
มคอ.๔ 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) หลักสูตร ๕ ป วิทยาลัยสงฆขอนแกน หนา 1 
 

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัย/คณะ/ ภาควิชา: วิทยาเขตขอนแกน 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา:  

๒๐๐  ๔๑๑  ฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน ๑ 

                     (Professional Experience 1) 

๒. จํานวนช่ัวโมง/หนวยกิต:  

 ๒(๘๐) 

๓. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา: 

๓.๑ หลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต 

๓.๒ ประเภท หมวดวิชาชีพครู 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบการฝกงาน:  

พระรชต กตปฺุโญ 

พระครูคัมภีรธรรมานุวัตร, ดร. 

 พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 

พระมหาอธิวัฒน ภทฺรกวี 

๕. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ชั้นปท่ี ๔   
 

หมวดท่ี ๒. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม   เพ่ือใหนิสิต  

 ๑) มีประสบการณและเขาใจสภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน 

สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา สื่อ แหลงเรียนรู

สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู และธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน  

 ๒) มีความสามารถและทักษะดานวิชาชีพครู และสามารถเชื่อมโยงแนวคิด หลักการ และทฤษฎี

ตางๆ ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 



มคอ.๔ 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) หลักสูตร ๕ ป วิทยาลัยสงฆขอนแกน หนา 2 
 

 ๓ มีประสบการณเก่ียวกับงานในหนาท่ีครู และการจัดการเรียนรู 

 

 

  

๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม  

๑) เพ่ือปรับปรุงการจัดทํารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ. ๔) ใหสอดคลองกับ

ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

หมวดท่ี ๓.  การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 
     

๑. คุณธรรม จริยธรรม   

๑.๑ ผลการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรม  

       ๑) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมท่ี

เสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผู อ่ืน เสียสละ และเปน

แบบอยางท่ีดี  

 ๒) มีภาวะเปนผูนําในการสงเสริมประพฤติปฏิบัติตามจรรณยาบรรณวิชาชีพอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม  

 ๓) มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ์และความคิดเห็นของผูอ่ืน  

๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีใชพัฒนาการเรียนรู      

    ๑) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการทํางาน 

สงงาน ใหตรงเวลา มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริต เชน คัดลอกขอมูลของผูอ่ืนโดยไมอางอิง 

เปนตน นอกจากนี้ อาจารยนิเทศ และครูพ่ีเลี้ยง ตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 

รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนิสิตท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม 

เสียสละ และใชกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน สอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรูพรอม

ท้ังยกตัวอยางประกอบ และประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

          ๒) วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมจากสถานการณจริงท่ีพบในการ

ฝกปฏิบัติงาน  

๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

          ๑) ประเมินจากการสังเกต ตรวจผลงาน และสัมภาษณผูเก่ียวของ  

          ๒) ประเมินโดยผูเก่ียวของหลายฝาย ไดแก อาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยง อาจารยผูสอน    

           

๒. ความรู 
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๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู 

       มีความรอบรูในดานความรูท่ัวไป วิชาชีพครูและวิชาท่ีสอนอยางกวางขวางลึกซ้ึงและเปนระบบ

บูรณาการความรูเก่ียวกับการศึกษาและวิชาชีพครู  โดยนิสิตตองฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ดังนี้ 

 ๑) สังเกตการจัดการเรียนรูท่ีสถานศึกษา 

 ๒) ฝกการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

 ๓) ฝกการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง 

 ๔) ฝกการออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล 

 ๕) ฝกการตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน 

 ๖) สังเกตการสอนภาคปฏิบัติและฝกการใหคะแนน 

 ๗) ฝกทําวิจัยเพ่ือแกปญหาผูเรียน 

 ๘) ฝกทักษะความเปนครูมืออาชีพ 
 

๒.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

        ๑) การจัดปฐมนิเทศกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 

        ๒) จัดสัมมนาหลังการฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 

          ๓) ฝกปฏิบัติวิชาชีพครูตามขอ ๒.๑ ในหองเรียนและโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

