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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะครุศาสตร์         
หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
1100504 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    
1100504 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   สาขาภาษาไทย 

สาขาสังคมศึกษา    
1100505 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   สาขาภาษาอังกฤษ    
  สาขาคณิตศาสตร์   

สาขาวิทยาศาสตร์   

2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
   6(540) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรการศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาภาษาไทย   สาขาภาษาอังกฤษ   

    สาขาสังคมศึกษา   สาขาวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์   
     หมวดวิชาเฉพาะ  

 กลุ่มวิชา                       
             แกน            บังคับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน   บังคับ   เลือก 
     พ้ืนฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 
     ชีพ   บังคับ    เลือก 
     เอก   บังคับ    เลือก 
     โท    บังคับ    เลือก 
     อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์จันจลี      ถนอมลิขิตวงศ์     
 อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   
 

อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม กลุ่มเรียน 
อาจารย์สุนิศา            ธรรมบัญชา ปฐมวัยกลุ่ม 1 
อาจารย์อาทิตยา         วงศ์มณ ี ปฐมวัยกลุ่ม 2 
ผศ.สุภา                    วัชรสุขุม ภาษาไทย 
อาจารย์มลิวรรณ         รักษ์วงศ์ สังคมศึกษา 
อาจารย์คอลีเย๊าะ         เจ๊ะโด  ภาอังกฤษกลุ่ม 1,2 
อาจารย์ประสาทพร      ป่านทอง คณิตศาสตร์กลุ่ม 1,2 
ผศ.ฉวีวรรณ               ธัญญะศิริกุล   วิทยาศาสตร์กลุ่ม 1,2 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร          
          ภาคการศึกษาที่  1/2557  ชั้นปีที่  5  
 

6. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่   ........... เดือน ............... ........................   พ.ศ ............. .  
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่ .........  เดือน ..................  พ.ศ. .…………… 
 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
1.1.2 พัฒนาตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.3 ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

1.2 ด้านความรู้ 
  การวางแผนการสอน ท าก าหนดการสอนทุกรายวิชาที่สอนและการจัดท าแผน การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาที่รับผิดชอบและส่งให้อาจารย์พ่ีเลี้ยงตรวจก่อนสอนทุกครั้งและเตรียมสิ่งต่างๆ 
ให้พร้อมที่จะสอน สังเกตการสอนของอาจารย์พ่ีเลี้ยงหรือเพ่ือนนักศึกษาเพ่ือศึกษา วิธีการ และก าหนดแบบ
แผนในการสอนของตนเอง เข้าสอนในชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพ ท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้  และรายงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
เลือกใช้ ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้  วัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา และน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พร้อมทั้งบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทางการศึกษา 

1.2.2 แสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 
1.2.3 แสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนดกับ 

วิชาเฉพาะ 
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1.3.1  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการน าความรู้ 
ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          1.3.2 แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ 
เรียนรู้พัฒนาผู้เรียน  

1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.4.1 แสดงออกถึงการมีความ สัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน และชุมชน  

          1.4.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้                                   
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5. 1  แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษา 
เขียน เพื่อเข้าใจปัญหา การจัดการความรู้ และพัฒนาผู้เรียน 

1.5.2 แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และงานที่ 
รับผิดชอบ 
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1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
1.6.1 แสดงออกซ่ึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการจัดการ 

เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
          1.6.2 แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย การวัดผล ประเมินผลและท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนหรือ 
     1. นักศึกษาได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ 
     2. นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการและวิธีการน าความรู้ด้านวิชาการต่างๆ เช่น 
วิชาชีพครูและวิชาเอกมาใช้ในการท างาน 
     3. ฝึกการน าความรู้ภาคทฤษฎีมาใช้ในภาคปฏิบัติ 
     4. มีแนวคิดขั้นต้นในการน าความรู้ทางทฤษฎีมาใช้เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
     5. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ/หรือเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานในสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
     6. เข้าใจชีวิตการท างานและวัฒนธรรมองค์กร 
     7. พัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     8. ฝึกฝนความอดทน การมีวินัย และความซื่อสัตย์ 
     9. เข้าใจบทบาทหน้าที่ในบางมิติของผู้ประกอบอาชีพครู 

 

2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 
เพ่ือจัดการบริหารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ผู้รับผิดชอบการประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนหน่วยฝึกปฏิบัติการสอน และนักศึกษา เข้าใจถึง
จุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน และอาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถมอบหมายงาน ติดตาม และประเมินผลการประสบการณ์
วิชาชีพครูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และนักศึกษาสามารถบรรลุผลเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

