้สึกที่เกิดขึ้น......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
2.  สิ่งที่ได้เรียนรู้................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
3.  การน าไปใช้ประโยชน์................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
4.  ข้อสังเกตหรือค าถามค้างใจที่ต้องการค าตอบต่อไป..................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ ์เร่ือง ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู (A3) 

A3 
แบบสัมภาษณ์  
(ครูพี่เลี้ยง) 

วันที่..........เดือน..............................................ปี.....................ตั้งแต่เวลา...................ถึง 
สถานที.่............................................................................................................................ ...................... 
ผู้สัมภาษณ…์…………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผู้ถูกสัมภาษณ.์......................................................................................................................................  
 
ค าถาม............................………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………....................………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………....................………………………………………..…..…… 
…………………………………………………………………………....................…………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………....................………………………………….……………… 
 
ค าถามสัมภาษณ์ 
ตัวอย่าง  ค าถาม (ครู)  1) นอกเหนือจากภาระงานสอน ครูรับผิดชอบงานในหน้าที่อะไรบ้าง  
2) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องใช้ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นอะไรบ้าง 
      ค าถาม (นร.) 1) ครูในดวงใจของนักเรียนคือใคร ท าไมจึงรักคุณครูท่านนี้ 
      เรื่องท่ีประทับใจคุณครูมีอะไรบ้าง 
2) คิดว่าครูที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
ค าตอบ 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………....................………………………………………….…….. 
ค ากล่าวในการปิดการสัมภาษณ์ / การขอบคุณ 
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บันทึกหลังการสัมภาษณ์ 
ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ 

1) สาระส าคัญที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ 
…………………………………………………………………………....................………………………
………………...................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………....................………………………
………………...................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………....................………………………
………………...................................................................................................................................... 

2) การใช้ประโยชน์ 
…………………………………………………………………………....................………………………………………..........................
..........................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………....................………………………………………..........................
..........................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………....................………………………………………..........................
............................................................. .............................................................................................  

3) ประเด็นที่ควรสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………....................………………………………………..........................
..........................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………....................………………………………………..........................
............................................................................................................................. ............................. 
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การสรุปบทบาทหน้าทีง่านครูลงในแผนภาพ 

ค าชี้แจง น าข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลโรงเรียน (A1)  2) แบบสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ครู(A2) และแบบ
สัมภาษณ์ (A3)  มาวิเคราะห์ด้วยแผนภาพ mind mapping เพ่ือจัดหมวดหมู่ลักษณะงานครูอย่างรอบด้าน 

แบบวิเคราะห์งานครูด้วยแผนภาพ mind mapping 

(ร่าง) แผนภาพ mind mapping  งานครู โรงเรียน.................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อค้นพบ ความสอดคล้องของเนื้อหาท่ีเรียน
ในมหาวิทยาลัยกับสิ่งที่พบ 

สิ่งท่ีได้รับจากสถานการณ์จริง 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

 

(สามารถเขียนเพ่ิมหน้ากระดาษได้/ออกแบบ วาดภาพ mind mapping ได้) 

งานครู2 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

งานครู1 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 
งานครู4 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

งานครู3 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. งานครู5 

…………………………………………………….………………
……………………………………..……………………………
………………………..………………………………………… 
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รายงานแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (case study) 

จุดประสงค์ในการศึกษา 
1. เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเก่ียวกับนักเรียน 
2. เพ่ือให้เข้าใจถึงปัญหาและศึกษาวิธีแก้ไขเก่ียวกับปัญหาของนักเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
3. เพ่ือจะช่วยเหลือเด็กนักเรียนในเรื่องการเรียน  และปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้เข้ากับเพ่ือน 

ร่วมห้องเรียน และสังคมภายนอกให้ดียิ่งขึ้น 

ชื่อนักเรียน…………………………………..……………………………………………ชั้น ………/………เลขท่ี………… 

1. สภาพปัญหาของนักเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     2. สภาพทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียน 
ประวัติส่วนตัวและครอบครัว 
ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อเล่น……………………………………………. เกิด วันที่……………….เดือน………………พ.ศ…………….. 
บิดาชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อาชีพ…………………………………………………………………………………………………... 
มารดาชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อาชีพ…………………………………………………………………………………………………… 
ผู้ปกครองชื่อ………………………………………………..…………………………………………………………………..………………… 
อาชีพ………………………………………………………………………………………………….. 
นักเรียนมีพ่ีน้องร่วมบิดามารดา………………..คน (รวมทั้งนักเรียนด้วย) 

ประวัติการศึกษาและผลการศึกษา 
ปีการศึกษา ระดับ โรงเรียน เกรด 
    
    
    

