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ประมวลการสอนรายการฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา II: การปฏิบัติงานผูชวยครู 

 

๑. คณะ ศึกษาศาสตร โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

๒. รหัสวิชา   ๐๑๑๕๐๒๖๑ จำนวนหนวยกิต          ๒ (๐-๖-๓) 

ช่ือวิชาภาษาไทย  การฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา II: การปฏิบัติงานผูชวยครู  

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Practice in Teaching Profession II: Assistant Teachers Practice 
 

๓.  คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

     การฝกปฏิบัติงานในหนาท่ีผูชวยครูในสถานศึกษา การชวยงานครูประจำช้ัน งานสอน งานสรางส่ือ

การเรียนรู งานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู งานชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล 

การจัดกิจกรรมและทำโครงการเพื่อวิเคราะหและชวยเหลือนักเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของนักเรียนเปน

รายกรณี การรวบรวมและสังเคราะหความรูท่ีไดรับจากการฝกในสถานศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีทาง

การศึกษา การจัดการความรู บันทึก และสะทอนผลการปฏิบัติงานของตนเอง การแลกเปล่ียนเรียนรูและ

รายงานผลการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา 
 

๔.  วัตถุประสงคของวิชา 

      ๔.๑  เพื่อใหนิสิตมีการอภิปราย ฝกปฏิบัติและสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงานในหนาท่ี

ผูชวยครูในสถานศึกษา 

        ๔.๒  เพื่อใหนิสิตอภิปราย ฝกปฏิบัติและสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานชวยเหลือ แกปญหาและ

พัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล 

      ๔.๓  เพื่อใหนิสิตฝกปฏิบัติและสะทอนความคิดเห็นและรายงานผลเกี่ยวกับงานสอน งานสรางส่ือการ

เรียนรู งานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  

      ๔.๔  เพื่อใหนิสิตเรียนรูและสะทอนความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและทำโครงการเพื่อวิเคราะหและ

ชวยเหลือนักเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของนักเรียนเปนรายกรณี 

      ๔.๕  เพื่อใหนิสิตรวบรวมและสังเคราะหความรูท่ีไดรับจากการฝกในหนาท่ีผูชวยครูในสถานศึกษาท่ี

เช่ือมโยงกับ แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา 

      ๔.๖  เพื่อใหนิสิตเขียนสรุปและรายงานผลการวิเคราะหความรูท่ีเกี่ยวของกับงานผูชวยครู 
 

๕.  เคาโครงรายวิชา  (Course  Outline) 

         ๕.๑  ศึกษา สังเกตและสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงานในหนาท่ีผูชวยครูในสถานศึกษา 

       ๕.๒  อภิปราย ฝกปฏิบัติและสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนา 

 นักเรียนเปนรายบุคคล 
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       ๕.๓  ฝกปฏิบัติและสะทอนความคิดเห็นและรายงานผลเกี่ยวกับงานสอน งานสรางส่ือการเรียนรู งาน 

 วัดผลและประเมินผลการเรียนรู  

      ๕.๔  เรียนรูและสะทอนความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและทำโครงการเพื่อวิเคราะหและชวยเหลือ 

 นักเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของนักเรียนเปนรายกรณี 

  ๕.๕  รวบรวมและสังเคราะหความรูท่ีไดรับจากการฝกในหนาท่ีผูชวยครูในสถานศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับ 

    แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา 

       ๕.๖  สัมมนาผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาและการเขียนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติผูชวยครู 
    

๖.  วิธีการจัดการเรียนรู 

          ๖.๑  ศึกษา สังเกต สะทอนความคิดเห็นและฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

  ๖.๒  อภิปรายและกิจกรรมตามกลุม   

  ๖.๓  การเขียนรายงานผลการสังเกตและฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล 
 

๗.  สื่อ / อุปกรณ 

          ๗.๑  ส่ือส่ิงพิมพ  เชน  เอกสารการปฏิบัติงานครู  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารหลักสูตรตาง ๆ  

        ๗.๒  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  เชน  Internet  ,  Power  point   

        ๗.๓  โสตทัศนูปกรณ  เชน   เครื่อง  Projector , Visualizer , Computer  

        ๗.๔  ส่ือการเรียนรูของงานตาง ๆ  
 

 

