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ตัวอยางรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     
มหาวิทยาลัยพระนครไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   
คณะครุศาสตร 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
2700506 ปฏบิัติการวิชาชพี 1   

2.  จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชัว่โมง 
8 หนวยกิต (11-4-9) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร/อาจารยนิเทศกโรงเรียน 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร      
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา  2552 

6.  วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาปฏิบัติการภาคสนามครั้งลาสุด  
      10  สิงหาคม  2552 

 

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
1.1 บูรณาการความรูและทักษะทางการคดิมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 
1.2 เลือกใช ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู 
1.3 วิจัยในชั้นเรียนและนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
1.4 จัดกิจกรรมทางวิชาการเรียนรูรวมทั้งการปฏิบัติงานครูดานอ่ืนๆ  ที่ไมใชงานสอน

โดยตรง และเพื่อสงเสริมการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในองคการ  มีเจตคติที่ดีและ
ศรัทธาและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2.  วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 
บูรณาการความรูทั้งหมดที่ไดจากการเรียน สามารถปฏิบัติงานดานการสอน ผลิตสื่อ และทําวิจัย 
ในชั้นเรียนและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ในโรงเรียนใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา 
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หมวดที่ 3  การพัฒนาผลการเรียนรู 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่จะตองพัฒนา  

ปฏิบัติตามบทบาท หนาที่และคุณลักษณะของการเปนครูที่ดี และประพฤติตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู มีเจตคติที่ดีและศรัทธาวิชาชีพครู 

      1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู   
ใชกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน สอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมในการสอนพรอมทั้ง

ยกตัวอยางประกอบ และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี     
 1.3 วิธีการประเมินผล  
       อาจารยนิเทศกคณะฯ และอาจารยนิเทศกโรงเรียนใชแบบวัดและประเมินผลดานลักษณะครูที่

ดีตลอดภาคการศึกษา ในชวงกลางภาคการศึกษา 1 ครั้งและปลายภาค 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาความ
ประพฤติในการปฎิบัติการสอน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพครูและยึดม่ันใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ดานคือจรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอวิชาชีพ จรรยาบรรณ         
ตอผู รับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคม ตลอดภาค
การศึกษา 

2.  ความรู    
  2.1 ความรูที่จะไดรับ 

ไดรับประสบการณตรงในการฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยผานการบูรณาการความรู       
เพ่ือจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ  ความสามารถในการประเมินปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน การเรียนรูแบบสืบสอบ การจัดทําแผนการเรียนรู และจัด
กระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 

 2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู 
(1) ศูนยประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตรจัดปฐมนิเทศนิสิตกอนไปปฏิบัติการวิชาชีพครู  
(2) ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานครูอ่ืนๆ รวมกับอาจารยนิเทศกโรงเรียน 

 2.3 วธีิการประเมินผล 
(1) พิจารณาจากแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการจัดการเรียนรู 

ในสาขาวิชาเฉพาะตลอดภาคการศึกษา โดยการประเมินของอาจารยนิเทศกโรงเรียนและ
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร  อยางนอย 3 ครั้งตอวิชา/ภาคการศึกษา 

(2) ประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพตลอดภาคการศึกษาโดยนิสิตตองสงรายงานสรุปผล
การจัดการปฏิบัติการสอนและสรุปผลงานอื่นๆ  ที่ไดฝกปฏิบัติมาตลอดภาครวมทั้ง
แผนการจัดการเรียนรู        

3.  ทักษะทางปญญา   
3.1 ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา 
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  ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม สามารถตัดสินใจและแกปญหาในชั้นเรียน 
สามารถจัดการกับอารมณ ความรูสึก 
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียน 

(1) อาจารยนิเทศกโรงเรียนสาธิตการสอนในชั้นเรียน 
(2) จัดใหนิสิต/นักศึกษาไดรวมทําแผนการสอน สังเกตการสอน 

3.3 วิธีการประเมินผล    
(1) นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษา  โดยอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรและ

อาจารยนิเทศกโรงเรียน  
(2) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา

ตลอดภาคการศึกษา 
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา  
         ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคลากรอื่นในวิชาชีพครูและวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

4.2  กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาการเรียนรู 
(1) การมีสวนรวมกับสถานศึกษา เชน การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

รวมทั้งการปฏิบัติงานครูดานตางๆ  ที่ไมใชการสอนโดยตรง คือ งานอ่ืนๆ  ในโรงเรียนที่
เกี่ยวของกับนักเรียน  เชน  งานดานกิจการนักเรียน หรือฝายปกครองนักเรียน งานธุรการ 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย งานประชาสัมพันธ งานทะเบียน  งานประจําชั้น งานธุรการใน
ชั้นเรียน หรืองานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

(2) การสัมมนากลุมยอยระหวางอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรและนิสิตแตละสาขาวิชาและ
วิชาเอก 

(3) การสัมมนานิสิตหลังปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา เพ่ือสรุปเปนบทเรียนและพัฒนาตนเอง
ในอนาคต 

4.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินโดยใชแบบวัดและประเมินผลดานลักษณะครูที่ดีตลอดภาคการศึกษา เกี่ยวกับความ

ประพฤติของนิสิตในขณะปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบ
วิชาชีพครูและยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพทั้ง   5  ดาน นอกจากนี้ตองเสริมสรางมนุษยสัมพันธ
ที่ดี  ในการใหความรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษา และชุมชน เปนตน 

 
5.  ทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
          ความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทดลองวิธีการจัดการเรียนการสอน  โดยใช

สื่อการสอนที่สรางสรรคเปนรายบุคคล 
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ทีจ่ะพัฒนาผลการเรียนรู 
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         การจัดทําสื่อการสอนที่ผลติขึ้นตองสอดคลองกับเนื้อหาวิชา เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน
แตละคาบ รวมทั้งของจริง หุนจําลอง รูปภาพ แผนภาพ ภาพโฆษณา หนังสือพิมพ วารสาร วีดี
ทัศน สไลด เทปบันทึกเสียง 
5.3 วิธีการประเมินผล  

(1) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการจัดการเรียนรูในสาขาวิชา
เฉพาะตลอดภาคการศึกษา ในสวนของการดําเนินการจัดการเรียนรู ดานการสื่อสาร/
อธิบายและบุคลิกภาพ 

(2) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา ในสวนของการประเมินดานสาระการฝกทักษะในการเลือกใชการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู รวมทั้งการใชเทคนิคและยุทธวิธีใน
การจัดการเรียนรู 

6.  ทักษะการสอน 
6.1 ทักษะสอนที่ตองพัฒนา 

(1) สามารถวางแผน ออกแบบหลักสูตร ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล    
การเรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 

(2) สามารถปฏิบัติงานครูดานตางๆ นอกเหนือจากการสอนที่ไดรับมอบหมาย 
(3) สามารถประสานความรวมมือระหวางครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในการจัดการศึกษา 
(4) สามารถประยุกตแนวคิด ทฤษฎีในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

6.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู 
(1) สํารวจขอมูลนักเรียน 
(2) สังเกตปญหาที่เกิดในชั้นเรยีน 
(3) วางแผนการการแกปญหาในชั้นเรียนโดยใชกระบวนการวิจัย  
(4) หาแนวทางในการแกปญหาในชั้นเรียน  

6.3 วิธีการประเมินผล 
(1) จัดทําบันทึกหลังสอนและรายงานผลการจัดการเรียนรู 
(2) รายงานผลการทําวิจัยในชั้นเรียน 
(3) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการจัดการเรียนรูในสาขาวิชา

เฉพาะตลอดภาคการศึกษา 
(4) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ตลอดภาคการศึกษา 
(5) สอบสอน   
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หมวดที่ 4  ลักษณะและการดําเนินงาน 
 

1. คําอธิบายรายวิชา   
 การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรูและจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน   การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู  การทําวิจัยในชั้นเรียน  การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ไปใช  หรือการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสงเสริมการเรียนรู  รวมทั้งการปฏิบัติงานครูดานตางๆ 
นอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษาโดยไดรับการนิเทศอยางใกลชิด 

