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คํานํา 

รายละเอียดรายวิชา PROF 104 การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) เปนการจัดทํา

รายละเอียดประกอบรายวิชาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาชีพครู  โดย

มุงเนนใหผูเรียนบูรณาการการเรียนภาคทฤษฎีกับการฝกปฏิบัติในสถานการณจริงโดยจัดการเรียนรูรวมกับ

เพ่ือน ครูผูเชี่ยวชาญและอาจารยท่ีปรึกษา จัดทําแผนการเรียนรูตลอดภาคเรียน และนําแผนการเรียนรูไป

ปฏิบัติไดอยางถูกตองเพ่ือใหเปนผูมีความรูความชํานาญในการสอน สามารถนําความรูไปใชในการแกปญหาใน

การปฏิบัติงาน รูจักการปฏิบัติตนในการทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยมุงเนนสมรรถภาพของความเปนครู 3 ดาน คือ 

สมรรถภาพดานความรู ดานเทคนิควิธีและดานคุณลักษณะ 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ไดจัดทําแนวการสอน เพ่ือใหเปนแนวทางการปฏิบัติงานสอนใน

สถานศึกษาของนักศึกษา รวมท้ังเปนแนวทางในการนิเทศของอาจารยนิเทศและครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนตอไป 

 

 

 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
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สารบัญ 

 

หมวด  หนา 

1 ขอมูลท่ัวไป 4 

2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 5 

3 ลักษณะและการดําเนินการ 4 

4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 7 

5 แผนการสอนและการประเมินผล  11 

6 การประเมินนักศึกษา  12 

7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  14 
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

PROF 104 การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) 

2. จํานวนหนวยกิต 

8 หนวยกิต (ไมนอยกวา 360 ชั่วโมง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

กลุมวิชาชีพครู 

4. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

อาจารยมุทิตา  ทาคําแสน 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีกําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

ภาคการศึกษาท่ี 1 / 2558 ชั้นปท่ี 5 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisites) (ถามี) 

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (Practicum 1) จํานวน 3 หนวยกิต 

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (Practicum 2) จํานวน 3 หนวยกิต 

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 (Practicum 3) จํานวน 3 หนวยกิต 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

- 

8. สถานท่ีเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

30 พฤษภาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 

เพ่ือใหผูเรียนบูรณาการการเรียนภาคทฤษฎีกับการฝกปฏิบัติในสถานการณจริงโดยจัด 

การเรียนรูรวมกับเพ่ือน ครูผูเชี่ยวชาญและอาจารยท่ีปรึกษา จัดทําแผนการเรียนรูตลอดภาคเรียน 

และนําแผนการเรียนรูไปปฏิบัติไดอยางถูกตองเพ่ือใหเปนผูมีความรูความชํานาญในการสอน สามารถ 

นําความรูไปใชในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน รูจักการปฏิบัติตนในการทํางานรวมกับผูอ่ืนโดย 

มุงเนนสมรรถภาพของความเปนครู 3 ดาน คือ สมรรถภาพดานความรู ดานเทคนิควิธีและดาน 

คุณลักษณะ 

 

2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 

รายวิชานี้ไดรับการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนไดมีทักษะในการปฏิบัติงานสอนใน 

สถานศึกษาโดยบูรณาการการเรียนภาคทฤษฎีกับการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง รวมถึงเรียนรู 

การปฏิบัติตนในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวย 

 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

พัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม ท่ีดีดังนี้ 

- มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

- ซ่ือสัตย สุจริต 

- มีภาวะผูนํา สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

- เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

- มีความเปนครู มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู 

- การปฐมนิเทศ 

- การฝกปฏิบัติงานสอน 

- การนิเทศโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศก 

- การสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติงานสอน 

- การปจฉิมนิเทศ 
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1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

- สังเกตพฤติกรรมในระหวางการปฏิบัติงาน การตรงตอเวลา การมีสวนรวม การทํางานเปน

ทีมความรับผิดชอบ 

 

2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

- งานปฏิบัติการสอน หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู การจัดทําหนวยการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรู การผลิตสื่อการสอน การสอนตามแผนการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 

การบันทึก วิเคราะห สังเคราะหผลการเรียนรูของผูเรียน 

- งานธุรการในชั้นเรียน การจัดทําบัญชีเรียกชื่อ สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน บัตรสุขภาพ 

