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รายละเอียดของรายวิชา ศษ 531 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ศษ531 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
ED 531 Practicum in Professional of Teaching
2. จานวนหน่วยกิตบรรยาย
2 หน่วยกิต 2(0-4-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ/ผูป้ ระสานงานรายวิชา
อ.ดร.รุ่งฟ้ า จันทร์จารุภรณ์
ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสทุ ธิมาศ
ผศ.ดร.ปิ ยรัตน์ ดรบัณฑิต
อ.ดร.ขวัญ เพียซ้ าย

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน :
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปี ที่ 1
6. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 มกราคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้ นิสติ
1. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการชั้นเรียน
เข้ าใจสภาพแวดล้ อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและ
คุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้ส่งิ แวดล้ อมเพื่อการเรียนรู้ และ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน
2. มีประสบการณ์ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนในสถานศึกษา สามารถนาความรู้ท่ไี ด้
จากการศึกษาและสังเกตมาทดลองฝึ กปฏิบัติงาน ด้ านการเตรียมและใช้ ส่อื การสอน การตรวจ
แบบฝึ กหัด การสอนนักเรียนเป็ นรายบุคคล
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้ นิสิตมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การบริ หารและการ
จัดการชั้นเรียน สามารถนาความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษา สังเกตมาทดลองฝึ กปฏิบัติงาน ด้ านการเตรียมและใช้
สื่อการสอน การตรวจแบบฝึ กหัด การสอนนักเรียนเป็ นรายบุคคล การปฎิบัติการในสถานศึกษาระหว่าง
เรียน เพื่อเตรียมตัวก่อนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคการศึกษาถัดไป
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู ้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถจัดการปัญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพอย่างผู้ร้ ู มีเหตุผล
และยุติธรรม
2. มีภาวะเป็ นผู้นาในการส่งเสริมประพฤติปฎิบัติตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
3. มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ์และความคิดเห็นของผู้อ่นื
1.2 วิธกี ารพัฒนาผลการเรียนรู้
1. ใช้ วิดีทศั น์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้และการอภิปรายของนิสติ
2. ใช้ สถานการณ์จริงที่พบในการฝึ กปฏิบัติงาน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมจากสถานการณ์จริงที่พบในการฝึ ก
ปฏิบัติงาน
4.ปลูกฝังให้ นิสติ เป็ นผู้ท่มี ีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ เคารพ
สิทธิ์และความคิดเห็นของผู้อ่นื
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1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ าเรียน การตรงต่อเวลา
2. ประเมินจากพฤติกรรมการทดลองสอนแบบจุลภาค และการฝึ กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3. ประเมินความรับผิดชอบและการส่งงานตามที่ได้ รับมอบหมาย
2. ด้านความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
1. มีความรู้ความเข้ าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาและนามาประยุกต์ในวิชาชีพได้
2. สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องเพื่อพัฒนาและ/หรือสร้ าง
องค์ความรู้เชิงวิชาการและงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความเข้ าใจถึงผลกระทบต่องานวิจัย ต่อสภาพแวดล้ อมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.2 วิธกี ารพัฒนาผลการเรียนรู้
1. การบรรยาย
2. การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3. การฝึ กการสอนแบบจุลภาคภายในห้ องเรียนโดยสอดแทรกแนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. การอภิปรายกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การเข้ าเรียน
2.การประเมินแผนการสอนแบบจุลภาค
3. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
4. ประเมินการปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค และการทดลองสอนจริงในสถานศึกษา
5. แบบบันทึกการสังเกตการสอน
6. ความรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมาย
7. การอภิปรายหลังทดลองใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. ใช้ ความรู้ในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
2. วิเคราะห์ผลงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาแนวความคิดใหม่โดยบูรณาการให้
สัมพันธ์กบั องค์ความรู้เดิม
3. มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และสามารถวินิจฉัยปัญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพได้
4. วางแผนและดาเนินโครงการวิชาการหรืองานวิจัยด้ วยตนเองที่มีประโยชน์ต่อสังคม
และวิชาชีพได้
3.2 วิธกี ารพัฒนาผลการเรียนรู้
1. ฝึ กปฏิบัติการเขียนแผนแบบจุลภาคและแผนการจัดการเรียนรู้
2. ฝึ กปฏิบัติการการสอนแบบจุลภาค
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3. ฝึ กปฏิบัติการสอน การสร้ างสื่อการเรียนรู้
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การสังเกตการฝึ กปฏิบัติการสอนของนิสติ ด้ านการจัดการเรียนการสอน ด้ วยการตัดสินใจ และ