2. กิจกรรมของนิสิต 
 นิสิตปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 7 ชั่วโมง/สัปดาห  และงานอื่นๆ ในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับ
นักเรียน  เชน  งานดานกิจการนักเรียนหรือฝายปกครองนักเรียน งานธุรการ งานบริหารทรัพยากร
มนุษยงานประชาสัมพันธ งานทะเบียน งานประจําชั้น งานธุรการในชั้นเรียน หรืองานอ่ืนๆ  ที่ไดรับ
มอบหมายอีกไมนอยกวา  5 ชั่วโมง/สัปดาห  

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบตั/ิงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

1 ชั่วโมง/สัปดาห - 14 ชั่วโมง/สัปดาห 9 ชั่วโมง/สัปดาห 
          จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่คณาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการใหคําปรึกษาแกนิสิต
ในชวงเวลาที่นิเทศการสอน และอนุญาตนิสิตเขาพบเพื่อใหคําปรึกษาได 1 ชั่วโมง/สัปดาห 
 

3. รายงานหรืองานที่นิสิตไดรับมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย กําหนดสง 
3.1 แผนการจัดการเรียนรู -  สงใหอาจารยนิเทศกโรงเรียนทุกครั้งกอนการจัด 

   การเรียนการสอน  
-  สงใหอาจารยนิเทศกกอนการนิเทศ 
-  รวบรวมสงทั้งหมดปลายภาค 

3.2 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู -  สงใหอาจารยนิเทศกโรงเรียนทุกครั้งทีจั่ดการเรียน 
   การสอน 

3.3 สรุปผลงานที่ไดฝกปฏบิัติมาตลอดภาค -  ปลายภาค 
3.4 วิจัยในชัน้เรียนฉบบัสมบูรณ -  ปลายภาค 
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4.  การติดตามผลการเรยีนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต   

    สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด ปฏิบัติงานอ่ืนๆ วิจัยในชั้นเรียน 
1 - โรงเรียนจัดปฐมนิ เทศให นิสิตได รับรู

เกี่ยวกับโรงเรียน  เชน  ปรัชญา  วิสัยทัศน 
นโยบาย  ระบบบริหาร ระเบียบวิ นัย 
ขอบังคับตางๆ  ของโรงเรียน  เพ่ือนิสิตจะ
ไดปฏิบัติตนใหถูกตอง 

- พบอาจารยนิเทศกโรงเรียนเพื่อเรียนรู
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน  การบริหาร
ทั่วไป งานกิจการนักเรียน หรือฝาย
ปกครอง   งานทะเบียนนักเรียน   งาน
ประชาสัมพันธ  หรืองานที่ทางโรงเรียนได
มอบหมาย 

- ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน  หลักสูตร
ระดับชั้นที่สอน  แหลงขอมูลการเรียนการ
สอน 

- จัดทําแผนการสอนระยะยาวตลอดภาค
การศึกษารวมกับอาจารยนิเทศก  และ
เริ่มทําวิจัยในชั้นเรียน  

5  ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

เริ่มวิจัยในชั้นเรียน 

2 - สังเกตการจัดการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานครูในหองเรียนจากอาจารย
นิเทศกฝายโรงเรียน อยางนอย  2  ชั่วโมง/
สัปดาห 

- จัดทําบันทึกการสอนรายวิชา  รายคาบ/ 
ชั่วโมง  รวมกับอาจารยนิเทศก   จัดทํา
บันทึกการสอนรายวิชารายคาบ/ชั่วโมง 
ของตนเอง   เ พ่ื อ ให อ าจารย นิ เ ทศก
พิจารณาตรวจแกไข กอนนําไปปฏิบัติจริง 

- ชวยงานตรวจการบานนักเรียนหลังจบ
คาบการเรียนการสอนของอาจารยนิเทศก 
และรวมประเมินผลนักเรียนหลังการสอน
กับอาจารยนิเทศก  

