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มคอ.4 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา ครุศาสตร ์
หลักสตูรและการสอน 

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  

 
1104304 การฝึกปฏิบัติการสอน 
 Teaching Practice Under Supervision 

 

 

2. จำนวนหน่วยกิตหรือจำนวนช่ัวโมง  

 1(0-60-0) จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา  

 หมวดวิชาชีพครู หลักสูตร พ.ศ. 2555  

4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรกึษาฝึกประสบการณภ์าคสนาม  

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
กลุ่ม 59/16 อาจารย์ พรรณระพี บุญเปลีย่น 
กลุ่ม 59/5 อาจารย์ แก้วตา เจือนาค 
กลุ่ม 59/6 อาจารย์ แก้วตา เจือนาค 
กลุ่ม 59/8 ดร. วิมาน ใจด ี
กลุ่ม 59/87 อาจารย์ พรรณระพี บุญเปลีย่น 
กลุ่ม 59/9 ดร. มนสันิต ใจด ี

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีกำหนดให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสตูร  

 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2562  

6. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด  

 5 มกราคม 2560  

 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม  

 เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน  
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม  

 นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนได้  

 

หมวดที่ 3. การพัฒนาการเรียนรู ้

1 คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา กระบวนการ/กิจกรรมตา่งๆ ที่จะพัฒนาผล
การเรยีนรู ้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

 

1.ตระหนักใน
คุณค่า คณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติตามครรลองวิถีความ
พอเพียง  

    

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

    

 

3.มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้
ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์  

    

 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์  

    

 

5.เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

    

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ครู  

    

2 ความรู ้

สถานะ ความรู้ที่ต้องได้รับ กระบวนการ/กิจกรรมตา่งๆ ที่จะพัฒนาผล
การเรยีนรู ้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

 

1.มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพครู
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
สามารถวิเคราะห์ปัญหา  

    

 

2.ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีใน
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู  

    

 

3.มีความเข้าใจเกีย่วกับ
ความก้าวหน้าของวิชาชีพครู  
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สถานะ ความรู้ที่ต้องได้รับ กระบวนการ/กิจกรรมตา่งๆ ที่จะพัฒนาผล
การเรยีนรู ้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

 

4.มีความรู้และเห็นความสำคัญของ
การใช้งานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและต่อ
ยอดองค์ความรู้  

    

3 ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ทักษาทางปัญญา กระบวนการ/กิจกรรมตา่งๆ ที่จะพัฒนาผล
การเรยีนรู ้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

 

1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและกระบวนการคิดต่าง ๆ  

    

 

2.สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  

    

 

3.สามารถวิเคราะห์และใช้
วิจารณญาณในการตดัสินเกีย่วกับ
การจัดการเรยีนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียนและสร้างองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง การจัดการเรยีนการสอนและ
ผู้เรยีนอย่างมีประสิทธิภาพ  

    

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

กระบวนการ/กิจกรรมตา่งๆ ที่จะพัฒนาผล
การเรยีนรู ้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

 

1.พัฒนาทักษะในการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างผูเ้รียนกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นกัลยาณมิตร  

    

 

2.มีความเป็นผู้นำและผูต้ามในการ
ทำงานเป็นทีมรวมทั้งมีส่วนช่วยและ
เอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อยา่ง
สร้างสรรค์  

    

 

3.มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการ
วิเคราะหป์ัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  
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สถานะ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

กระบวนการ/กิจกรรมตา่งๆ ที่จะพัฒนาผล
การเรยีนรู ้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

 

4.รับผิดชอบในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพครู  

    

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กระบวนการ/กิจกรรมตา่งๆ ที่จะพัฒนาผล
การเรยีนรู ้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

 

1.มีทักษะในการสื่อสารทั้งการ
พูด การฟัง การอ่าน การแปล และ
การเขียน โดยการทำรายงานและ
การนำเสนอในช้ันเรียน  

    

 

2.มีทักษะในการสืบค้นข้อมลูโดย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    

 

3.มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลโดย
ใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม  

    

6 ทักษะพิสัย 

สถานะ ทักษะพิสัย กระบวนการ/กิจกรรมตา่งๆ ที่จะพัฒนาผล
การเรยีนรู ้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

 