 

หมวดที ่3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กระบวนการ/กิจกรรม วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนมี
วัฒนธรรมองค์กรตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติได้ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู แนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมในการสอนทุกรายวิชา เน้น
เรื่องศรัทธาต่อวิชาชีพ ตั้งใจถ่ายทอด
วิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และท าตน
เป็นแบบอย่างที่ดี 

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
จากสมุดลงเวลา 

2. ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา กิจกรรม
สัมมนาระหว่างฝึกฯ และกิจกรรม
สัมมนาและจัดนิทรรสการหลังฝึกฯ 
3. การประเมินผลโดยอาจารย์พี่
เลี้ยงในโรงเรียนหน่วยฝึกฯ 
4. การประเมินผลโดยอาจารย์
นิเทศก์ประจ าสาขา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กระบวนการ/กิจกรรม วิธีการประเมินผล 

2. ด้านความรู้ 1. ใช้การสอนหลายรูปแบบตามเนื้อหา
สาระ ได้แก่การบรรยาย การอภิปราย 
การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ การ
สัมมนาและเทคนิคการสอนอ่ืนๆ ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอก
ห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงาน แหล่ง
ปฏิบัติที่ดีและเป็นเลิศ การรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือจาก
สื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาจากคนในชุมชน การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จาก
การฝึกงานในสถานศึกษา จากวิทยากร
ภายนอกสถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจและ
ทันสมัย 

4. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เช่น 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การท าโครงงาน 
การถามตอบปัญหาทางวิชาการใน
ห้องเรียน 

1. ประเมินผลจากการสรุปแฟ้ม
ผลงานการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  
2. การประเมินผลโดยอาจารย์พี่
เลี้ยงจากโรงเรียนหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
3. การประเมินผลโดยอาจารย์
นิเทศก์ประจ าสาขา 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 1. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเพ่ือ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดประเมินค่า และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะต่างๆ เช่น 
การอภิปรายกลุ่ม การคิดวิเคราะห์หรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลอง กิจกรรม
การแก้ปัญหา กิจกรรมการวิเคราะห์จาก
การมองต่างมุม 

1. สังเกตการมีส่วนร่วมและความ
สนใจของการเข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา กิจกรรมสัมมนา
ระหว่างฝึกฯ และกิจกรรมสัมมนา
และจัดนิทรรสการหลังฝึกฯ 
2. ประเมินจากการสรุปรูปเล่ม
สัมมนาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. ประเมินผลจากการจัดสัมมนา
และจัดนิทรรสการหลังฝึกฯ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กระบวนการ/กิจกรรม วิธีการประเมินผล 

 2. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เช่น 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
แบบต่างๆ การใช้สื่อเทคโนโลยี การท า
โครงงาน และการท าวิจัยในชั้นเรียน 
3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงใน
สถานศึกษาเป็นเวลา  2  สัปดาห์
นักศึกษาจะต้องศึกษา สังเกต สัมภาษณ์
เก็บรวบรวมข้อมูลสร้างความคุ้นเคย และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างกับผู้เรียน
และผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาพทั่วไป
ของสถานศึกษา ความสัมพันธ์กับชุมชน 
บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลกับทฤษฎี 
สังเคราะห์ และน าผลการศึกษาผู้เรียน
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่ม เสนอ
ผลการปฏิบัติงานและการรวบรวม
ประสบการณ์เป็นรายบุคคล จัดสัมมนา
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่ม 

4. การประเมินผลโดยอาจารย์พี่เลี้ยง 
5. การประเมินผลโดยอาจารย์
นิเทศก์ประจ าสาขา 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
และผู้เรียนกับสังคม 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
กระบวนการกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้ทักษะ
ความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
ลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่ในสถานศึกษา เพื่อ
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 

1. สังเกตการมีส่วนร่วมและความ
สนใจของการเข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา กิจกรรมสัมมนาระหว่าง
ฝึกฯ และกิจกรรมสัมมนาและจัด
นิทรรสการหลังฝึกฯ 
2. ประเมินจากการสรุปรูปเล่ม
สัมมนาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. ประเมินผลจากการจัดสัมมนาและ
จัดนิทรรสการหลังฝึกฯ 
4. การประเมินผลโดยอาจารย์พี่เลี้ยง 
5. การประเมินผลโดยอาจารย์
นิเทศก์ประจ ากลุ่ม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ  โดยให้ผู้เรียนมีการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร  การติดต่อสื่อสารทั้งระดับ
บุคคล และกลุ่มคน 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ 
ทั้งสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง
และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