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

ทําวิจัยในชั้นเรียน 
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด ปฏิบัติงานอ่ืนๆ วิจัยในชั้นเรียน 

3 ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยมีอาจารย
นิเทศกโรงเรียน/หนวยงานใหคําปรึกษา โดย 
- นิสิตจะตองสงบันทึกการสอนลวงหนา   1 
สั ป ด าห   เ พ่ื อ ใ ห อ า จ า ร ย นิ เ ท ศก ไ ด
ตรวจสอบความถูกตองของ เน้ือหา วิธีการ 
และสามารถใหคําปรึกษา  แนะนํานิสิต
ลวงหนา กอนที่นําไปปฏิบัตจิริง 

- อาจารยนิเทศกสังเกตการสอนของนิสิตทุก
ครั้งที่นิสิตปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 

- อาจารย นิ เทศก ใหคํ าแนะนําและรวม
อภิปรายผลหลังการสอนของนิสิต  เพ่ือ
ติดตามการพัฒนาในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของนิสิต                 

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

ทําวิจัยในชั้นเรียน 

4 ประเมินผลครั้งที่   1  โดยอาจารยนิเทศก
โรงเรียน   อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร 
ประเมินแบบวัดและประเมินผลดานทักษะ
และสมรรถนะของการจัดการเรียนรู ใน
สาขาวิชาเฉพาะและแบบวัดและประเมินผล
ดานลักษณะครูที่ดีและชี้แจงขอบกพรองและ
เสนอแนะวิธีแกไข 

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

อาจารยนิเทศกโรงเรียน
อาจารยนิเทศก 
คณะครุศาสตรชี้แจง
ขอบกพรองและ
เสนอแนะวธิีแกไข           
การทาํวิจัยในชั้นเรยีน 

5 - นิสิตปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดย
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากการ
ประเมินครั้งที่   1  ของอาจารยนิเทศก  เนน
การทําบันทึกการสอน การคุมชั้นเรียน  การ
ตรวจงานนักเรียน   การแกปญหา   ใน
ระหวางการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

ทําวิจัยในชั้นเรียน 
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด ปฏิบัติงานอ่ืนๆ วิจัยในชั้นเรียน 

6 - นิสิตปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยมี
อาจารยนิเทศกโรงเรียนคอยใหคําแนะนํา
และสังเกตการสอนและใหคําแนะนําในการ
แกปญหาตางๆ  เพ่ือนิสิตจะไดปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง เพ่ือพัฒนาการใหดีขึ้นใน
ครั้งตอไป  

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

ทําวิจัยในชั้นเรียน 

7-8 ประเมินคร้ังที่   2   โดยอาจารย นิ เทศก
โรงเรียน  อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร
ประเมินแบบวัดและประเมินผลดานทักษะ
และสมรรถนะของการจัดการเรียนรู ใน
สาขาวิชาเฉพาะและแบบวัดและประเมินผล
ดานลักษณะครูที่ดี  และชี้แจงขอบกพรองและ
เสนอแนะวิธีแกไข                             

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

ทําวิจัยในชั้นเรียน 

9-13 ประเมินผลครั้งที่   3  โดยอาจารยนิเทศก
โรงเรียน  อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร 
ประเมินแบบวัดและประเมินผลดานทักษะ
และสมรรถนะของการจัดการเรียนรู ใน
สาขาวิชาเฉพาะและแบบวัดและประเมินผล
ดานลักษณะครูที่ดี  และชี้แจงขอบกพรองและ
เสนอแนะวิธีแกไข  

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

ทําวิจัยในชั้นเรียน 

14-15 - ปฏิบัติการสอนโดยปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศกจากการ
ประเมินครั้งที่   3  และปฏิบัติการสอนโดย
อิ ส ร ะ   เ น น ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ ก า ร ส อ น    
การประเมินผลนักเรียนแบบใหม  รวมทั้ง
การติดตามผล 

