รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5ปี)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1004804

ชื่อวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
Practicum
2. จานวนหน่วยกิตหรือจานวนชั่วโมง
3(0–10–0) หน่วยกิต ( ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา หลักสูตร 5 ปี พ.ศ. 2554
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.สุดารัตน์ เทพพิมล
4.2 อาจารย์ทปี่ รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (อาจารย์นิเทศก์)
1. ผศ.ดร. สุดารัตน์ เทพพิมล
2. ผศ.ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ชัน้ ปีที่ 4
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 พฤศจิกายน 2563

มคอ. 4
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้เกิดความรู้ ความสามารถ
ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพครู เชื่อมโยงการเรียนรู้จาก
ภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
2) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ประสบการณ์ ก ารท างาน รวมทั้ ง สามารถท างานเป็ น ที ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ได้ฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จริงและต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงานผู้ใช้ครู
3) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิถีชีวิตการทางานตามสภาพบริบทและวัฒนธรรมของสถานศึกษา ศึกษา
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากอาจารย์พี่เลี้ยงและบุคลากรในสถานศึกษา สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
และสามารถทางานร่วมกันได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้ได้ครูรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ
4) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาสมรรถภาพความเป็ น ครู ข องนั ก ศึ ก ษาให้ ห ลากหลาย พร้ อ มที่ จ ะ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
รายวิชานี้ได้รับการพัฒ นาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการปฏิบัติงานสอน
ในสถานศึกษา โดยบูรณาการการเรียนภาคทฤษฎีกับการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง รวมถึงเรียนรู้การ
ปฏิบัติตนในการทางานร่วมกับผู้อื่นด้วย/ ปรับปรุงคู่มือและเอกสารให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรมกล้า
แสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจ
ในผู้อื่น เข้าใจโลกและมีจิตสาธารณะ
4) มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม

1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(Diallectics) ในประเด็นวิกฤตด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิง
ปฏิบัติการ (Interactive action
learning)
3) การใช้กรณีศึกษา (Case study)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น

1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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มคอ. 4
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม
ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป
วิชาชีพครูและสาขาวิชาการสอน
ศิลปศึกษาอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็น
ระบบ
2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีใน
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์และบูรณาการกับ
โลกแห่งความเป็นจริง
3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและ
การวิจัยในการต่อยอดความรู้
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
ผู้อื่นในการทางานและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อ
การแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(Inquiry method)
2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานะขององค์ความรู้
3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และ
ทฤษฎี
4) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative
learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่า
องค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความ
เป็นจริง
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร

1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบ
สืบสอบ (Inquiry method)
2) การทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปสถานะขององค์ความรู้
3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์
ความรู้และทฤษฎี
4) การเรียนรู้ร่วมมือ
(Collaborative learning) เพื่อ
ประยุกต์และประเมินค่าองค์
ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่ง
ความเป็นจริง
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร

1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ทางสังคม (Problem-based
learning)
2) การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมี
วิสัยทัศน์ (Research and
Development และ Vision-based
learning)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร

1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการ
วิชาชีพ และทางสังคม
2) วัดและประเมินจาก
ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
3) วัดและประเมินจาก
ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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มคอ. 4
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
4) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
ผู้อื่นในการทางานและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อ
การแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมี ความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของ
ผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดช
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยี
สารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัยในด้าน
การสอนศิลปศึกษา เพื่อการสื่อสาร การ
เรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูล และการแก้ปัญหาในการ
ดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์
แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
2) วัดและประเมินจากผลการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร

1) วัดและประเมินจากผลการ
เรียนแบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผล
การศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
3) วัดและประเมินจากผล
นาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็น
ผู้นาในการอภิปรายซักถาม
4) วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

1) การติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอ
รายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษา
จากข่าวหรือแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
2) การสืบค้นและนาเสนอรายงาน
ประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร

1) วัดและประเมินจากผลการ
ติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอ
รายงานประเด็นสาคัญด้าน
การศึกษา
2) วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้นและนาเสนอรายงาน
ประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การ
เรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหาในการ
ดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัย
เพื่อสื่อสารการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและ
การนาเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหาใน
การดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสาร
อย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
การสอนศิลปศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย
ทั้ งรู ป แบ บ ที่ เป็ น ท างการ (Formal)
รูป แบบกึ่ งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
2) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้
สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เศ ษ ผู้ เรี ย น ที่ มี
ความสามารถปานกลาง และผู้ เรี ย นที่ มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ในวิชาเอกการสอนศิลปศึกษาอย่างบูรณา
การ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม
วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญด้านการศึกษา
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น
และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร

1) วัดและประเมินจากผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูก่อน
ปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การ
ทดลองสอนในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ เครื่องมือวัดผล
การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การ
วิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
Learning observation; management of learner’s self-reliance lesson plans; teaching
intervention both in simulated and real situations; test or evaluation instrument design;
examination checking and scoring; judging for learning results; performance testing and
scoring; action research for learner’s problem solving; together with professional
development.
2. กิจกรรมของนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

1.ปฐมนิเทศ แนะนารายวิชา

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์นิเทศก์อธิบายเนื้อหา
รายวิชาจุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล ชี้แจงรายละเอียดการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2.อาจารย์และนักศึกษาสนทนา ตอบคาถามแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
แผนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2.ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
1.เขียนแผนการการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน สังเกตการสอน
2.จัดกิจกรรมตามแผนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
3. วิเคราะห์การทางาน ในแต่ละวัน
3.การผลิตสื่อนวัตกรรมสาหรับรายวิชาศิลปศึกษา
1.สนทนาเกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาทาง
ศิลปศึกษา
2.ผลิตสื่อนวัตกรรม
4.นาเสนอสื่อนวัตกรรมและทดลองจัดกิจกิจกรรมการ 1.การนาเสนอสื่อนวัตกรรม
เรียนการสอน
2. การจัดกิจกรรมสาหรับการนาสื่อนวัตกรรมไปใช้
5.วิเคราะห์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
1.แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ สรุปผลการ
เตรียมฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2.นาเสนอผลงาน
6.สรุปเทคนิคการบูรณาการสู่การเป็นครูศิลปศึกษา 1.วิเคราะห์และสรุปการปฏิบัติหน้าที่ครูศิลปศึกษา
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3. รายงานหรืองานทีน่ ักศึกษาได้รับมอบหมาย
ลาดับที่

สาระการปฏิบตั ิงาน

1

พบผู้บริหารสถานศึกษา บันทึกข้อมูลการสังเกตโรงเรียน

2

บันทึกข้อมูลการบริหารสถานศึกษา

3

บันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
และการสื่อสารในองค์กร
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบ
สารสนเทศ
- รับการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
- ศึกษาสังเกตงานในหน้าที่ของครูผู้สอน

4
5

6

บันทึกข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

7

11
12
13
14
15

บันทึกข้อมูลสังเกตพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 2 แผน
ทดลองสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์ประเมิน
ปฏิบัติงานธุรการด้านการเก็บเอกสาร
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สั ม ภาษณ์ บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบการท าประกั น
คุณภาพ ร่วมทาเอกสารประกันคุณภาพ
บันทึกข้อมูลการทาแฟ้มสะสมงานครู
ฝึกปฏิบัติออกข้อสอบ
รายงานการจัดสอบภาคปฏิบัติ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
บันทึกสรุปการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

16

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน

17

ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน และสรุปสาระความรู้ที่ได้ต่อผู้บริหาร
และอาจารย์นิเทศก์