1. สังเกตการมีส่วนร่วมและความ
สนใจของการเข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา กิจกรรมสัมมนาระหว่าง
ฝึกฯ และกิจกรรมสัมมนาและจัด
นิทรรสการหลังฝึกฯ 
2. ประเมินจากการสรุปรูปเล่ม
สัมมนาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กระบวนการ/กิจกรรม วิธีการประเมินผล 
 3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

หลายสถานการณ์ 
3. ประเมินผลจากการจัดสัมมนา
และจัดนิทรรสการหลังฝึกฯ 
4. การประเมินผลโดยอาจารย์พี่
เลี้ยง 
5. การประเมินผลโดยอาจารย์
นิเทศก์ประจ ากลุ่ม 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 
2. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น 
การศึกษากรณีตัวอย่างจากห้องเรียน การ 
สังเกต การสอนแบบต่าง ๆ การสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียน การสัมภาษณ์หรือ
พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์  การท า
แผนการสอน  การผลิตสื่อประกอบการ
สอน  การทดลองสอน การท าวิจัยในชั้น
เรียน การประเมินผู้เรียน และการจัด
แหล่งประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 
3. การเรียนรู้จากต้นแบบ เช่น ผู้สอน 
เพ่ือน ครูประจ าชั้น ครูผู้ช่วย พี่เลี้ยง หรือ
ครูต้นแบบ 

1. นักศึกษาจัดท าแผนการสอน 
ศูนย์การเรียนรู้ สื่อการสอน ที่สอด
รับกับหลักสูตรและพัฒนาการตาม
วัยอย่างเป็นองค์รวมและสามารถ
บูรณาการไปสู่ศาสตร์อ่ืนๆให้สอด
รับกับพัฒนาการตามวัย 
2. สังเกตการมีส่วนร่วมและความ
สนใจของการเข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา กิจกรรมสัมมนา
ระหว่างฝึกฯ และกิจกรรมสัมมนา
และจัดนิทรรสการหลังฝึกฯ 
3. ประเมินจากการสรุปรูปเล่ม
สัมมนาในทุกสัปดาห์ 
4. ประเมินผลจากการจัดสัมมนา
และจัดนิทรรสการหลังฝึกฯ 
5. การประเมินผลโดยอาจารย์พี่
เลี้ยง 
6. การประเมินผลโดยอาจารย์
นิเทศก์ประจ ากลุ่ม 

 

 
หมวดที ่4 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
            การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติงาน
หน้าที่ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น การปฏิบัติงานการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับชั้น
และสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการวิจัย
ในชั้นเรียน การจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาและการประเมินผลการเรียนการสอน การรวบรวม
ประสบการณ์ต่างๆ การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึก 
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทางการศึกษา 
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2. กิจกรรมของนักศึกษา 

 

1. รับการปฐมนิเทศจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและโรงเรียนหน่วยฝึก 
2. ศึกษารายละเอียดในเอกสารทุกฉบับที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1  ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยเป็นครผูู้สอนที่ 

โรงเรียนฝึกประสบการณ์เต็มเวลาตลอดภาคเรียนเป็นเวลา 1 ภาคเรียนโดยฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  540 
ชั่วโมง  

4. โรงเรียนที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ประถม 
ศึกษาหรือมัธยมศึกษา โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในระดับชั้นตามที่สาขาก าหนด 

5. รบัการปฐมนิเทศ จากสถานศึกษา พบผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
6. มีการจัดสัมมนาระหว่างและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือให้นักศึกษาได้ 

น าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อไป 
     7. น าเสนอผลการปฏิบัติงานและการรวบรวมประสบการณ์เป็นรายบุคคล ในลักษณะของรายงาน
เชิงวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงการคิดการพัฒนางานและการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 
 
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

งานทีม่อบหมาย ก าหนดส่ง 
1. แบบบันทึกสาระส าคัญการปฐมนิเทศ    
2. แบบส ารวจและติดตามรายชื่อนักศึกษา  
3. แบบบันทึกการศึกษาสภาพทั่วไปของสถานศึกษา  

   เมื่อเสร็จสิ้นการฝึก   
   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    
 

4. แบบบันทึกการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู 
5. แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา 
6. แบบสรุปการนิเทศนักศึกษา 
7. แบบบันทึกการปฏิบัติงานตามโครงการ 
8. แบบบันทึกผลการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
9. แบบบันทึกสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   

 
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

4.1 อาจารย์นิเทศก์ประจ าสาขาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1  ติดตามการบันทึกสาระส าคัญ 
การฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 