๒.๓  วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

                ๑) พิจารณาจากความถูกตอง ครอบคลุมสาระท่ีฝกทักษะ  

            ๒) พิจารณาจากรายงานสรุปผลการฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน ๑ และผลงานอ่ืน ๆ 

ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

            ๑) ใชความรูในการจัดการบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม  

            ๒) วิเคราะหผลงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาแนวความคิดใหมโดยบูรณาการใหสัมพันธกับ

องคความรูเดิม  

            ๓) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถวินิจฉัยปญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพได  

            ๔) วางแผนและดําเนินโครงการวิชาการหรืองานวิจัยดวยตนเองท่ีมีประโยชนตอสังคมและวิชาชีพได  

     ๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

            ๑) การวิเคราะหผูเรียน หลักสูตร และเนื้อหาวิชาเพ่ือการจัดการเรียนรู  

            ๒) วิเคราะหกรณีศึกษาและสะทอนความคิด การวิเคราะหผลงานตาง ๆ   
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            ๓) การถอดบทเรียนจากฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน เพ่ือใชในการพัฒนางานและ 

การสรางองคความรูดวยตนเอง 

 ๔) ฝกเขียนโครงการวิชาการโดยการวิเคราะหบริบทของโรงเรียน   

๓.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

            ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน  และการ

นําเสนอ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรู การศึกษาผูเรียน การจัดทําโครงการวิชาการ 

 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

            ๑. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและรวมมือกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

            ๒. ดําเนินงานดวยตนเองไดอยางเปนระบบและมีพัฒนาการการเรียนรูทางวิชาการและวิชาชีพ

ของตนเองได  

            ๓. มีภาวะผูนําและปรบัตัวเขากับสถานการณและวฒันธรรมขององคกรไดอยางเหมาะสมตามโอกาส  

 

๔.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

           กําหนดกิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน  ใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางาน

ท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืน หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ

โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

๔.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอผลกการฝกประสบการณ

วิชาชีพระหวางเรียน  การสัมมนา และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ  
 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕ .๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

            ๑. มีทักษะการวิเคราะหและคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือการศึกษาคนควาและวิจัย  

            ๒. สืบคนและติดตามความกาวหนาทางวิชาการโดยเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  

            ๓. ถายทอดความรูและเผยแพรผลงานวิชาการ งานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ในวงการวิชาการ

วิชาชีพ และชุมชนได 
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๕.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นิสิตไดวิเคราะหขอมูลเพ่ือดําเนินงานศึกษาผูเรียน งานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร งาน

จัดการเรียนรู งานการจัดทําโครงการวิชาการและงานอ่ืนๆ ใหวิเคราะหสถานการณจําลองและ

สถานการณเสมือนจริงและนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 

๕.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ๑. ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ การจัดการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

คณิตศาสตรและสถิติ 

 ๒. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอตอ

ชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

 ๓. ประเมินจากการตรวจผลงานท่ีเก่ียวของ 

 

๖. ดานทักษะการจัดการเรียนรู  

     ๖.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู  

 ๑. มีความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการรูปแบบ

ก่ึงทางการและรูปแบบไมเปนทางการ อยางสรางสรรค 

 ๒. มีความสามารถในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีหลากหลายท้ังผูเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษ ท่ีมีความสามารถปานกลางและผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 

  ๓. มีความสามารถในการจัดการเรียนรูในสาขาวิชาท่ีจะสอนอยางบูรณาการ      

 ๖.๒ วิธีการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู  

          ๑. การปฏิบัติการทดลองสอนในสถานศึกษา 

 ๒. การนิเทศจากอาจารยนิเทศกและครูพ่ีเลี้ยง 

 ๓. การฝกปฏิบัติและสัมมนาในชั้นเรียน      

 ๖.๓ วิธีการประเมินผลดานทักษะการจัดการเรียนรู 

          ๑. ประเมินโดยใชแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู 

 ๒. ประเมินโดยการสังเกต สัมภาษณนักเรียนและผูท่ีเก่ียวของ และตรวจแผนการจัดการเรียนรู

และบันทึกหลังจัดการเรียนรู 
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หมวดท่ี ๔.  ลักษณะของประสบการณภาคสนาม 
 