8
9
10

บันทึกเอกสาร
ศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษา
(บท.1-1)
ศึกษาและสังเกตการบริหารงานของ
สถานศึกษา (บท.1-2)
ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร และการสื่อสารใน
องค์กร (บท.1-4)
ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา (บท.1-5)
คุณลักษณะและการปฏิบัติงาน (บท.1-8)
ศึกษาและสังเกตงานในหน้าที่ของครูผู้สอน
(ปส.1-1)
ศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน (ปส.13)
ศึกษาและสังเกตพฤติกรรมการสอนของ
ครูผู้สอน (ปส.1-2)
สมรรถภาพการสอน (ปส.1-4)
ศึกษาและปฏิบัติงานธุรการ (บท.1-3)
ศึกษาการประกันคุณภาพ (บท.1-6)
ศึกษาและปฏิบัติงานธุรการ (บท.1-7)
การฝึกปฏิบัติออกข้อสอบ (ปส.1-5)
รายงานการจัดสอบภาคปฏิบัติ (ปส.1-6)
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ปส.1-7)
บันทึกสรุปการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
(ปส.1-8)
บันทึกสรุปการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
(ปส.1-8)
บันทึกสรุปการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
(ปส.1-8)
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4.การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
4.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (Practicum) จานวน 3 หน่วยกิต เป็นการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 โดยนักศึกษาต้องเรียนภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 150
ชั่วโมง ศึกษาเกี่ยวกับสาระต่อไปนี้ การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง
4.2 ให้นักศึกษานาเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแนะนาและ
ชี้แจงให้เห็นถึงความสาคัญ ของการออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และ
การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
4.3 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯ ระหว่างอาจารย์นิเทศก์และนักศึกษา และ
ระหว่างอาจารย์นิเทศก์ในหลักสูตรอื่นที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในลักษณะใกล้เคียงกัน นาผลการ
ประเมินนักศึกษาฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯ มานาสนออภิปราย เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบ้ตวิ ิชาชีพฯต่อรุ่น
ต่อไป
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
5.1 รับทราบตารางการฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวอาจารย์พี่เลี้ยง ได้แก่ สาขาทีจ่ บการศึกษา
เลขประจาตัวใบประกอบวิชาชีพครู ประจาตัว จานวนชั่วโมงสอนและวิชาที่สอน
5.2 แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ เครื่องมือ อุปกรณ์ ของโรงเรียน ที่สามารถ
นามาใช้เพื่อการฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯ รวมทั้งวัฒนธรรมของโรงเรียน
5.3 แนะนาบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทางานร่วมกัน
5.4 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการปฎิบัติงานของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
รายงานผลต่ออาจารย์นิเทศก์
5.5 ประเมินผลคะแนนตามแบบฟอร์มในสมุดฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์
เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงการทางานของนักศึกษา
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นเิ ทศก์
6.1 ประสานวางแผนการฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง
6.2 สังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติวชิ าชีพฯของนักศึกษาในโรงเรียน
6.3 แนะนาหรือให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีทักษะการกปฏิบัติวิชาชีพ
6.4 ประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพฯ บันทึกผลคะแนนตามแบบฟอร์มในสมุดฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
6.5 กากับ ติดตาม สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯเป็นระยะ
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
7.1 จัดปฐมนิเทศแนะนานักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯ พร้อมแจกคู่มือการฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯ
7.2 จัดนิเทศในช่วงกลางของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพฯ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯ รวมถึงการรายงานถึงปัญหาและ ข้อเสนอแนะต่างๆที่
ได้จากการปฏิบัติงาน
7.3 จัดอาจารย์นิเทศก์รว่ ม ตามความเหมาะสมเพื่อให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหา (กรณี
นักศึกษาประสบปัญหา) รวมทั้งแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์นิเทศก์ให้แก่อาจารย์นิเทศก์ร่วม เพื่อ
พัฒนาเป็นอาจารย์นิเทศก์หลัก
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ทจี่ ัดประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
8.1 สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามความจาเป็น
8.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และคู่มือที่ใช้ประกอบการทางาน เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการ
สอน คู่มือการประกันคุณภาพ ฯลฯ
8.3 แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
8.4 อาจารย์พี่เลี้ยงที่คอยให้คาแนะนา