4.2 จัดประชุมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
กลุ่มระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ให้นักศึกษาน าเสนอผลการเรียนรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาที่ผ่านมาแล้วประมาณ 2 เดือน 

4.3 อาจารย์นิเทศก์ประจ ากลุ่มตรวจสอบจากรายงานผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ 
ติดตามแฟ้มสะสมผลงานตามคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ของนักศึกษา 

4.4 ผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จากการนิเทศก์ โดยอาจารย์พี่เลี้ยงใน 
โรงเรียนหน่วยฝึกฯ 

4.5 ผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดยอาจารย์นิเทศประจ าสาขา 
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5. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

  5.1  ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  5.2  จัดหาและติดต่อโรงเรียนที่ใช้เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
  5.3  จัดหาและติดต่ออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
  5.4  ท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

ให้เข้าใจตรงกันถึงหลักการจุดมุ่งหมายและวิธีการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดจนวิธีการ
ประเมินผล 

  5.5  จัดปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป  เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการ  และ
งานในหน้าที่ครูที่นักศึกษาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ  อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปฏิบัติตนของนักศึกษา
โดยเฉพาะการสร้างคุณลักษณะครูที่ดี  เช่น  การสร้างบุคลิกภาพทั้งการแต่งกาย  กิริยามารยาท  ตลอดจนการ
สร้างวินัยในตนเอง  ชี้แจงเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ ตลอดจนแบบและวิธีการประเมินผล  เกณฑ์การ
ตัดสิน  และแบบบันทึกต่าง ๆ  ฯลฯ 

  5.6  ออกหนังสือแจ้งโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือล่วงหน้าและท าหนังสือส่งตัวนักศึกษา 
  5.7  จัดนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามโรงเรียนที่ก าหนด   
  5.8  จัดให้มีการสัมมนาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งระหว่างและหลังการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู โดยจัดในรูปแบบนิทรรศการน าเสนอผลการศึกษาเพ่ือให้ทราบปัญหาต่าง ๆ   และช่วยกันเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้น การจัดสัมมนาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด าเนินการโดยฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมสัมมนาตามปฏิทินที่ก าหนด 

  5.9  ท าหน้าที่รวบรวมแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือมอบให้อาจารย์นิเทศ ก์
ประจ าสาขาตัดสินผลการเรียนต่อไป 
 
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 

6.1 เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เข้าร่วมสัมมนาระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และเข้าร่วมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   

6.2 ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อม 
6.3 พบผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือทราบนโยบายของโรงเรียน และเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีตามโอกาส

อันสมควร 
6.4 ท าหน้าที่นิเทศการสอนของนักศึกษา ให้ค าแนะน าในการเตรียมแผนการสอนทั้งด้านความรู้ 

เทคนิควิธี คุณลักษณะของครู สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผล 
6.5 ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และติดตามการพัฒนาการท าแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 

          6.6 นิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง และควรบันทึกผลการนิเทศและข้อเสนอแนะเป็นลาย
ลักษณ์อักษรลงในสมุดบันทึกการนิเทศและการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ก าหนดให้พร้อม
แจ้งกับนักศึกษาด้วยวาจา  เพ่ือการพัฒนาต่อไป 

6.7 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไข และก าหนดการที่มหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนก าหนด เช่น การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติโครงการพัฒนาผู้เรียน  วิจัยชั้นเรียนและการลง
เวลาปฏิบัติราชการ ฯลฯ ด้วยความรับผิดชอบ 

6.8  ร่วมปรึกษากับอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพื่อการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
          6.9  ตรวจสื่อการสอนของนักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะน าส่งโรงเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินผล
สมรรถภาพการสอน 
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6.10 ในกรณีที่มีปัญหาเกิดข้ึนกับนักศึกษา อาจารย์นิเทศก์โปรดแจ้งหรือประสานงานกับทางฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทราบทันที   เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงาน และแก้ปัญหาอันเกิดจากการ
ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมของนักศึกษา 

6.11 ประเมินผลการสอนนักศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนดและส่งให้กับอาจารย์ประธานหลักสูตร
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

6.12  ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครูของนักศึกษา 
 
 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
7.1 จัดปฐมนิเทศแนะน าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษา พร้อมแจกคู่มือการปฏิบัติตน

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
7.2 จัดอาจารย์นิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษา เพื่อคอยดูแลและให้ค าแนะน าใน

