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รายละเอียดของรายวิชา ศษ 533 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ศษ 533 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
ED 533 Internship in Professional of Teaching II
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(0-16-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 4 สาขาวิชา
ประเภทการฝึกสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ อ.ดร.ญานิน กองทิพย์ อ.ดร.ชิรา ลาดวนหอม
อ.ดร.ขวัญ เพียซ้าย อ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์
สาขาวิชาฟิสิกส์ : รศ.ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ ผศ.ดร.สิริ สิรินิลกุล
สาขาวิชาชีววิทยา : รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
สาขาวิชาเคมี : ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 พ.ย. 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 เป็นการจัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
การวิจยั ในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การศึกษาและบริการชุมชนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง การ
ทางานเป็นทีม เป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถทางานได้จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นิสิต
- สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ
- เข้าใจกระบวนการขั้นตอนและวิธีการนาความรู้ด้านวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอน
- เรียนรู้การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- เข้าใจชีวิตการทางานและวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวได้
- สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ ที่พบในการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้น
เรียนเป็นฐาน
- เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีมีความศรัทธาในวิชาชีพครูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตน
อยู่ในนจรรยาบรรณวชิาชีพ
- มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าทีร่ วมทัง้ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บังเกิดผลต่อ
การศึกษาและผู้เรียน
- มีสมรรถนะประจาสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
- ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
- การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ
- การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
- การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
2. ตระหนักถึงความสาคัญของการดารง
ชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตาม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่า และจัดการปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดย

1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ
เพื่อพัฒนา
ใช้สถานการณ์จริงที่พบในการฝึก
ปฏิบัติงาน สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้ที่มีวินยั ใน
ตนเองและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
- ประเมินจากพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติ
การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย กริยา
มารยาท การแต่งกาย การพูด และการ
แสดงออกอื่นๆ
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ใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม และมีพฤติกรรม
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ดี
4. มีค่านิยมพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมทางด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม

2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้องได้รบั
1. มีความรู้ความเข้าใจวิชาพื้นฐาน
ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
อย่างลึกซึ้งและเป็นระบบ และสามารถ
บูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ ไปใช้ในการดารงชีวิตและการ
ประกอบวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
คุณค่าเกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฏี และ
หลักการที่เกีย่ วข้องกับพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอน และการแก้ปญ
ั หาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้
3. มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
คุณค่าของแนวคิด ทฤษฏี หลักการ และ
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาที่สอน
อย่างลึกซึ้งและเป็นระบบ
4. มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
คุณค่าของศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ธรรม
เนียมปฏิบตั ิ กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่เปลีย่ นแปลง
ตามสถานการณ์ในการดารงชีวิตและการ
ประกอบวิชาชีพครู
5. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่า และนาความรู้เกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฏี
และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ผู้เรียน การแก้ปัญหา และการต่อยอด