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ

1. การกาหนดสถานทีฝ่ ึ ก
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวมถึงอาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์การฝึกปฏิบัติวิชาชีพฯ
คัดเลือกสถานศึกษาที่ยินดีรับนักศึกษาฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯ โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อม
ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาสาหรับปฏิบัติการสอน ของคุรุสภา ดังนี้
(1) สถานศึกษามีการจัดองค์การ โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(1.1) สถานศึกษามีการจัดองค์การ โครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ
(1.2) สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์
(1.3) สถานศึกษามีการบริหารโดยหลักการมีส่วนร่วม
(1.4) สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล
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(2) สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา โดย
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(2.1) สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา
(2.2) สถานศึกษามีกจิ กรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา
(3) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของผู้เรียน โดยพิจารณาจากตัวบง่ ชี้ ดังต่อไปนี้
(3.1) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
(3.2) มีระบบป้องกันให้สถานศึกษาปลอดสารพิษ สิ่งเสพติด อาชญากรรมและอบายมุข
(3.3) สถานศึกษามีสาธารณูปโภคที่ดี
(3.4)สถานศึกษามีสิ่งอานวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรอย่างเพียงพอและมี
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
(4) สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครูตามความจาเป็นและเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(4.1) สถานศึกษาจัดครูเข้าสอนตรงตามสาขาวิชา หรือความถนัด หรือความรู้ความสามารถ
(4.2) ครูได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใช้สอนหรือปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้อง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลง
(4.3) สถานศึกษาส่งเสริมการทางานเป็นทีม
(5) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตร ตามความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(5.1) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
(5.2) สถานศึกษามีการจัดแนวการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรความต้องการของ
ผู้เรียน ท้องถิน่ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมให้สามารถเชื่อมโยงแก้ปัญหาท้องถิ่นได้ และนาไป
ปฏิบัติได้จริง
(6) สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยพิจารณาจากตัว
บ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(6.1) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
(6.2) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคาตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง
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(6.3) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
(6.4) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่บูรณาการ เชื่อมโยงสาระความรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ และแนวคิดของสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียน
กับความจริงของชีวิต รวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องปฏิบัติในสังคมร่วมกับผู้อื่น
(6.5) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การทางานร่วมกับผู้อื่น และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
(6.6) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วน ทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา
(6.7) สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง
(6.8) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและรักสถานศึกษา
2. การเตรียมนักศึกษา
2.1 ให้นักศึกษาประสานงานเบื้องต้นกับสถานศึกษา และอาจารย์พี่เลี้ยง ขอข้อมูลที่จาเป็น
อาจารย์พี่เลี้ยง เรื่องจานวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ และการเดินทางไปสถานศึกษา
2.2 จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพฯ มอบคู่มือก่อนที่จะเข้าฝึกฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพในสถานศึกษา
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกปฏิบัติวชิ าชีพฯ วิธีการประเมินผล
ช่องทางการติดต่อประสานงานกับอาจารย์นิเทศ
2.3 อบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย และคุณธรรมจริยธรรม ความเมตตา ความตรงต่อเวลา
ความซื่อสัตย์
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นเิ ทศก์
1.อาจารย์นิเทศก์ฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯ ประสานงานกับสถานศึกษาเพื่อขอรายละเอียด เกี่ยวกับ
อาจารย์พี่เลี้ยงของนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของ อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พี่เลี้ยงและนักศึกษา
2. มีการชี้แจงร่วมกันระหว่างผู้สอนและนักศึกษา เกี่ยวกับรายละเอียดในคู่มือ แผนกิจกรรมและ
เกณฑ์การประเมินผล เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯ
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์นิเทศก์รว่ ม
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
1.ประสานงานกับอาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ เพื่อชี้แจงให้รับทราบ
วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการปฏิบัตงิ านของนักศึกษา