๘.  การวัดและประเมินผลการเรียน 

         ๘.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วัดจาก 

          ๘.๑.๑  การเขาช้ันเรียน 

          ๘.๑.๒  บุคลิกภาพและการปฏิบัติตน     

          ๘.๑.๓  การมีสวนรวมในการเรียนการสอน 

          ๘.๑.๔  การสังเกตและฝกปฏิบัติงาน 

          ๘.๑.๕  การเขียนรายงาน 

         ๘.๒  การประเมินผลการเรียน 

          ๘.๒.๑  ประเมินผลการเรียนแบบอิงเกณฑ 

          ๘.๒.๒  นิสิตเขาเรียนไมครบ  80%  จะไมผานเกณฑการประเมิน 

          ๘.๒.๓  ประเมินผลจากงานทุกงาน โดยแตละงานมีอัตราสวนเทากัน 

          ๘.๒.๔   วิชา 01150261 ไมมีการประเมิน  I   
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๙.  การใหโอกาสนอกเวลาเรียน 

  นัดหมายอาจารยผูสอน โทรศัพทโรงเรียนสาธิตฯ   ๐-๒๙๔๒-๘๘๐๐               

  งานฝกประสบการณวิชาชีพครู  อาคาร ๓  ช้ัน ๑    ๐-๒๙๔๒-๘๘๐๐ ตอ ๓๐๐ และ ๐-๒๕๗๙-๑๗๘๗ 

    ประธาน  รศ.ดร.กฤษณา   ชินสิญจน          ๐๘๑-๓๘๒๗๕๕๕ 

    ผูประสานงานวิชา ผศ.ณรงคฤทธิ ์  ฉายา             ๐๘๑-๒๘๔๗๙๗๙ 

    เลขานุการ อาจารยมะลิ       สมหมาย          ๐๖๓-๔๒๑๖๘๖๒ 
 

๑๐.  เอกสารอานประกอบ 

๑๐.๑ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ๓๐  ปสาธิตเกษตร. ๒๕๔๔. 

๑๐.๒   คูมือระบบประกันคุณภาพ  ปการศึกษา ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ 

          ๑๐.๓    เอกสารจากงานตางๆ ในแตละงาน 

๑๐.๔    เอกสารประกอบการสอนของอาจารยผูสอนในโรงเรียน 

๑๐.๕   เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐.๖   เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

          ๑๐.๗  แผนการจัดกิจกรรมสนทนายามเชาระดับประถมศึกษา โรงเรยีนสาธิตแหง 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒   เอกสารอัดสำเนา 

๑๐.๘  แผนการจัดกิจกรรมสนทนายามเชาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแหง   

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   เอกสารอัดสำเนา 

๑๐.๙  เอกสารแบบเรียนและคูมือครู ตามสาขาวิชาเอก 
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ตารางกิจกรรมการเรียน  ภาคตน  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ วิชา  ๐๑๑๕๐๒๖๑     

การฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา   II : การปฏิบัติงานผูชวยครู 
  

สัปดาหท่ี กิจกรรม ผูสอน 

สัปดาหท่ี ๑ 

 

ปฐมนิเทศ - รับเอกสาร 

             - รับทราบแนวการเรียนและขอปฏิบัติ 

             - พบอาจารยผูสอนประจำกลุม 

ประธานงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับการ

จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

ผศ.กฤษดา    สงวนสิน 

ดร.วรพรรณ  สังขเวช 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีปฏิบัติงานผูชวยครูประจำช้ัน

ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา 

อาจารยประจำกลุม 

การสังเกตและฝกปฏิบัติงานผูชวยครูประจำช้ันระดับ

ประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา 

อาจารยประจำกลุม 

สัปดาหท่ี ๒ 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสอนในสาขาวิชาเอกระดับ

ประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา 

อาจารยประจำกลุม 

การสังเกตการสอนและปฏิบัติงานผูชวยครูในสาขา

วิชาเอกระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา 

อาจารยประจำกลุม 

สัปดาหท่ี ๓ 

 