1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ และทฟษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการ
สอน การวัดประเมินผล การบรหิาร
จัดการช้ันเรียน การบันทึกและ
รายงานผล การจดัการเรียนการ
สอน และวิจัยในช้ันเรียน  

    

 

2.สามารถ
วางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการ
สอน การบริหารจดัการช้ันเรยีน วัด
และประเมินผลการเรียนรู้ บันทึก
และรายงานผลการจดัการเรียนการ
สอน และทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนได้อย่าง
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สถานะ ทักษะพิสัย กระบวนการ/กิจกรรมตา่งๆ ที่จะพัฒนาผล
การเรยีนรู ้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

เหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล  

 

3.สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพและบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย  

    

 

4.ตระหนักถึงคณุค่าของการนำ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการสอน การ
ประเมินผล การบรหิารจดัการช้ัน
เรียน การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจยัใน
ช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

    

 

หมวดที่ 4. ลักษณะและการดำเนนิการ 

1. คำอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา  

 

การทดลองสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษา  ฝึกการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับสถานศึกษา 
ศึกษาการจัดทำโครงงานทางวิชาการ ในสถานศึกษากระบวนการในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอน
บางเวลา ปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะการสอน การบริหารสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูป 

 

2. กิจกรรมของนักศึกษา  

 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา อภิปรายและแลกเปลีย่นเรียนรูร้่วมกัน  

3. รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย กำหนดส่ง 

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา  

 อาจารยผ์ู้สอนตดิตามการฝึกปฏิบตัิการสอนของนักศึกษา ประสานงานกับครูพี่เลีย้งในการประเมินผล  

5. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  

 ประเมินผลการฝึกปฏิบตัิการสอนของนักศึกษา ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษา  

6. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก ์  

 ประสานงานกับโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง ประเมินผลการฝึกปฏิบตัิการสอนของนักศึกษา  

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา  

 อบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้และเตรียมสื่อการสอน  
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8. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนบัสนุนที่ต้องการจากสถานท่ีที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม /สถานประกอบการ  

 

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1. การกำหนดสถานท่ีฝึก  

 โรงเรียนที่ใช้ฝึกภาคสนามเป้นโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมและจังหวดัใกล้เคียง  

2. การเตรียมนักศึกษา  

 อบรมให้ความรู้ ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมดา้นแผนการจัดการเรยีนรู้  

3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก ์  

 ให้ความรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษา  

4. การเตรียมพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานท่ีฝึก  

 ประสานงานและทำความเข้าใจใหพ้ี่เลี้ยงทราบถึงวัตถุประสงค์และวธิีการดำเนินการ  

5. การจัดการความเสี่ยง  

 ประสานงานล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องสถานท่ีฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษา  

 

หมวดที่ 6. การประเมินนักศึกษา 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน  

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 10% 

2. ความรู้ 20% 

3. ทักษะทางปัญญา 20% 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 10% 

5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 20% 

6. การจัดการเรียนรู้ 20% 

 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษา  

 ประเมินโดยครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ประจำวิชา  

3. ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา  

 ครูพี่เลีย้งรับผดิชอบประเมินผลนกัศึกษา 40%  

4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบประสบการณภ์าคสนามตอ่การประเมินนักศึกษา  

 อาจารย์ประจำวิชารับผิดชอบประเมินผลนักศึกษา 60%  

5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง  

 ผลการประเมินท่ีแตกต่างกันให้อาจารย์ประจำวิชาตรวจสอบจากแผนการจัดการเรยีนรู้และงานท่ีได้รบัมอบหมาย  
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หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณภ์าคสนามโดยผูเ้กี่ยวขอ้งต่อไปนี้ 

1.1 นักศึกษา  

 นักศึกษาตรวจสอบผลการประเมนิของตนเองได้จากอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา  

1.2 พนักงานพ่ีเลี้ยงหรือผู้ประกอบการ  

 ครูพี่เลีย้งมีส่วนร่วมในการประเมนิผลนักศึกษา  

1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม  

 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชามหีนา้ที่ประเมินผลและสรุปผลโดยรวม  

1.4 อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม ่  

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  

 
นักศึกษาทวนสอบผลการประเมินจากการประเมินตนเอง อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบรายวิชาทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการสุม่
สัมภาษณ์นักศึกษา 
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