ระเบียบนักเรียน สมุดประจําชั้น 

- งานกิจกรรมนักเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน/โครงการพิเศษ 

2.2 วิธีการสอน 

- การปฐมนิเทศ 

- การฝกปฏิบัติงานสอน 

- การนิเทศโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศก 

- การสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติงานสอน 

- การปจฉิมนิเทศ 

2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

- การนิเทศและประเมินโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศกรวม 4 ชวงระยะ / 1 ภาคเรียน 

  (แบบประเมินคุณลักษณะและการประเมินตน, แบบประเมินผลงานในหนาท่ีครู, 

  แบบประเมินสมรรถภาพการสอน, แบบประเมินภาระงาน) 

- ประเมินจากการสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติงานสอน 

- ประเมินจากการนําเสนอผลงานในการวันปจฉิมนิเทศ 

 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

- สามารถสืบคนและแสวงหาความรู ขอเท็จจริงจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายไดดวย

ตนเอง 

- สามารถคิดวิเคราะหและการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค 

- สามารถพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเพ่ืองานในวิชาชีพ 

- สามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับบริบทแวดลอมและตอยอดความรูใหม 
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3.2 วิธีการสอน 

- การปฐมนิเทศ 

- การฝกปฏิบัติงานสอน 

- การนิเทศโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศก 

- การสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติงานสอน 

- การปจฉิมนิเทศ 

3.3 วิธีการประเมินผล 

- การนิเทศและประเมินโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศกรวม 4 ชวงระยะ / 1 ภาคเรียน 

  (แบบประเมินคุณลักษณะและการประเมินตน, แบบประเมินผลงานในหนาท่ีครู, 

  แบบประเมินสมรรถภาพการสอน, แบบประเมินภาระงาน) 

- ประเมินจากการสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติงานสอน 

- ประเมินจากการนําเสนอผลงานในวันปจฉิมนิเทศ 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางลูกศิษย เพ่ือนรวมงาน ครูพ่ีเลี้ยง                          

  อาจารยนิเทศกและผูบริหารโรงเรียน 

- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามท่ีดีในการทํางานเปนทีม 

- พัฒนาความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง 

4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู 

- การปฐมนิเทศ 

- การฝกปฏิบัติงานสอน 

- การนิเทศโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศก 

- การสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติงานสอน 

- การปจฉิมนิเทศ 

4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

- การนิเทศและประเมินโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศกรวม 4 ชวงระยะ / 1 ภาคเรียน 

  (แบบประเมินคุณลักษณะและการประเมินตน, แบบประเมินผลงานในหนาท่ีครู, 

  แบบประเมินสมรรถภาพการสอน, แบบประเมินภาระงาน) 

- ประเมินจากการสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติงานสอน 

- ประเมินจากการนําเสนอผลงานในการปจฉิมนิเทศ 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารการฟง พูด อาน เขียน การนําเสนอโดยเฉพาะการใชเทคโนโลยี 

เขามาชวยสนับสนุนการสื่อสาร 

- พัฒนาทักษะในการใชเครื่องมือ เทคโนโลย ีเพ่ือสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือ 

พัฒนาตนเองในการใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมในการสื่อสาร 

5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู 

- การปฐมนิเทศ 

- การฝกปฏิบัติงานสอน 

- การนิเทศโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศก 

- การสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติงานสอน 

- การปจฉิมนิเทศ 

5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

- การนิเทศและประเมินโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศกรวม 4 ชวงระยะ / 1 ภาคเรียน 

(แบบประเมินคุณลักษณะและการประเมินตน, แบบประเมินผลงานในหนาท่ีครู,แบบประเมิน

สมรรถภาพการสอน, แบบประเมินภาระงาน) 

- ประเมินจากการสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติงานสอน 

- ประเมินจากการนําเสนอผลงานในการปจฉิมนิเทศ 
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หมวดที ่4 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนาม/คําอธิบายรายวิชาการปฏิบัติงานสอนใน

สถานศึกษา 1 เปนการฝกปฏิบัติในปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ซ่ึงมีสาระเก่ียวกับทฤษฎีและหลักการท่ีบูรณาการ                

