
ประกาศ 
สําหรับนักศกึษาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

ท่ีจะออกฝกประสบการณวิชาชีพคร ู 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศ 
แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาที่ตองการฝกประสบการณวิชาชีพครู  

๑. นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ทุกคนตองฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
โรงเรียนเปนเวลา 1 ปการศึกษา โดยการฝกประสบการณวิชาชีพครูนั้น นักศึกษาตองสอบผานและมีผล
การเรียนครบทุกกระบวนวิชาตามโครงสรางหลักสูตรท่ีนักศึกษา ศึกษาในปการศึกษานั้นๆ  (นักศึกษา
สามารถดูโครงสรางหลักสูตรไดจากเลม มร.1)ยกเวนกระบวนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู 1, 2  

 (CTL 5001 , CTL 5002) สัมมนาการสอน 1, 2 (CTL 5056, CTL 5006, CTL 5057, CTL 5007)     
ในกรณีท่ีหลักสูตรของนักศึกษามีการเรียนวิชาโท นักศึกษาตองเรียนวิชาโทตามโครงสรางและหนวย      
กิตของวิชาโทนั้นใหครบถวนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพครู 

๒. นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอรม “แบบแสดงความจํานงขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครู 
(ฝกสอน)” ซึ่งแยกตามวิชาเอกและรหัสนักศึกษา ใหครบถวนสมบูรณ พรอมติดรูปถาย ๑ - ๒ นิ้ว      
(ติดกาว หามเย็บหรือใชคลิป) สามารถดูวิธีการกรอกรายละเอียดไดจาก “ตัวอยาง แบบแสดงความจํานง
ขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครู (ฝกสอน)”  

๓. นักศึกษาย่ืนแบบแสดงความจํานงขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครู (ฝกสอน) พรอมเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ซึ่งสามารถดูไดจากประกาศ “หลักฐานท่ีใชในการย่ืนขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครู”ตาม
กําหนดเวลาท่ีภาควิชาฯ กําหนด (ติดตามกําหนดการจากประกาศของภาควิชาฯ) โดยใน 1 ปการศึกษา 
สามารถย่ืนเอกสารได ๒ คร้ัง หากนักศึกษาไมผานการพิจารณาใหฝกประสบการณวิชาชีพครู นักศึกษา
จะตองย่ืนเอกสารใหม 

๔. เมื่อนักศึกษาย่ืนเอกสารแลว ภาควิชาฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ให
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และมาปฐมนิเทศ ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด พรอมท้ังนํา “สมุดกิจกรรม” มาดวย  

๕. เมื่อนักศึกษาปฐมนิเทศและทราบโรงเรียนท่ีตนเองฝกประสบการณวิชาชีพครูแลว 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-เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
หมายเหตุ – นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 ภาคเรียนตอเนื่องกัน หากหยุดพักไป ตองเร่ิมฝก
ประสบการณวิชาชีพครู คร้ังท่ี 1 ใหม และหากการพักฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนไปดวยเหตุอันไม
สมควร นักศึกษาจะไมไดรับสิทธ์ิในการฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนเวลา 2 ภาคการศึกษา 
  - นักศึกษาท่ีฝกประสบการณวิชาชีพครูผานไปแลว 1 ภาคเรียน ในภาคเรียนถัดไปไมตองย่ืน
เอกสารอีก 

 
 

/ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
(30 มีนาคม ๒๕๖๐) 



  
สป.03 

๏ หลักฐานที่ใชในการยื่นขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครู (ฝกสอน) ๏ 

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

(ติดกาว หามเย็บหรือใชคลิป)  และเขียนหมายเลขโทรศัพทในหนาแรกดวย  

๒. สําเนา ใบเช็คเกรด หรือTranscript Record  
ออกโดยสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ทั้งนี้ ตอง

แสดงใหเห็นรายชื่อกระบวนวิชาและผลการเรียน (เกรด) ครบตามเกณฑที่กําหนด 

3. สําเนารายละเอยีดวิชาโท 
ใหนักศึกษาถายสําเนารายละเอียดวิชาโทที่ตนเรียน (กรณีที่ในหลักสูตรระบุ  

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

4. แบบคําขอรับรองผลการสอบ (ถามี) 
ใหนักศึกษาใชแบบคําขอรับรองผลการสอบ ของคณะศึกษาศาสตรเทานั้น 

