
มคอ.๔ 

 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) หลักสูตร ๔ ป คณะครุศาสตร หนา 1 
 

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัย/คณะ/ ภาควิชา: วิทยาเขตขอนแกน 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา:  

๒๐๐ ๒๑๐  ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒                                          ๒ (๑-๒-๓)  

                (Practicum in School 2) 

๒. จํานวนช่ัวโมง/หนวยกิต:  

จํานวน ๓ ชั่วโมง ๒ หนวยกิต 

๓. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา: 

๓.๑ หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑิต 

๓.๒ ประเภท หมวดวิชาชีพครู 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบการฝกงาน:  

พระรชต กตปฺุโญ 

พระครูคัมภีรธรรมานุวัตร, ดร. 

           พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก   

 พระมหาอธิวัฒน ภทฺรกวี 

๕. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ชั้นปท่ี ๒ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม   เพ่ือใหนิสิต  

 ๑) มีประสบการณและเขาใจสภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน 

สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา สื่อ แหลงเรียนรู

สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู และธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน  

 ๒) มีความสามารถและทักษะดานวิชาชีพครู และสามารถเชื่อมโยงแนวคิด หลักการ และทฤษฎี

ตางๆ ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
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 ๓) มีประสบการณเก่ียวกับงานในหนาท่ีครู และการจัดการเรียนรู 

  

๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม  

๑) เพ่ือปรับปรุงการจัดทํารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ. ๔) ใหสอดคลองกับ

ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (และ ฉบับท่ี ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

หมวดท่ี ๓.  การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

 

๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 

 (๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกล้ัน มีความเสียสละ รับผิดชอบและ 

ซ่ือสัตย ตองาน ท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ ละสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืน 

 (๓) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติ 

คนอ่ืน มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิต และ 

การตัดสินใจ 

 (๔) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ 

และคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคมการทํางานและสภาพ 

แวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคมความรูสึกของผูอ่ืน 

และประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ 

ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

          ๑.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจรยิธรรม 

ของสังคมและวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

 (๒) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 

 (๓) การเรียนรูจากกรณีศึกษา (Case Study) 

 (๔) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม (Value Clarification) 

 (๕) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
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 (๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive lecture) 

 (๗) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน (Scenario-based learning) 

 (๘) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

 (๙) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 ๑.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง 

(Authentic Approach) 

 (๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

 (๓) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน 

 (๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

 (๕) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 

 (๖) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๗) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป 

ตลอดหลักสูตร 

 

 ๒) ดานความรู 

 ๒.๑) ผลการเรียนรูดานความรู 

 (๑) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ 

คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครูจิตวิทยาสําหรับคร ู

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหาสงเสริมและพัฒนา 

ผูเรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การศึกษา และการเรียนรูการวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรูการวิจัยและการพัฒนา 

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน 

ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค 

และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริง 

และการบู รณาการข ามศาสตร อาทิ  การบู รณาการการสอน  (TPCK) การสอนแบบ  STEM 

ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) และมีความรูในการประยุกตใช 

 (๒) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีเนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห 

ความรู และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึงสามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนํา 

ไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียนโดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐาน 

ผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย  
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 (๓) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกัน 

บนพ้ืนฐานความแตกตางทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับ การเปล่ียนแปลงของสังคม 

และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และพัฒนาตน 

พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน   

 (๔) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ตามมาตรฐาน 

 ๒.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 (๑) การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม (Constructivism) 

โดยใหผูเรียนวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดวยตนเอง 

 (๒) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 

 (๓) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  

 (๔) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 

 (๕) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) 

 (๖) การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) 

โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน  

 (๗) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 

 (๘) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 

 (๙) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน (Scenario-based learning ) 

 (๑๐) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

 (๑๑) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-based learning ) 

 (๑๒) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 ๒.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

 (๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ 

 (๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 

 (๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของความรู 

 (๔) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา 

 (๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๖) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป 

ตลอดหลักสูตร 

 

 ๓) ดานทักษะทางปญญา 



มคอ.๔ 

 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) หลักสูตร ๔ ป คณะครุศาสตร หนา 5 
 

