
ถาม-ตอบ ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

 
1. งานวิจัย เทอม 1 หากไม่สามารถดำเนินการได้ครบทั้ง 3 บท 

   - ให้ทำในส่วนที่ทำได้ ส่วนอื่นๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้ยกไปทำในเทอม 2 

2. การทำวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนตามแผนการสอนได้หรือไม่ หากเทอม 1 กับเทอม 2 แผนไม่ตรงกัน 

สามารถทำได้ โดยหากจะนำวิจัยมาทำในเทอม 2 ก็สามารถทำได้ 

3. วิจัยทำเสร็จแล้ว 5 บท ในเทอมแรก สามารถแยกส่งเป็นส่วนตามที่ฝ่ายฝึกฯ ได้ไหม 

    - สามารถทำได ้โดยแยกส่งในเทอม 1 ส่ง 3 บท เทอม 2 ส่งรูปเล่มสมบูรณ์ 5 บท 

4. แผนการสอนแบบละเอียด ยังต้องทำอยู่ไหมหากสอนแบบ Online 

 - ยังคงต้องทำแผนการสอนอยู่ให้เหมือนสอนจริง เพราะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และยังต้องนำแผนการสอนไปใช้หากสถานการณ์เป็นปกติ 

5. แผนการสอนทางโรงเรียนมีรูปแบบไม่เหมือนของมหาวิทยาลัย ใช้แผนการสอนทางโรงเรียนได้ไหม 

 - สามารถใช้ได ้ 

6. หากสอนคนละระดับชั้น เช่น ช่วงออนไลน์สอนระดับชั้น ป.5 แต่ถ้าเปิดสอนสถานการณ์ปกติได้สอน   

ระดับชั้น ป.6 ต้องเขียนแผนของระดับชั้นไหน 

 - ให้นักศึกษาเขียนแผนละเอียด 1 รายวิชา แผนระยะยาวทุกวิชา เช่น นักศึกษาทำแผนละเอียดสอน ป.5 
จำนวน 1 แผน แตพ่อเปิดสอนจริง สอนระดับชั้น ป.6 ก็ให้ทำแผนระยะยาวไป 

7. ชั่วโมงการสอนแบบออนไลน์ ไม่ถึง 8 ชั่วโมง จะมีปัญหากับการฝึกฯ ไหม 

 - ไม่มีปัญหากับการฝึกฯ เนื่องจากยึดตามตารางสอนที่ทางโรงเรียนมอบหมาย 

8. โรงเรียนหน่วยฝึกฯ ยังไม่ได้กำหนดตารางสอนให้และปัจจุบันให้สอนร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงผ่านระบบออนไลน์
โดยชั่วโมงสอนไม่ถึง 8 ชั่วโมง จะเกิดปัญหาอะไรกับการฝึกฯ ไหม 

 - ให้ทางโรงเรียนกำหนดตารางสอนที่ใช้ในสถานการณ์ปกติให้แก่นักศึกษา แต่หากปัจจุบันจะเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการสอนโดยชั่วโมงสอนไม่ตรงตามตารางสอนและชั่วโมงไม่ถึง 8 ชั่วโมงก็ยังคงสามารถทำได้ 



9. โรงเรียนไม่ได้สอนออนไลน์แต่สอน On hand แต่นักศึกษาไม่ได้มีส่วนร่วมกับการสอนเนื่องจากโรงเรียนให้
นักศึกษาหยุดอยู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนให้ทำแต่แผนการสอนส่ง จะมีผลกับการฝึกฯ ไหม 

 - ให้นักศึกษาแจ้งหรือเสนอทางโรงเรียนเพื่อขอมีส่วนร่วมในการทำงานกับสถานศึกษา  

10. ชั่วโมงสอนตามตารางสอนครบตามเกณฑ์ คือ 9 ชั่วโมง แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการสอนทำให้ไม่ชั่วโมงสอนไม่ถึง 9 ชั่วโมง จะมีผลต่อการฝึกฯ ไหม 

 - หากสอนจริงไม่ครบไม่เป็นไร ให้ยึดตามตารางสอนที่ทางโรงเรียนมอบหมายให้เป็นเอกสาร 

11. โครงการวิชาการ จะจัดทำโครงการห้องสมุดโดยปรับปรุงห้องสมุดเพียงอย่างเดียวเนื่องจากนักศึกษาไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรม สามารถทำได้ไหม 

 - สามารถจัดทำได้ แต่ในส่วนที่นักศึกษาให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ขอให้ออกแบบการร่วม
กิจกรรมแบบใหม่ เช่น จัดทำเป็น Google From ให้นักเรียนตอบผ่านแบบฟอร์ม 

12. โครงการวิชาการจำเป็นจะต้องทำโครงการที่ตรงกับสาขาวิชาที่เราเรียนหรือไม่ 

 - ไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการที่ตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา หากมีนักศึกษาไปหลายสาขาวิชาก็
สามารถทำโครงการใดก็ได้ที่สามารถทำร่วมกันได้  

13. จะจัดทำโครงการมอบสื่อให้แก่ทางโรงเรียนแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนักเรียนไม่สามารถเข้ามาเรียนได้ 
และสื่อก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง จะยังจัดทำโครงการนี้ได้หรือไม่ 

 - สามารถทำได้ เนื่องจากการจัดทำสื่อสามารถนำไปใช้ได้จริง แต่การเขียนโครงการควรปรับเปลี่ยน
เป็นโครงการผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยชี้แจงกระบวนการในการผลิตสื่อให้ครบถ้วนชัดเจน 

