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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร

หมวดที่ 1 ข7อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1005810 การฝ5กปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 (Internship/Externship 1)
2. จํานวนหน<วยกิต หรือจํานวนชัว่ โมง
6(0-24-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
4. อาจารยผู7รับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอน และกลุมเรียน
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน ตอนเรียน A4
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปAที่กําหนดให7มีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปRที่ 5
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งล<าสุด
วันที่ 12 เมษายน 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ<งหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุ<งหมายของประสบการณภาคสนาม
1. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเองทางดานคุณลักษณะและการปฎิบัติตน
2. เพื่อใหนักศึกษารูและเขาใจถึงความสามารถในการสอนและนํามาปรับปรุงแกไข
3. เพื่อใหนักศึกษารูและเขาใจถึงความสามารถในการปฎิบัติงานในหนาทีค่ รู
4. เพื่อตัดสินผลการปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหนักศึกษาไดผานการฝ5กปฎิบัติการสอนทุกขั้นตอน โดยมีเวลาฝ5กปฏิบัติการสอนเต็มรูป 2 ภาคเรียน
ตามที่หลักสูตรกํา หนด โดยมีผลงานในหนาที่รับ ผิดชอบของนั กศึกษาระหวางการฝ5กปฎิบัติการสอน มีการสง
ชิ้นงาน และทําเอกสารประกอบการฝ5กปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ครบตามกําหนดเวลา
โดยผานการประเมินและตรวจรับรองจากอาจารยนิเทศกและอาจารยพี่เลี้ยงทุกรายการประเมิน มีการเขารวม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตลอดกระบวนการ ไดแก การปฐมนิเทศ การประชุมสัมมนาระหวางฝ5ก
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และการปWจฉิมนิเทศ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสาระสําคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับปริญญาตรี หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร พ.ศ. 2556 ผูเรียนจะตองมีการประเมินผลพัฒนาการการเรียนรูของ
ตนเอง ในดานคุณธรรมจริ ย ธรรม ความรู ทั กษะทางปW ญ ญา ทั ก ษะความสั มพั นธ ระหวางบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการจัดการเรียนรู หรือเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา”

