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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัย/คณะ/ ภาควิชา: วิทยาเขตขอนแกน 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและชือ่รายวิชา:  

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

                (Practicum in School 2) 

๒. จํานวนชั่วโมง/หนวยกิต:  

จํานวน ๓ ช่ัวโมง ๒ หนวยกิต 

๓. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา: 

๓.๑ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 

๓.๒ ประเภท หมวดวิชาชีพครู 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบการฝกงาน:  

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทโิก 

พระครูคัมภีรธรรมานุวัตร,ดร.     

           พระรชต กตปฺุโญ  

 พระมหาอธิวัฒน ภทฺรกวี 

 ผูชวยศาสตราจารย .ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรอืง 

 อาจารยจิรวัฒน สิทธิธรรม 

๕. ภาคการศกึษา/ชั้นปทีเ่รยีน 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ช้ันปที ่๒ 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม   เพื่อใหนสิิต  

 ๑) มีประสบการณและเขาใจสภาพแวดลอมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน 

สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา สื่อ แหลงเรียนรู

สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู และธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน  
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 ๒) มีความสามารถและทักษะดานวิชาชีพครู และสามารถเช่ือมโยงแนวคิด หลักการ และทฤษฎี

ตางๆ ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

 ๓) มีประสบการณเกี่ยวกับงานในหนาที่คร ูและการจัดการเรียนรู 

  

๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม  

๑) เพ่ือปรับปรุงการจัดทํารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ. ๔) ใหสอดคลองกับ

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

 

หมวดที่ ๓.  การพัฒนาผลการเรยีนรูของนิสิต 

 

๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพคร ูมีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนคร ู

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 

 (๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ 

ซื่อสัตย ตองาน ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ ละสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสรมิสรางการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน 

 (๓) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติ 

คนอ่ืน มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิต และ 

การตัดสนิใจ 

 (๔) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ 

และคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคมการทํางานและสภาพ 

แวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคมความรูสึกของผูอ่ืน 

และประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ 

ตอตานการทุจริตคอรัปช่ันและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

          ๑.๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

 (๑) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรม 

ของสังคมและวิชาการ รวมทัง้ประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

 (๒) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 

 (๓) การเรียนรูจากกรณีศึกษา (Case Study) 
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 (๔) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม (Value Clarification) 

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

 (๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive lecture) 

 (๗) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน (Scenario-based learning) 

 (๘) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

 (๙) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 ๑.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม 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 เน้ือหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ 

คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครูจิตวิทยาสําหรับคร ู

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหาสงเสริมและพัฒนา 

ผูเรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การศึกษา และการเรียนรูการวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรูการวิจัยและการพัฒนา 

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน 

ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค 

และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริง 

และการบูรณาการขามศาสตร อาทิ  การบูรณาการการสอน  (TPCK) การสอนแบบ  STEM 

ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) และมีความรูในการประยุกตใช 

 (๒) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห 
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ความรู และเนื้อหาวิชาทีส่อนอยางลึกซึ้งสามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนํา 

ไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียนโดยมีผลลพัธการเรยีนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐาน 

ผลการเรยีนรูดานความรูของแตละสาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย  

 (๓) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชมุชน เขาใจโลกและการอยูรวมกัน 

บนพืน้ฐานความแตกตางทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเทาทนักับ การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

และสามารถนาํแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และพัฒนาตน 

พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน   

 (๔) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ตามมาตรฐาน 

 ๒.๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 (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) 

โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรูดวยตนเองนอกช้ันเรียนและเรียนรวมกันในช้ันเรียน  

 (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) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 ๒.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

 (๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ 

 (๒) วัดและประเมนิจากการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 

 (๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรปุสาระสําคัญของความรู 

 (๔) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา 

 (๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๖) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป 
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ตลอดหลักสูตร 

 

 ๓) ดานทักษะทางปญญา 

 ๓.๑) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (๑) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลง 

ขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทันเปนพลเมืองต่ืนรู มีสํานึกสากลสามารถเผชญิและกาวทนักับ 

การเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต 

นําไปประยุกตใชในการปฏิบติังานและวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค 

โดยคํานงึถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบาย 

และยุทธศาสตรชาติ บรรทดัฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 (๒) เปนผูนําทางปญญา สามารถคิดรเิริม่และพัฒนางานอยางสรางสรรค 

มีภาวะผูนาํทางวิชาการและวิชาชพี มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม 

สามารถชี้นาํและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

 (๓) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม  รวมทั้ง 

การถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

 (๔) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนา 

ที่ย่ังยืนและนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 ๓.๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (๑) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 (๒) การเรียนรูที่สงเสริมทกัษะการคิดขั้นสูง (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) การสงเสรมิใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) 