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

ทําวิจัยในชั้นเรียน 

16-18 - สอบสอน  และประเมินผลการสอนของ
ตนเอง  บันทึกการสอนครบภาคการศึกษา 
สงใหอาจารยนิเทศกแตละวิชาเอก  เพ่ือ
ประเมินผลตอไป  

สรุปรายงานการ
ปฏิบัติงานครอ่ืูน
สงใหอาจารย
นิเทศกแตละ
วิชาเอกเพื่อ
ประเมินผลตอไป 

เขียนสรุปวิจัยใน            
ชั้นเรียนเปนรายงาน       
สงใหอาจารยนิเทศก       
แตละวิชาเอก เพ่ือ
ประเมินผลตอไป 
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หนังสือที่แนะนําและเอกสารอางอิง  
(1) คูมือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(2) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(3) หลักสูตรสถานศึกษา 
(4) แบบเรียนตามหลักสูตรที่โรงเรียนกําหนด 
(5) หนังสืออานประกอบและเอกสารคนควาเพิ่มเติมในสาขาวิชาและวิชาเอก ของนิสิตคูมือการ

วิจัยในชั้นเรยีน 
(6) ตัวอยางการวิจัยในชั้นเรียน ศาสตรการสอน  องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพ  (รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา แขมมณี) 
5.  หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม     

 อาจารยนิเทศกโรงเรียนมีหนาที่ความรับผิดชอบในการประชุมกับคณะครุศาสตรเพ่ือเตรียมการ
ในการนิเทศ ดูแลนิสิต และประชุมประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิชาชีพ ระหวางที่นิสิต
ปฏิบัติการวิชาชีพที่โรงเรียน อาจารยนิเทศกโรงเรียนมีหนาที่นิเทศการสอนของนิสิตทุกครั้ง และให
งานและดูแลการปฏิบัติงานครูอ่ืนๆ เชน งานประจําชั้น งานธุรการ กิจกรรมนักเรียน เปนตน โดยให
เปนไปตามสัดสวนของเวลาและประเภทของงานตามเอกสารการนิเทศของคณะครุศาสตร 

6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก 
  อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ในการใหคําปรึกษาเรื่องทั่วๆ ไป เพ่ือดูแลใหนิสิตมีสภาพจิตใจ และ
รางกายสมบูรณขณะปฏิบัติการวิชาชีพ โดยพบกับนิสิตอยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง      
อาจารยนิเทศกคณะมีหนาที่ในการดูแลใหการปรึกษานิสิตในเรื่องปฏิบัติการวิชาชีพโดยตรง โดยไป
นิเทศและสอบนิสิตตามที่กําหนดไวในเอกสารการนิเทศของคณะครุศาสตร นอกจากนี้ใหพบนิสิต
สัปดาห  เวนสัปดาหเม่ือนิสิตกลับมาที่คณะครุศาสตรในวันศุกร เพ่ือใหคําปรึกษา แนะแนวในเรื่อง
การเตรียมแผนการสอน และการสอน รวมทั้งดูแลใหคําปรึกษาเรื่องการปฏิบัติงานครูอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากงานสอนดวย  
  ความรับผิดชอบของศูนยประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร การใหคําปรึกษา การวางแผน
ใหคําแนะนําแกนิสิตอาจารยนิเทศกทั้งคณะฯ และอาจารยนิเทศกโรงเรียน กําหนดตารางเวลาการ
สงนิสิตและการนิเทศของอาจารยนิเทศกคณะฯ และรวบรวมขอมูลในการประเมินผลนิสิตของทุก
สาขาวิชาและวิชาเอก จัดปฐมนิเทศและสัมมนานิสิตและอาจารยนิเทศก   

7.  การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต 
 ปฏิบัติตามเอกสารการนิเทศของคณะครุศาสตร โดยการใหคําปรึกษาทั้งระหวางการนิเทศที่
โรงเรียน และการพบกับนิสิต เม่ือนิสิตกลับมาที่คณะครุศาสตรในวันศุกร ถามีเร่ืองเกินกวาจะให        
การชวยเหลือได ใหปรึกษากับหัวหนาอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร หรือศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ       
เพ่ือดําเนินการชวยเหลือตอไป   
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8.  สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ
ภาคสนาม/สถานประกอบการ 
  คณะครุศาสตรและโรงเรียนเปนผู ดําเนินการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน 
คอมพิวเตอรและวัสดุทางการศึกษาที่จําเปนในการเรียนการสอน 