มาใชในการปฏิบัติการจัดการเรียนรูจากทุกชุดวิชา มาตรฐานการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู ปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษาตามระดับชวงชั้นปฐมวัยและชวงชั้นสาระท่ีตนศึกษาอยางนอย 1 ชวงชั้น สาระการเรียนรู/

กิจกรรม โดยจัดการเรียนรูรวมกับเพ่ือนรวมทีม ครูผูเชี่ยวชาญและอาจารยท่ีปรึกษา จัดทําแผนการเรียนรู

ตลอดภาคเรียนและนําแผนไปปฏิบัติโดยใชเวลาปฏิบัติการสอนไมเกินครึ่งหนึ่งของครูประจําการและใชเวลา

เพ่ือเตรียมการจัดการเรียนรูอยางนอย 1 โครงการ บันทึก วิเคราะห สังเคราะหผลการเรียนรูของผูเรียนและ

ปญหาของผูเรียนอยางเปนระบบ บันทึกผลการปฏิบัติงานครูดานตาง ๆ ในลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถึงการแกไข 

ปญหา การพัฒนางานและการประเมินผลการเรียนรูของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

2. กิจกรรมของนักศึกษา 

2.1 รับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย 

2.2 ศึกษารายละเอียดในคูมือการฝกปฏิบัติการสอน 

2.3 พบอาจารยพ่ีเลี้ยง รับและปฏิบัติการสอนดังตอไปนี้ 

2.3.1 ศึกษาคนควาเนื้อหาและวางแผนการปฏิบัติการสอนในวิชา/กิจกรรมและ

ระดับชั้นท่ีไดรับมอบหมายลวงหนา อยางนอย 2 สัปดาห แลวสงใหอาจารยพ่ีเลี้ยงตรวจ 

กอนไปสอนอยางนอย 1สัปดาห 

2.3.2 จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีวางไว 

2.3.3 สอนตามตารางสอนท่ีไดรับมอบหมาย 

2.3.4 รับการนิเทศจากอาจารยพ่ีเลี้ยง/หรืออาจารยนิเทศก 

2.3.5 แกไขปรับปรุงการสอนตามขอเสนอแนะท่ีไดรับมอบหมาย 

2.3.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ในหนาท่ีครุตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.3.7 ประชุมรวมกันในระหวางนักศึกษาในแตละโรงเรียน เพ่ือวางโครงการ

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาตางๆ รวมกันเปนประจําสัปดาหละ                 

1 ครั้ง 

2.3.8 ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและโรงเรียน 

2.4 เขารวมการประชุมสัมมนาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2.5 นําเสนองานในวันปจฉิมนิเทศตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 

 

 



ÃÒÂÇÔªÒ PROF 104 ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÊÍ¹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 1 (Internship 1)  Ë¹ŒÒ 10 
 

3. งานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย 

งานท่ีไดรับมอบหมาย กําหนดสง 

1. จัดทําหนวยการเรียนรู/หนวยการจัดประสบการณ ภาคเรียนท่ี 1  30 กันยายน 2558 

2. แผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดประสบการณ    30 กันยายน 2558 

3. สื่อการเรียนการสอน       30 กันยายน 2558 

4. ปายนิเทศ        30 กันยายน 2558 

5. สังคมมิติ และการศึกษาเด็กรายกรณี     30 กันยายน 2558 

6. บันทึก สรุปผลการเรียนรู/การจัดประสบการณ    30 กันยายน 2558 

7. ทําโครงการพัฒนาผูเรียน      30 กันยายน 2558 

8. บันทึกรายงานการพัฒนาตนเอง     30 กันยายน 2558 

9. แฟมสะสมงาน       30 กันยายน 2558 

10. นําเสนอประสบการณเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู    4 ตุลาคม 2558 

11. ประชุมสัมมนาตามท่ีสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยกําหนด   - 

 

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 

การนิเทศและประเมินโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศกรวม 4 ชวงระยะ / 1 ภาคเรียน 

5. หนาท่ีและความรับผิดชอบของครูพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

5.1 ควบคุมดูแลนักศึกษาท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน 

5.2 ดําเนินการใหนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูตามข้ันตอนตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

5.3 ใหคําแนะนําและชวยเหลือในการปฏิบัติการสอนแกนักศึกษาตามควรแกกรณี 

5.4 ใหคําปรึกษาและแนะแนวทางแกปญหาในการปฏิบัติงานเม่ือนักศึกษาเกิดปญหา 

5.5 ประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 

5.6 มอบเอกสารการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาใหอาจารยนิเทศกของมหาวิทยาลัย 

6. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก 

6.1 ศึกษาทําความเขาใจในงานฝกประสบการณวิชาชีพครูเพ่ือปฏิบัติงานนิเทศใหสอดคลอง 

สัมพันธกับงานในบทบาทหนาท่ีของผูนิเทศอ่ืนๆ 

6.2 รวมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการประสบการณวิชาชีพครู 

6.3 รวมประชุม ปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางปรับปรุง แกไขปญหาตางๆ ในการฝก 

ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา 

6.4 เขารวมในการปฐมนิเทศ สัมมนาระหวางฝกและภายหลังการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

ของนักศึกษา 

6.5 รวมประสานงานกับบุคลากรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูท้ังฝาย 

มหาวิทยาลัยและโรงเรียน 
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6.6 สังเกตการสอนและบันทึกพฤติกรรมท่ีดี พฤติกรรมท่ีควรปรับปรุงแกไขลงในแบบบันทึก 

นิเทศ 8 ครั้ง / 1 ภาคเรียน 

6.7 นิเทศและประเมินผลรวม 4 ชวงระยะ / 1 ภาคเรียน 

6.8 รวบรวมเอกสารการประเมินผลของนักศึกษาจากอาจารยพ่ีเลี้ยง สรุปสงคณะครุศาสตร 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 

7.1 การนิเทศ 

7.2 การนิเทศโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศก 

7.3 การสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติงานสอน 

7.4 การปจฉิมนิเทศ 

8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณภาคสนาม/ 

สถานประกอบการ 

หองพักนักศึกษาและอาหารกลางวัน 

 

หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1. การกําหนดสถานท่ีฝก 

คัดเลือกและติดตอประสานงานโดยคณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

2. การเตรียมนักศึกษา 

คณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตรรวมกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

3. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก 

คณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตรรวมกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

4. การเตรียมครูพ่ีเลี้ยงในสถานท่ีฝก 

คณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตรรวมกับสถานศึกษาเครือขาย 

5. การจัดการความเสี่ยง 

ประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยคณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร 
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หมวดที ่6 การประเมินนักศึกษา 

 

1. หลักเกณฑการประเมิน 

การฝกประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพครู มีหลักเกณฑการประเมินผล ดังนี้ 

1. เปนการประเมินผลเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพดานตางๆ ในการเปนครู โดยถือวาเปน 

การประเมินเพ่ือวินิจฉัยขอดี และขอควรปรับปรุงเปนชวงๆ หรือเปนลําดับข้ันตอนอยางตอเนื่องกัน ซ่ึง 

จะชวยใหนักศึกษาครูไดทราบผลการประเมินและการปรับปรุง หรือพัฒนาสมรรถภาพในการเปนครูได 

เพ่ิมสูงข้ึนตามลําดับแลวจึงมีการประเมินผลเพ่ือตัดสินความสามารถนั้นๆ ในภายหลัง 

2. เปนการประเมินผลแบบอิงเกณฑโดยการตัดสินผลแตละแบบประเมินจะตองพิจารณาตาม 

เกณฑท่ีกําหนดไวลวงหนา 

3. เปนการประเมินสมรรถภาพของนักศึกษาใหครอบคลุมในหลายๆ ดาน ท้ังดานความรู 

เทคนิควิธีและคุณลักษณะ โดยอาศัยผูประเมินสองฝาย ท้ังฝายของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนท่ีเปน 

หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4. นักศึกษาท่ีไดรับการตัดสินใจใหผานการปฏิบัติการสอน ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

4.1 ไดรับการตัดสินใหผานแบบประเมินทุกแบบ 

4.2 ผานข้ันตอนการฝกประสบการณวิชาชีพครูทุกข้ันตอน 

4.3 มีเวลาฝกประสบการณวิชาชีพครูอยางนอย 80 ของเวลาการฝกท้ังหมด 

4.4 เปนผูท่ีมีความประพฤติดีตามท่ีกําหนดไวในระเบียบปฏิบัติในการฝกประสบการณ 

วิชาชีพครู 

4.5 มีผลงานในหนาท่ีรับผิดชอบของนักศึกษาระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพครูงาน 