สามารถรับเอกสารไดที่ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

5. คํารอง (ถามี)  
ใชเพื่อรองขอหรือเพื่อแจงรายละเอียดให คณะกรรมการเสริมสราง

ประสบการณวิชาชีพครูพิจารณากรณีพิเศษ เชน  ขอฝกสอนในโรงเรียนที่เปนครู   
ขอแจงขอมูลการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ขอสงเอกสารเพิ่มเติม เปนตน 
หมายเหตุ  - แบบฟอรม ขอ 1 ซ้ือไดที่รานถายเอกสาร ช้ัน 1 คณะศึกษาศาสตร 
 - เอกสารที่เปนสําเนา ใหลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตองทุกฉบับ 
 - นักศึกษาที่เปนครูใหติดตอประธานคณะกรรมการเสรมิสรางประสบการณ    
                วิชาชีพคร ู(อ.ฐิตินันท) กอนยื่นเอกสาร 

 

 
 

/ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 



(30 มีนาคม ๒๕๖๐) 

ประกาศ 
กําหนดการสําหรับนักศึกษาทีต่องการยื่นขอฝกประสบการณวิชาชีพครู 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
 

   นักศึกษาที่ตองการออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ใหยื่นความจํานง
ขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครูได ระหวางวันที่ 18 – 21 เมษายน     
๒๕60 เทาน้ัน โดยนําเอกสารและหลักฐาน (ตามประกาศ) มายื่น พรอม
เซ็นชื่อ ที่หองภาควิชาหลักสูตรและ การสอน ชั้น ๒ อาคารคณะศึกษาศาสตร 
(EOB 203) และขอใหนักศึกษามาตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธ์ิออกฝก
ประสบการณวิชาชีพครู (รอบแรก) ไดที่ ชั้น ๒ หนาหองภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน ในวันที่  28  เมษายน ๒๕๖๐ 

   ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองเรียนผานวิชาตางๆ และมีจํานวนหนวยกิตรวม 
ครบ ตามเกณฑที่แตละสาขาวิชากําหนด โดยภาควิชาฯ จะรับพิจารณาเกรด
และจํานวนหนวยกิตของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนถึง                            
การสอบภาค 2 /2๕5๙  เทานั้น 

  นักศึกษาที่มีสิทธ์ิออกฝกประสบการณวิชาชีพครูใหมาปฐมนิเทศในวันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจะแจงกําหนดการใหทราบในภายหลัง 

  อนึ่ง ขอใหนักศึกษาตรวจสอบ “ความพรอม” ทางดานสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต เวลา ครอบครัว ฯลฯ ของตนเองกอนยื่นขอออกฝกประสบการณ
วิชาชีพครู  เพราะหากขอพักระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยไมมี
เหตุอันควร นักศึกษาจะไมไดรับสิทธิในการออกฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
ภาคเรียนถัดไปดวย (พัก ๒ เทอมจึงจะออกฝกประสบการณวิชาชีพครูใหมได)  

 

 

 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
(30 มีนาคม ๒๕๖๐) 



 

ประกาศ 
สําหรับนกัศกึษาที่รอผลการสอบภาค 2 /2559 

 
 ใหนักศึกษาดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. นักศึกษายื่นความจํานงขอออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ระหวางวันที่ 18 – 21 

เมษายน 2560 โดยแนบใบคํารอง เรื่อง “ขอรอผลการสอบ ภาค 2/2559” และบอกรายวิชาที่

รอผลสอบ 

 2. นักศึกษามาปฐมนิเทศในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (หากนักศึกษาไมมาปฐมนิเทศ จะ

ไมมีสิทธิ์ออกฝกประสบการณวิชาชีพครู แมภายหลังจะมีผลการสอบครบ) 

 3. นักศึกษานําผลสอบไมเปนทางการที่ไดจากระบบคอมพิวเตอรหรือสําเนาใบประกาศผล

การสอบไมเปนทางการ (โดยถายรูปและนํามาPrint) พรอมรับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง แลว

นํามายื่นในวันที่ 8, 9 และ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.30 น. ที่ภาควิชาหลักสูตรและการ

สอน 

 4. ประกาศรายช่ือ (รอบ 2) ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. 

 

 

* ไมอนุญาตใหนักศึกษาไปขอผลการสอบกับอาจารย/ผูรับผิดชอบในรายวิชาน้ันๆโดยตรง* 

 

* หากผลการเรียนไมเปนไปตามที่แจง นักศึกษาจะไมไดรับสิทธิ์ในการออกฝกประสบการณวิชาชีพ

ครูในภาคเรียนถัดไปดวย* 

 

 

/ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

(30 มีนาคม ๒๕๖๐) 

 