การแก้ ปัญหาต่างๆในการสอน
2. รายงานผลการศึกษาและการฝึ กการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่นื ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ดาเนินงานด้ วยตนเองได้ อย่างเป็ นระบบและมีพัมนาการการเรียนรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพของตนเองได้
3. มีภาวะผู้นาและปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้ อย่าง
เหมาะสมตามโอกาส
4.2 วิธกี ารพัฒนาผลการเรียนรู้
1. การทดลองสอนแบบจุลภาคและการสอนในสถานศึกษา
2. การทดลองสอนตามแผนการสอนที่มีเทคนิคการสอนเหมาะกับเนื้อหา
3. การฝึ กทักษะการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง
4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน โดยเน้ นการมีมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบ
5. การมอบหมายงานที่ต้องทาร่วมกัน
6. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนิสติ
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สังเกตจากการปฏิบัติการทดลองสอนในชั้นเรียน และการสอนในสถานศึกษา
2. สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื ทั้งในและนอกชั้นเรียนอาจารย์พ่ีเลี้ยง และวิธีการทาางาน
ร่วมกับผู้อ่นื
3. การเขียนแผนการสอนที่มีเทคนิคหรือวิธกี ารสอน สื่อ การวัดประเมินผลเหมาะสมกับบทเรียน
4. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายร่วมกันระหว่างนิสติ ช่วยกันวิเคราะห์แนวทาง
ในการแก้ ปัญหาที่พบในระหว่างที่มีการสอน
5. เปิ ดโอกาสในนิสติ มีส่วนร่วมในการประเมินซึ่งกันและกัน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. มีทกั ษะการวิเคราะห์และคัดกรองข้ อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการศึกษา
ค้ นคว้ าและวิจัย
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2. สืบค้ นและติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการโดยเทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ในวงการ
วิชาการ วิชาชีพ และชุมชนได้
5.2 วิธกี ารพัฒนาผลการเรียนรู้
1. การมอบหมายงานให้ เขียนแผนการสอนและบันทึกหลังสอนโดยเน้ นการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. การเขียนรายงานบันทึกผลการปฏิบัติงาน
3. การอภิปรายร่วมกัน
4. การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการปฏิบัติการสอนตามที่ได้ รับมอบหมาย
2. แบบบันทึกการปฏิบัติงานสอน
3. การสังเกตการร่วมกิจกรรมของนิสติ
4. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
5. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
6. ด้ านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ด้ านทักษะการจัดการเรียนรู้
1. สามารถวิเคราะห์หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
จัดทาแผนการเรียนรู้และการทาวิจัยในชั้นเรียนได้ เป็ นอย่างดี
2. สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีท่สี าคัญไปใช้ ในการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ และทาวิจัยในชั้นเรียนได้ อย่างเหมาะสม
6.2 วิธกี ารพัฒนาผลการเรียนรู้
1. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. การเขียนเขียนแผลจุลภาค และแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล
3. ฝึ กการสอนแบบจุลภาค การประเมินและการสะท้อนกลับ
4. การนาเสนอสื่อการจัดการเรียนรู้ท่พี ัฒนาให้ เหมาะสมกับผู้เรียน
5. ฝึ กปฏิบัติการสอน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินนิสติ ด้ านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายและความเป็ นครู
2. ประเมินผลงานนิสติ จากแผนการสอนแบบจุลภาค
3. แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ บันทึกการสังเกตการสอนเพื่อนนิสติ รายงานผลการจัดการ
เรียนรู้
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หมวดที่ 4ลักษณะและการดาเนินงาน
1. คาอธิบายโดยทัว่ ไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
ศึกษา และสังเกตสภาพแวดล้ อมทั่วไปของโรงเรียนการบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพ
งานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริ หารสถานศึกษา สื่อ แหล่ งเรี ยนรู้และ
สิ่ง แวดล้ อ มเพื่ อ การเรี ยนรู้ สังเกตธรรมชาติ ก ารเรี ยนรู้ ของนั ก เรี ย น ศึ กษาทัก ษะต่ า งๆ โดย
เชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและนาไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ฝึ ก
ทักษะการสอนระดับจุ ลภาค ฝึ กเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และ
การวัดการประเมินผลที่สอดคล้ องกับจุ ดประสงค์การเรี ยนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
และฝึ กปฎิบัติการสอนตามแผนบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการวิจัยใน
การเรียนเป็ นฐาน ศึกษาและแก้ ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการณ์สอนของเพื่อน เรียนรู้
บทบาทหน้ าที่ของครู ตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ
2. กิจกรรมของนิสิต
1. ศึกษาค้ นคว้ า
2. ฝึ กเขียนแผนการสอนแบบจุลภาค
3. ฝึ กทดลองสอนแบบจุลภาค
4. ฝึ กการอภิปรายและการสะท้อนกลับ
5. ฝึ กการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
6. ฝึ กปฏิบัติการสอน
7. ฝึ กสังเกตการณ์สอน
8. ฝึ กให้ ผลสะท้อนกลับแก่เพื่อน
สอนเสริม
บรรยาย
-