 ๑. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนาม  

 บูรณาการความรูและการมีสวนรวมกับสถานศึกษา โดยสังเกตการจัดการเรียนรู  การจัดทํา

แผนการเรียนรู การทดลองสอนในสถานการณจําลอง ปฏิบัติธรรม ศึกษาดูงานโครงการในพระราชดําริ

และจัดกิจกรรมอาสา รวบรวมขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา 

 

๒. กิจกรรมของนิสิต 

     ศึกษาและฝกปฏิบัติงานดานการศึกษาผูเรียน การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนรู 

โครงการวิชาการ และงานครูดานอ่ืน ๆ ทุกวันจันทร เปนระยะเวลา ๑๒ สัปดาห โดยมีครูพ่ีเลี้ยงให

คําปรึกษาอยางใกลชิด มีอาจารยนิเทศกและมีการสัมมนาตามสาระท่ีไดศึกษาโดยจัดในชั้นเรียนอีก ๕ 

สัปดาห 

 

๓. งานท่ีนิสิตไดรับมอบหมาย 

 ๓.๑ บันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู และการปฏิบัติงานในหนาท่ีครู 

 ๓.๒ บันทึกการศึกษาผูเรียน 

 ๓.๓ บันทึกการศึกษาดูงานโครงการในพระราชดําริ 

 ๓.๔ บันทึกการเขารวมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 

      กิจกรรมอาสา (มอบหมายงานใหแตละสาขาวิชา ๑ โครงการหรือทํารวมกันตามความ

เหมาะสม) 

 ๓.๖ บันทึกการเขารวมโครงการ “บริหารจิตและเจริญปญญาสําหรับครู” 

 ๓.๕ บันทึกการเขารวมโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู “การสังเกตการจัดการเรียนรูและ

การปฏิบัติงานในหนาท่ีครู” 

 

๔. การตดิตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต 
 

สัปดาห รายละเอียด 

๑ อาจารยผูสอน และกลุมงานฝกประสบการณวิชาชีพครู วิทยาลัยสงฆขอนแกน จัด

ปฐมนิเทศ เพ่ือทบทวนความรูและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานชี้แจงขอบขายภาระ

งานของการฝกประสบการณ ปฏิบัติการเก่ียวกับการวางแผนและเทคนิคในการศึกษา

ขอมูล 
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๒ – ๑๓ การสังเกตการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ณ โรงเรียนเครือขายฝก

ประสบการณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ตาม

ภาระงานท่ีกําหนด ประชุมประเมินผลโดยครูพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก และผูบริหารสถาน

สถานศึกษา/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๔ การศึกษาดูงานโครงการในพระราชดําริ จังหวดัขอนแกน 

๑๕ การปฏิบัติธรรมโดยเขารวมโครงการ “บริหารจิตและเจริญปญญาสําหรับคร”ู 

๑๖ นําเสนอผลการศึกษา โครงการฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน ๑ 

“สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการสังเกตการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติงานใน

หนาท่ีครู” 

 

๕. บทบาทของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

 บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน ๑ ประกอบดวย ๒ สวน คือ 

สวนโรงเรียน ไดแก ๑. ผูบริหารสถานศึกษา  ๒. ครูพ่ีเลี้ยง และสวนมหาวิทยาลัย ไดแก ๑. อาจารย

นิเทศก  ๒. อาจารยผูสอน  โดยมีบทบาทดังนี้ 

 ๑. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 ๑.๑ ปฐมนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 ๑.๒ มอบหมายจัดครูพ่ีเลี้ยงใหกับนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 ๑.๓ บริหารจัดการและอํานวยความสะดวกใหนิสิตปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีกําหนด 

 ๑.๔ ประสานกับฝายมหาวิทยาลัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพประสบการณของนิสิต 

 ๒. บทบาทของครูพ่ีเล้ียง 

 ๒.๑ รับผิดชอบนิสิตตอจากผูบริหารสถานศึกษา 

 ๒.๒ ดูแลใหนิสิตปฏิบัติวิชาชีพครูตามหัวขอท่ีกําหนด 

 ๒.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตตามแบบฟอรมท่ีกําหนดให 

 ๒.๔ ประสานงานกับอาจารยนิเทศในการนิเทศชวยเหลือและประเมินผลนิสิต 

 ๓. บทบาทของอาจารยผูสอน 

 ๑. ใหความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในมหาวิทยาลัยแกนิสิตใหพรอมในหัวขอท่ีจะออกไป

ฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน ๑ 

 ๒. เม่ือนิสิตกลับจากการฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน ๑ จัดใหมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณรวมกัน 

 ๓. ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน ๑ ของนิสิตตามแบบฟอรมท่ีกําหนดให 

 ๔. อาจารยผูสอนสรุปผลการประเมิน และสงผลการเรียน 
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 ๔. บทบาทของอาจารยนิเทศก 

 ๑. เขารวมการปฐมนิเทศการสัมมนากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 

 ๒. นิเทศและติดตามผลการออกไปฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนของนิสิต 

 ๓. กํากับดูแล ติดตาม ประเมิน และใหขอมูลยอนหลังแกโรงเรียน นิสิตและวิทยาลัยสงฆ

ขอนแกน 
 

๖. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต 

 ปฏิบัติตามคูมือฝกประสบการณวิชาระหวางเรียนของวิทยาลัยสงฆขอนแกน โดยการให

คําปรึกษาท้ังระหวางการนิเทศท่ีโรงเรียน และการพบกับนิสิต เม่ือนิสิตกลับมาท่ีวิทยาเขตขอนแกน ถามี

ปญหาจะใหการชวยเหลือได ใหปรึกษากับประธานหลักสูตร หรือสวนงานฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

วิทยาลัยสงฆขอนแกน เพ่ือดําเนินการชวยเหลือตอไป 
 

๗. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ท่ีตองการจากโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพคร ู

 วิทยาลัยสงฆขอนแกนและโรงเรียน เปนผูดําเนินการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

เชน คอมพิวเตอร และวัสดุทางการศึกษาท่ีจําเปนในการจัดการเรียนรู 

 

หมวดท่ี ๕.  การวางแผนและการเตรียมการ 
 

๑. การกําหนดสถานท่ีฝกงาน   

     วิทยาลัยสงฆขอนแกน มีโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพครู เพ่ือใหนิสิต

ฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน ๑ โดยอาจารยผูสอนและกลุมงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 

วิทยาลัยสงฆขอนแกน เปนผูรวมกันกําหนดโรงเรียนสําหรับนิสิตใน  การฝกประสบการณวิชาชีพระหวาง

เรียน  และแจงใหนิสิตทราบแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูลวงหนาอยางนอย ๒ สัปดาห 
 

๒. การเตรียมนิสิต    

     จัดปฐมนิเทศนิสิตกอนไปฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน  โดยมีการใหความรูในเรื่อง

โรงเรียน วิธีการสังเกต การประเมินผล ชี้แจงกฎ ระเบียบท่ีนิสิตควรทราบและปฏิบัติ อาจารยผูสอนจะ

สงนิสิตท่ีโรงเรียนกอนฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน  กับโรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนเครือขาย

รวมพัฒนาวิชาชีพคร ู
 

๓. การเตรียมครูผูสอนและอาจารยนิเทศก 
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      วิทยาลัยสงฆขอนแกน จัดประชุมอาจารยผูสอน อาจารยนิเทศกเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคของการ

ฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน ๑ วิเคราะห หลักสูตร รวมกันทําประมวลการสอนเพ่ือวางแผนแนว

ทางการฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน  และแนวทางการประเมินผล 

 

 

 

๔. การเตรียมผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานท่ีฝกงาน 

สวนงานฝกประสบการณวิชาชีพครูของโรงเรียนเครือขาย/อาจารยผูสอน จัดประชุมครูพ่ีเลี้ยง

ภาคปฏิบัติของโรงเรียน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดตาง ๆ ในการฝกประสบการณวิชาชีพ

ระหวางเรียน ๑ รวมกัน โดยมีเอกสารมอบใหกับผูเก่ียวของทุกคน 
 

๕. การจัดการความเส่ียง   

กลุมงานฝกประสบการณวิชาชีพครูของโรงเรียนเครือขาย อาจารยผูสอน และครูพ่ีเลี้ยง

ภาคปฏิบัติของโรงเรียน จัดประชุมวางแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยง ความเครียด และดานสวัสดิ