 ๓.๑) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (๑) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล ส่ือ สารสนเทศจากแหลง 

ขอมูลท่ีหลากหลายอยางรูเทาทันเปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับ 

การเปล่ียนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต 

นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค 

โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎ ีประสบการณภาคปฏิบัต ิคานิยม แนวคิด นโยบาย 

และยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

 (๒) เปนผูนําทางปญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค 

มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม 

สามารถช้ีนําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

 (๓) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม  รวมท้ัง 

การถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

 (๔) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนา 

ท่ียั่งยืนและนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 ๓.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (๑) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 (๒) การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills) 

 (๓) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 

 (๔) การเรียนรูโดยใชสถานการณเปนฐาน (Scenario-Based Learning) 

 (๕) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-Based Learning) 

 (๖) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 

 (๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ResearchandInnovation Development) 

 (๘) การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) 

 (๙) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

 (๑๐) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based learning) 

 (๑๑) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 

 (๑๒) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 ๓.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤต 

ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
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 (๒) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 

 (๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 (๔) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  

 (๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๖) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปต 

ลอดหลักสูตร 

 

 ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก 

มีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสังคม 

 (๒) ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดี 

กับผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ 

สังคมและส่ิงแวดลอม 

 (๓) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน 

และตอสวนรวม สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

 ๔.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 (๑) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 

 (๒) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 

 (๓) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared Leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ 

 (๔) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง 

(Reflective thinking) 

 (๕) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 

 (๖) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative learning) 

 (๗) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

 ๔.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

  (๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ 

 (๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา 

 (๓) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุม การเปนผูนําและผูตามท่ีดี 
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ในการปฏิบัติงานรวมกัน 

 (๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๕) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป 

ตลอดหลักสูตร 

 

 ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 (๒) ส่ือสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเกี่ยวของ 

กลุมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการส่ือสารทางวาจา การเขียน หรือ 

การนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีการส่ือสารหรือนวัตกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสม 

 (๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การจดัการเรียนรู 

การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศรับและสงขอมูลและสารสนเทศ 

โดยใชดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิด

ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 ๕.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) การติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา 

จากขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน 

 (๒) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 (๓) การจัดทําอินโฟกราฟกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญของงานท่ีนําเสนอ 

 (๔) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 

 (๕) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 ๕.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ 

ดานการศึกษา 
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 (๒) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญการศึกษา 

ท่ีมีการ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 (๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป 

ตลอดหลักสูตร 

 

 ๖) ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 ๖.๑) ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 (๑) มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจ 

เลือกใชปรัชญาตามความเช่ือในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรม 

การเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการ 

ช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรู 

แบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

 (๒) มีความสามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียน 

เปนรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ 

แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจความถนัด และศักยภาพ 

ของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวางบุคคล ท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

หรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

 (๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ 

เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางาน 

กับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา 

ดวยความความซ่ีอสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

 (๔) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงาน 

และสรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวก 

และรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็ม 

ตามศักยภาพ 

 (๕) มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู ทักษะการรูเรื่องทักษะการคิด 

ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี 
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และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรีย

นรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาตนเอง 

 ๖.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 (๑) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning : WIL) 

 (๒) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะ 

ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) 

 (๓) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

 (๔) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 (๕) การเรียนรูผานประสบการณ (Experience-Based Approach) 

 (๖) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 

 ๖.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 (๑) วัดและประเมินจากการฝกทักษะจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง 

 (๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๓) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน 

 (๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป 

ตลอดหลักสูตร 

 

หมวดท่ี ๔.  ลักษณะของประสบการณภาคสนาม 
 

 ๑. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนาม  

 บูรณาการความรูและการมีสวนรวมกับสถานศึกษา ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพ่ีเลี้ยง 

ในสถานศึกษา ฝกจัดทําแผนการเรียนรู การจัดทําสื่อและเทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ ขอสอบ 

หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติ 

และการใหคะแนน เพ่ือนําไปฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณจําลอง 

สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงโดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๒. กิจกรรมของนิสิต 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติงานดานการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอม ๔ สัปดาหในหองเรียน จากนั้น

ออกไปปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา และรับประเมินผลโดยครูพ่ีเลี้ยง อาจารย

นิเทศก และผูบริหารสถานสถานศึกษา/ผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนระยะเวลา ๕ สัปดาห (สัปดาหละ ๒ วัน) 
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โดยมีครูพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษาอยางใกลชิด จากนั้นกลับเขาชั้นเรียนจัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เก่ียวกับการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาตางๆ และฝกปฏิบัติงานในหนาท่ีครูในชั้นเรียนอีก ๖ สัปดาห 

๓. งานท่ีนิสิตไดรับมอบหมาย 

 ๓.๑ บันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรูท่ัวไป  

 ๓.๒ บันทึกการปฏิบัติงานผูชวยครู 

 ๓.๓ บันทึกการสัมมนา 

๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต 

 

๕. บทบาทของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

 บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนโรงเรียน 

ไดแก ๑. ผูบริหารสถานศึกษา  ๒. ครูพ่ีเลี้ยง และสวนมหาวิทยาลัย ไดแก ๑. อาจารยนิเทศก  ๒. 

อาจารยผูสอน  โดยมีบทบาทดังนี้ 

 ๑. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 ๑.๑ ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา  

สัปดาห รายละเอียด 

๑ อาจารยผูสอน และกลุมงานฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จัดปฐมนิเทศ เพ่ือทบทวน

ความรูและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานชี้แจงขอบขายภาระงานของการฝกประสบการณ ปฏิบัติการเก่ียวกับ

การวางแผนและเทคนิคในการศึกษาขอมูล 

๒  รูและเขาใจการจัดทําแผนการเรียนรูเบื้องตน การจัดทําสื่อและเทคโนโลย ี

๓ การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน 

๔ การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน เพ่ือนําไปฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณจําลอง 

๕-๙ สงนิสิตออกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเครือขายฝกปฏิบัติวิชาชีพ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

วิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย

ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพ่ีเล้ียงในสถานศึกษา   

และรับประเมินผลโดยครูพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก และผูบริหารสถานสถานศึกษา/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๐ “สัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ” โดยในกระบวนการ PLC 

๑๑-๑๒ ฝกจัดทําแผนการเรียนรู การจัดทําสื่อและเทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล 

การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน 

๑๓-

๑๔-๑๕ 

สอบปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณจําลอง 
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 ๑.๒ มอบหมายจัดครูพ่ีเลี้ยงใหกับนิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา  

 ๑.๓ บริหารจัดการและอํานวยความสะดวกใหนิสิตปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีกําหนด 

 ๑.๔ ประสานกับฝายมหาวิทยาลัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพประสบการณของนิสิต 

 ๒. บทบาทของครูพ่ีเล้ียง 

 ๒.๑ รับผิดชอบนิสิตตอจากผูบริหารสถานศึกษา 

 ๒.๒ ดูแลใหนิสิตปฏิบัติวิชาชีพครูตามหัวขอท่ีกําหนด 

 ๒.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตตามแบบฟอรมท่ีกําหนดให 

 ๒.๔ ประสานงานกับอาจารยนิเทศกในการนิเทศชวยเหลือและประเมินผลนิสิต 

 ๓. บทบาทของอาจารยผูสอน 

 ๑. ใหความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในมหาวิทยาลัยแกนิสิตใหพรอมในหัวขอท่ีจะออกไป

ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา  

 ๒. เม่ือนิสิตกลับจากปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา จัดใหมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณรวมกัน 

 ๓. ประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ของนิสิตตามแบบฟอรมท่ีกําหนดให 

 ๔. อาจารยผูสอนสรุปผลการประเมิน และสงผลการเรียน 

 ๔. บทบาทของอาจารยนิเทศก 

 ๑. เขารวมการปฐมนิเทศการสัมมนากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 

 ๒. นิเทศและติดตามผลการออกไปฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนของนิสิต 