-

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง

4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

แผนการฝึ กประสบการณ์
ทุกสัปดาห์ ดาเนินการจัดการเรียนรูโ้ ดยคณะผูส้ อนประจากลุ่ม
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
ปฐมนิเทศให้ นิสติ ได้ รับรู้เกี่ยวกับเค้ าโครง
รายวิชา (Course syllabus)
2

ทฤษฎีการสอน(โดยอาจารย์ผ้ ูสอนประจา
กลุ่ม)
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จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้
4
- บรรยาย
- อภิปรายซักถาม
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4
-ชมวิดิทศั น์
- ฝึ กทักษะ/ทดลองปฎิบัติ

ผลงาน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

3.

จานวน
ชั่วโมง

4
ทบทวนเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้และ
รูปแบบการสอน(โดยอาจารย์ผ้ ูสอนประจา
กลุ่ม)

4.

4
ทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้(โดย
อาจารย์ผ้ ูสอนประจากลุ่ม)

5.

ฝึ กวิเคราะห์/วิพากษ์ทกั ษะการสอนแบบ
จุลภาค (โดยอาจารย์ผ้ ูสอนประจากลุ่ม)

4

- เขียนแผนการจัดการสอนแบบจุลภาค ตรวจและวิพากษ์แผนการจัดการสอบแบบ
จุลภาค - ฝึ กปฏิบัติการสอนจุลภาค (การ
สอนเพื่อน)และวิพากษ์ (โดยอาจารย์ผ้ ูสอน
ประจ ากลุ่ม)

20

10-11 ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้(การ
สอนนักเรียน)

8

6-9

12-13 ฝึ กปฏิบัติการสอน ทดลองใช้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ (การสอนนักเรียน)
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กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
- อภิปรายซักถาม
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-ชมวิดิทศั น์
- ฝึ กทักษะ/ทดลองปฎิบัติ
- อภิปรายซักถาม

