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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
คณะ / สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยมวยไทย
และการแพทย์แผนไทย /สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาภาษาจีน, สาขาวิชาฟิสิกส์,
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
1. รหัสและชื่อวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
PC58801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
PC58801 Practicum I

2. จานวนหน่วยกิตหรือจานวนชั่วโมง
จานวน 1 หน่วยกิต มีระยะเวลา 60 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาในระบบทวิภาค
3. หลักสูตรระดับ
 ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประเภทของรายวิชา  วิชาชีพครู
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์นิเทศก์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัย
มวยไทยและการแพทย์แผนไทย และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาภาษาจีน, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาสังเกต จัดทาบันทึกรายงานผล และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ ในด้าน
1.1 การจัดการจัดการเรียนรู้
1.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
1.3 การออกแบบทดลองสอนในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง
1.4 การออกแบบข้อทดสอบหรือเครื่องมือวัดผล
1.5 การตรวจ ข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน
1.6 การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน

2
มคอ.4 วิชา PC58801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

1.7 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
2. จุดประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้นักศึกษา เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
โดยให้ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบการฝึ กประสบการณ์วิช าชีพครู มอบหมายงาน ติด ตาม และประเมินผลการ
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาสามารถบรรลุผลเรียนรู้ตามที่กาหนด

หมวดที่ 3 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา
(ผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในแผนที่กระจายความรับผิดชอบใน มคอ. 2)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

1

2

1

2

3

1

2

3





















ด้านที่จะ
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3






6. ทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้
1

2

3







รายละเอียดผลการเรียนรู้

วิธีการสอน*

วิธีการวัด*

1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ วิ ช าชี พ ครู มี คุ ณ ธรรมที่
เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามวิ ถี แ ห่ ง
ความพอเพียง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ
เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
2) สามารถจั ด การและคิ ด แก้ ปั ญ หาทาง
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิ ง สั ม พั ท ธ์ โดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค่ า นิ ย ม
เคารพในคุ ณค่ า และศัก ดิ์ศ รีของความเป็ น
มนุ ษ ย์ เข้ า ใจความรู้ สึ ก และรั บ ฟั ง ความ
คิดเห็นของผู้อื่น สานึกในหน้าที่ มีวินัย มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม
1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไปวิชาชีพครู
และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง เป็น
ระบบ และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และ
สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ งาน
วิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มี ความตระหนักรู้ หลักการและทฤษฎีในองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณา

1. ปลูกฝังให้นักศึกษามี ความรู้
ความเข้าใจและปฏิบตั ิได้ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ตามจรรยาบรรณ วิชาชีพครูเน้น
เรื่องศรัทธาต่อวิชาชีพ ตั้งใจ
ถ่ายทอด วิชาการ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ การเป็นแบบอย่างที่ดี

1.ให้ ผู้ เ รี ย นประเมิ น ตนเอง
กลุ่ ม เพื่ อ นโดยใช้ วิ ธี ก าร
ประเมินที่หลากหลาย ได้แก่
การ สั งเกต การสั ม ภาษณ์
การสนทนา
2. ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาใน การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ตลอด
ภาคเรียน
3. การประเมินผลโดย
อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์
นิเทศ

1. ใช้ก ารสอนหลายรู ปแบบตาม
เนื้ อ หาสาระ ได้ แ ก่ ก ารบรรยาย
การอภิปราย การทบทวน การฝึก
ปฏิบัติการ การสัมมนา
2.การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
ในสถานศึกษา

1.ประเมินพฤติกรรมการ
สังเกตการจัดการเรียนรู้
2. การประเมินผลโดย
อาจารย์พี่เลี้ยงจากโรงเรียน
หน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศ
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ด้านที่จะ
พัฒนา

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัด
การเรียนรู้/อื่น ๆ

รายละเอียดผลการเรียนรู้

วิธีการสอน*

การข้า มศาสตร์ และการบูร ณาการกับ โลก
แห่งความเป็นจริง เข้าใจความก้าวหน้าของ
ความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่าง
ลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจั ย
และการวิจัยในการต่อยอดความรู้
1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงทาความเข้าใจ
และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
งานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนา
งานอย่ างสร้ างสรรค์ มี วิ สั ยทั ศน์ และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนา
ทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม

วิธีการวัด*

1. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิ ด
สังเคราะห์ คิด ประเมิน ค่ า และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้
มี กิ จ กรรมในลั ก ษณะต่ า งๆ เช่ น
การอภิปรายกลุ่ม การคิดวิเคราะห์
หรื อ แก้ ปั ญ หาในสถานการณ์
จ าลอง กิ จ กรรมการวิ เ คราะห์
จากการมองต่างมุม
2.ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา
1) มี ค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น 1. ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา
เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง เพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง
อารมณ์ และทางสังคม

1. สังเกตการมีส่วนร่วมและ
ความสนใจของการร่วม
กิจกรรม
2. ประเมินจากผลงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินผลโดยอาจารย์
พี่เลี้ยง อาจารย์นเิ ทศ

2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศได้
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

1. สังเกตการมีส่วนร่วมและ
ความ สนใจ ในการร่ ว ม
กิจกรรม
2. ประเมินจากอาจารย์ พี่
เลี้ยง อาจารย์นิเทศ

1. ศึกษาสังเกตงานด้านต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา
2. การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในหลายๆ สถานการณ์
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์ ทั้ ง สถานการณ์ จ ริ ง
สถานการณ์ จ าลอง และการ
นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
3) มี ความเชี่ ยวชาญในการจั ดการเรี ยนรู้ ใ น 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
แบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทั้ง
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
2. การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น การศึกษากรณีตัวอย่าง
จากห้ อ งเรี ย น การ สั ง เกต การ
สอนแ บ บต่ า ง ๆ การ สั งเ กต
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู้ เ รี ย น ก า ร
สั ม ภ า ษณ์ ห รื อ พู ด คุ ย กั บ ผู้ มี
ประสบการณ์ การท าแผนการ
สอน การผลิ ต สื่ อ ประกอบการ
สอน การทดลองสอน การทาวิจัย
ในชั้ น เรี ย น การประเมิ น ผู้ เ รี ย น

1. ประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน

1. สังเกตการมีส่วนร่วมและ
ความ สนใจของการร่ ว ม
กิจกรรม
2.ประเมิ น จากการตรวจ
ผลงาน
3.การประเมินผลจากการมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษาโดย
อาจารย์ พี่ เ ลี้ ย ง อาจารย์
นิเทศ
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ด้านที่จะ
พัฒนา

รายละเอียดผลการเรียนรู้

วิธีการสอน*

วิธีการวัด*

และการจั ด แหล่ ง ประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็ก
3. การเรียนรู้จากต้นแบบ เช่น
ผู้ ส อน เพื่ อ น ครู ป ระจ าชั้ น ครู
ผู้ช่วย พี่เลี้ยง หรือ ครูต้นแบบ

*เลือกจากภาคผนวก

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ
ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและ
การให้คะแนน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ เพื่อให้สามารถจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลายและสามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน
ได้

2. กิจกรรมของนักศึกษา
 เลือกสถานศึกษา
 ปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
 เรียนรู้ ทาความเข้าใจในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอน เครื่องมือวัดผลและ
การวิจัยในชั้นเรียน
 เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา
 จัดทาผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 รายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน
 อื่น ๆ ได้แก่ ...........................................................................................................
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1. ศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
2. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
3. ทดลองสอน

กาหนดส่ง
หลังจากฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ก่อนทดลองสอน 1 สัปดาห์
วันนิเทศ

