
แบบบันทึกการท างานของนักศึกษา (รายบุคคล) 
 

ค ำอธิบำย 
กำรฝึกภำคปฏิบัติในพ้ืนที่ นักศึกษำและอำจำรย์นิเทศงำนต้องท ำงำนร่วมกันทั้งกำรแนะน ำ กำรให้

ค ำปรึกษำและกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง บันทึกกำรท ำงำนนี้เป็นกระบวนกำรวิเครำะห์ที่สะท้อนถึงทักษะ
ในกำรใช้เครื่องมือของนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไตร่ตรอง เครื่องมือในงำนสังคมสงเครำะห์จึงเป็นสิ่งที่
แสดง    ให้เห็นถึงควำมเป็นนักศึกษำสังคมสงเครำะห์ที่ท ำงำนอย่ำงเป็นมืออำชีพ โดยแบบบันทึกกำรท ำงำน
เป็นบันทึกรำยบุคคล (ที่นักศึกษำฝึกงำนทุกคนต้องท ำ) โดยในกำรบันทึกกำรท ำงำนนี้เป็นกำรตกลงระหว่ำง
นักศึกษำว่ำจะบันทึกเป็นรำยวัน/รำยสัปดำห์ และนักศึกษำต้องส่งให้อำจำรย์นิเทศงำนตรวจและลงนำมทุก
ครั้ง 

บันทึกกำรท ำงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญส ำหรับนักศึกษำสังคมสงเครำะห์ เพรำะช่วยในกำรทบทวนและ
ตรวจสอบก่อนกำรด ำเนินงำนต่อไป  

แบบบันทึกกำรท ำงำน แบ่งเป็น 3 แบบ นักศึกษำเลือกใช้ตำมลักษณะของโครงกำรที่ด ำเนินกำร  
 3.2.1 แบบบันทึกกำรท ำงำนกับบุคคลและครอบครัว 
 3.2.2 แบบบันทึกกำรท ำงำนกับกลุ่ม (กระบวนกำรกลุ่ม) 
 3.2.3 แบบบันทึกกำรท ำงำนกับชุมชน/ระดับมหภำค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบบันทึกการท างานกับบุคคลและครอบครัว 
 

1. ชื่อ-สกุล นักศึกษำ…………………………………………………………… เลขทะเบียน …………………………………………. 
2. วันที่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. เป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำร/ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.................………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. แผนกำรด ำเนินงำน (อธิบำยสิ่งที่วำงแผนและผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.................………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

รำยละเอียด 
กำรด ำเนินกำร 

ข้ อ สั ง เ ก ตุ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ ำ ต่ อ
ผู้ใช้บริกำร และตัว
นักศึกษำเอง 

ค ว ำ ม รู้ สึ ก ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ ำ แ ล ะ
ปฏิกริ ยำที่ แสดง
ออกไป 

สมรรถนะที่แสดง
ออกไป (ควำมรู้  
ทั ก ษ ะ  เ ท ค นิ ค 
เครื่องมือ ฯลฯ) 

ข้ อ คิ ด เ ห็ น ข อ ง
อำจำรย์นิเทศงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
5. กำรประเมินผลต่อปฏิสัมพันธ์ (บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไหม ได้ผลอย่ำงไร มีอะไรเกิดขึ้นบ้ำง กำร
เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริกำร เป้ำหมำยและแผนงำนที่จะด ำเนินกำรมีควำมเหมำะสมกับเป้ำหมำยของ
ผู้ใช้บริกำรหรือไม่ ฯลฯ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ...................................................... นักศึกษำ 

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

ลงช่ือ ...................................................... อำจำรยภ์ำคสนำม 

   (...................................................................) 
วันท่ี ................................................................. 



 

แบบบันทึกการท างานกับกลุ่ม (กระบวนการกลุ่ม) 
 

1. ชื่อ-สกุล นักศึกษำ…………………………………………………………… เลขทะเบียน …………………………………………. 
2. วันที่ …………………………………………………………………………………………………………...………………………………… 
3.หัวข้อ/ประเด็นที่เตรียมมำกำรแลกเปลี่ยน/พูดคุยกับกลุ่ม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. อธิบำยกระบวนกำรกลุ่มและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโดยสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 

5. บรรยำยบรรยำกำศของกลุ่ม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. อธิบำยควำมเชื่อมโยง/ควำมสัมพันธ์ของผู้มำร่วมในกระบวนกำรกลุ่ม (ระหว่ำงใครกับใคร เป็นรูปแบบ
ควำมสัมพันธ์แบบใด เป็นควำมสัมพันธ์แบบพ่ึงพำ/ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไหม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ประเด็น/ปัญหำใหม่/อะไรที่น ำมำสู่กำรท ำกลุ่มครั้งนี้  (พลวัตรกลุ่มเป็นอย่ำงไร และในฐำนะผู้ท ำ
กระบวนกำรกลุ่มท ำอย่ำงไร) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