ผลงาน

- ชมวิดิทศั น์
- ฝึ กทักษะ/ทดลองปฎิบัติ
- อภิปรายซักถาม
-อภิปราย ซักถาม
- ลงมือปฏิบัติ
- การศึกษาจากกรณี
ตัวอย่าง
- อภิปราย ซักถาม
- ลงมือปฏิบัติ
- วิพากษ์แผนการสอนแบบ
จุลภาค
- การศึกษาจากกรณี
ตัวอย่าง
- ปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค
- การสังเกตการณ์สอน
เพื่อน
- การสะท้อนกลับ
-ลงมือปฏิบัติ
- อภิปราย ซักถาม
- การศึกษาจากกรณี
ตัวอย่าง

- แผนการ
สอนแบบ
จุลภาค
- บันทึกหลัง
การสอน
- แบบ
ประเมินหลัง
การสอน

- ลงมือปฏิบัติ
- อภิปราย ซักถาม
- การสังเกตการณ์สอน
เพื่อน
- การสะท้อนกลับ

-แผนการ
จัดการเรียนรู้
- บันทึกหลัง
การสอน

-แผนการ

จัดการเรียนรู้
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สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

14-15 รายงานผลการจัดการเรียนรู้การสะท้อน
ผลงาน
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (โดยอาจารย์
ผู้สอนประจากลุ่ม)

จานวน
ชั่วโมง

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

- สังเกต
- ฝึ กการบันทึก

ผลงาน
- แบบ
ประเมินหลัง
การสอน
- รายงานผล
การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิ
จัยในชั้นเรียน
เป็ นฐาน สรุปและ
อภิปรายผลที่
ได้ จากการ
สัมมนา

3. รายงานหรืองานที่นิสิตได้ รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้ รับมอบหมาย
บันทึกการปฎิบัติงาน

กาหนดส่ง
- ส่งให้ อาจารย์พ่ีเลี้ยงทุกครั้งที่มา
ปฎิบัติงาน
- ส่งทั้งหมดให้ อาจารย์ผ้ ูสอนหลังสิ้นสุด
การฝึ กประสบการณ์
- ตามระยะเวลาที่อาจารย์ผ้ ูสอนกาหนด

แผนการจัดการเรียนรู้
รายงาน

- ระหว่างฝึ กประสบการณ์ตามกาหนดที่
ได้ รับมอบหมาย

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ
4.1 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้ องในการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งอาจารย์ผ้ ูสอนและอาจารย์พ่ีเลี้ยง
ภาคปฏิบัติ
4.2 ใหันิสิตร่วมกันอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการฝึ กประสบการณ์
4.3 อาจารย์ผ้ ูสอนให้ นิสติ เห็นความสาคัญและผลกระทบต่อพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
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4.4 สัมมนาหลังฝึ กประสบการณ์ เพื่อเป็ นแนวทางในการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ เอง
และนิสติ รุ่นต่อไป
5. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของอาจารย์พเี่ ลี้ ยงในสถานประกอบการทีด่ ูแลกิจกรรมในภาคสนาม
อาจารย์ พ้ ี เลี้ ยงภาคปฏิ บั ติ ข องโรงเรี ย นมี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการประชุ ม กั บ ศู น ย์ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเตรียมการในการฝึ กประสบการณ์ของนิสติ และประชุมประเมินผลเมื่อ
เสร็จสิ้นการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูท่โี รงเรี ยน อาจารย์พ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนมีหน้ าที่
ดูแลนิสติ และมอบหมายงานตามแผนที่กาหนดไว้ โดยให้ เป็ นไปตามสัดส่วนของเวลาและประเภท
ของงานตามเค้ าโครงรายวิชา
6. หน้ าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผ้ ูสอน/อาจารย์นิเทศก์
อาจารย์ผ้ ูสอนมีหน้ าที่ในการดูแลให้ คาปรึกษานิสติ ในเรื่องการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูโดยตรง
เพื่ อดู แ ลให้ นิ สิ ต มี ส ภาพจิ ต ใจและร่ า งกายสมบู ร ณ์ ข ณะฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู และ
ประสานงานกับอาจารย์พ้ ีเลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนในการดูแลและมอบหมายงานตามแผนที่
กาหนดไว้ โดยให้ เป็ นไปตามสัดส่วนของเวลาและประเภทของงานตามเค้ าโครงรายวิชา
ประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ ปรับปรุงผลการฝึ กประสบการณ์เป็ นระยะความรับผิดชอบของ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนสาธิต มีหน้ าที่ประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูสอนในการจัด
อาจารย์ พ้ ี เลี้ ยงภาคปฏิบั ติข องโรงเรี ยน ให้ ค าปรึ กษาแก่นิ สิต อาจารย์ ผ้ ู ส อน อาจารย์พ้ ี เลี้ ยง
ภาคปฏิบั ติของโรงเรี ยน รวบรวมข้ อมู ลในการประเมิน ผล ส่งอาจารย์ผ้ ู สอน ประเมิน ผลการ
ดาเนินงานและนาข้ อมูลมาปรับปรุง
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสติ
จัดการปฐมนิเทศก่อนการฝึ กประสบการณ์ และการให้ คาปรึกษานิสิตระหว่างการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูท่โี รงเรี ยน ถ้ ามีเรื่องเกินกว่าจะให้ การช่ วยเหลือได้ ให้ ปรึ กษากับศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเพื่อดาเนินการช่วยเหลือต่อไป
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ท่จี ัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละโรงเรี ย นเป็ นผู้ ด าเนิ น การจั ด สรรสิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆ เช่ น
คอมพิวเตอร์และวัสดุทางการศึกษาที่จาเป็ นในการฝึ กประสบการณ์ แหล่งข้ อมูลเพื่อการค้ นคว้ า
หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาจารย์พ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติท่คี อยให้ คาแนะนา
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หมวดที่ 5การวางแผนและการเตรียมการ