 
ประวัติสุขภาพ 
อายุ………………….น้ าหนัก……………………………………….สว่นสูง……………………………………กรุ๊ปเลือด……………….. 
สภาพครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ทัศนคติของบุคคลรอบข้างที่มีต่อนักเรียน 
 -เพ่ือน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความคิดเห็นของครูประจ าชั้นที่มีต่อนักเรียน 
 - ด้านการเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านพฤติกรรมและลักษณะนิสัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านสุขภาพร่างกาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ด้านสังคมและการอยู่ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
บุคลิกภาพทั่วไปของนักเรียน 
 - ลักษณะทางร่างกาย ( รูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย กิริยา วาจา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ลักษณะทางอารมณ์ (การแสดงออกทางอารมณ์ สดชื่น ร่าเริง หรือเงียบขรึม การควบคุมอารมณ์ 
ฯลฯ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- ลักษณะทางสติปัญญา ( ความสามารถในการเรียน ความสามารถพิเศษ ความถนัดและความสนใจ
พิเศษ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ลักษณะทางสังคม(การปรับตัวเข้ากับเพ่ือน ครู บิดา มารดาพ่ีน้องคนอ่ืนๆทักษะสังคมในห้องเรียน
และโรงเรียน) 
  - เพ่ือน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  - คร ู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
พฤติกรรมที่ควรปรับปรุงแก้ไข (เรียงล าดับจากมากไปน้อย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. สมมุติฐานของปัญหา 
   หลังจากได้ศึกษานักเรียนด้วยวิธีต่าง ๆ แล้ว ได้ข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ 

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

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

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

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

4. แนวทางการแก้ปัญหา 
   
..........................................................................................................................................................   
..........................................................................................................................................................   
..........................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................... 
5. การติดตามผล 
   เริ่มท าการศึกษาตั้งแต่วันที่ ............................................... ถึงวันที่ ........................................... 
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การติดตามผล 
   ............................................................................................................................. ......................................   
....................................................................................... ............................................................................   
............................................................................................................................. ...................................... 
6. การให้ความช่วยเหลือมีดังนี้ 
   ............................................................................................................................. ......................................   
..................................................................... ..............................................................................................   
............................................................................................................................. .....................................   
............................................................................................................................. ...................................... 
7.  ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
 1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.  การท าการศึกษารายกรณีครั้งนี้มีประโยชน์  ดังนี้ 
 1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.  ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ หรือเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน โปรดเขียนอธิบายในข้อนี้ 
........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
 
 

ลงช่ือ    ผู้รายงาน 
(……………………………………………………..) 
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จงเขียนบันทกึลงในสมุดบันทกึกิจกรรมประจ าวัน (เขียนรายงานทุกวัน) 

Log Book 
วนั/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหต ุ

งานสงัเกตการสอน งานธุรการ งานกิจการนกัเรียน งานพฒันาตนและสงัคม 
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สมุดบันทกึกิจกรรมประจ าวัน 

Log Book 
วนั/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหต ุ

งานสงัเกตการสอน งานธุรการ งานกิจการนกัเรียน งานพฒันาตนและสงัคม 
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สมุดบันทกึกิจกรรมประจ าวัน 

Log Book 
วนั/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหต ุ

งานสงัเกตการสอน งานธุรการ งานกิจการนกัเรียน งานพฒันาตนและสงัคม 
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สมุดบันทกึกิจกรรมประจ าวัน 

Log Book 
วนั/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหต ุ

งานสงัเกตการสอน งานธุรการ งานกิจการนกัเรียน งานพฒันาตนและสงัคม 
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สมุดบันทกึกิจกรรมประจ าวัน 

Log Book 
วนั/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหต ุ

งานสงัเกตการสอน งานธุรการ งานกิจการนกัเรียน งานพฒันาตนและสงัคม 
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สมุดบันทกึกิจกรรมประจ าวัน 

Log Book 
วนั/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหต ุ

งานสงัเกตการสอน งานธุรการ งานกิจการนกัเรียน งานพฒันาตนและสงัคม 
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สมุดบันทกึกิจกรรมประจ าวัน 

Log Book 
วนั/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหต ุ

งานสงัเกตการสอน งานธุรการ งานกิจการนกัเรียน งานพฒันาตนและสงัคม 
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สมุดบันทกึกิจกรรมประจ าวัน 

Log Book 
วนั/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหต ุ

งานสงัเกตการสอน งานธุรการ งานกิจการนกัเรียน งานพฒันาตนและสงัคม 
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สมุดบันทกึกิจกรรมประจ าวัน 

Log Book 
วนั/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหต ุ

งานสงัเกตการสอน งานธุรการ งานกิจการนกัเรียน งานพฒันาตนและสงัคม 
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สมุดบันทกึกิจกรรมประจ าวัน 

Log Book 
วนั/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหต ุ

งานสงัเกตการสอน งานธุรการ งานกิจการนกัเรียน งานพฒันาตนและสงัคม 
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แนบรูปถ่าย / สแกนไฟล ์การลงเวลาปฏิบตังิานของ นกัศกึษา 10 วนั  เชน่  
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