4. เครื่องมือวัดผล

หลังจากฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

5. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน

หลังจากฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
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4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติวิชาชีพของนักศึกษา
 ปฐมนิเทศผู้เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
 สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
 นาผลการประเมินนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ มานาเสนอ อภิปราย เพื่อเป็นแนวทางใน
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในรุ่นต่อไป
 อื่นๆ ได้แก่ ............................................................
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาทีด่ ูแลกิจกรรม
 วางแผนกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา
 ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
 ประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
 นิเทศระหว่างปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
 ให้คาปรึกษา
 ประสานและร่วมวางแผนกับสถานศึกษา
 ประเมินผลนักศึกษา
 วางแผนการออกนิเทศ
 อื่นๆ ได้แก่ .................................................................
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
 จัดปฐมนิเทศแนะนานักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพ พร้อมแจกคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
 จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น
หมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญ
 ประสานงานกับสถานศึกษาที่จะนานักศึกษาออกไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์
 ที่พัก
 การเดินทาง
 วัสดุอุปกรณ์สนับสนุน ได้แก่........................................
 การดูแลให้คาแนะนาและจัดสถานการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา.
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
ทางคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะของสถานศึกษา ดังนี้
 มีความปลอดภัยในการเดินทาง
 สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม
 มีความพร้อมในการรับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
 สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน
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2. การจัดเตรียมนักศึกษา
 ปฐมนิเทศ มอบคู่มือฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
 ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ วิธีการประเมิน ช่องทางการติดต่อ
ประสานงาน
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์นิเทศ
 อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ประสานงานกับสถานสถานศึกษา เพื่อขอข้อมูล
 จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อชี้แจง
- วัตถุประสงค์และสิ่งที่คาดหวัง
- ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการเน้นจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
- แนวทางการนิเทศ
- ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน
 มอบเอกสารคู่มือฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
 อื่นๆ ได้แก่..............................................................................
4. การเตรียมครูพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
 จัดประชุมหรือปรึกษาหารือครูพี่เลี้ยง เพื่อชี้แจง
- วัตถุประสงค์และสิ่งที่คาดหวังจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
- รับทราบถึงวิธีการประเมินและบันทึกผลการทางานของนักศึกษา
 มอบเอกสารคู่มือฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
 บอกช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
 อื่นๆ ได้แก่ .............................................................
5. การจัดการความเสี่ยง
 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อนักศึกษา
ความเสียหายต่อสถานประกอบการและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
 จัดทาแนวปฏิบัติหรือแผนป้องกันความเสี่ยง
 อื่นๆ ได้แก่ ...........................................................................
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมินผล
 มีการกาหนดเกณฑ์การประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 6 ด้าน โดยใช้แบบวัด
และประเมินการฝึกปฏิบัติงาน
 มีการกาหนดเกณฑ์ตัดสินการผ่านการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า C จึงผ่านเกณฑ์การประเมิน
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เกณฑ์การวัดผล
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ต่ากว่า C

A
B+
B
C+
C
D+
D
E

เมื่อได้คะแนน
เมื่อได้คะแนน
เมื่อได้คะแนน
เมื่อได้คะแนน
เมื่อได้คะแนน
เมื่อได้คะแนน
เมื่อได้คะแนน
เมื่อได้คะแนน

91 – 100
81 – 90
71 – 80
61 – 70
51 – 60
41 – 50
31 – 40
0 – 30

ไม่ผ่าน

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และความรับผิดชอบของครูพี่เลี้ยงต่อการประเมิน
นักศึกษา
 ประเมินโดยสถานศึกษาครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึก ปฏิบัติวิชาชีพ และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพตามแบบฟอร์มการประเมินของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
 อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ สรุปผลการประเมินและรายงานผลต่อสาขาวิชา/คณะ
 อื่นๆ ได้แก่ ,................................................................................
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
 รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา
 บันทึกผลการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์
 รายงานผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพของครูพี่เลี้ยง
 อื่นๆ คือ....................................................................
4. หากการสรุปผลการประเมินแตกต่างกันดาเนินการดังนี้
 ประธานสาขาวิชาประสานงานกับสถานศึกษาเพื่อทาความเข้าใจในการประเมิน
 ประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
 อื่นๆ คือ....................................................................

หมวดที่ 7 การประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินงานของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
1. รายละเอียดการประเมินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษาจะได้รับการประเมินจาก
1.1.1 การประเมินตนเองในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
1.1.2 การประชุมสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา.

8
มคอ.4 วิชา PC58801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

1.2 ครูพี่เลี้ยงและสถานศึกษาจะประเมินสิ่งต่อไปนี้
นิเทศและประเมินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพตามแบบฟอร์มที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูกาหนด
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศจะประเมินสิ่งต่อไปนี้
นิเทศและประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพตามแบบฟอร์ม
1.4 อืน่ ๆ
สารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาของนักศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
 อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพประมวลผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพของนักศึกษาจากผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากครูพี่เลี้ยง และจากอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง รายงานต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร
 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือสาขาวิชา เพื่อร่วมพิจารณานาข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงสาหรับการใช้หลักสูตรรอบปีการศึกษาถัดไป นาไปแสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
 อื่นๆ ได้แก่...............................................................................