 (๙) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

 (๑๐) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based learning) 

 (๑๑) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 

 (๑๒) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
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 ๓.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (๑) วัดและประเมนิจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต 

ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 

 (๒) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 

 (๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 (๔) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  

 (๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๖) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปต 

ลอดหลักสูตร 

 

 ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

 (๑) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคดิเชิงบวก 

มีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสงัคม 

 (๒) ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพนัธภาพที่ดี 

กับผูเรยีน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคมและสิง่แวดลอม 

 (๓) มีความรบัผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน 

และตอสวนรวม สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

 ๔.๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

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) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

 ๔.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
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  (๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ 

 (๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา 

 (๓) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุม การเปนผูนําและผูตามที่ดี 

ในการปฏิบัติงานรวมกัน 

 (๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๕) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป 

ตลอดหลักสูตร 

 

 ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสงัเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 (๒) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บคุคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของ 

กลุมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือ 

การนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ทีเ่หมาะสม 

 (๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปทีจ่ําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู 

การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศรับและสงขอมูลและสารสนเทศ 

โดยใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด

ลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 

 ๕.๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) การติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา 

จากขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน 

 (๒) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยดิีจิทัล 

 (๓) การจัดทําอินโฟกราฟกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญของงานที่นําเสนอ 

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

 (๕) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
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 ๕.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ 

ดานการศึกษา 

 (๒) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญการศึกษา 

ที่มีการ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 (๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป 

ตลอดหลักสูตร 

 

 ๖) ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 ๖.๑) ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 (๑) มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรชัญาการศึกษา สามารถตัดสนิใจ 

เลือกใชปรัชญาตามความเชือ่ในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรม 

การเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบรหิารจัดการ 

ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรู 

แบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพืน้ที่ 

 (๒) มีความสามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียน 

เปนรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ 

แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจความถนัด และศกัยภาพ 

ของผูเรียนที่มคีวามแตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนทีม่ีความตองการจําเปนพิเศษ 

หรือผูเรียนที่มขีอจํากัดทางกาย 

 (๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ 

เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางาน 

กับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา 

ดวยความความซี่อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญทีสุ่ด 

 (๔) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงาน 

และสรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวก 

และรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองใหเต็ม 
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ตามศักยภาพ 

 (๕) มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู ทักษะการรูเรื่องทักษะการคิด 

ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทกัษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี 

และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําทักษะเหลาน้ีมาใชในการจัดการเรีย

นรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาตนเอง 

 ๖.๒) กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

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

 (๒) การออกแบบการจดัการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเน้ือหาวิชาเฉพาะ 

ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) 

 (๓) การทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

 (๔) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 (๕) การเรียนรูผานประสบการณ (Experience-Based Approach) 

 (๖) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 

 ๖.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 (๑) วัดและประเมินจากการฝกทักษะจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง 

 (๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๓) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในช้ันเรียน 

 (๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป 

ตลอดหลักสูตร 

 

หมวดที่ ๔.  ลกัษณะของประสบการณภาคสนาม 
 

 ๑. คําอธบิายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนาม  

 บูรณาการความรูและการมสีวนรวมกับสถานศึกษา ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพ่ีเลีย้ง 

ในสถานศึกษา ฝกจัดทําแผนการเรียนรู การจัดทําสื่อและเทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ ขอสอบ 

หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติ 

และการใหคะแนน เพ่ือนําไปฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณจําลอง 

สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัยและทนัตอการเปลี่ยนแปลงโดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๒. กิจกรรมของนิสิต 
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 ศึกษาและฝกปฏิบัติงานดานการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอม ๔ สัปดาหในหองเรียน จากน้ัน

ออกไปปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา และรับประเมินผลโดยครูพ่ีเลี้ยง อาจารย

นิเทศก และผูบริหารสถานสถานศึกษา/ผูที่ไดรับมอบหมาย เปนระยะเวลา ๕ สัปดาห (สัปดาหละ ๒ วัน) 

โดยมีครูพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษาอยางใกลชิด จากน้ันกลับเขาช้ันเรียนจัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาตางๆ และฝกปฏิบัติงานในหนาที่ครูในช้ันเรียนอีก ๖ สัปดาห 

๓. งานที่นสิิตไดรับมอบหมาย 

 ๓.๑ บันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรูทั่วไป  

 ๓.๒ บันทึกการปฏิบัติงานผูชวยครู 

 ๓.๓ บันทึกการสัมมนา 

๔. การติดตามผลการเรยีนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสติ 

 

 

 

 