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู7
การพัฒ นาผลการเรี ยนรู ในมาตรฐานผลการเรี ยนรู ของวิ ชาการฝ5 กปฎิ บัติการสอนในสถานศึ กษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 1 ซึ่งอยูหมวดวิชาเฉพาะดาน ในกลุมวิชาชีพครู ในหมวดโครงสรางหลักสูตร ในแตละดานที่
มุงหวังตองสอดคลองกับที่ระบุไวในรายละเอียดของหลักสูตรโดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูล
ตอไปนี้
1. ด7านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู7ด7านคุณธรรม จริยธรรม
• 1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
• 2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
• 3) มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจผูอื่น
และเขาใจโลก
• 4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป[นแบบอยางที่ดี
• 5) ใหความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
• 6) สามารถจัดการและแกปWญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธโดยใช
ดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใช7พัฒนาการเรียนรู7ด7านคุณธรรม จริยธรรม
1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Diallectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
3) การใชกรณีศึกษา (Case study)
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเป[นครูเป[นรายปRตลอดหลักสูตร
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู7ด7านคุณธรรม จริยธรรม
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเป[นครูเป[นรายปR ตลอดหลักสูตร
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2. ด7านความรู7
2.1 ผลการเรียนรู7ด7านความรู7
• 1) มี ความรอบรูในดานวิช าศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอกคณิตศาสตร และการบูรณาการ
วิชาชีพครูกับวิชาเอกคณิตศาสตรอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง และเป[นระบบ
• 2) มีค วามตระหนั กรูหลั กการ และทฤษฎีในองค ความรูที่ เกี่ยวของอยางบูร ณาการ ทั้ งการ
บูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเป[นจริง
• 3) มีค วามเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาคณิ ตศาสตร อยางลึ กซึ้ ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยตอยอดความรูทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตร
• 4) มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และสามารถนํา ไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใช7พัฒนาการเรียนรู7ด7านความรู7
1) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry method)
2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎี
4) การเรียนรูรวมมือ (Collaborative learning) เพื่ อประยุกตและประเมินคาองคความรูใน
สถานการณโลกแหงความเป[นจริง
5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเป[นครูเป[นรายปRตลอดหลักสูตร
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู7ด7านความรู7
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
4) วัดและประเมินจากการเรียนรูรวมมือ
5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเป[นครูเป[นรายปR ตลอดหลักสูตร
3. ด7านทักษะทางปDญญา
3.1 ผลการเรียนรู7ด7านทักษะทางปDญญา
• 1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูล สารสนเทศและแนวคิดจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปWญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน และ
พัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
• 2) สามารถคิดแกปWญ หาที่มีความสลับ ซับซอน เสนอทางออก และนํา ไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
• 3) มีค วามเป[นผูนําทางปWญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มี วิสัยทัศ น รวมทั้งมีการ
พัฒนาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
• 4) มีการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
ที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาคณิตศาสตรไปใชในการจัดการเรียนรู แกปWญหาการพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอด
องคความรู มีความเป[นผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร
4
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3.2 กลยุทธการสอนที่ใช7ในการพัฒนาการเรียนรู7ด7านทักษะทางปDญญา
1) การวิ เคราะห แบบวิ ภ าษวิ ธี เกี่ ย วกั บ ประเด็ นวิ กฤตทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ และทางสั งคม
(Problem-based learning)
2) การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน (Research and Development และ Visionbased learning)
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเป[นครูเป[นรายปRตลอดหลักสูตร
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู7ด7านทักษะทางปDญญา
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต ทางวิชาการ วิชาชีพ
และทางสังคม
2) วัดและประเมินจากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเป[นครูเป[นรายปR ตลอดหลักสูตร
4. ด7านทักษะความสัมพันธระหว<างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู7ด7านทักษะความสัมพันธระหว<างบุคคลและความรับผิดชอบ
• 1) มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผูอื่นในการทํางาน
และการอยูรวมกันอยางเป[นกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
• 2) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปWญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
• 3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
• 4) มี ค วามไวในการรับ รู และเขาใจความรู สึกของผูเรีย นคณิ ตศาสตรระดั บประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคลอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม เอาใจใสในการรับฟWง และ
พัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 กลยุทธการสอนที่ใช7ในการพัฒนาการเรียนรู7ด7านทักษะความสัมพันธระหว<างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
2) การเป[นผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
3) การคิดใหความเห็นและการรับฟWงความเห็นแบบสะทอนกลับ (Reflective thinking)
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเป[นครูเป[นรายปRตลอดหลักสูตร
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู7ด7านทักษะความสัมพันธระหว<างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย
3) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเป[นผูนําในการอภิปรายซักถาม
4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเป[นครูเป[นรายปR ตลอดหลักสูตร
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5. ด7านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช7เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู7ด7านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช7เทคโนโลยีสารสนเทศ
• 1) มีความไวในการวิเคราะหขอมูลขาวสารทั้งที่เป[นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร ภาษาพูด
และภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรู หรือประเด็นปWญหาไดอยางรวดเร็ว
• 2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชขอมูล
สารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
• 3) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิท ธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอดวย
รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน
• 4) มีค วามไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูล ขาวสารดานคณิตศาสตร จากผูเรียน
ระดับ ประถมศึกษาและมัธ ยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช และนําเสนอขอมูล สารสนเทศ
สําหรับผูเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดอยางเหมาะสม
5.2 กลยุทธการสอนที่ใช7ในการพัฒนาการเรียนรู7ด7านทักษะการวิเคราะหเชิงตัว เลข การสื่อสาร และ
การใช7เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา จากขาวหรือแหลง
การเรียนรูที่หลากหลาย
2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเป[นครูเป[นรายปRตลอดหลักสูตร
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู7 ด7านทั กษะการวิเคราะหเชิง ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช7
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วั ด และประเมิ นจากผลการติ ด ตามวิ เ คราะห และนํา เสนอรายงานประเด็ น สํ า คั ญ ดาน
การศึกษา
2) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนํา เสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเป[นครูเป[นรายปR ตลอดหลักสูตร
6. ด7านทักษะการจัดการเรียนรู7
6.1 ผลการเรียนรู7ด7านทักษะการจัดการเรียนรู7
• 1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ที่มีรูป แบบหลากหลาย ทั้งรูป แบบที่เป[น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเป[นทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
• 2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
• 3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกคณิตศาสตรอยางบูรณาการ
6.2 กลยุทธการสอนที่ใช7ในการพัฒนาการเรียนรู7ด7านทักษะการจัดการเรียนรู7
1) การฝ5กประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through action)
3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเป[นครูเป[นรายปRตลอดหลักสูตร
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6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู7ด7านทักษะการจัดการเรียนรู7
1) วัดและประเมินจากผลการฝ5กประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเป[นครูเป[นรายปR ตลอดหลักสูตร

