
ประกาศ 
กําหนดการสําหรับนักศึกษาที่ตองการย่ืนขอฝกประสบการณวิชาชีพครู 

ภาคเรียนที่ 2/2559 
 

   นักศึกษาที่ตองการออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ใหย่ืนความจํานง
ขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครูได ระหวางวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2559 
เทาน้ัน โดยนําเอกสารและหลักฐาน (ตามประกาศ) มายื่น พรอมเซ็นช่ือที่
หองภาควิชาหลักสูตรและการสอน ช้ัน 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร       
(EOB 203) และขอให นัก ศึกษามาตรวจสอบราย ช่ือผู มี สิทธิ์ ออกฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ไดที่ ช้ัน 2 หนาหองภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 

   ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองเรียนผานวิชาตางๆ และมีจํานวนหนวยกิตรวม 

ครบ ตามเกณฑที่แตละสาขาวิชากําหนด โดยภาควิชาฯ จะรับพิจารณาเกรด

และจํานวนหนวยกิตของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนถึง การสอบซอมภาค 2,S 
ปการศึกษา 2558 เทานั้น 

  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ออกฝกประสบการณวิชาชีพครูใหมาปฐมนิเทศในวันที่ 
26 ตุลาคม 2559 โดยจะแจงกําหนดการใหทราบในภายหลัง 

  อน่ึง ขอใหนักศึกษาตรวจสอบ “ความพรอม” ทางดานสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต เวลา ครอบครัว ฯลฯ ของตนเองกอนยื่นขอออกฝกประสบการณ
วิชาชีพครู เพราะหากขอพักระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยไมมี
เหตุอันควร นักศึกษาจะไมไดรับสิทธิในการออกฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
ภาคเรียนถัดไปดวย (พัก 2 เทอมจึงจะออกฝกประสบการณวิชาชีพครูใหมได)  

 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
24 สิงหาคม 2559 

 

 



ประกาศ 
แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาที่ตองการฝกประสบการณวิชาชีพครู  

๑. นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ทุกคนตองฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
โรงเรียนเปนเวลา 1 ปการศึกษา โดยการฝกประสบการณวิชาชีพครูนั้น นักศึกษาตองสอบผานและมีผล
การเรียนครบทุกกระบวนวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษา ศึกษาในปการศึกษานั้นๆ (นักศึกษา
สามารถดูโครงสรางหลักสูตรไดจากเลม มร.1) ยกเวนกระบวนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู 1, 2   
(CTL5001, CTL5002) สัมมนาการสอน 1, 2 (CTL5056, CTL5006, CTL5057, CTL5007) ในกรณีที่
หลักสูตรของนักศึกษามีการเรียนวิชาโท นักศึกษาตองเรียนวิชาโทตามโครงสรางและหนวยกิตของวิชาโท
นั้นใหครบถวนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพครู 

๒. นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอรม “แบบแสดงความจํานงขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครู 
(ฝกสอน)” ซ่ึงแยกตามวิชาเอกและรหัสนักศึกษา ใหครบถวนสมบูรณ พรอมติดรูปถาย ๑ - ๒ นิ้ว      
(ติดกาว หามเย็บหรือใชคลิป) สามารถดูวิธีการกรอกรายละเอียดไดจาก “ตัวอยาง แบบแสดงความ
จํานงขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครู (ฝกสอน)”  

๓. นักศึกษายื่นแบบแสดงความจํานงขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครู (ฝกสอน) พรอมเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ซ่ึงสามารถดูไดจากประกาศ “หลักฐานท่ีใชในการยื่นขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครู”ตาม
กําหนดเวลาท่ีภาควิชาฯ กําหนด (ติดตามกําหนดการจากประกาศของภาควิชาฯ) โดยใน 1 ปการศึกษา 
สามารถยื่นเอกสารได ๒ ครั้ง หากนักศึกษาไมผานการพิจารณาใหฝกประสบการณวิชาชีพครู นักศึกษา
จะตองยื่นเอกสารใหม 

๔. เมื่อนักศึกษายื่นเอกสารแลว ภาควิชาฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ให
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และมาปฐมนิเทศ ตามวัน เวลา ที่กําหนด พรอมทั้งนํา “สมุดกิจกรรม” มาดวย  

๕. เมื่อนักศึกษาปฐมนิเทศและทราบโรงเรียนที่ตนเองฝกประสบการณวิชาชีพครูแลว ใหทําการลงทะเบียน
เรียน โดย สําหรับนักศึกษารหัส 47-55 ใหลงทะเบียนเรียน  

    วิชา CTL 5001  คูกับ CTL 5056 (สําหรับฝกประสบการณวิชาชีพครู 1) 
    วิชา CTL 5002  คูกับ CTL 5057 (สําหรับฝกประสบการณวิชาชีพครู 2)  
   สําหรับนักศึกษารหัส 56 เปนตนไปใหลงทะเบียนเรียน 
    วิชา CTL 5001  คูกับ CTL 5006 (สําหรับฝกประสบการณวิชาชีพครู 1) 
    วิชา CTL 5002  คูกับ CTL 5007 (สําหรับฝกประสบการณวิชาชีพครู 2)  

  ตามวัน - เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
หมายเหตุ - นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 ภาคเรียนตอเนื่องกัน หากหยุดพักไป ตองเริ่มฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ใหม และหากการพักฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนไปดวยเหตุอันไม
สมควร นักศึกษาจะไมไดรับสิทธิ์ในการฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนเวลา 2 ภาคการศึกษา 
  - นักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพครูผานไปแลว 1 ภาคเรียน ในภาคเรียนถัดไปไมตองยื่น
เอกสารอีก 