2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ
เพื่อพัฒนา
-ฝึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
-ฝึกการเตรียม การสร้างและการใช้
สื่อการเรียนการสอน
-ฝึกการบริหารและจัดการชั้นเรียน
-ฝึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น งาน
ลูกเสือ เนตรนารี โฮมรูม เป็นต้น
-ฝึกการปฏิบตั ิงานหน้าที่ครูใน
สถานศึกษาและงานบริการอื่นๆ
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2.3 วิธีการประเมินผล
-ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้บริหาร
สถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์การศึกษา
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและอาจารย์
นิเทศก์ประจาโรงเรียน
-ประเมินจากแบบบันทึกการสังเกตการ
สอน
-ประเมินจากความรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายและความตรงต่อเวลา
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องค์ความรู้ โดยคานึงถึงธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
6. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่า และนาความรู้เกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
สาขาวิชาที่สอนไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาผู้เรียน การ
แก้ปัญหา และการต่อยอดองค์ความรู้
โดยคานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ
เพื่อพัฒนา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
- ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ และ
และกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง และ วิเคราะห์สะท้อนความคิดจากการฝึก
สามารถประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ ปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานใน
หลากหลายเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้วย สถานศึกษา
ตนเอง การทาความเข้าใจ และการ
ประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
2. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทาง
ปัญญาในการดารงชีวิต การประกอบ
วิชาชีพ และการแก้ปัญหา
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ทางสังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สามารถ
ปรับตัว และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์
จากการปฏิบตั ิ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
4. สามารถใช้ทักษะ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาที่สอน
และมีกระบวนคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหา การพัฒนาตนเองและ
ผู้เรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.3 วิธีการประเมินผล
-การสังเกตการฝึกปฏิบัติการสอนและ
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาของนิสิต
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยการ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหาต่างๆ ใน
การเรียนการสอนโดยใช้วิจัยในชั้น
เรียน
เป็นฐาน
-รายงานผลการจัดการเรียนรู้และการ
ฝึกการปฏิบัติการสอน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองใน
การทางานและการอยู่ร่วมกันกับผูอ้ ื่นได้
อย่างสร้างสรรค์ และ ในการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของความเป็น
ครู และปฏิบัตติ ่อผู้เรียนอย่างเป็น
กัลยาณมิตร
3. ตระหนักถึงคุณค่าของบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนเอง การอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้
และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง และการปฏิบัตติ ่อผู้เรียนอย่าง
เป็นกัลยาณมิตร
4. สามารถสร้างความสัมพันธ์และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
แสดงออกถึงภาวะผู้นาในสถานการณ์ที่
ไม่ชัดเจนได้อย่างเหมาะสม และใช้
นวัตกรรมในการวิเคราะห์เพื่อการ
แก้ปัญหากลุม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และปฏิบตั ิต่อผู้เรียนด้วยความเข้าใจและ
เป็นมิตร

4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ
เพื่อพัฒนา
-การสอนและการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา
-การทางานร่วมกับอาจารย์นิเทศก์ทั้ง
สามฝ่ายและทางานตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมายจากอาจารย์นเิ ทศก์ประจา
โรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนโดยเน้นการมีมนุษยสัมพันธ์
และความรับผิดชอบ
-การมอบหมายงานที่ต้องทาร่วมกัน
-การอภิปรายแสดงความเห็นร่วมกัน
ระหว่างนิสติ และผู้ประสานงานการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4.3 วิธีการประเมินผล
-สังเกตจากการปฏิบัติการสอนในชั้น
เรียนและการสอนในสถานศึกษา
-สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่นทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน และวิธีการทางาน
ร่วมกับอาจารย์นิเทศก์ทั้งสามฝ่ายและ
กับบุคคลอื่น
-การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่างนิสิต
-เปิดโอกาสให้นสิ ิตมีส่วนร่วมในการ
ประเมินซึ่งกันและกัน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ต้องพัฒนา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
พูด การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคณิตศาสตร์และเทคนิคทางสถิติ
เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวม

5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ
เพื่อพัฒนา

5.3 วิธีการประเมินผล

การมอบหมายงานให้เขียนแผนการ
สอนและบันทึกหลังสอนโดยเน้นการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การเขียนรายงานบันทึกผลการ

- ประเมินจากการปฏิบตั ิการสอน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
- แบบบันทึกการปฏิบัติงานสอน
- การสังเกตการร่วมกิจกรรมของนิสิต
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รวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมาย ปฏิบัติงาน
และนาเสนอข้อมูล เพื่อการแก้ปญ
ั หาใน - การอภิปรายร่วมกัน
ชีวิตประจาวันและการจัดการเรียนการ
สอน
2. ตระหนักถึงคุณค่าของหลักการพูด
การเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตร์และเทคนิคทางสถิติ เพื่อ
การสื่อสาร การเรียนรู้การเก็บรวมรวม
ข้อมูล ประมวลผลแปลความหมายและ
นาเสนอข้อมูล เพื่อการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันและการจัดการเรียนการ
สอน
3. สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์
และเทคนิคทางสถิติ เพื่อการสื่อสาร การ
เรียนรู้ การเก็บรวมรวมข้อมูล
ประมวลผลแปลความหมายและนาเสนอ
ข้อมูล เพื่อการแก้ปัญหาใน
ชีวติ ประจาวันและการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ทักษะการจัดการที่ต้องพัฒนา