ทุกชิ้นผานการตรวจรับรองผลจากอาจารยนิเทศกหรืออาจารยพ่ีเลี้ยงครบถวนตามกําหนด 

4.6 เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตลอดกระบวนการ ไดแก 

การปฐมนิเทศ การประชุมสัมมนาระหวางฝกและปจฉิมนิเทศ 

 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

2.1 อาจารยพ่ีเลี้ยงตรวจแผนปรับปรุงแกไขและสงคืนใหนักศึกษาเพ่ือเตรียมการสอนตอไป 

2.2 อาจารยพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศกสังเกตการสอนและบันทึกพฤติกรรมท่ีดี พฤติกรรมท่ี 

ควรปรับปรุงแกไขลงในแบบบันทึกนิเทศ 8 ครั้ง / 1 ภาคเรียน 

2.3 อาจารยพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศกนิเทศและประเมินผลรวม 4 ชวงระยะ / 1 ภาคเรียน 

(แบบประเมินคุณลักษณะและการประเมินตน, แบบประเมินผลงานในหนาท่ีครู, แบบประเมิน 

สมรรถภาพการสอน, แบบประเมินภาระงาน) 
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3. ความรับผิดชอบของครูพ่ีเล้ียงตอการประเมินนักศึกษา 

3.1 ตรวจแผนปรับปรุงแกไขและสงคืนใหนักศึกษาเพ่ือเตรียมการสอนตอไป 

3.2 สังเกตการสอนและบันทึกพฤติกรรมท่ีดี พฤติกรรมท่ีควรปรับปรุงแกไขลงในแบบบันทึก 

นิเทศ 8 ครั้ง / 1 ภาคเรียน 

3.3 นิเทศและประเมินผลรวม 4 ชวงระยะ / 1 ภาคเรียน (แบบประเมินคุณลักษณะและ 

การประเมินตน, แบบประเมินผลงานในหนาท่ีครู, แบบประเมินสมรรถภาพการสอน, แบบประเมิน 

ภาระงาน) 

4. ความรับผิดชอบของอาจารยนิเทศกตอการประเมินนักศึกษา 

4.1 สังเกตการสอนและบันทึกพฤติกรรมท่ีดี พฤติกรรมท่ีควรปรับปรุงแกไขลงในแบบบันทึก 

นิเทศ 8 ครั้ง / 1 ภาคเรียน 

4.2 นิเทศและประเมินผลรวม 4 ชวงระยะ / 1 ภาคเรียน (แบบประเมินคุณลักษณะและ 

การประเมินตน, แบบประเมินผลงานในหนาท่ีครู, แบบประเมินสมรรถภาพการสอน, แบบประเมิน 

ภาระงาน) 

4.3 รวบรวมเอกสารการประเมินผลของนักศึกษาจากอาจารยพ่ีเลี้ยงสรุปสงคณะครุศาสตร 

5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง 

การสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตรถือ 

เปนท่ีสิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÃÒÂÇÔªÒ PROF 104 ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÊÍ¹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 1 (Internship 1)  Ë¹ŒÒ 14 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

 

1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้จัดทําโดยคณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตรโดยประเมินผลการดําเนินการฝกประสบการณจากผูเก่ียวของดังตอไปนี้ 

1.1 นักศึกษา 

จัดใหนักศึกษาประเมินผลการดําเนินการฝกประสบการณจากการสนทนากับอาจารย 

นิเทศกและจัดกิจกรรมเพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาโดยการสนทนากลุมระหวางนักศึกษา 

และคณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู การสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาและ 

แบบสรุปการประเมินการปฏิบัติงาน 

1.2 ครูพ่ีเลี้ยงหรือผูบริหารสถานศึกษา 

- ประเมินจากการสนทนากับอาจารยนิเทศก 

- ประเมินจากแบบสรุปการประเมินการปฏิบัติงาน 

1.3 อาจารยนิเทศก 

- ประเมินจากการสนทนากับคณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 

- ประเมินจากแบบสรุปการประเมินการปฏิบัติงาน 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

หลังจากไดผลการประเมินการดําเนินการในขอ 1 แลว คณะกรรมการฝายฝกประสบการณ 

วิชาชีพครูจะปรับปรุงการดําเนินการโดยการจัดประชุมคณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 

เพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการดําเนินการและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาตามขอเสนอแนะในขอ 1และ 

หาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใชในการปรับปรุงการดําเนินการใหมีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 