 ๓. กํากับดูแล ติดตาม ประเมิน และใหขอมูลยอนหลังแกโรงเรียน นิสิตและคณะครุศาสตร 

๖. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต 

 ปฏิบัติตามคูมือปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการใหคําปรึกษาท้ังระหวางการนิเทศท่ี

โรงเรียน และการพบกับนิสิต เม่ือนิสิตกลับมาท่ีสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ถามีปญหา ใหปรึกษากับ

ประธานหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร หรือกลุมงานฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือดําเนินการ

ชวยเหลือตอไป 

๗. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ท่ีตองการจากโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพคร ู

 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตขอนแกนและโรงเรียน เปนผูดําเนินการจัดสรรสิ่ง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร และวัสดุทางการศึกษาท่ีจําเปนในการจัดการเรียนรู 

 

หมวดท่ี ๕.  การวางแผนและการเตรียมการ 
 

๑. การกําหนดสถานท่ีฝกงาน   



มคอ.๔ 

 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) หลักสูตร ๔ ป คณะครุศาสตร หนา 12 
 

     สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตขอนแกน และโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพครู 

เพ่ือใหนิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา  โดยอาจารยผูสอนและกลุมงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทยวิทยาเขตขอนแกน เปนผูรวมกันกําหนดโรงเรียนสําหรับนิสิตในการ

ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา   และแจงใหนิสิตทราบแหลงปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาครูลวงหนาอยาง

นอย ๒ สัปดาห 

๒. การเตรียมนิสิต    

     จัดปฐมนิเทศนิสิตกอนไปปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา โดยมีการใหความรูในเรื่องโรงเรียน 

วิธีการปฏิบัติ การประเมินผล ชี้แจงกฎ ระเบียบท่ีนิสิตควรทราบและปฏิบัติ อาจารยผูสอนจะสงนิสิตไปท่ี

โรงเรียนเครือขายเพ่ือรวมพัฒนาวิชาชีพครู 

๓. การเตรียมครูผูสอนและอาจารยนิเทศก 

      สาขาวิชาการสอนภาษาไทยวิทยาเขตขอนแกน จัดประชุมอาจารยผูสอน อาจารยนิเทศกเพ่ือ

ชี้แจงวัตถุประสงคของการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา วิเคราะหหลักสูตรรวมกันทําประมวลการสอน

เพ่ือวางแผนแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาและแนวทางการประเมินผล 

๔. การเตรียมผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานท่ีฝกงาน 

สวนงานฝกประสบการณวิชาชีพครูของโรงเรียนเครือขาย/อาจารยผูสอน จัดประชุมครูพ่ีเลี้ยง

ภ า ค ป ฏิ บั ติ ข อ ง โ ร ง เรี ย น  เ พ่ื อ ชี้ แ จ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ง  ๆ  ใน ก า ร

ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษารวมกัน โดยมีเอกสารมอบใหกับผูเก่ียวของทุกคน 

๕. การจัดการความเส่ียง   

กลุมงานฝกประสบการณวิชาชีพครูของโรงเรียนเครือขาย อาจารยผูสอน และครูพ่ีเลี้ยง

ภาคปฏิบัติของโรงเรียน จัดประชุมวางแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยง ความเครียด และดานสวัสดิ

ภาพอ่ืน ๆ โดยมีการวางแผนเพ่ือการประชุม ใหนิสิตรับทราบขอมูลตาง ๆ อยางเปนระบบ พรอมเอกสาร

ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 

 

 

หมวดท่ี ๖.  การประเมินนิสิต 
 

๑.หลักเกณฑการประเมิน  

 ๑.๑ การประเมินตามจุดมุงหมายของการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ซ่ึงอางอิงตามเกณฑท่ี

กําหนดโดยคุรุสภา และมาตรฐานผลการเรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ป) 

รายละเอียดดังนี้ 

 หลักเกณฑการประเมิน  



มคอ.๔ 

 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) หลักสูตร ๔ ป คณะครุศาสตร หนา 13 
 