6.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ
เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการออกแบบหลักสูตร - จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรูผ้ ่าน
วางแผนการปฏิบตั ิการสอน จัดการชั้น ประสบการณ์ตรงในด้านการ
เรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ปฏิบัติงานครูและการปฏิบตั ิการสอน
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
ในสถานศึกษา
การสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ
- จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความ
จากเพื่อนในสถาบันและอาจารย์
แตกต่างระหว่างบุคคลการมีส่วนร่วมกับ นิเทศก์และครูพี่เลีย้ ง
ครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษา - จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากต้นแบบ
เช่น ครูผู้สอน ครูประจาชั้น ครูผู้ชว่ ย
ครูพี่เลีย้ ง ครูต้นแบบ ครูแกนนา
หรือครูแห่งชาติ
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6.3 วิธีการประเมินผล
- ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ครูประจาชัน้
เพื่อน อาจารย์นิเทศก์ ประเมินนิสติ ที่
เน้นการประเมินตามสภาพจริง ในเรื่อง
ความสามารถในการจัดการเรียนรูท้ ี่
หลากหลายและความเป็นครู
- ประเมินผลงานนิสิต จาก บันทึกการ
สอน บันทึกการนิเทศ บันทึกการ
สังเกตการสอนครูพเี่ ลี้ยงและเพื่อนิสิต
แผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ
ทางานวิจัยในชั้นเรียน การทาแฟ้ม
สะสมงาน สรุปผลการปฏิบัติการสอน
และฝึกประสบการณ์ รายงานผลการ
จัดการเรียนรู้และการปฏิบตั ิงานใน
สถานศึกษา
- สังเกตการสอนในชั้นเรียนและ
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ประเมินแบบบันทึกหลังการสอน โดย
ครูพี่เลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และเพื่อนนิสิต

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
การจัดให้นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านความรู้ประสบการณ์ การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
คุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา
โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
2. กิจกรรมของนิสิต
2.1 นิสิตเรียนรู้และทาความเข้าใจถึงองค์ประกอบการสอน หลักการพื้นฐานในการสอน ลักษณะการ
สอนที่ดีจากอาจารย์นิเทศทั้งสามฝ่าย ทาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์และส่ง
ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ทั้งสองฝ่ายก่อนสอนจริง
2.2 นิสิตเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนโดยนาทฤษฎีการสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
2.3 ส่งเสริมวินัยและการดาเนินงานในห้องเรียน
2.4 วิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ไขในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
ชั้นเรียนเป็นฐาน
2.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
2.6 บันทึกสิ่งที่ได้รับในการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาลงในแบบบันทึก การ
ปฏิบัติงานทุกสัปดาห์
2.7 จัดทาและประเมินโครงการทางวิชาการ
2.8 จัดทารายงานผลการจัดการเรียนรู้
3. แผนการฝึกประสบการณ์และงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย
ลาดับที่
1
2

วันที่
พฤศจิกายน 2558

3
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กิจกรรมการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษา
และอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ
อาจารย์นิเทศก์การศึกษานานิสิตไปพบผู้อานวยการโรงเรียน
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4

5

6
7
8
9
10
11

ธันวาคม 2558
มกราคม 2559

12
กุมภาพันธ์ 2559
13 -14
15 - 16

17

มีนาคม 2559

ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อรับทราบระดับชั้นและรายวิชาที่จะปฏิบัติ
การฝึกประสบการณ์ แนวทางการจัดทาโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้
และแผนการจัดการเรียนรู้ และชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย
รับทราบ
- สังเกตการสอนและการปฏิบัติงานของครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและปฏิบัติงานครู
ร่วมกับครู/อาจารย์พี่เลี้ยง จัดทาโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้
- ส่งตารางสอนและตารางการจัดกิจกรรมให้อาจารย์นิเทศก์ทั้ง
2 ฝ่าย
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้า
- ส่งแผนฯ ที่ปรับแก้แล้วให้อาจารย์นิเทศก์
- เริ่มสอนตามแผนฯ
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะนิเทศการสอนครั้งที่ 1
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะนิเทศการสอนครั้งที่ 2
สัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะนิเทศการสอนครั้งที่ 3
สอบสอน
สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศ
การปฏิบัติการสอนฯ
นิสิตส่งงานอาจารย์
1) คู่มือ ศษ 533 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2
2) โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้
3) แฟ้มสะสมผลงานนิสิตรายบุคคล
วันสุดท้ายของการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ส่งคะแนน ที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
- อาจารย์นิเทศก์การศึกษารวบรวมคะแนนจาก ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ผู้ประสานงานเป็นผู้รวบรวมส่ง
- ส่งสมุดลงเวลาปฏิบัติการสอน (รายโรงเรียน)