เรื่องต่างๆ 
7.3 จัดอาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรียน เพื่อท าหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาเบื้องต้นในด้านการปฏิบัติตน

ในโรงเรียน ประสานงานระหว่างนักศึกษา กับมหาวิทยาลัย 
7.4 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ก ากับ  ติดตามและอ านวยความสะดวก

แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดเวลา โดยประสานกับสาขาวิชา 
 
8. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ 

8.1 โรงเรียนหน่วยฝึกได้จัดที่พักส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไว้ให้ตามความเหมาะสม  
และบริบทของหน่วยฝึกนั้นๆ 

8.2 วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาสามารถใช้ของโรงเรียนจัดไว้ให้  
ทั้งนี้ตามงบประมาณของหน่วยฝึกนั้นๆ 

8.3 โรงเรียนหน่วยฝึกได้จัดอาหารกลางวันให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
บริบทของหน่วยฝึกนั้นๆ 
  

หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 
 

1. การก าหนดสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
    1.1 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คัดเลือกสถานศึกษาที่จะด าเนินการให้สอดคล้องกับสาขาวิชา  

และเป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมดังนี้ 
1) สถานศึกษาต้องผ่านการประเมินจาก สมศ. ตามรอบปีการประเมินนั้นๆ 
2) ต้องเป็นสถานศึกษาที่ข้ึนท าเนียบหน่วยปฏิบัติการสอนกับคุรุสภา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ยะลา 
3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจและสนับสนุนจุดมุ่งหมายการฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 
4) สถานศึกษาสามารถจัดครูพ่ีเลี้ยง ให้กับนักศึกษาตรงกับสาขาวิชา 
5) สถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นท่ีซึ่งมีความปลอดภัยและมีความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา 
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1.2  ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู น ารายชื่อโรงเรียนที่ผ่าน สมศ. และข้ึนท าเนียบกับคุรุสภา 
เรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชา คัดเลือกโรงเรียนหน่วยฝึก เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับการนิเทศ
ของอาจารย์ประจ าสาขานั้นๆ  
 1.3 นักศึกษาสามารถติดต่อหาสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากประธานหลักสูตรในสาขา และฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 1.4 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาเลือกโรงเรียนหน่วยฝึก ตามรายชื่อโรงเรียนที่สาขา
คัดเลือกไว้แล้ว และโรงเรียนที่นักศึกษาติดต่อด้วยตนเองและได้รับความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร
เรียบร้อยแล้วตามความสมัครใจ  โดยอาจารย์ในสาขาเป็นผู้ด าเนินการ 
 1.5 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดท าหนังสือส ารวจความต้องการของโรงเรียนหน่วยฝึก ก่อน
จัดท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษา อย่างน้อย 1 เดือน  
 1.6 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดท าหนังสือขอความร่วมมือเพ่ือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาไปยังโรงเรียนหน่วยฝึก ก่อนส่งตัวนักศึกษาอย่างน้อย 1 เดือน  
 1.7 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดท าหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย
ให้นักศึกษาถือหนังสือส่งตัวไปรายงานตัวด้วยตนเอง 
 1.8 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในวันแรกของการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษานั้นๆ 
และสิ้นสุดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเดือนกันยายน 2557 
 
2. การเตรียมนักศึกษา 

2.1  เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้นปีที่ 5  ที่ไม่มีรายวิชาตกค้าง 
   2.2  ศึกษารายละเอียดในคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ละเอียดและชัดเจน 

2.3  นักศึกษาเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่ได้ก าหนดไว้ 
2.4  รับการปฐมนิเทศจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์และโรงเรียนหน่วยฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 
2.5  นักศึกษารายงานตัวในโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อขอรับรายละเอียดของวิชาที่

จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
          2.6  ระลึกอยู่เสมอว่าเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะต้องรักษาชื่อเสียง
และเสริมสร้างเกียรติคุณของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา              
            2.7  เคารพและปฏิบัติตามระเบียบของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และโรงเรียน
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด 
            2.8  รับผิดชอบต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียน 
            2.9  แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สะอาด ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
            2.10 ใช้ภาษาสุภาพ  พูดถูกต้อง ชัดเจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน 