การสังเกตและฝกกิจกรรมสนทนายามเชาระดับ

ประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา 

อาจารยประจำกลุม 

การสังเกตและฝกการสรางส่ือการเรียนรูงานประจำช้ัน/

วิชาเอกระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา 

อาจารยประจำกลุม 

การศึกษาและสังเกตโครงการวิชาการและโครงการอื่นๆ

ท่ีจัดข้ึนในสถานศึกษา 

อาจารยประจำกลุม 

การศึกษาและสังเกตการแกปญหาท่ีเกิดในช้ันเรียน เปน

รายบุคคล 

อาจารยประจำกลุม 

 

 

 

สัปดาหท่ี ๔ 

การศึกษาและสังเกต การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กท่ี

ตองการความชวยเหลือพิเศษ 

อาจารยประจำกลุม 

การศึกษาการวัดและประเมินผลการเรียนรูสำหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา 

อาจารยประจำกลุม 

การสัมมนาผลการปฏิบัติการฝกวิชาชีพในสถานศึกษาและ

การเขียนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานผูชวยครู 

ประธานงานฝก

ประสบการณวิชาชพีครู 

   หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอน  ออนไลน 
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แนวทางการปฏิบัติสำหรับอาจารยผูสอนและนิสิต ฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 

แนวปฏิบัติของนิสิตฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา  

๑.   ศึกษาเอกสารใหเขาใจ 

๒.   ตรงตอเวลา 

๓.   ใชคำพูด  ใชภาษาถูกตอง  ชัดเจน  และเหมาะสม 

๔.   รูจักการควบคุมอารมณ 

๕.   มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับครู  นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียน 

๖.   แตงกายสุภาพ  เรียบรอย  และเหมาะสม  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๗.   กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

๘.   สนใจหาความรูเพิ่มเติม 

๙.   ปฏิบัติตามขอตกลงของโรงเรียน 

๑๐.   มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายและสงงานครบถวนตรงเวลาท่ีกำหนด 

๑๑.   ใหความเคารพอาจารยผูสอนและอาจารยในโรงเรียน 

๑๒.   ติดบัตรเขาบริเวณโรงเรียนทุกครั้งท่ีมาเรียน  และคืนบัตรในวันประเมินผล หากนิสิตไมคืนบัตร     

  จะไมประกาศผลการเรียน 

๑๓.   หากนิสิตไมสามารถมาเรียนตามเวลาท่ีกำหนด  ใหนิสิตมีจดหมายลาอาจารยผูสอนและติดตาม     

  การเรียนใหครบถวน   

๑๔.   นิสิตตองเขาเรียนไมต่ำกวา  ๘๐%  วิชา  ๐๑๑๕๐๒๖๑ ไมมี  I  เนื่องจากส้ินภาคการศึกษา   

  แลว  ไมมีช้ันเรียนใหสังเกตและฝกปฏิบัติงาน 
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แนวปฏิบัติของอาจารย 

 

๑. อาจารยผูสอนงานประจำช้ัน 
 

 ๑.๑  ใหคำแนะนำดานบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับความเปนคร ู

 ๑.๒  ใหนิสิตสังเกตกิจกรรมสนทนายามเชา ๑ ครั้ง   

 ๑.๓  อาจารยผูสอนมอบหมายใหนิสิตเขียนแผนการจัดกิจกรรมสนทนายามเชา ๑ กิจกรรม โดยใช

แบบแผน การจัดกิจกรรมสนทนายามเชา   

 ๑.๔  ใหนิสิตรวมจัดกิจกรรมสนทนายามเชาตามแผนท่ีนิสิตเขียนข้ึน โดยแนะนำนิสิตในกลุมให

จัดแบงหนาท่ี เพื่อใหทุกคนมีโอกาสไดฝกฝน ท้ังดานความกลาแสดงออก ความเช่ือมั่นในตนเอง การฝกพูด

หนาช้ันเรียน และการเขียนกระดานดำ เปนตน หลังจากจัดกิจกรรมสนทนายามเชาแลว นิสิตตองเขียนบันทึก

หลังกิจกรรมทายแผน 
 

หมายเหตุ   หากมีความจำเปนอาจารยสามารถปรับเวลาในการจัดกิจกรรมสนทนายามเชาไดตามความ 

              เหมาะสม  เชนใชเวลาในคาบเรียน เปนตน 

 ๑.๕  ใหนิสิตศึกษาเอกสารงานประจำช้ันและจรรยาบรรณครูและเขียนรายงานตามแบบบันทึก 

  ๑.๖  สังเกต/ฝกปฏิบัติงานการดูแลนักเรียนนอกเวลาเรียน หรืองานกิจกรรมนักเรียน  ใหนิสิตสังเกต/ฝก