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาและปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย การศึกษาผูเรียน การ
คัดกรองผูเรียน จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเป[นสําคัญ จัดกระบวนการเรียนรู การผลิต การเลือกใชสื่อ
และนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผล และนํา ผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือแบงปWนความรูในการสัมมนา
การศึกษา
School internship by major and other tasks as assigned, student analysis, childcenteredness lesson plans arrangement; learning process management; learning material and
innovation related to learning management production and selection; assessing, evaluating, and
implementing results to develop students, improving learning management; doing action
research for learner’s development; learning exchanging and knowledge sharing in educational
seminar.
2. กิจกรรมของนักศึกษา
กิจกรรมหลักที่เกี่ยวของกับนักศึกษาระหวางฝ5กประสบการณภาคสนาม
2.1 นักศึกษาเลือกสถานที่ทจี่ ะไปฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ตามรายละเอียด
หรือขอกําหนดของหลักสูตร
2.2 ปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2.3 นักศึกษาปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา สํารวจสภาพและความตองการของโรงเรียน เพื่อจัดทํ า
โครงการพั ฒ นาการเรี ยนการสอน การศึ กษารายกรณี งานวิ จั ยในชั้ นเรี ยน การจั ด ทํ า แฟy มสะสมงาน การ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การทําสื่อประกอบการสอน การทําปyายนิเทศ
2.4 เขารวมสัมมนาระหวางการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ครัง้ ที่ 1– ครั้งที่ 3
2.5 ปWจฉิมนิเทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7

มคอ.4
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได7รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา
การจัดทําแผนการเรียนรู
การจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียน
วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาเฉพาะรายกรณี
การจัดทําแฟyมสะสมงาน
การจัดปyายนิเทศ
การจัดทําสื่อการเรียนรู
บันทึกรายงานปฏิบัตการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 1

กําหนดส<ง
ระหวางการฝ5กปฏิบัติการสอน ตามระยะเวลาที่มอบหมาย
งาน
หลังการสิ้นสุดการฝ5กปฏิบัติการสอนฯ 2 สัปดาห
หลังการสิ้นสุดการฝ5กปฏิบัติการสอนฯ 2 สัปดาห
หลังการสิ้นสุดการฝ5กปฏิบัติการสอนฯ 2 สัปดาห
หลังการสิ้นสุดการฝ5กปฏิบัติการสอนฯ 2 สัปดาห
ระหวางการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตามระยะเวลาทีม่ อบหมายงาน
ระหวางการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตามระยะเวลาทีม่ อบหมายงาน
หลังการสิ้นสุดการฝ5กปฏิบัติการสอนฯ 1 สัปดาห