๑. คะแนนจากจิตพิสัย     รอยละ ๒๐ 

๒. คะแนนจากครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา   รอยละ ๓๐ 

๓. คะแนนจากการสอบปฏิบัติการสอนในสถานการณจําลอง รอยละ ๓๐ 

๔. คะแนนจากสอบปลายภาค    รอยละ ๒๐ 

 

 ระดบัคะแนน 

ระดับ คาระดับ เกณฑคะแนน 

A ๔ ๙๐ – ๑๐๐ 

B+ ๓.๕ ๘๕ – ๘๙ 

B ๓ ๘๐ – ๘๔ 

C+ ๒.๕ ๗๕ – ๗๙ 

C ๒ ๗๐ – ๗๔ 

D+ ๑.๕ ๖๕ – ๖๙ 

D ๑ ๖๐ – ๖๔ 

F ๐ ต่ํากวา ๖๐ 

 

๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 

       ๒.๑ ประเมินโดยครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียน โดยใชเกณฑคะแนน ตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด ตาม

แบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติงานใหครบถวน สรุปเปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน  

       ๒.๒ ประเมินโดยอาจารยผูสอน โดยใชเกณฑคะแนน ตามแบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติงานให

ครบถวน สรุปเปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน  

      ๒.๓ สวนงานฝกประสบการณวิชาชีพครูรวบรวมคะแนนสงอาจารยผูสอน ตัดเปนเกรด รายงานผล

ตอหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

๓. ความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานท่ีฝกงานตอการประเมินนิสิต   

ครูพ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนตองศึกษาการประเมิน และปรึกษากับอาจารยผูสอนเพ่ือรวมกัน 

ประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาของนิสิต เพ่ือการประมวลผลเปนเกรดตอไป 

๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกงานตอการประเมินนิสิต    

ประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาของนิสิต โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพและการปฏิบัติ

ตน การสังเกตและฝกปฏิบัติงาน งานท่ีไดรับมอบหมาย และบันทึกการฝกปฏิบัติงานในโรงเรียน 

๕. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง   
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 กลุมงานฝกประสบการณวิชาชีพครูของโรงเรียนประสานงานกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

วิทยาเขตขอนแกน เพ่ือตรวจสอบ และทําความเขาใจ ในเม่ือการประเมินมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ และกรณีจําเปน โดยประสานงาน หรือจัดประชุมเพ่ือพิจารณาหาขอสรุปท่ียุติธรรม และ

ดําเนินการตอไป 
 

หมวดท่ี ๗.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

๑. กระบวนการประเมินของการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของ   

     ๑.๑ นิสิต  

           ๑.๑.๑ การตอบแบบประเมินผล  

        ๑.๑.๒ การอภิปรายผลหลังการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 

    ๑.๒ ครูพ่ีเลี้ยงหรือผูประกอบการ 

             ๑.๒.๑ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาตามแบบฟอรมท่ีกําหนด  

        ๑.๒.๓ การประชุมครูพ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนและอาจารยผูสอนหลังการปฏิบัติวิชาชีพ 

ในสถานศึกษาเพ่ือประเมินผล 

 ๑.๓ อาจารยผูสอน  

             ๑.๓.๑ อาจารยผูสอนบันทึกผลการดําเนินงาน ในแบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติวิชาชีพ 

ในสถานศึกษาของนิสิต เพ่ือใชในการแกไขปญหาของนิสิต  

๑.๔ อ่ืน ๆ  

        ๑.๔.๑ การสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 

๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง    

     ๒.๑ กลุมงานประสบการณวิชาชีพครูประมวลผลการประชุมอาจารยผูสอนและครูพ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติ

ของโรงเรียน และการประเมินผลเกรดของนิสิต เพ่ือนําเสนอตอสาขาวิชาการสอนภาษาไทยวิทยาเขต

ขอนแกน 

๒.๒ สาขาวิชาพิจารณาประสิทธิผลของการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา วิเคราะหปญหาและกําหนด 

แผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในภาคการศึกษาตอไป โดยแสดงไวในรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 

 

      ลงชื่อ:    ______________________________ 

      (พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก) 

     และคณะ 

                   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

                 วันท่ี  ๑  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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