ปฏิบัติอยางนอย ๓ กิจกรรม อาจเปนกิจกรรมรวมของโรงเรียน หรือระดับช้ัน เชน กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรม

พัฒนาตน กิจกรรมลูกเสือ บพ. กิจกรรมนักเรียนแลกเปล่ียน  กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ เปน

ตน หรือเปนการสังเกต/ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนนอกเวลาการเรียนการสอน  ไดแก เวลาเชากอน

เขาแถว  การเขาแถวเคารพธงชาติ  การตรวจความสะอาดรางกาย ของใช  สวดมนต  นั่งสมาธิ  เปนตน หรือ 

เวลาเย็นหลังเลิกเรียน อาจเปนการสังเกตและฝกปฏิบัติดูแลนักเรียนทำความสะอาดหองเรียน การทำกิจกรรมจิต

อาสาหรือบริการสังคม  การรวมจัดปายนิเทศ การใหความชวยเหลือนักเรียนดานการเรียนนอกเวลา หรือให

คำปรึกษาดานอื่น ๆ เปนตน           

 ๑.๗  ประเมินผลในแบบประเมินการสังเกตและฝกปฏิบัติงานประจำช้ัน  

       ๑.๗.๑  กรณีนิสิตไมมาเรียน อาจารยโปรดสงแบบประเมินใหงานฝกประสบการณวิชาชีพครู โดย 

เขียนแจงในสวนความเห็นตอนทายแบบประเมินวา นิสิตไมมาเรียน  

        ๑.๗.๒  สงแบบประเมินใหงานฝกประสบการณวิชาชีพครู หลังฝกแตละชวงเสร็จส้ิน 

ภายใน  ๔  สัปดาห 
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๒.  อาจารยผูสอนงานสาขาวิชาเอก 
 

  ๒.๑  ใหคำแนะนำนิสิตดานบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับความเปนครู 

 ๒.๒  จัดการเรียนการสอนตลอดคาบใหนิสิตสังเกตอยางนอย ๓ ครั้ง  อาจารยใหคำแนะนำและให

นิสิตไดสังเกตข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู การใชส่ืออุปกรณ การจัดการช้ันเรียน การวัดและ

ประเมินผล และการแกปญหาเฉพาะหนา เปนตน 

 ๒.๓  ใหนิสิตเขียนรายงานการสังเกต ในขอ ๒ โดยใชแบบรายงานการสังเกตและฝกปฏิบัติงาน

หลักสูตรวชิาเอก   

 ๒.๔  ใหนิสิตศึกษาแผนการจัดการเรียนรูระยะยาว แผนการจัดการเรียนรูรายคาบ และการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหนิสิตไดมีสวนรวมในการสอนอยางนอย ๓ ครั้ง อาจารยใหคำแนะนำและใหนิสิตมี

สวนรวมในการดำเนินกิจกรรมตามแผนการสอนของอาจารย เพื่อเตรียมตัวในการฝกพูดหนาช้ันเรียน การ

เขียนกระดานดำ หรือมีสวนรวมในการจัดเตรียมส่ือ / อุปกรณ / สถานท่ีในการจัดกิจกรรม  

 ๒.๕  ใหนิสิตศึกษาวิธีการวัดและประเมินผล ตรวจแบบฝกหัด / ผลงาน / ขอสอบ 

 ๒.๖  ใหนิสิตไดศึกษา / สังเกต / ฝกปฏิบัติงานอื่นๆ เกี่ยวกับงานสาขาวิชาเอก มีสวนรวมการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 ๒.๗  ประเมินผลในแบบประเมินการสังเกตและฝกปฏิบัติงานหลักสูตรวิชาเอก  

       ๒.๗.๑  กรณีนิสิตไมมาเรียน อาจารยโปรดสงแบบประเมินใหงานฝกประสบการณวิชาชีพครู โดย 

เขียนแจงในสวนความเห็นตอนทายแบบประเมินวา นิสิตไมมาเรียน  

        ๒.๗.๒  สงแบบประเมินใหงานฝกประสบการณวิชาชีพครู หลังฝกแตละชวงเสร็จส้ิน 

ภายใน  ๔  สัปดาห 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