4. การติดตามผลการเรียนรู7การฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมที่ใชในการติดตามผลการเรียนรูทั้งระหวางฝ5กและเมื่อสิ้นสุดการฝ5กประสบการณภาคสนาม
4.1 อาจารยนิเทศนไปนิเทศนนักศึกษาในสถานศึกษา พรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูพี่เลี้ยง
เกี่ยวกับการฝ5กปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
4.2 จัดสัม มนาระหวางการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสังเกต
ความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในดานการมีสวนรวม การแสดงออก ตลอดจนการแสดงออกถึงความเขาใจจาก
ประสบการณการฝ5กปฏิบัติการสอน
5. หน7าที่และความรับผิดชอบของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
- ควบคุมดูแลนักศึกษาที่ไดรับมอบหมาย ใหปฏิบัตงิ านในหนาทีค่ รูตามที่ไดรับมอบหมายงาน
- ดําเนินการใหนักศึกษาปฏิบัตงิ านวิชาชีพครูตามขั้นตอนตาง ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
- ใหคําแนะนําและชวยเหลือในการปฏิบัตกิ ารสอนแกนักศึกษาตามควรเป[นรายกรณี
- ใหคําปรึกษาและแนะแนวทางการแกปWญหาในการปฏิบัติงานเมื่อนักศึกษาเกิดปWญหา
- ประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
- มอบเอกสารการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาใหอาจารยนิเทศกของมหาวิทยาลัย
- นิเทศและประเมินผลรวม 4 ชวงระยะใน 1 ภาคเรียนดังนี้
1. ประเมินคุณลักษณะความเป[นครู
2. ประเมินงานในหนาทีค่ รู
3. ประเมินผลสมรรถภาพการสอน
4. ประเมินสมรรถนะการปฏิบัตงิ านครู
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5. ประเมินกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
6. สรุปผลการประเมินการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
6. หน7าที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
6.1 อาจารยผูรับผิดชอบการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
- จัดหาสถานที่ และจัดสรรสถานที่ฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใหแกนักศึกษา
- ประสานงานกับผูรับผิดชอบการฝ5กของสถานศึกษา เพื่อทําความเขาใจจุดมุงหมายของการฝ5กปฏิบตั กิ าร
สอนในสถานศึกษาฯ และผลการเรียนรูที่คาดหวัง สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่จําเป[น
- จัดโปรแกรมการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมกับผูรับผิดชอบการฝ5กของสถานศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนฝ5กปฏิบัติปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- จัดประชุมชี้แจงอาจารยนิเทศกการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อทํา ความเขาใจจุดมุงหมาย
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยนิเทศก
- ติดตามการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูรับผิดชอบ
การฝ5 กของสถานศึ ก ษา และครู พี่เลี้ยง เพื่ อทํ าใหการฝ5 กปฏิบั ติการสอนในสถานศึ กษาของนั กศึก ษาบรรลุ
วัตถุประสงคและสถานศึกษาไดรับผลประโยชน
- ประสานงานกับผูรับผิดชอบการฝ5กของสถานศึกษา และอาจารยพี่เลี้ยงในการดูแลนักศึกษา
- ประเมินผลการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในวิชาเฉพาะ 1 ของนักศึกษาดังนี้
1. สมรรถภาพการสอน
2. ประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน
3. ประเมินการจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียน
4. ประเมินการจัดทําแฟyมสะสมงาน
5. ประเมินการเขารวมสัมมนาและการนําเสนอประสบการณปฏิบัติการสอนในวันปWจฉิมนิเทศ
6. สรุปผลการประเมินการปฎิบัติการสอน
6.2 อาจารยทีป่ รึกษา/อาจารยนิเทศนการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
- ใหคําปรึกษาดานวิชาการแกนักศึกษาในเรื่องการสอน การจัดทําโครงการ การจัดทํา วิจัยในชั้นเรียน
ณ โรงเรียนที่นักศึกษาปฏิบัติการสอน อยางนอย 4 ครั้ง/ภาคเรียน
- ตรวจเยี่ยม ติดตามความกาวหนาและปWญหาอุปสรรคในระหวางการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- รายงานปWญ หาอุป สรรคแกอาจารยผูรับ ผิด ชอบการฝ5 กปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิช า
เฉพาะ
- ประเมินผลการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในวิช าเฉพาะ 1 ของนักศึกษาและประชุมรวมกับผูที่
เกี่ยวของ เพื่อหาขอยุติกรณีที่จําเป[น
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช<วยเหลือนักศึกษา
- จัด ปฐมนิเทศแนะนําการฝ5กปฏิบัติ การสอนในสถานศึ กษาใหกับ นั กศึ กษา พรอมแจกคูมื อการฝ5 ก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
- จัดอาจารยที่ปรึกษาการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ใหกับนักศึกษา
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8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต7องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/สถานศึกษา
- ระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย
- สถานที่ทาํ งาน หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ตามความจําเป[น
- วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และคูมือที่ใชประกอบการทํางาน
- แหลงขอมูลเพื่อการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง
- ครูพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนํา

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานทีฝ่ ก
1) อาจารยผูรับผิดชอบการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คัดเลือกสถานที่ฝ5กปฏิบัติการสอนที่มคี วาม
พรอม ดังนี้
- เขาใจและสนับสนุนจุดมุงหมายของการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตงั้ สภาวะการทํางาน และการเดินทาง
- สามารถจัดครูพี่เลี้ยงดูแลการฝ5กปฏิบัติการสอนของนักศึกษาได
- ยินดีรับนักศึกษาฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) อาจารยู รั บผิ ดชอบการฝ5 กปฏิ บัติการสอนในสถานศึ กษา ติ ดตอประสานงานกั บ สถานศึกษากอน
ลวงหนาอยางนอย 6 เดือน เมื่อสถานศึกษาตอบรับแลว จัดนักศึกษาลงฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตางๆ
ตามความสมัครใจ นักศึกษาอาจหาสถานที่ฝ5กดวยตนเอง แตสถานที่ฝ5กตองไดรับ ความเห็นชอบจากประธาน
สาขาวิชาหรือคณะ
2. การเตรียมนักศึกษา
1) อาจารยผูรับผิดชอบการฝ5กปฏิบัติการสอน จัดปฐมนิเทศพรอมทั้งมอบคูมือการฝ5กปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 และ 2 พรอมทั้งเลมบันทึกการฝ5กปฏิบัติการสอนของนักศึกษา/อาจารยนิเทศก/
อาจารยพี่เลี้ยง ใหกับนักศึกษากอนการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ 2 สัปดาห โดยครอบคลุมเนื้อหาตางๆ
เชน จุด มุงหมาย ผลการเรี ยนรูที่ คาดหวัง การเตรีย มความพรอมดานวิ ช าการ การปฏิบั ติต นระหวางการฝ5 ก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป[นตน
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
- จัดประชุมชี้แจงเพื่อทําความเขาใจจุดมุงหมายของการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา การดูแลนักศึกษา กิจกรรมและตารางเวลาการฝ5ก
ปฏิ บั ติก ารสอนในสถานศึ กษาฯ การติ ดตามและประเมิ นผลการฝ5 กงาน ฯลฯ กอนการฝ5กปฏิบั ติการสอนใน
สถานศึกษา
- จัดสรรนักศึกษาใหอยูในการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาตามความเหมาะสม
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4. การเตรียมพี่เลี้ยงในสถานทีฝ่ ก
- ติ ดตอสถานศึกษาที่ จะสงนักศึ กษาไปฝ5 กปฏิ บัติการสอนในสถานศึกษา เพื่ อขอรายชื่ อผู รั บผิ ดชอบ
ประสานงานฝ|ายสถานศึกษาและรายชื่อครูพี่เลี้ยง ตลอดจนชี้แจงใหทราบถึงจุดมุงหมายของการฝ5กปฏิบตั กิ ารสอน
ในสถานศึกษา และผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ตองการเนน ทําความตกลงรวมกันในการจัดกิจกรรมระหวางการ
ฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การกําหนดความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบการฝ5กปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา
พรอมแจงชองทางการติดตอกรณีมีเหตุดวน และมอบคูมือการดูแลควบคุมการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจํ าหลัก สู ตรรวมกันประเมิ นความเสี่ยงตอนัก ศึ กษาและสถานที่ฝ5 กปฏิ บัติการสอน แลว
ดําเนินการปyองกัน ดังนี้
ความเสี่ยงจากสถานที่ตงั้ การเดินทาง และสภาวะการทํางาน
– คัดเลือกสถานศึกษาสําหรับฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ไมตั้งอยูในเขตอันตราย มีการ
คมนาคมสะดวก และสภาวะการทํางานไมเสี่ยงอันตราย
ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการทํางานของนักศึกษา
– ขอใหสถานศึ กษา จั ดครู พี่เลี้ ยงใหคํ า แนะนํ า และดู แ ลควบคุ ม การทํ า งานของนั กศึ กษา
กําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝ5กงานอยางเครงครัด
ความเสี่ยงด7านสังคม
– ปฐมนิเทศแนะนํา การวางตัว ที่เหมาะสมตอบุ คลากรทุกระดับ ของสถานศึกษาที่ ฝ5กปฏิบั ติ
การสอน