11

มคอ. 4
2.มอบเอกสารกาหนดการ
คู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ
และการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่อ อาจารย์นิเทศก์
5. การจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์นิเทศก์การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯประชุมร่วมกัน เพื่อ
ประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนักศึกษา และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานศึกษา เช่น ความเสี่ยงจาก
สถานที่ตั้ง การเดินทาง และสภาพแวดล้อมในการฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯ ป้องกันโดยคัดเลือกสถานประกอบการ
ที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มีหรือมีความเสีย่ งน้อยที่สุด ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการการเดินทาง จากการ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ป้องกันโดย จัดปฐมนิเทศ แนะนาการใช้อุปกรณ์การจัดกิจกรรม ที่ปลอดภัย ประหยัด
และมีคุณภาพ หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์อันก่อให้เกิดความอันตรายต่อผู้เรียน
ความเสียหายต่อ
สถานศึกษา เน้นคุณธรรมจริยธรรมในการฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯ และกาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ
สถาน ประกอบการอย่างเคร่งครัด
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1.หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาทัง้ 6 ด้าน โดยให้ระดับคะแนนเกณฑ์การ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
ระบบไม่มีคา่ ระดับคะแนน
คะแนนที่ได้
(ใช้กับรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
(ร้อยละ)
ระดับ
ความหมายของ
การประเมิน
ผลการเรียน/ฝึกประสบการณ์
85 ขึ้นไป
PD
ดีเยี่ยม
70 – 84.99
P
ผ่าน
0-69.99
NP
ไม่ผ่าน
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
การประเมินผล จะพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้
1. เวลาในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ต้องครบตามที่กาหนดไว้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินผลของอาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ผู้สอน
3. การเข้าร่วมปฐมนิเทศ และกิจกรรมอื่น ๆ
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แบ่งผลคะแนน 2 ส่วน ดังนี้
1.คะแนนภาคปฏิบัติตามแบบบันทึก 70 คะแนน
2.คะแนนภาคทฤษฎี คือ คะแนนร่วมกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ 30 คะแนน
3.ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลีย้ งต่อการประเมินนักศึกษา
ผู้ประเมิน
แบบประเมิน
อาจารย์พี่เลี้ยง
บท.1-1 ถึง บท.1-8
และ ปส.1-4

คะแนน
80

4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
ผู้ประเมิน
แบบประเมิน
คะแนน
อาจารย์นิเทศก์
ปส.1-1 ถึง ปส.1-6
60

ภาคปฏิบัติ

5.การสรุ ปผลการประเมินทีแ่ ตกต่าง
ผูป้ ระเมิน และแบบประเมินที่ใช้ประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรียน ถือปฏิบตั ิตาม
ตาราง ดังนี ้
ผู้ประเมิน
แบบประเมิน
คะแนน
หมายเหตุ
อาจารย์พี่เลี้ยง
บท.1-1 ถึง บท.1-8
80 รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 140
และ ปส.1-4
คะแนน
อาจารย์นิเทศก์
ปส.1-1 ถึง ปส.1-6
60 คะแนนภาคปฏิบัติ (เฉลี่ย)
=

ภาคทฤษฎี

อาจารย์ผู้สอน

ประเมินการเรียน
ในภาคทฤษฎี และ
กิจกรรมสร้างเสริมความรู้

140
2

= 70 คะแนน

30
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกีย่ วข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพฯ
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
1.2.1 ประเมินจากการสนทนากับอาจารย์นิเทศก์
1.2.2 แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติงาน (สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยงประเมินนักศึกษา)
1.2.3 แบบประเมินสมรรถภาพการสอน(สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยงประเมินนักศึกษา)
แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติงาน
(สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยงประเมินนักศึกษา)
ชื่อนักศึกษา ............................................................ รหัสประจาตัว ............................ ตอนเรียน ........
ชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงผู้ประเมิน ...................................................................................................................
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการประเมินให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ผลการประเมิน
ลาดับที่
รายการประเมิน
หมายเหตุ
วันที่ .......................................
4 3 2 1 0
1
การแต่งกายถูกต้องตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กาหนด
2
การมีกิริยามารยาทเหมาะสมกับกาลเทศะ
3
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
4
การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
และโรงเรียน
5
การมีอารมณ์มั่นคง
6
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7
การปฏิบัติงานตรงตามเวลา
8
การเอาใจใส่และใฝ่รู้ในงานครู
9
ความรักและเอาใจใส่ต่อนักเรียน
10 ความตั้งใจสอนและพยายามปรับปรุงการสอน
หมายเหตุ 4 หมายถึง ดีมาก
0 หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์

