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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1004804 การฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (Practicum)
2. จานวนหน่วยกิต หรือจานวนชั่วโมง
3(0-10-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพครู)
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน
1) อ.ฐิติพร ลินิฐฎา
ตอนเรียน B4
2) อ.วราภรณ์ วัฒนเขจร
ตอนเรียน B4
3) อ.สาวิตรี มูลสุวรรณ
ตอนเรียน C4
4) อ.ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ
ตอนเรียน D4
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 4
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ เช่น การ
จั ด ท าแผนจั ด การเรี ย นรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์ จ าลองและสถานการณ์ จ ริ ง การออกข้ อ สอบ การ
ตรวจข้อสอบ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตการปฎิบัติงานจริงของครูในสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ระหว่าง
เรียนให้มีความเข้าใจและลึกซึ้งในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒ นาความเป็นครูมืออาชีพ เช่น การจัดทาแผนจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์จริง การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
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สาระสาคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ.
2556 ผู้เรียนจะต้องมีการประเมินผลพัฒนาการการเรียนรู้ ของตนเอง ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปั ญ ญา ทักษะความสั มพัน ธ์ระหว่างบุ คคลและความรับ ผิ ดชอบ ทักษะการสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ หรื อ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา”

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ของวิชาการฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ซึ่งอยู่หมวด
วิชาเฉาะด้าน ในกลุ่มวิชาชีพครู ในหมวดโครงสร้างหลักสูตร ในแต่ละด้านที่มุ่งหวังต้องสอดคล้องกับที่ระบุ ไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตรโดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจผู้อื่น
และเข้าใจโลก
4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
 5) ให้ความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Diallectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
3) การใช้กรณีศึกษา (Case study)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
 1) มีความรอบรู้ในด้านวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ และการบูรณาการ
วิชาชีพครูกับวิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
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2) มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยต่อยอดความรู้ทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method)
2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี
4) การเรี ย นรู้ร่ ว มมื อ (Collaborative learning) เพื่ อประยุก ต์และประเมิ น ค่าองค์ ความรู้ใน
สถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ
5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
 1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางาน และ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
 3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งมี
การพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4) มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิ จัย
ต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การวิ เคราะห์ แ บบวิ ภ าษวิ ธี เกี่ ย วกั บ ประเด็ น วิ ก ฤตทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ และทางสั งคม
(Problem-based learning)
2) การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development และ Visionbased learning)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต ทางวิชาการ วิชาชีพ
และทางสังคม
2) วัดและประเมินจากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 1) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่นในการ
ทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
 3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 4) มีความไวในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคลอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิ ภาวะทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
3) วัดและประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษา
พูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
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 2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนาเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
4) มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านคณิตศาสตร์จาก
ผู้ เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา สามารถสื่ อ สาร มี ดุ ล ยพิ นิ จ ในการเลื อ กใช้ และน าเสนอข้ อ มู ล
สารสนเทศสาหรับผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษา จากข่าวหรือแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.3 กลยุทธ์ การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตั วเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วั ด และประเมิ น จากผลการติ ด ตามวิ เคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็ น ส าคั ญ ด้ า น
การศึกษา
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
 1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
 2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through action)
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร
6

มคอ.4

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลอง
สอนในสถานการณ์ จ าลองและสถานการณ์ จ ริ ง การออกแบบทดสอบ ข้ อ สอบหรื อ เครื่ องมื อ วั ด ผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฎิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหา
ผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
Learning observation; management of learner ‘s self-riliance lesson plane, teaching
intervention both in simulate and real situations; test or evaluation instrument design;
examination checking and scoring; judging for learning results; performance testing and scoring;
Action research for learner’s problem solving together with professional development.
2. กิจกรรมของนักศึกษา
กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2.1 นักศึกษาเลือกสถานที่ที่จะไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ตามรายละเอียดหรือข้อกาหนดของ
หลักสูตร
2.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2.3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน บันทึกกิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละวัน หรือ แต่ละสัปดาห์ เพื่อ
การจัดทารายงานการฝึกปฏิบัติ ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2.4 สัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนเพื่อสรุปผล
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา
แผนจัดการเรียนรู้
แบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล
การทดลองสอนในสถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์จริง
แบบรายงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

กาหนดส่ง
ระหว่างการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี
ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
ระหว่างการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี
ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
ระหว่างการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี
ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
หลังการสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
ภาคปฏิบัติ 1 สัปดาห์