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมินผลการฝกปฏิบัติการสอนมีดงั นี้
1) เป[นการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพดานตาง ๆ ในการเป[นครู โดยถือวาเป[นการประเมินเพื่อวินิจ ฉัย
ขอดี และขอควรปรับปรุงเป[นชวง ๆ หรือเป[นลําดับขั้นตอนอยางตอเนื่องกัน ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาครูไดทราบถึง
ผลการประเมิ นและการปรั บ ปรุ ง หรือเพื่ อพัฒ นาศั กยภาพในการเป[ นครู ไดเพิ่ มสูงขึ้นตามลํ าดับ แลวจึงมีการ
ประเมินผล เพื่อตัดสินความสามารถนั้น ๆ ในภายหลัง
2) เป[นการประเมินผลแบบอิงเกณฑ โดยการตัดสินผลแตละแบบประเมินจะตองพิจารณาไปตามเกณฑที่
กําหนดไวลวงหนา
3) เป[นการประเมินตามแบบประเมินของอาจารยนิเทศก ประกอบดวย ปส.1-6 ถึง ปส.1-10 และแบบ
ประเมินของครูพี่เลี้ยงประกอบดวย ปส.1-1 ถึง ป.ส 1-5
4) เป[นการประเมินสมรรถภาพของนักศึกษาใหครอบครุมในหลาย ๆ ดาน ทั้งดานความรูและเทคนิค วิธี
คุณลักษณะมาจากผูประเมินทั้งสองฝ|าย ทั้งฝ|ายมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เป[นหนวยฝ5กประสบการณวิชาชีพครู
5) การประเมินผลการฝ5กปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในวิชาเฉพาะ 1 ประเมินจาก 2 สวนดังนี้
5.1) คะแนนภาคปฎิบัติจากอาจารยพี่เลี้ยง 250 ÷ 5 = 50 คะแนน
5.2) คะแนนภาคปฏิบัติจากอาจารยนิเทศก 250 ÷ 5 = 50 คะแนน
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ผูประเมินและแบบประเมินที่ใชประเมินผลการฝ5กปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 1 ถือปฏิบัติตามตาราง ดังนี้
ภาคปฎิบัติ

ผูประเมิน
ครูพี่เลี้ยง
อาจารยนิเทศก

แบบประเมิน
ปส.1-1 ถึง ปส.1-5
ปส.1-6 ถึง ปส.1-10

คะแนน
50
50

หมายเหตุ
รวมคะแนนภาคปฎิบัติ
100 คะแนน

6) ระเบียบในการประเมินผลการฝ5กประสบการณวิชาชีพ
รายวิชาในกลุมการฝ5กประสบการณวิชาชีพ ตามหลักสูตรการผลิตครู หลักสูตร 5 ปR ยึดขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวยการประเมินผลการฝ5กประสบการณวิชาชีพในแตละรายวิชานัน้ มีการประเมินใน
ระบบไมมีคาระดับคะแนน ใหสัญลักษณการประเมินเป[น PD, P และ NP โดยกอนจะใหระดับการประเมิน จะมี
การรวมคะแนนจากรายการประเมินตางๆ ที่กําหนดไวในแบบบันทึกรายงานจากนั้นนําผลประเมินมาใหระดับการ
ประเมินซึ่งแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางการให7ระดับการประเมิน รายวิชาการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
คะแนนที่ได7
(ร7อยละ)
90-100
50-89
ต่ํากวา 50