1. การกาหนดสถานทีฝ่ ึ ก
ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะวิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือข่ายฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยอาจารย์ผ้ ูสอนและฝ่ ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์เป็ นผู้ร่วมกันกาหนด
โรงเรียนสาหรับนิสติ ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ และประกาศให้ นิสติ ทราบก่อนการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างน้ อย 2 สัปดาห์
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีการให้ ความรู้ในเรื่ องโรงเรี ยน วิธีการ
สังเกต การประเมินผล ชี้แจงกฎ ระเบียบที่นิสิตควรทราบและปฏิบัติ อาจารย์ผ้ ูสอนจะส่งนิสิตที่
โรงเรี ยนก่ อ นการฝึ กประสบการณ์ กับ ศู น ย์ฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ ครู ของโรงเรี ยนสาธิตหรื อ
โรงเรียนเครือข่ายฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
3. การเตรียมอาจารย์ผ้ ูสอน/อาจารย์นิเทศก์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ จั ด ประชุ ม อาจารย์ ผ้ ู ส อนเพื่ อ ชี้ แจงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ กประสบการณ์
วิเคราะห์ หลักสูตร ร่ วมกันทาประมวลการสอนเพื่ อวางแผนแนวทางการฝึ กประสบการณ์ และ
แนวทางการประเมินผล
4. การเตรียมอาจารย์พ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติในสถานที่ฝึก
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียน/อาจารย์ผ้ ูสอน จัดประชุมอาจารย์พ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติ
ของโรงเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ ในการฝึ กประสบการณ์ร่วมกัน โดยมี
เอกสารมอบให้ กบั ผู้เกี่ยวข้ องทุกคน
5. การจัดการความเสี่ยง
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนสาธิต อาจารย์ผ้ ูสอน และอาจารย์พ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติ
ของโรงเรียน จัดประชุมวางแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยง ความเครียด และด้ านสวัสดิภาพ
อื่นๆ โดยมีการวางแผนเพื่อการประชุมให้ นิสติ รับทราบข้ อมูลต่างๆ อย่างเป็ นระบบ พร้ อม
เอกสารการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
หมวดที่ 6 การประเมินนิสติ
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
การวัดและประเมินผล
1. การฝึ กปฏิบัติการในชั้นเรียน (ห้ องเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์จัดให้ )
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1.1 ความรับผิดชอบในการเรียน
(เข้ าเรียนตรงเวลา/เข้ าชั้นเรียนครบตามเกณฑ์/การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน/
บุคลิกภาพ/การแต่งกาย)
1.2 ทักษะการสอนระดับจุลภาค
(ปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค 2 ครั้ง)
1.3 การเขียนแผนการสอนแบบจุลภาค
(2 บันทึก)
2. การฝึ กปฏิบตั ิการในโรงเรียน
2.1 ความรับผิดชอบในการเรียน
2.2 ฝึ กปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
(แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการจัดการเรียนรู้ส่อื และการปฏิบัติการสอน)
2.3 แฟ้ มสะสมผลงานและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
ร้ อยละ 80 ขึ้นไป
ร้ อยละ 75 – 79
ร้ อยละ 70 – 74
ร้ อยละ 65 – 69
ร้ อยละ 61 – 64
ร้ อยละ 55 – 60
ร้ อยละ 54 – 50
ต่ากว่าร้ อยละ 50