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมที่ใช้ในการติดตามผลการเรียนรู้ทั้งระหว่างฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
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4.1 อาจารย์นิเทศน์ไปนิเทศน์นักศึกษาในสถานศึกษา พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูพี่เลี้ยง
เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษา
4.2 จัดสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในด้าน
การมีส่วนร่วม การแสดงออก ตลอดจนการแสดงออกถึงความเข้าใจจากประสบการณ์การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของครูพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
- การวางแผนกิจกรรมสาหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา
- การให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
- การประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
6.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
- จัดหาสถานที และจัดสรรสถานที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ให้แก่นักศึกษา
- ประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานศึกษา เพื่อทาความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่จาเป็น
- จัดโปรแกรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ร่วมกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนานักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
- จัดประชุมชี้แจงอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน เพื่อทาความเข้าใจจุดมุ่งหมาย ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
- ติดตามการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบ
การฝึกฝ่ายสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง เพื่อทาให้การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์
และสถานศึกษาได้รับผลประโยชน์
- ประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานศึกษา และอาจารย์พี่เลี้ยงในการดูแลนักศึกษา
- สรุปผลการประเมินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษา และจัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาข้อยุติกรณีที่จาเป็น
6.2 อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศน์การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
- ให้คาปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา
- ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในระหว่างการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
- รายงานปัญหาอุปสรรคแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
- ประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษาและประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติ
กรณีที่จาเป็น
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา พร้อมแจกคู่มือการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน
- จัดอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ให้กับนักศึกษา
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานศึกษา
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- ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย
- สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามความจาเป็น
- วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และคู่มือที่ใช้ประกอบการทางาน
- แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ครูพี่เลี้ยงที่คอยให้คาแนะนา

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน คัดเลือกสถานทีฝ่ ึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
ที่มีความพร้อม ดังนี้
- เข้าใจและสนับสนุนจุดมุ่งหมายของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง สภาวะการทางาน และการเดินทาง
- สามารถจัดครูพี่เลี้ยงดูแลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษาได้
- ยินดีรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2) อาจารยู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาก่อนล่วงหน้า
อย่างน้อย 6 เดือน เมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว จัดนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษาต่างๆ
ตามความสมัครใจ นักศึกษาอาจหาสถานที่ฝึกด้วยตนเอง แต่สถานที่ฝึกต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน
สาขาวิชาหรือคณะ
2. การเตรียมนักศึกษา
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน จัดปฐมนิเทศพร้อมทั้งมอบคู่มือการฝึก ปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน ให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 สัปดาห์ โดยครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ
เช่น จุดมุ่งหมาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ การปฏิบัติตนระหว่างการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน เป็นต้น
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
- จัดประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา การดูแลนักศึกษา กิจกรรมและตารางเวลาการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน การติดตามและประเมินผลการฝึกงาน ฯลฯ ก่อนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
- จัดสรรนักศึกษาให้อยู่ในการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเหมาะสม
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
- ติ ด ต่ อ สถานศึ ก ษาที่ จ ะส่ ง นั ก ศึ ก ษาไปฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ระหว่ า งเรี ย น เพื่ อ ขอรายชื่ อ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
ประสานงานฝ่ายสถานศึกษาและรายชื่อครูพี่เลี้ยง ตลอดจนชี้แจงให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการฝึก ปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการเน้น ทาความตกลงร่วมกันในการจัด กิจกรรมระหว่างการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน การกาหนดความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบการฝึก ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อกรณีมีเหตุด่วน และมอบคู่มือการดูแลควบคุมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันประเมินความเสี่ยงต่อนักศึกษาและสถานที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
แล้วดาเนินการป้องกัน ดังนี้
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ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง การเดินทาง และสภาวะการทางาน
– คัดเลือกสถานศึกษาสาหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนที่ไม่ตั้งอยู่ในเขตอันตราย การ
คมนาคมสะดวก และสภาวะการทางานไม่เสี่ยงอันตราย
ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการทางานของนักศึกษา
– ขอให้สถานศึกษา จัดครูพี่เลี้ยงให้คาแนะนาและดูแลควบคุมการทางานของนักศึกษา
กาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานอย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงด้านสังคม
– ปฐมนิเทศแนะนาการวางตัวที่เหมาะสมต่อบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาที่ฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน มีดังนี้
1) เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ในการเป็นครูโดยถือว่าเป็นการประเมินเพื่อวินิจฉัยข้อดี
และข้อควรปรับปรุงเป็นช่วงๆหรือเป็นลาดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่องกันซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาครู ได้ทราบถึงผลการ
ประเมินและการปรับปรุง หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นครูได้เพิ่มสูงขึ้นตามลาดับ แล้วจึงมีการประเมินผล
เพื่อตัดสินความสามารถนั้นๆในภายหลัง
2) เป็นการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ โดยการตัดสินผลแต่ละแบบประเมินจะต้องพิจารณาไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ล่วงหน้า
3) เป็นการประเมินตามแบบประเมินของอาจารย์นิเทศก์ ประกอบด้วย ปส.1-1 ถึง ปส.1-5 และแบบ
ประเมินของครูพี่เลี้ยงประกอบด้วย บท.1-1 ถึง บท.1-8 และปส.1-4
4) เป็นการประเมินสมรรถภาพของนักศึกษาให้ครอบครุมในหลายๆด้าน ทั้งด้านความรู้และเทคนิควิธี
คุณลักษณะมาจากผู้ประเมินทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5) การประเมินผลการฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประเมินจาก 2 ส่วนดังนี้
5.1) คะแนนภาคปฎิบัติตามแบบบันทึก 70 คะแนน
5.2) คะแนนภาคทฤษฎี คือ คะแนนร่วมกิจกรรมสร้างเริมความรู้ 30 คะแนน
- จากเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ต้องครบตามกาหนดไว้ตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
- การประเมินของครูพี่เลี้ยง
- การเข้าร่วมปฐมนิเทศก์และกิจกรรมอื่นๆ
ผู้ประเมินและแบบประเมินที่ใช้ประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ถือปฏิบัติตาม
ตาราง ดังนี้
ภาคปฎิบัติ
ภาคทฤษฎี