  2.11 รับฟังความคิดเห็น ข้อติชมของอาจารย์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ 
            2.12 ให้ความเคารพและปฏิบัติตนต่ออาจารย์ในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเช่นเดียวกับการ
ปฏิบัติต่ออาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
           2.13 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  หลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรของ
โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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             2.14 รับผิดชอบต่อการสอนและงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่และเป็นผลดีต่อโรงเรียน
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
             2.15 วางตนและประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนของโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
             2.16 เข้าร่วมกิจกรรมทุกข้ันตอนของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ด้วยความเอาใจใส่
รับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
             2.17 ศึกษาค้นคว้าในวิชาที่สอน เตรียมแผนการสอนและใช้วิธีสอนในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของบทเรียนและให้น่าสนใจ 
             2.18 ปฏิบัติการสอนด้วยความเอาใจใส่  รับผิดชอบและตรงต่อเวลาด้วยการปฏิบัติการสอนให้เต็ม
ก าลังความสามารถเข้าสอนตรงเวลาและเต็มเวลาตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 16.30 น. รวม 5 วัน/สัปดาห์  เป็น
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
             2.19 จดบันทึกกิจกรรมทุกอย่างที่เป็นประสบการณ์ของนักศึกษาในระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูตามคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
             2.20 วางแผนการสอนล่วงหน้าร่วมกับอาจารย์พ่ีเลี้ยงและท าการสอนตามแผนการสอนที่วางไว้ให้
เกิดผลดีกับนักเรียน 
           2.21 จัดท าบันทึกการสอนและน าเสนออาจารย์พ่ีเลี้ยงตรวจแก้ไขล่วงหน้าทุกครั้งก่อนการสอน 
           2.22 มาปฏิบัติการสอนเต็มเวลา ไม่ขาดการสอนโดยไม่มีเหตุผลและหากลากิจ ลาป่วย ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

            2.23 ประเมินผลการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ปราศจากอคติต่อนักเรียน 
            2.24 รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์พ่ีเลี้ยงและปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถของ
การเป็นครูที่ดี 
            2.25 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์พ่ีเลี้ยงตรวจทุกครั้งก่อนท าการสอนและปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

 2.26 ช่วยเหลืออาจารย์พ่ีเลี้ยงด้วยความเต็มใจ เมื่อได้รับค าขอร้อง 
 2.27 ให้ความเคารพอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 2.28 เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียนให้รายงานให้อาจารย์พ่ีเลี้ยงทราบทันที            

            2.29 แนะน าอบรมนักเรียนทั้งสุขนิสัยส่วนตนและส่วนรวมและสร้างนิสัยที่ดีในการเรียนและการ
ท างานของนักเรียน 
           2.30 ตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   นักศึกษามีอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พ่ีเลี้ยง
เป็นผู้ช่วยให้ค าแนะน าและแก้ปัญหาต่างๆ ให้ 
            2.31 ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูด้วยความรับผิดชอบ เช่น  ท าแผนการจัดการเรียนรู้  ภารกิจด้านการ
สอน    การควบคุมชั้นเรียน  งานวิชาการชั้นเรียน   งานธุรการในชั้นเรียน  งานโครงการพัฒนาผู้เรียน  วิจัยใน
ชั้นเรียน การลงเวลาปฏิบัติราชการและงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย   
           2.32 นักศึกษารวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส่งมายังฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
          2.33 จัดสัมมนาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและน าเสนอโดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานได้
อย่างมีระบบ  
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3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 

3.1  หลักสูตรด าเนินการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจอาจารย์นิเทศก์ประจ าสาขา วางแผนการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศก์  การดูแลนักศึกษา การติดตาม
และประเมินผล เป็นต้น 

3.2  จัดสรรอาจารย์ทีม่ีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  และการ 
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ของนักศึกษาเป็นอย่างดี 
 

4. การเตรียมครูพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก 
4.1 ประสานงานกับทางโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้จัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ตรง 

ตามสาขาวิชาของนักศึกษาฝึกฯ 
4.2 จัดการสัมมนาระหว่างอาจารย์พี่เลี้ยง  อาจารย์นิเทศก์และฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 

5. การจัดการความเสี่ยง 
       อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันประเมินความเสี่ยงต่อนักศึกษาและสถานที่ฝึก จากข้อมูลสถิติการฝึก 

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและข่าวสารในสื่อสาธารณะ แล้วด าเนินการป้องกันดังนี้ 
1. ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง ความเสี่ยงจากการเดินทาง และสภาวะการท างาน ซึ่งอาจเกิด 

เหตุร้ายขึ้นมาได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสาม จังหวัดชายแดนภาคใต้  วิธีป้องกันควรหาโรงเรียนหน่วยฝึกฯท่ี
อยู่ใกล้กับบ้านหรือที่พักของนักศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยและสะดวกในการเดินทาง 

2. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ได้จัดปฐมนิเทศ 
แนะน านักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ ซึ่งนักศึกษามีประกันอุบัติเหตุ
รวมของมหาวิทยาลัยเป็นเบื้องต้น 

3. ความเสี่ยงจากการวางตัวของนักศึกษา จัดปฐมนิเทศการวางตัวที่เหมาะสมของนักศึกษาต่อ 
อาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
 

หมวดที ่6 การประเมินนกัศึกษา 
 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยให้

ระดับคะแนน 1-6 ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับคะแนน ค่าคะแนน ความหมาย 
90 - 100 A 4.00 ดีเลิศ               Excellent 
85 – 89  B+ 3.50 ดีมาก              Very Good 
80 - 84 B 3.00 ดี                   Good 
70 – 79  C+ 2.50 ดีพอใช้            Fairly Good 
60 - 69 C 2.00 พอใช้               Fair 
55 - 59 D+ 1.50 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใหม่ 
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1. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนครบ  80% 
2. การฝึกปฏิบัติการสอนสถานศึกษา 1 เป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นนี้ คือ ได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า “C” จึงจะออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในข้ันต่อไป 

 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินจากการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู การพัฒนาตนเองตามแนวพระราชด าริ 

เศรษฐกิจพอเพียงความ และด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข โดยกระบวนการประเมินดังนี้ 

1. มีการประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยผู้เรียนประเมินตนเอง  
และจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย  

2. ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ การสัมมนาระหว่างฝึก 
และการสัมมนาหลังฝึกฯ 

3.  สังเกตการมีส่วนร่วมและความสนใจในการร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ การสัมมนา 
ระหว่างฝึกและการสัมมนาหลังฝึกฯ 

4. การประเมินผลโดยอาจารย์พี่เลี้ยง 
5. การประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศก์ประจ าสาขา 

2.2 ด้านความรู้ 
      ประเมินจากความสามารถในการการวางแผนการสอน ท าก าหนดการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

และการจัดท าแผน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาที่รับผิดชอบและส่งให้อาจารย์พ่ีเลี้ยง
ตรวจก่อนสอนทุกครั้งและเตรียมสิ่งต่างๆ ให้พร้อมที่จะสอน  สังเกตการสอนของอาจารย์พ่ีเลี้ยงหรือเพ่ือน
นักศึกษาเพ่ือศึกษา วิธีการ และก าหนดแบบแผนในการสอนของตนเอง เข้าสอนในชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ ประเมิน ปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ ท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้ และรายงานวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เลือกใช้ ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  ใช้เทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา และน าผลการประเมิน
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พร้อมทั้งบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการ
สัมมนาทางการศึกษา โดยกระบวนการประเมินดังนี้ 

2.2.1 ประเมินจากการแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุ 
สภาก าหนด 

2.2.2 ประเมินจากการแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุ 
สภาก าหนดกับวิชาเฉพาะ 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
                     ประเมินจากความสามารถในการการวางแผนการสอน ท าก าหนดการสอนทุกรายวิชาที่สอน
และการจัดท าแผน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาที่รับผิดชอบและส่งให้อาจารย์พ่ีเลี้ยง
ตรวจก่อนสอนทุกครั้งและเตรียมสิ่งต่างๆ ให้พร้อมที่จะสอน  สังเกตการสอนของอาจารย์พ่ีเลี้ยงหรือเพ่ือน
นักศึกษาเพ่ือศึกษา วิธีการ และก าหนดแบบแผนในการสอนของตนเอง เข้าสอนในชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ ประเมิน ปรับปรุง 
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และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ ท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้ และรายงานวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เลือกใช้ ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  ใช้เทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา และน าผลการประเมิน
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พร้อมทั้งบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการ
สัมมนาทางการศึกษา  โดยกระบวนการประเมินดังนี้ 

3.1.1 สังเกตการมีส่วนร่วมและความสนใจในการร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ การสัมมนา 
ระหว่างฝึกและการสัมมนาหลังฝึกฯ 

3.1.2 การประเมินผลโดยอาจารย์พี่เลี้ยง 
3.1.3 การประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศก์ประจ าสาขา 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ประเมินจากการการมีความ สัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน และชุมชน  

เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยกระบวนการประเมินดังนี้ 

1. สังเกตการมีส่วนร่วมและความสนใจของการร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหน่วยฝึก 
ปฏิบัติการสอน  

2. การประเมินผลโดยอาจารย์พี่เลี้ยง 
3. การประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศก์ประจ ากลุ่ม  