ภาพอ่ืน ๆ โดยมีการวางแผนเพ่ือการประชุม ใหนิสิตรับทราบขอมูลตาง ๆ อยางเปนระบบ พรอมเอกสาร

ฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 

 

หมวดท่ี ๖.  การประเมินนิสิต 
 

๑.หลักเกณฑการประเมิน  

 ๑.๑ การประเมินตามจุดมุงหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพครู ซ่ึงอางอิงตามเกณฑท่ี

กําหนดโดยคุรุสภา และมาตรฐานผลการเรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ป) 

รายละเอียดดังนี้ 
 

 หลักเกณฑการประเมิน   

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 
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D ๑ ๖๐ – ๖๔ 

F ๐ ต่ํากวา ๖๐ 

 

๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 

       ๒.๑ ประเมินโดยอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติของโรงเรียน โดยใชเกณฑคะแนน ตามท่ีอาจารยผูสอน

กําหนด ตามแบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติงานใหครบถวน สรุปเปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน  

       ๒.๒ ประเมินโดยอาจารยผูสอน โดยใชเกณฑคะแนน ตามแบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติงานให

ครบถวน สรุป เปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน  

      ๒.๓ สวนงานฝกประสบการณวิชาชีพครูรวบรวมคะแนนสงอาจารยผูสอน ตัดเปนเกรด รายงานผล

ตอวิทยาลัยสงฆขอนแกน 
 

๓. ความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานท่ีฝกงานตอการประเมินนิสิต   

ครูพ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนตองศึกษาการประเมิน และปรึกษากับอาจารยผูสอนเพ่ือรวมกัน 

ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู ของนิสิต เพ่ือการประมวลผลเปนเกรดตอไป 
 

๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกงานตอการประเมินนิสิต    

ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนิสิต โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพและการปฏิบัติ

ตน การสังเกตและฝกปฏิบัติงาน งานท่ีไดรับมอบหมาย และบันทึกการฝกปฏิบัติงานในโรงเรียน 
 

๕. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง   

 กลุมงานฝกประสบการณวิชาชีพครูของโรงเรียนประสานงานกับวิทยาลัยสงฆขอนแกนและ

ภาควิชาเพ่ือตรวจสอบ และทําความเขาใจ ในเม่ือการประเมินมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และ

กรณีจําเปน โดยประสานงาน หรือจัดประชุมเพ่ือพิจารณาหาขอสรุปท่ียุติธรรม และดําเนินการตอไป 

 

หมวดท่ี ๗.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

๑. กระบวนการประเมินของการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของ   

     ๑.๑ นิสิต  

           ๑.๑.๑ การตอบแบบประเมินผล  

        ๑.๑.๒ การอภิปรายผลหลังการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

    ๑.๒ ครูพ่ีเลี้ยงหรือผูประกอบการ 

             ๑.๒.๑ ดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู ตามแบบฟอรมท่ีกาหนด  
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        ๑.๒.๓ การประชุมครูพ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนและอาจารยผูสอนหลังการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือประเมินผล 

 ๑.๓ อาจารยผูสอน  

             ๑.๓.๑ อาจารยผูสอนบันทึกผลการดําเนินงาน ในแบบฟอรมรายงานผลการฝกประสบการณ

ของนิสิต เพ่ือใชในการ แกไขปญหาของนิสิต  

๑.๔ อ่ืน ๆ  

        ๑.๔.๑ การสํารวจความพึงพอใจในการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนิสิต 
 

๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง    

     ๒.๑ กลุมงานประสบการณวิชาชีพ 

ครูประมวลผลการประชุมอาจารยผูสอนและครูพ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียน และการประเมินผลเกรด

ของนิสิต เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆขอนแกน เพ่ือทราบและพิจารณาและแจงผล

ใหภาควิชาทราบ 

๒.๒ ภาควิชารวมพิจารณาประสิทธิผลของการฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน ๑ วิเคราะห

ปญหาและกําหนด แผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในภาคการศึกษาตอไป โดยแสดงไวในรายงานผลการ

ดําเนินงานหลักสูตร 
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