ผู้ประเมิน
ครูพี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์
อาจารย์ผู้สอน

แบบประเมิน
บท.1-1 ถึง บท.1-8
และ ปส.1-4
ปส.1-1 ถึง ปส.1-6
ประเมินการเรียนใน
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คะแนน
80
60
30

หมายเหตุ
รวมคะแนนภาคปฎิบัติ
140 คะแนน
คะแนนปฎิบัติ เฉลี่ย 70

มคอ.4
ภาคทฤษฎีและกิจกรรม
สร้างเสริมความรู้
คะแนนรวม ภาคปฎิบัติ (70) + ภาคทฤษฎี (30) คะแนน = 100 คะแนน
6.) ระเบียบในการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายวิชาในกลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามหลักสูตรการผลิตครู หลักสูตร 5 ปี ยึดข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละรายวิชานั้น มีการประเมินใน
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ให้สัญลักษณ์การประเมินเป็น PD, P,และ NP โดยก่อนจะให้ระดับการประเมิน จะมี
การรวมคะแนนจากรายการประเมินต่างๆ ที่กาหนดไว้ในแบบบันทึกรายงานจากนั้นนาผลประเมินมาให้ระดับการ
ประเมินซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางการให้ระดับการประเมิน รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
คะแนนที่ได้
(ใช้กับรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
(ร้อยละ)
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการเรียน/การ
ฝึกประสบการณ์
90
PD
ดีเยี่ยม
50-89
P
ผ่าน
0-49
NP
ไม่ผ่าน
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ประเมินสมรรถภาพของนักศึกษาให้ครอบครุมในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านความรู้และเทคนิควิธี คุณลักษณะ
โดยผู้ประเมินทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามเกณฑ์ที่
กาหนด
3. ความรับผิดชอบของครูพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินการปฏิบัติงานของนั กศึกษาระหว่างการฝึกและหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน ตามแบบฟอร์ม
ประเมินของสาขาวิชา โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและการปฏิบัติงาน และสมรรถภาพการสอน ซึ่งผู้รับผิดชอบ
การฝึ กฝ่ ายสถานศึ กษาต้องรวบรวมความคิด เห็ น จากครูพี่ เลี้ ยงและพนั กงานอื่น ๆที่ ทางานร่ว ม/เกี่ยวข้องกั บ
นักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน ตามแบบฟอร์มประเมินของสาขาวิชา โดยพิจารณาจาก
บันทึกการศึกษาและสังเกตงานในหน้าที่ของครูผู้สอน และแบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติงาน
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบทา
ความเข้ าใจในประเด็ น การประเมิ น ที่ แ ตกต่ างกั น อย่า งมี นั ย ส าคั ญ และกรณี จาเป็ น จั ด ประชุ ม ร่ว มระหว่า ง
ผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
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มคอ.4

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดให้นักศึกษาตอบแบบประเมินประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
ขอให้ผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานศึกษา บันทึกความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน ในแบบฟอร์มทีห่ ลักสูตรกาหนดและการสุ่มด้วยวาจา
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน บันทึกความคิดเห็นต่อการฝึกงาน ใน
แบบฟอรม์ ที่สาขาวิชากาหนด
1.4 อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- ครูพเี่ ลี้ยงประมวลผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษา พร้อมทั้งผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติวิชาชีพฝ่ายสถานที่ฝึกงาน
และอาจารย์ที่ปรึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินการของฝึกงานรายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบรายวิชา เพื่อ
นาเสนอต่อประธานสาขาวิชาเพื่อทราบและพิจารณา
- หลักสูตรประชุมร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน วิเคราะห์ปัญหาและ
กาหนดแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในรอบปีการศึกษาถัดไป โดยแสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
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