 

หมวดที่ 5  การวางแผนและการเตรียมการ 
 

1.  การกําหนดสถานที่ 
 ในการปฏิบัติการสอน คณะครุศาสตรมีโรงเรียนเครือขายปฏิบัติการวิชาชีพ โดยนิสิต                     
ศูนยประสบการณวิชาชีพและหัวหนาอาจารยนิเทศกในแตละวิชาเอกเปนผูรวมกันกําหนดโรงเรียน
สําหรับนิสิตในการปฏิบัติการวิชาชีพ และประกาศใหนิสิตทราบกอนการปฏิบัติการวิชาชีพอยาง
นอย 6 สัปดาห 

2.  การเตรียมนิสิต 
   จัดปฐมนิเทศนิสิตกอนไปปฏิบัติการวิชาชีพ โดยมีการใหความรูในเรื่องทักษะการสอน ทักษะ

การปฏิบัติงานครูอ่ืนๆ การนิเทศ การประเมินผล ชี้แจงกฎ ระเบียบที่นิสิตควรทราบและปฏิบัติ 
หัวหนาอาจารยนิเทศกจะสงนิสิตที่โรงเรียนกอนเปดภาคการศึกษากับผูอํานวยการโรงเรียนหรือ 
ผูเแทน   

3.  การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก 
 ศูนยประสบการณวิชาชีพจัดประชุมสัมมนาอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร โดยมีเอกสารการ
นิเทศมอบใหกับอาจารยนิเทศกทุกคน 

4.  การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก 
 ศูนยประสบการณวิชาชีพจัดประชุมสัมมนาอาจารยนิเทศกโรงเรียนและอาจารยนิเทศก           
คณะครุศาสตร เพ่ือทําความเขาใจในการนิเทศรวมกัน โดยมีเอกสารการนิเทศมอบใหกับผูเกี่ยวของ
ทุกคน 

5.  การจัดการความเสี่ยง  
 ศูนยประสบการณวิชาชีพ อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร และอาจารยนิเทศกโรงเรียน จัด
ประชุมวางแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยง ในเรื่องการปฏิบัติการวิชาชีพทางดานวิชาการ 
ความเครียด และดานสวัสดิภาพอ่ืนๆ โดยมีการวางแผนเพื่อการประชุมใหนิสิตรับทราบขอมูล
ตางๆ อยางเปนระบบ พรอมเอกสารการปฏิบัติการวิชาชีพ วางแผนการติดตาม ดูแลและชวยเหลือ
นิสิตในกรณีเกิดเหตุการณ ที่ไมคาดคิด โดยใหมีลําดับขั้นตอนในการชวยเหลือ คือ อาจารยนิเทศก
โรงเรียน อาจารยนิเทศกคณะฯ หัวหนาอาจารยนิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียน ศูนยประสบการณ
วิชาชีพ เพ่ือการแกใขปญหาอยางเปนขั้นตอน 
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หมวดที่ 6  การประเมินนิสิต 
 

1.  หลักเกณฑการประเมิน 
  ประเมินการบรรลุผลการเรยีนรูของนิสิตทั้ง 6 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5  ตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 

               5    หมายถึง    ดีมาก  
               4    หมายถึง    ดี 
               3    หมายถึง    ปานกลาง 
               2    หมายถึง    พอใช 
               1    หมายถึง    ตองปรับปรุง 

นิสิตตองไดรับคะแนนเฉลีย่ไมนอยกวา 2 จึงผานเกณฑการประเมิน 
2.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 