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต
4.1 จัดสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษา และอาจารย์นิเทศก์
วิชาเฉพาะเพื่อให้ทราบถึงแนวในการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ประจาโรงเรียน อาจารย์นิเทศก์การศึกษา และอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ
ตลอดจนวิธีการและการประเมินการปฏิบัติงานของนิสิต
4.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษา และอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ
กากับ ติดตามการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต และส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสาคัญ
และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่มีต่อการปฏิบัติงานของนิสิตและการปฏิบัติหน้าที่ครูในอนาคต
4.3 สัมมนาระหว่างการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แก้ไขปัญหาของนิสิตระหว่างการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
เพื่อสรุปประสบการณ์ภาคสนามของนิสิตเองและเป็นแนวทางในการจัดการปฎิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตรุ่นต่อไป
4.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษา และอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ
ประเมินผลการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตตามแบบประเมินที่กาหนดให้ รวมทั้ง
ประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตเป็นรายบุคคล
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
5.1 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับงานการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยศรีน
ครินทรวิโรฒ
5.2 แนะนาและให้ข้อมูลเพื่อให้นิสิตได้รู้จักบุคลากรและขอบข่ายของงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
5.3 ให้นิสิตได้สังเกตการสอน 2 สัปดาห์ ก่อนการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์จริง
5.4 แนะนาให้นิสิตเข้าใจถึงสภาพการเรียนของนักเรียน การปกครองชั้น ตลอดจนงานธุรการในชั้น
เรียน
5.5 ร่วมวางแผนการสอนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้และ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตฝึกสอน
5.6 ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของนิสิตล่วงหน้าก่อนการสอนจริงเพื่อให้เกิดการวางแผนที่ดีและ
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
5.7 ให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอน สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล
นักเรียนและการทาวิจัยในชั้นเรียน
5.8 ให้คาปรึกษา แนะนาและหรือร่วมวางแผนในการจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
5.9 ให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การศึกษานักเรียนราย
กรณี เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
5.10 สังเกตการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตเพื่อให้ข้อเสนอแนะ กาลังใจและ
ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
5.11 ให้อิสระนิสิตในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง ภายใต้คาแนะนาตามสมควร
5.12 ประเมินผลการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒกาหนด 2 สัปดาห์ต่อครั้ง สอบสอน ประเมินผลขั้นสุดท้ายและรวบรวมส่งฝ่ายวิชาการ
ของโรงเรียน เพื่อจัดส่งให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามกาหนดเวลา
5.13 ให้คาแนะนาในการทาโครงการทางวิชาการและการวิเคราะห์ผู้เรียน
5.14 ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อรับทราบนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างสม่าเสมอ
5.15 ในกรณีที่พบว่านิสิตมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติ การสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยหรือภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ให้ดาเนินการ
เบื้องต้น เป็นรายกรณีดังนี้
1) ให้นิสิตลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อรับทราบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นๆ
2) ชี้แจงบทลงโทษให้กับนิสิตและโรงเรียนทราบ
3) ตักเตือนและให้ข้อคิดแก่นิสิตฝึกสอนโดยความร่วมมือระหว่างครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์
นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ
4) ทาบันทึกข้อความส่งคณะกรรมการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อพิจารณา
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
6.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์การศึกษา
6.1.1 ให้ข้อมูลถึงภาพรวมของโรงเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต
6.1.2 ประสานงานการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ของนิสิตกับผู้บริหารสถานศึกษา/
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ
6.1.3 นัดหมายและนานิสิตที่ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปรายงานตัวที่
โรงเรียนก่อนการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6.1.4 ทาความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานศึกษาของนิสิตแก่ผู้บริหารและครู/อาจารย์พี่เลี้ยง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของนิสิต
ในขณะปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6.1.5 ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในคู่มือแก่ผู้บริหารและครู/อาจารย์พี่เลี้ยงเพื่ออธิบายถึงความ
มุ่งหมายและแผนปฏิบัติในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการประเมินและ
การให้คะแนนนิสิต
6.1.6 นิเทศ แนะนา และให้คาปรึกษาแก่นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ การประเมินผลการเรียนรู้
การจัดการชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียน การวางตัวและบุคลิกภาพความเป็นครู โดยนิเทศนิสิต รวมไม่
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียนต่อนิสิต 1 คน (ทั้งนี้ต้องนิเทศในชั้นเรียนแบบเต็มเวลา) และทาการสอบ
สอนร่วมกับอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและครู/อาจารย์พี่เลี้ยง
6.1.7 เสนอแนะสื่อและแหล่งการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้
6.1.8 สังเกตการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตเพื่อให้ข้อเสนอแนะอัน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
6.1.9 ประเมินผลการปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยบันทึกการนิเทศ
และประเมินผลการปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแบบฟอร์มที่กาหนดทุกครั้งที่มี
การนิเทศ และส่งผลการประเมินตามระยะเวลาที่กาหนด
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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6.1.10 ร่วมประชุมปฐมนิเทศ สัมมนาก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทุกครั้ง
6.1.11 สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและนิสิต
ใน ทุกๆ ด้าน
6.2 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ
6.2.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) ที่นิสิตต้องใช้ในการปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6.2.2 นิเทศ แนะนา ให้คาปรึกษาแก่นิสิตปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะและฝึกประสบการณ์ใน
ด้านเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การวัดและ
ประเมินผล
6.2.3 เสนอแนะสื่อ แหล่งการเรียนรู้ และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แก่นิสิต
6.2.4 ให้คาปรึกษาการทาวิจัยในชั้นเรียนแก่นิสิต
6.2.5 นิเทศการสอนของนิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยนิเทศนิสิตรวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อภาค
เรียนต่อนิสิต 1 คน (ทั้งนี้ต้องนิเทศในชั้นเรียนแบบเต็มเวลา) รวมทั้งให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวางตัว
บุคลิกภาพ และความเป็นครูร่วมด้วย และทาการสอบสอนร่วมกับอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและครู/
อาจารย์พี่เลี้ยง
6.2.6 ประเมินผลการปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน โดยบันทึกการนิเทศและ
ประเมินผลการปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในแบบฟอร์มที่กาหนดทุกครั้งที่มีการนิเทศ และส่งผลการ
ประเมินตามระยะเวลาที่กาหนด
6.2.7 ร่วมประชุมปฐมนิเทศ สัมมนาก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทุกครั้ง
6.2.8 สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์นิเทศก์การศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและนิสิตใน
ทุกๆ ด้าน
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต
7.1 จัดปฐมนิเทศแนะนานิสิตก่อนปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมแจกคู่มือ การ
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7.2 จัดช่องทางและผู้ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์ facebook ของรายวิชา เป็นต้น
7.3 จัดคลินิกให้คาปรึกษาโดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้คาปรึกษาเฉพาะด้านใน
การแก้ไขปัญหา เช่น การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน จัดการเรียนรู้แก่เด็กพิเศษ การทาวิจัยชั้นเรียน
เป็นต้น
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/
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สถานประกอบการ
8.1 ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย
8.2 สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามความจาเป็น
8.3 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และคู่มือที่ใช้ประกอบการฝึกประสบการณ์
8.4 แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
8.5 ครูพี่เลี้ยงที่คอยให้คาแนะนา
8.6 สวัสดิภาพในการฝึกประสบการณ์
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
1.1 มีการดาเนินการกับโรงเรียนที่มคี วามร่วมมือกับ สสวท.
1.2 เชิญผู้แทนโรงเรียนมาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศนิสิตเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มอบคู่มือการปฏิบัติ การ
สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชี้แจงการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ
วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติม
หากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
จัดสัมมนาอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู/
อาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้น อุปกรณ์ แนวทางการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง วิธีการประเมินผล มอบเอกสารคู่มือการปฏิบัติการสอน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบบประเมินและหนังสือส่งตัวนิสิต

4. การเตรียมครูพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
จัดสัมมนาครู/อาจารย์พี่เลี้ยง ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์
นิเทศก์วิชาเฉพาะ เพื่อชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้น อุปกรณ์ แนวทางการปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง วิธกี ารประเมินผล มอบเอกสารคู่มือ การปฏิบัติการ
สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดอบรมให้ความช่วยเหลือและพัฒนาครู/อาจารย์พี่เลี้ยง และสถานศึกษาที่
เป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
5. การจัดการความเสี่ยง
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อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดต่อนิสิต เช่น
1) ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม การเดินทางมีความสะดวก หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
2) กาหนดให้นิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
3) มีระบบให้ความช่วยเหลือ แนะนานิสิตเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆ อย่างทันท่วงที
หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
คะแนนการประเมินของนิสิตแต่ละคนมาจากผลการประเมินของ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศ
การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและครู/อาจารย์พี่เลี้ยง ซึ่งมีเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้
A
คะแนน
80 ขึ้นไป
B+
คะแนน
75-79
B
คะแนน
70-74
C+
คะแนน
65-69
C
คะแนน
60-64
D+
คะแนน
55-59
D
คะแนน
50-54
E
คะแนน
ต่าว่า 50
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต
การประเมินผลการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีเงื่อนไขแสดงตามตาราง ดังนี้
ผู้ประเมิน
แบบประเมิน
รายการประเมิน
ผู้บริหารสถานศึกษา
อาจารย์นิเทศก์
การศึกษา
อาจารย์นิเทศก์วิชา
เฉพาะ
ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง

ศษ 533-1
ศษ 533-2
ศษ 533-5
ศษ 533-6
ศษ 533-3
ศษ 533-5
ศษ 533-6
ศษ 533-4
ศษ 533-5

บุคลิกภาพความเป็นครู
การนิเทศการศึกษา
การสอบสอน
การวิจัยในชั้นเรียน
การนิเทศวิชาเฉพาะ
การสอบสอน
การวิจัยในชั้นเรียน
ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง
การสอบสอน

3. ความรับผิดชอบของพนักงานครูต่อการประเมินนิสิต
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตทั้งระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามแบบฟอร์มการประเมินดังข้อ 2
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4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต
ประเมินผลนิสิตหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแบบประเมิน
โดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเองของนิสิต บันทึกผลการนิเทศ และผลการประเมินของอาจารย์
นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและครู/อาจารย์พี่เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ประธานคณะกรรมการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพประสานงานกับสถานศึกษา เพื่อ
ทาความเข้าใจในการประเมิน หากเกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ จะมีการประชุมร่วมกันระหว่าง
อาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและคณะกรรมการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
การประเมินการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตมีผู้เกี่ยวข้องที่ทาการประเมิน
4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ และครู/อาจารย์
พี่เลี้ยง รายละเอียดดังตารางนี้
ภาคเรียนที่ 2
แบบประเมิน
การนิเทศ (การพัฒนานิสิต)
ผู้บริหารสถานศึกษา
อาจารย์นิเทศก์การศึกษา
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ
ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง

ศษ 533-1
ศษ 533-2
ศษ 533-3
ศษ 533-5

คะแนน
50
100
100
150

น้าหนักคะแนน

x8

คะแนนเฉลีย่ ( x )

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตขณะกาลังปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
(ประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ และครู/ อาจารย์พี่
เลี้ยงเพื่อดูพัฒนาการของนิสิต) และหลังจากปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จสิ้น มีการประชุม
ตัดสินผลโดยคณะกรรมการปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนาเสนอผลการ ตัดสินต่อ
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อทราบและพิจารณา
2.2 สารวจความเห็นจากนิสิต ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อความ
พร้อม ทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสิต ความพร้อมของการบริหารจัดการในการปฎิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งโดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะร่วมผลิตและโดย
นิสิต เพื่อนาผลที่ได้มาเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น
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