14. โครงการไม่สามารถทำในเทอม 1 ได้ จะทำอย่างไร 

 - หากนักศึกษาไม่สามารถทำโครงการในเทอม 1 ได้ สามารถนำไปทำในเทอม 2 ได้ โดยเขียนชี้แจงใน
เล่มรายงานการฝึกฯ ให้ทราบว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสาเหตุใด 

15. การนิเทศ จากกลุ่มนิเทศทางโรงเรียนเป็นกลุ่มวิชาการ เกี่ยวข้องกับทางการนิเทศของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

 - การนิเทศจะมีทั้งในส่วนของการนิเทศจากทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ซึ่งการนิเทศในแต่ละส่วน
จะมีผลต่อการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 

 

 



16. อาจารย์นิเทศก์จะนิเทศในรูปแบบใด 

 - จะมีการปรับรูปแบบการฝึกฯ โดยทางคุรุสภาจะมีการแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการมาอีกครั้ง
หนึ่งว่านักศึกษาปี 1-5 จะมีการนิเทศแบบใด แต่ ณ ปัจจุบัน ให้แยกเป็นกรณี ดังนี้ 

 1. หากสอนแบบ Online นักศึกษาอาจจะใช้วิธีการส่งช่องทางการสอนให้แก่อาจารย์นิเทศก์ เพ่ือเข้า
ไปดูการสอนของนักศึกษา หรืออาจใช้วิธีอัดคลิป โดยนักศึกษานำคลิปที่สอนให้อาจารย์นิเทศก์ดูการสอน  

 2. หากสอนแบบ On hand On demand กรณีไม่มีสอนเลย แต่มอบหมายงานให้นักเรียน เช่น ใบ
งานต่างๆ ให้นักศึกษาอัดคลิปจำลองการสอนประมาณ 10 -15 นาที โดยอธิบายเนื้อหา ส่งเข้ากลุ่มนักเรียน
หรือผู้ปกครองเพ่ือทำใบงาน และส่งคลิปดังกล่าวให้แก่อาจารย์นิเทศก์เพ่ือดูการสอน หากอัดคลิปลง 
YOUTUBE ก็ให้นักศึกษานำคลิปนั้นให้อาจารย์นิเทศก์ดูประกอบเอกสารที่ส่งมอบให้นักเรียน  

 3. หากมีกรณีอ่ืนๆ ให้นักศึกษาประสานกับอาจารย์นิเทศก์ว่าจะใช้วิธีการนิเทศแบบใด  

17. การนิเทศจะมีการแจ้งบอกล่วงหน้าใช่ไหม 

 - ในสถานการณ์ปกติอาจจะมีการแจ้งก่อนหรือไม่แจ้งก็ได้ แต่ ณ ปัจจุบันต้องแจ้งกับนักศึกษาก่อน
เพ่ือประสานรายละเอียดเกี่ยวกับการนิเทศผ่านช่องทางต่างๆ   

18. บอร์ดความรู้ของแต่ละสาขา สามารถนำมาจัดทำเป็นโครงการร่วมกันได้ไหม 

 - สามารถทำได้ โดยทำเป็นโครงการบอร์ดความรู้เป็นโครงการใหญ่ และตัวโครงการอธิบายว่ามีบอร์ด
ความรู้ของสาขาวิชาใดบ้าง โดยชี้แจงกระบวนการและรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 

19. สอนออนไลน์ 100 กว่าคน แต่เข้าจริงไม่ถึง เวลาเก็บเป็นหลักฐานส่งให้ฝ่ายฝึกฯ  จะมีปัญหาหรือไม่ 

 - ไม่เป็นไร เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมนักเรียนให้เข้าได้ครบ แต่อาจมีการอธิบายเพ่ิมเติมว่า
นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนนั้น นักศึกษามีวิธีการกำกับติดตามอย่างไร เช่น ให้ใบงาน หรือมอบหมายงานให้
หรือไม่อย่างไร 

20. วิชาฝึกปฏิบัติของพลศึกษา มีแต่การส่งคลิปให้นักเรียน หากอาจารย์นิเทศก์มานิเทศตรงกับรายวิชานั้นๆ 
จะทำอย่างไร 

 - ในวิชาฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาอัดคลิปและส่งให้อาจารย์นิเทศก์ แต่เนื้อหารายวิชาควรมีความชัดเจน
ว่ารายวิชานั้นๆ ต้องการให้นักเรียนทำอะไรได้และนักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริงไหม รวมถึงสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่มี
วิชาการฝึกปฏิบัติด้วย เช่น สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาดนตรีศึกษา สาขาเคมี 

 



21. แนวทางปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์ 

 - 1. ให้ยึดถือความปลอดภัยเป็นอันดับแรก  2. ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับประเทศ เขตพ้ืนที่ รร. 
ว่าให้ปฏิบัติอย่างไร 3. หากมีความเสี่ยงหรืออยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงของโควิด-19 ให้รายงานให้ทางโรงเรียนทราบ 

22. แฟ้มสะสมงานและรายงานการวิจัยต้องบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงแผ่น CD หรือบันทึกเฉพาะรายงานการวิจัย 

 - ในแผ่น CD ให้บันทึกเฉพาะรายงานการวิจัย 

23. งานที่ต้องส่งฝ่ายฝึกฯ มีอะไรบ้าง 

 - งานที่ส่งให้ยึดตามเล่มคู่มือที่ได้แจ้งไว้ 

24. แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันต้องบันทึกอย่างไร 

 - ให้นักศึกษาบันทึกตามที่ปฏิบัติจริงในแต่ละวันและส่งบันทึกให้ครูพ่ีเลี้ยงรับทราบ และรวบรวมให้  
ครูพ่ีเลี้ยงลงนามเป็นครั้งๆ ไป 

 

****************************************** 

 