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากการใช้การสื่อสารทั้งการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  โดยการฟังการ 

บรรยาย  การจัดสัมมนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อภิปราย  วิเคราะห์  สังเคราะห์  การท างานเป็นทีม  การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า  การท ารายงานและการน าเสนอ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  เช่น  การส่ง
งานทาง e-mail,การติดตามข่าวสารต่างๆของทางฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากการน าเสนอรายงานโดย
ใช้รูปแบบ  เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และจากการใช้ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดย
กระบวนการประเมินดังนี้ 
                     2.5.1 สังเกตการมีส่วนร่วมและความสนใจของการร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหน่วยฝึก 
ปฏิบัติการสอน  

2.5.2  การประเมินผลโดยอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
2.5.3. การประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศก์ประจ าสาขา 

 

   6. ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
                 ประเมินจากการจัดท าแผนการสอน ศูนย์การเรียนรู้ สื่อการสอน ที่สอดรับกับหลักสูตรและ
พัฒนาการตามวัยอย่างเป็นองค์รวมและสามารถบูรณาการไปสู่ศาสตร์อ่ืนๆให้สอดรับกับพัฒนาการตามวัย การ 
สังเกตการมีส่วนร่วมและความสนใจของการร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูทุ จากการสรุปรูปเล่ม
สัมมนา การประเมินผลโดยอาจารย์พ่ีเลี้ยง และการประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศประจ าสาขา 
3. ความรับผิดชอบของครูพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
 ครูพ่ีเลี้ยงประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา ระหว่างฝึกและหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน ตาม
แบบฟอร์มประเมินของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ซึ่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะรวบรวมผลการประเมินจากครูพ่ีเลี้ยง ส่งไปยังอาจารย์
นิเทศก์ประจ าสาขา โดยผ่านประธานหลักสูตร เพ่ือประเมินผลการศึกษาต่อไป 
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4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 

1. อาจารย์นิเทศก์ประจ าสาขา ประเมินแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษาหลังจากฝึกปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา และโครงการ เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของของผลงานและประเมินตามเกณฑ์ 
      2. อาจารย์นิเทศก์  รวบรวมคะแนนจากการประเมินของครูพ่ีเลี้ยง และคะแนนการเข้าร่วม
กิจกรรมจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน ประเมินผลการศึกษาและ
รายงานผลการศึกษา 
 
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประสานงานกับผู้รับผิดชอบเพ่ือตรวจสอบท าความเข้าใจในประเด็น
การประเมินที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และกรณีจ าเป็น จัดประชุมร่วมระหว่างอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์
ในสาขาวิชา อาจารย์ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในกรณีหากการประเมินมีความแตกต่างระหว่างอาจารย์
นิเทศก์ประจ ากลุ่มกับอาจารย์พ่ีเลี้ยงจะมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือหาข้อสรุป  และประเมินผลที่
เห็นพ้องต้องกันของทั้งสองฝ่าย 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

1.1 นักศึกษา 
นักศึกษามีการจัดสัมมนาระหว่าง และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานต่อไป 
1.2 ครูพี่เลี้ยง 

       ครพ่ีูเลี้ยงบันทึกความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของการฝึกในแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด 
และมีส่วนร่วมในการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานต่อไป และร่วมประชุมกับทางมหาวิทยาลัย 

1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
       อาจารย์นิเทศก์มีส่วนร่วมในการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษาในภาพรวมและมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมวางแผนการฝึกฯ  ที่ทางฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนางานต่อไป และร่วมประชุมกับทางมหาวิทยาลัย 

1.4  อ่ืนๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 
       จัดท าทะเบียนบัณฑิตจบใหม่และติดตามให้ตอบรายงานการมีงานท า และประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูว่ามีประโยชน์เพียงใด  เสนอแนะแนวทางน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีประสบการณ์พร้อมที่จะเข้าสู่ครูมืออาชีพต่อไป 
 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

1. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประมวลผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา พร้อมทั้ง
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
อาจารย์นิเทศก์  และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของการฝึก รายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและพิจารณา 
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2. ที่ประชุมคณะร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝึก วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดแผนพัฒนา
ปรับปรุงส าหรับใช้ในรอบปีการศึกษาถัดไป โดยแสดงไว้ในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 
 
 

                ลงนาม                                           ผู้รบัผิดชอบรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
               (นางจันจลี      ถนอมลิขิตวงศ์) 
 

    ลงนาม                                               ประธานคณะกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครู 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี   ลัดเลีย) 
 