3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง ปานกลาง

1 หมายถึง ต้องปรับปรุง
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แบบประเมินสมรรถภาพการสอน
(สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยงประเมินนักศึกษา)
ชื่อนักศึกษา ............................................................ รหัสประจาตัว ............................ ตอนเรียน ........
ชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงผู้ประเมิน ...................................................................................................................
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการประเมินให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ลาดั
บที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
หมาย
พฤติกรรมที่ควรปรับปรุง
ผลการประเมิน
เหตุ
4 3 2 1 0 วันที่......................

ตอนที่ 1 การเตรียมการสอน
1.

ทาแผนการจัดการเรียนรู้เป็นลาดับขั้น
ถูกต้อง
2. ทาแผนการจัดการเรียนรู้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
3. ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตามเวลาที่
กาหนด
4. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้อง
กับบทเรียนและทันต่อเหตุการณ์
5. เขียนและเรียงลาดับเนื้อหาอย่างมี
ขั้นตอนเหมาะสม
6. เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม
ได้ถูกต้อง
7. กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้มีลาดับขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรูต้ าม
จุดประสงค์
8. กาหนดสื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับ
จุดประสงค์ เนือ้ หา และกิจกรรมการ
เรียนรู้
9. กาหนดสื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน
และห้องเรียน
10. กาหนดวิธีการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์ และกิจกรรม
การเรียนรู้
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แบบประเมินสมรรถภาพการสอน สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยงประเมินนักศึกษา(ต่อ)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ผลการประเมิน พฤติกรรมที่ควรปรับปรุง หมายเหตุ
ลาดับที่
4 3 2 1 0 วันที่............................
ตอนที่ 2 การดาเนินการสอน
1.

จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีลาดับขั้นอย่าง
ต่อเนื่องครบทุกขั้นตอนและเหมาะสม
กับเวลา
2.
ใช้วิธีสอนและกิจกรรม สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเนื้อหา
3.
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม
4.
ใช้ภาษาถูกต้องชัดเจนเหมาะสมกับ
ระดับผู้เรียน
5.
ใช้คาถามเหมาะสมกับระดับผู้เรียนและ
ตรงประเด็นกับเนื้อหา
6.
ให้ความรู้ในเนื้อหาที่สอนถูกต้อง และ
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
7.
ใช้สื่อการเรียนรู้เหมาะสมและคุ้มค่า
8.
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และมีวิธีการเสริมแรงแก่
ผู้เรียนดี
9.
มีอารมณ์มั่นคงและกริยาท่าทาง
เหมาะสม
10.
ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลถูกต้อง
และครบถ้วน
รวมคะแนน
หมายเหตุ 4 หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง ปานกลาง
0 หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์

1 หมายถึง ต้องปรับปรุง

1.3 อาจารย์ทด่ี แู ลกิจกรรมภาคสนาม(อาจารย์นิเทศก์)
- ประเมินจากการสนทนากับอาจารย์พี่เลี้ยงและนักศึกษา
- ประเมินจากแบบประเมินสมรรถภาพการสอน(สาหรับอาจารย์นิเทศก์ประเมินนักศึกษา)
1.4 อืน่ ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
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7.2 กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- ครูพี่เลี้ยงประมวลผลคุณลักษณะและการปฏิบัติงานและสมรรถภาพการสอน ของนักศึกษา
พร้อมทั้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ นาเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อนาเสนอต่อ
ประธานสาขาวิชาเพื่อทราบและพิจารณา
- หลักสูตรประชุมร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน วิเคราะห์ปัญหา
และกาหนดแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในรอบปีการศึกษาถัดไป โดยแสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตร
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