สัปดาห รายละเอียด 

๑ อาจารยผูสอน และกลุมงานฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จัดปฐมนิเทศ เพ่ือทบทวน

ความรูและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานช้ีแจงขอบขายภาระงานของการฝกประสบการณ ปฏิบัติการเก่ียวกับ

การวางแผนและเทคนิคในการศึกษาขอมูล 

๒  รูและเขาใจการจัดทําแผนการเรียนรูเบ้ืองตน การจัดทําสื่อและเทคโนโลยี 

๓ การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน 

๔ การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน เพ่ือนําไปฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณจําลอง 

๕-๙ สงนิสิตออกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเครือขายฝกปฏิบัติวิชาชีพ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

วิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย

ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพีเ่ลีย้งในสถานศึกษา   

และรับประเมนิผลโดยครูพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก และผูบริหารสถานสถานศึกษา/ผูที่ไดรับมอบหมาย 

๑๐ “สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรยีนรูเก่ียวกับการปฏิบัติวิชาชีพ” โดยในกระบวนการ PLC 

๑๑-๑๒ ฝกจัดทําแผนการเรียนรู การจัดทําสื่อและเทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล 

การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรยีน 

๑๓-

๑๔-๑๕ 

สอบปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณจําลอง 
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๕. บทบาทของบุคลากรทีเ่ก่ียวของ 

 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนโรงเรียน 

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

อาจารยผูสอน  โดยมีบทบาทดังน้ี 

 ๑. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 ๑.๑ ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา  

 ๑.๒ มอบหมายจัดครูพ่ีเลี้ยงใหกับนิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา  

 ๑.๓ บริหารจัดการและอํานวยความสะดวกใหนิสิตปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนด 

 ๑.๔ ประสานกับฝายมหาวิทยาลัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพประสบการณของนิสิต 

 ๒. บทบาทของครูพี่เลี้ยง 

 ๒.๑ รับผิดชอบนิสิตตอจากผูบริหารสถานศึกษา 

 ๒.๒ ดูแลใหนิสิตปฏิบัติวิชาชีพครูตามหัวขอที่กําหนด 

 ๒.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตตามแบบฟอรมที่กําหนดให 

 ๒.๔ ประสานงานกับอาจารยนิเทศกในการนิเทศชวยเหลือและประเมินผลนิสิต 

 ๓. บทบาทของอาจารยผูสอน 

 ๑. ใหความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในมหาวิทยาลัยแกนิสิตใหพรอมในหัวขอที่จะออกไป

ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา  

 ๒. เมื่อนิสิตกลับจากปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา จัดใหมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณรวมกัน 

 ๓. ประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ของนิสิตตามแบบฟอรมที่กําหนดให 

 ๔. อาจารยผูสอนสรุปผลการประเมิน และสงผลการเรียน 

 ๔. บทบาทของอาจารยนิเทศก 

 ๑. เขารวมการปฐมนิเทศการสัมมนากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 

 ๒. นิเทศและติดตามผลการออกไปฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนของนิสิต 

 ๓. กํากับดูแล ติดตาม ประเมิน และใหขอมูลยอนหลังแกโรงเรียน นิสิตและคณะครุศาสตร 

๖. การเตรยีมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต 

 ปฏิบัติตามคูมือปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการใหคําปรึกษาทั้งระหวางการนิเทศที่

โรงเรียน และการพบกับนิสิต เมื่อนิสิตกลับมาที่สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ถามีปญหา ใหปรึกษากับ

ประธานหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร หรือกลุมงานฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือดําเนินการ

ชวยเหลือตอไป 

๗. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ตองการจากโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพคร ู
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 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตขอนแกนและโรงเรียน เปนผูดําเนินการจัดสรรสิ่ง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร และวัสดุทางการศึกษาที่จําเปนในการจัดการเรียนรู 

 

หมวดที่ ๕.  การวางแผนและการเตรียมการ 
 

๑. การกําหนดสถานที่ฝกงาน   

     สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตขอนแกน และโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพครู 

เพ่ือใหนิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา  โดยอาจารยผูสอนและกลุมงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทยวิทยาเขตขอนแกน เปนผูรวมกันกําหนดโรงเรียนสําหรับนิสิตในการ

ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา   และแจงใหนิสิตทราบแหลงปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาครูลวงหนาอยาง

นอย ๒ สัปดาห 

๒. การเตรียมนิสิต    

     จัดปฐมนิเทศนิสิตกอนไปปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา โดยมีการใหความรูในเรื่องโรงเรียน 

วิธีการปฏิบัติ การประเมินผล ช้ีแจงกฎ ระเบียบที่นิสิตควรทราบและปฏิบัติ อาจารยผูสอนจะสงนิสิตไปที่