 
/ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

(24 สิงหาคม 2559) 

  



สป.03 
 

๏ หลักฐานที่ใชในการย่ืนขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครู (ฝกสอน) ๏ 

๑. แบบแสดงความจํานงขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครู (ฝกสอน)  
แบบฟอรมจะแยกตามวิชาเอกของนักศึกษา โดยใหติดรูปถาย  ๑ - ๒ นิ้ว 

(ติดกาว หามเย็บหรอืใชคลิป)  และเขียนหมายเลขโทรศัพทในหนาแรกดวย  

๒. สําเนา ใบเช็คเกรด หรือ Transcript Record  
ออกโดยสาํนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ทั้งนี้ ตอง

แสดงใหเหน็รายช่ือกระบวนวิชาและผลการเรียน (เกรด) ครบตามเกณฑที่กําหนด 

๓. สําเนารายละเอียดวิชาโท 
ใหนักศึกษาถายสําเนารายละเอียดวิชาโทที่ตนเรียน (กรณีที่ในหลักสูตรระบุ  

ใหเรียนวิชาโท)  โดยถายสําเนาจากคูมือของนักศึกษาฉบับตามรหัสของตนเอง
(“ระเบียบการรับสมัครเขาเปนนักศึกษาฯ (มร.1)”)  ในกรณีที่รหัสวิชาเปน ๕ หลัก 
ใหนักศึกษาใชปากกาเขียนรหัสวิชา ๗ หลักลงในสําเนาดังกลาวคูกับรหัส ๕ หลักดวย 
ทั้งน้ี นักศึกษาจะตองตรวจสอบการเรียนวิชาโทของตนใหครบตามที่หลักสูตรวิชาโท
กําหนด 

๔. แบบคําขอรับรองผลการสอบ (ถามี) 
ใหนักศึกษาใชแบบคําขอรับรองผลการสอบ ของคณะศึกษาศาสตรเทาน้ัน 

สามารถรับเอกสารไดที่ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

๕. คํารอง (ถามี)  
ใช เพ่ือรองขอหรือเพ่ือแจงรายละเอียดให  คณะกรรมการเสริมสราง

ประสบการณวิชาชีพครูพิจารณากรณีพิเศษ เชน  ขอฝกสอนในโรงเรียนที่เปนครู   
ขอแจงขอมูลการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ขอสงเอกสารเพิ่มเติม เปนตน 
หมายเหตุ  - แบบฟอรม ขอ 1 ซื้อไดท่ีรานถายเอกสาร ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร 
 - เอกสารท่ีเปนสําเนา ใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
 - นักศึกษาท่ีเปนครูใหติดตอประธานคณะกรรมการเสริมสรางประสบการณ    
                วิชาชีพครู (อ.ฐิตินันท) กอนยื่นเอกสาร 

 

 
/ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน 
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ประกาศ 
สําหรับนกัศึกษาทีผ่ลการสอบซอมภาค 2,S /2558 ยังไมปรากฏใน 

ใบเช็คเกรด หรือTranscript 
 

 นักศึกษาท่ีผลการสอบซอมภาค 2,s /2558 ยังไมปรากฏในใบเช็คเกรด หรือTranscript ให

ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. นักศึกษารับ “แบบคําขอรับรองผลการสอบ” ท่ีภาควิชาหลักสูตรและการสอน ในวันที่ 

3-7 ตุลาคม 2559 เพื่อนําไปชําระเงินท่ีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี แลวนําไปให งานบริการ

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร รับรองผลการสอบ (ไมอนุญาตใหนักศึกษาไปขอผลการสอบกับ

อาจารยผูรับผิดชอบ/ผูสอนในรายวิชาน้ันๆโดยตรงในทุกกรณี) 

 2. นักศึกษานําแบบคําขอรับรองผลการสอบ แนบเปนหลักฐานประกอบการยื่นแสดงความ

จํานงขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ท่ีหองภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภายในวันที่  

7 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. 

 

 * กรณีท่ีงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรไมสามารถรับรองผลการสอบได เนื่องจาก

ยังไมไดรับผลสอบอยางเปนทางการ ใหนักศึกษาเขียนคํารองใน “ใบคํารองภาควิชาหลักสูตรและ

การสอน” เร่ืองขอใชผลการสอบในระบบคอมพิวเตอรและทําการพิมพผลการสอบที่ปรากฏใน

ระบบคอมพิวเตอร พรอมรับรองสําเนาถูกตองและเซ็นช่ือ แนบเปนหลักฐานประกอบการยื่น

แสดงความจํานงขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ท่ีหองภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภายใน

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น.  

 * กรณีท่ีผลการสอบไมไดรับรองโดยงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร และไมปรากฏ

ในระบบคอมพิวเตอร ใหนักศึกษาเขียนคํารองใน “ใบคํารองภาควิชาหลักสูตรและการสอน” เร่ือง 

ขอรอผลการสอบวิชา... ภาคซอม 2,S /2558 แนบเปนหลักฐานประกอบการยื่นแสดงความจํานง

ขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 และนําผลการสอบท่ีปรากฏใน

ระบบคอมพิวเตอรมายื่นเพิ่มเติม ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. 

 

/ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน 

(24 สิงหาคม 2559) 