A
B+
B
C+
C
D
D+
E

5%

30%
15%

5%
30%
15%

หมายถึง ดีมาก (Very Good)
หมายถึง ดี (Good)
หมายถึง ดีพอใช้ (Fairly Good)
หมายถึง พอใช้ (Fair)
หมายถึง อ่อน (Poor)
หมายถึง อ่อนมาก (Poor)
หมายถึง อ่อนมาก (Poor)
หมายถึง ตก (Fail)

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
2.1 ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูสอนภาคปฏิบัติของโรงเรียน โดยใช้ เกณฑ์คะแนน ตามที่อาจารย์ผ้ ูสอน
กาหนด ตามแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงานให้ ครบถ้ วน สรุปเป็ นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละ
คน
2.2 ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูสอน โดยใช้ เกณฑ์คะแนน ตามแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงาน
ให้ ครบถ้ วน สรุปเป็ นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน
2.3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรวบรวมคะแนนส่งอาจารย์ผ้ ูสอน ตัดเป็ นเกรด รายงานผลต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติต่อการประเมินนิสติ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนต้ องศึกษาการประเมิน และปรึกษากับอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อ
ร่วมกันประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของนิสิต เพื่อการประมวลผลเป็ นเกรดต่อไป
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4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต
ประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสติ โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพและการปฏิบัติตน
การสังเกตและฝึ กปฏิบัติงาน งานที่ได้ รับมอบหมาย และบันทึกการฝึ กปฏิบัติงานในโรงเรียน
5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกต่าง
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาเพื่อ
ตรวจสอบและทาความเข้ าใจ ในเมื่อการประเมินมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ และกรณี
จาเป็ น โดยประสานงาน หรือจัดประชุมเพื่อพิจารณาหาข้ อสรุปที่ยุติธรรม และดาเนินการต่อไป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้ องต่อไปนี้
1.1 นิสติ
- การตอบแบบประเมินผล
- การอภิปรายผลหลังการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
1.2 อาจารย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
- ดูแล และประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
- การประชุมอาจารย์พ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนและอาจารย์ผ้ ูสอนหลังการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อประเมินผล
1.3 อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอนบันทึกผลการดาเนินงาน ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝึ กประสบการณ์ของ
นิสติ เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปัญหาของนิสิต
1.4 อื่น ๆการสารวจความพึงพอใจในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสติ
2. กระบวนการทบทวนผลประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูประมวลผลการประชุมอาจารย์ผูสอนและอาจารย์พ่ีเลี้ยง
ภาคปฏิบัติของโรงเรียนและการประเมินผลเกรดของนิสิต เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์เพื่อทราบและพิจารณาและแจ้ งผลให้ ภาควิชา และสาขาวิชา
2.2 สาขาวิชาร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู วิเคราะห์ปัญหา
และกาหนดแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในภาคการศึกษาต่อไป โดยแสดงไว้ ในรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร
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