ระบบไม<มีค<า ระดับคะแนน
(ใช7กับรายวิชาการฝกปฎิบัติการสอนในสถานศึก ษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1)

ระดับการประเมิน
PD
P
NP

ความหมายของผลการเรียน/การ
ฝกประสบการณ
ดีเยี่ยม
ผาน
ไมผาน

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของนักศึกษา
ประเมินสมรรถภาพของนักศึกษาใหครอบคลุมในหลาย ๆ ดาน ทั้งดานความรูและเทคนิควิธี คุณลักษณะ
โดยผูประเมินทัง้ สองฝ|าย ทัง้ ฝ|ายมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่เป[นหนวยฝ5กปฏิบัติวชิ าชีพครูตามเกณฑที่กาํ หนด
3. ความรับผิดชอบของครูพี่เลี้ยงต<อการประเมินนักศึกษา
ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหวางการฝ5กและหลังจากเสร็จสิ้นการฝ5กงาน ตามแบบฟอรม
ประเมินของสาขาวิชา โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและการปฏิบัติงาน และสมรรถภาพการสอน ซึ่งผูรับผิดชอบ
การฝ5กฝ|า ยสถานศึก ษาตองรวบรวมความคิด เห็ นจากครูพี่เลี้ ยงและพนักงานอื่นๆที่ทํา งานรวม/เกี่ ยวของกั บ
นักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผู7รับผิดชอบประสบการณภาคสนามต<อการประเมินนักศึกษา
ประเมินนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝ5กงาน ตามแบบฟอรมประเมินของสาขาวิช า โดยพิจารณาจาก
บันทึกการศึกษาและสังเกตงานในหนาที่ของครูผูสอน และแบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติงาน
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มคอ.4
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต<าง
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประสานงานกับผูรับผิดชอบการฝ5กของสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบทํา
ความเขาใจในประเด็ นการประเมินที่ แ ตกตางกั น อยางมี นัย สํ า คั ญ และกรณี จํ า เป[ น จั ดประชุ ม รวมระหวาง
ผูรับผิดชอบการฝ5กของสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา เพื่อพิจ ารณาหา
ขอสรุป

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผู7เกี่ยวข7องต<อไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดใหนักศึกษาตอบแบบประเมินประสิทธิผลของการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในวิชา
เฉพาะ 1
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู7ประกอบการ
ขอใหผูรับผิดชอบการฝ5กของสถานศึกษา บันทึกความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการฝ5กปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษาในวิชาเฉพาะ 1 ในแบบฟอรมที่หลักสูตรกําหนดและการสุมดวยวาจา
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
ขอใหอาจารยที่ปรึกษาการฝ5กปฏิบัตวิ ิชาชีพระหวางเรียน บันทึกความคิดเห็นตอการฝ5กงาน ใน
แบบฟอรม ที่สาขาวิชากําหนด
1.4 อื่น ๆ เช<น บัณฑิตจบใหม<
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- ครูพี่เลี้ยงประมวลผลการฝ5กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในวิชาเฉพาะ 1 ของนักศึกษา พรอมทัง้ ผล
การประเมินและขอเสนอแนะตาง ๆ รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรับผิดชอบการฝ5กปฏิบัติการสอน
ของสถานศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา นําเสนอตออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา เพื่อนําเสนอตอประธานสาขาวิชา
เพื่อทราบและพิจารณา
- หลักสูตรประชุมรวมพิจารณาประสิทธิผลของการฝ5กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
วิเคราะหปWญหาและกําหนดแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในรอบปRการศึกษาถัดไป โดยแสดงไวในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร
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