2.1 ประเมินโดยอาจารย นิ เทศกโรงเรียน  โดยใช เกณฑคะแนน  1-5 ในแตละประเด็น  
ตามแบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติงานใหครบถวน สรุปเปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน 
2.2 ประเมินโดยอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร โดยใชเกณฑคะแนน 1-5 ในแตละประเด็น  
ตามแบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติงานใหครบถวน สรุปเปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน 
2.3 ศูนยประสบการณวิชาชีพประมวลคะแนนตามหลักเกณฑที่ไดระบุไว โดยรวมคะแนนของ
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรและอาจารยนิเทศกโรงเรียน ไดเปนเกรด 

3.  ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนิสิต 
 อาจารยนิเทศกโรงเรียนตองศึกษาการประเมิน และปรึกษากับอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร
เพ่ือรวมกันประเมินผลการสอนของนิสิต 2 ครั้ง และการประเมินโดยอาจารยนิเทศกโรงเรียนอีกไม
นอยกวา 3 ครั้ง และรวบรวมคะแนนสงหัวหนาอาจารยนิเทศกคณะครุศาตรประจําโรงเรียน เพ่ือ
การประมวลผลเปนเกรดตอไป 

4.  ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสติ 
 ปรึกษาหารือกับอาจารยนิเทศกโรงเรียนเพื่อประเมินพฤติกรรมนิสิต และประเมินผลการ
ปฏิบัติการวิชาชีพของนิสิตในความดูแลตามที่ระบุไวในเอกสารการนิเทศ และนําสงศูนย
ประสบการณวิชาชีพเพ่ือประมวลผลเปนคะแนนตอไป 

5.  การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง  
 ศูนยประสบการณวิชาชีพประสานงานการโรงเรียนและสาขาวิชาเพ่ือตรวจสอบ และทําความ
เขาใจในเมื่อการประเมินมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และกรณีจําเปน โดยประสานงาน 
หรือจัดประชุมเพ่ือพิจารณาหาขอสรุปที่ยุติธรรม และดําเนินการตอไป 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ 
การฝกประสบการณภาคสนาม 

 
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเก่ียวของตอไปนี้ 

1.1  นิสิต 
(1) การตอบแบบประเมินผล  
(2) การประชุมสมัมนาหลังการปฏิบัติการวชิาชีพ 
(3) การใหรางวัลนิสิตปฏบิัติการวิชาชีพดีเดน และนิสิตจัดทําสื่อการสอนดีเดน  

1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ 
(1) นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติการวิชาชีพทั้งการสอน และการปฏิบัติงานครูอ่ืนๆ ใน

แบบฟอรมของคณะครุศาสตร  
(2) การประชุมอาจารยนิเทศกโรงเรียนหลังการปฏิบัติการวิชาชีพ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ  

การวิชาชีพของนิสิต และการจัดการปฏิบัติการวิชาชีพ 
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม   

(1) นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติการวิชาชีพทั้งการสอน และการปฏิบัติงานครูอ่ืนๆ ใน
แบบฟอรมของคณะครุศาสตร  

(2) การประชุมอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรหลังการปฏิบัติการวิชาชีพ เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติการวิชาชีพของนิสิต และการจัดการปฏิบัติการวิชาชีพ 

 1.4 อ่ืน ๆ   
   การสํารวจความพึงพอใจในการปฏบิัตกิารวชิาชพีของนสิติจากคณะผูบริหารสถานศึกษาแตละแหง 

2. กระบวนการทบทวนผลประเมินและการวงแผนปรบัปรุง 
(1) ศูนยประสบการณวิชาชีพประมวลผลการประชุมอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร อาจารย

นิเทศกโรงเรียน จากเอกสารการนิเทศ และแบบสอบถามความพึงพอใจของคณะผูบริหาร
สถานศึกษา และการประเมินผลเกรดของนิสิต เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
คณะครุศาสตรเพ่ือทราบและพิจารณาและแจงผลใหภาควิชา และสาขาวิชา 

(2) สาขาวิชารวมพิจารณาประสิทธิผลของการปฏบัติการวิชาชีพ วิเคราะหปญหาและกําหนด
แผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในภาคการศึกษาตอไป โดยแสดงไวในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

 
 

 
 
 