8. อธิบำยพฤติกรรมกำรแสดงออกของสมำชิกในกลุ่ม (เช่น เงียบ ควบคุมกำรพูดคุย ตลก เป็นกลำง ฯลฯ) แล้ว
ในระหว่ำงกระบวนกำรกลุ่มเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

9.นักศึกษำวิเครำะห์ภำพรวมของกำรท ำกระบวนกำรกลุ่มนี้อย่ำงไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 

 
10. สรุปผลกำรท ำกระบวนกำรกลุ่ม  
 
ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ก ำ ร
ด ำเนินกำร 

ข้อสังเกตุของนักศึกษำ/
ควำมประทับใจ 

ควำมรู้สึกของนักศึกษำ/
ข้อคิดเห็น 

ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
อำจำรย์นิเทศงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ...................................................... นักศึกษำ 

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

ลงช่ือ ...................................................... อำจำรยภ์ำคสนำม 

   (...................................................................) 
วันท่ี ................................................................. 



 

แบบบันทึกการท างานกับชุมชน/ระดับมหภาค 
 
 ค ำอธิบำย 
 แบบบันทึกกำรท ำงำนระดับมหภำคนี้ ใช้ส ำหรับกำรท ำงำนกับผู้ใช้บริกำรที่มีจ ำนวนมำก/กำรฝึก
ปฏิบัติงำนในชุมชน ระดับนโยบำย และงำนที่พิทักษ์สิทธิของกลุ่มเป้ำหมำย ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่น ำไปสู่
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ แบบบันทึกนี้เป็นเครื่องมือทำงกำรศึกษำของนักศึกษำและอำจำรย์ผู้นิเทศงำนที่จะใช้
ตอบเป้ำหมำยของกำรเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของบันทึกกำรท ำงำนระดับมหภำคเพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถทบทวน
กำรติดต่อ รำยละเอียดรำยงำน ข้อคิดเห็นต่อกิจกรรม กำรทบทวนงำนที่ท ำเสร็จและแผนกำรด ำเนินงำนใน
อนำคต ข้อคิดเห็นของอำจำรย์ผู้นิเทศงำนครอบคลุมทั้งรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของนักศึกษำ กำร
แทรกแซงด ำเนินงำน (Intervention) และทักษะกำรติดตำม ประเมินผล และกำรวิพำกษ์กำรท ำงำน 
 ส ำหรับสมรรถนะส ำคัญในกำรด ำเนินงำนระดับมหภำค ได้แก่ 

1. ชื่อ-สกุล นักศึกษำ…………………………………………………………… เลขทะเบียน …………………………………………. 

2. วันที่ท ำกำรสัมภำษณ์/จัดประชุม/จัดกิจกรรม/กำรด ำเนินงำนโครงกำร ฯลฯ  
………………………………………………………………………………………………………………………......................................... 

3. วัตถุประสงค์ของกำรสัมภำษณ์ /กำรประชุม/กำรจัดกิจกรรม/กำรด ำเนินงำนโครงกำร 
………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

4. ล ำดับ/ขั้นตอนของกิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

5. รำยละเอียดเฉพำะของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำกิจกรรม (พลวัต กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เทคนิค
และกลยุทธ์ กำรสนทนำบำงประโยคที่สะท้อนถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ทั้งแง่ดี/แง่ลบ) รวมทั้งกำรสังเกตุ 
ควำมรู้สึกและกำรวิเครำะห์ควำมคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ควำมท้ำทำยและข้อจ ำกัด ประเด็นส ำคัญที่ส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จของกำรท ำงำนของกลุ่มนักศึกษำ 
………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
6. กำรประเมินกำรท ำงำนของตนเอง (รวมถึงค ำถำม ควำมไม่แน่นอน กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและกำรที่
งำนอำจเสร็จสิ้นลงแต่ได้ผลงำนที่แตกต่ำงออกไป) 
………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

7. แผนกำรด ำเนินงำนต่อไป (ข้อเสนอต่อควำมเป็นไปได้ของกำรด ำเนินงำนต่อไป กำรปรับเปลี่นแผนกำร
ด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรในอนำคต) 
………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ ...................................................... นักศึกษำ 

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

ลงช่ือ ...................................................... อำจำรยภ์ำคสนำม 
   (...................................................................) 
วันท่ี ................................................................. 