โรงเรียนเครือขายเพ่ือรวมพัฒนาวิชาชีพครู 

๓. การเตรียมครูผูสอนและอาจารยนิเทศก 

      สาขาวิชาการสอนภาษาไทยวิทยาเขตขอนแกน จัดประชุมอาจารยผูสอน อาจารยนิเทศกเพ่ือ

ช้ีแจงวัตถุประสงคของการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา วิเคราะหหลักสูตรรวมกันทําประมวลการสอน

เพ่ือวางแผนแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาและแนวทางการประเมินผล 

๔. การเตรียมผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่ฝกงาน 

สวนงานฝกประสบการณวิชาชีพครูของโรงเรียนเครือขาย/อาจารยผูสอน จัดประชุมครูพ่ีเลี้ยง

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

ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษารวมกัน โดยมีเอกสารมอบใหกับผูเกี่ยวของทุกคน 

๕. การจัดการความเสี่ยง   

กลุมงานฝกประสบการณ วิชาชีพครูของโรงเรียนเครือขาย อาจารยผูสอน และครูพ่ีเลี้ยง

ภาคปฏิบัติของโรงเรียน จัดประชุมวางแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยง ความเครียด และดานสวัสดิ

ภาพอ่ืน ๆ โดยมีการวางแผนเพ่ือการประชุม ใหนิสิตรับทราบขอมูลตาง ๆ อยางเปนระบบ พรอมเอกสาร

ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 
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หมวดที่ ๖.  การประเมินนสิติ 
 

๑.หลกัเกณฑการประเมิน  

 ๑.๑ การประเมินตามจุดมุงหมายของการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ซึ่งอางอิงตามเกณฑที่

กําหนดโดยคุรุสภา และมาตรฐานผลการเรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ป) 

รายละเอียดดังน้ี 

 หลักเกณฑการประเมิน  

๑. คะแนนจากจิตพิสัย     รอยละ ๒๐ 

๒. คะแนนจากครพ่ีูเลี้ยงในสถานศึกษา   รอยละ ๓๐ 

๓. คะแนนจากการสอบปฏิบัติการสอนในสถานการณจําลอง รอยละ ๓๐ 

๔. คะแนนจากสอบปลายภาค    รอยละ ๒๐ 

 

 ระดับคะแนน 

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 ตํ่ากวา ๖๐ 

 

๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 

       ๒.๑ ประเมินโดยครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียน โดยใชเกณฑคะแนน ตามที่อาจารยผูสอนกําหนด ตาม

แบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติงานใหครบถวน สรุปเปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน  

       ๒.๒ ประเมินโดยอาจารยผูสอน โดยใชเกณฑคะแนน ตามแบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติงานให

ครบถวน สรุปเปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน  

      ๒.๓ สวนงานฝกประสบการณวิชาชีพครูรวบรวมคะแนนสงอาจารยผูสอน ตัดเปนเกรด รายงานผล

ตอหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

๓. ความรบัผดิชอบของผูรบัผิดชอบการฝกฝายสถานที่ฝกงานตอการประเมินนสิติ   
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ครูพ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนตองศึกษาการประเมิน และปรึกษากับอาจารยผูสอนเพ่ือรวมกัน 

ประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาของนิสิต เพ่ือการประมวลผลเปนเกรดตอไป 

๔. ความรบัผดิชอบของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกงานตอการประเมินนิสิต    

ประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาของนิสิต โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพและการปฏิบัติ

ตน การสังเกตและฝกปฏิบัติงาน งานที่ไดรับมอบหมาย และบันทึกการฝกปฏิบัติงานในโรงเรียน 

๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง   

 กลุมงานฝกประสบการณวิชาชีพครูของโรงเรียนประสานงานกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

วิทยาเขตขอนแกน เพ่ือตรวจสอบ และทําความเขาใจ ในเมื่อการประเมินมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ และกรณีจําเปน โดยประสานงาน หรือจัดประชุมเพ่ือพิจารณาหาขอสรุปที่ยุติธรรม และ

ดําเนินการตอไป 
 

หมวดที่ ๗.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

๑. กระบวนการประเมินของการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเก่ียวของ   

     ๑.๑ นิสิต  

           ๑.๑.๑ การตอบแบบประเมินผล  

        ๑.๑.๒ การอภิปรายผลหลังการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 

    ๑.๒ ครูพ่ีเลี้ยงหรือผูประกอบการ 

             ๑.๒.๑ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาตามแบบฟอรมที่กําหนด  

        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 
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รับรองตามนี ้

ลงช่ือ  

 ( พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก ) 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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