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โครงสร้างและขอบข่าย
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูในสถานศึกษาตามเกณฑ์คุรุสภา
นับ ๓๖๐ ชั่วโมง เท่ ากับ ๓๐ สัปดาห์ แยกเป็ น
 การสอน จานวน ๒๑๐ ชั่วโมง
 การปฏิบัตงิ านอืน่ ๆ ในหน้ าทีค่ รู ๑๕๐ ชั่วโมง
(สัปดาห์ ละ ๗ ชั่วโมง)
 ต้ องสอน ๗ ชั่วโมง/สัปดาห์
 ทางานอืน่ ๆ ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
 รวม ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู (หน้า ๖)
 นิสิตต้ องไปปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์
ณ สถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนดตลอด
ระยะเวลาทาการ จะหยุดหรื อขาดมิได้ นอกจาก
เจ็บป่ วยหรือมีกจิ จาเป็ นที่ได้ รับอนุญาตจาก
หัวหน้ าสถานศึกษาเป็ นกรณีไป

ระยะเวลาปฏิบัติการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ ๑
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
ภาคเรียนที่ ๒
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู (หน้า ๖)
 1 ภาคเรียน คิดเป็ นระยะเวลาประมาณ ๑๖ สัปดาห์
 นิสิตต้ องมีเวลาปฏิบัติการสอนจริงไม่ น้อยกว่ า ๘ คาบ
ต่ อสั ปดาห์ (๘ - ๑๐ คาบ/สั ปดาห์ )
 นิสิตต้ องมีเวลาปฏิบัติงานอืน่ ๆ ในหน้ าทีค่ รู ในสถานศึกษา
สั ปดาห์ ละไม่ เกิน ๕ (เมื่อรวมชัว่ โมงปฏิบตั ิการสอนและ
งานอื่นๆ ต้องไม่เกิน ๑๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์)

กรอบภารกิจการฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนและประสบการณ์วชิ าชีพ
๑. การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
๒. การพัฒนาบทเรียนและหลักสู ตรสถานศึกษา
๓. การจัดกิจกรรมพัฒนาและแก้ ปัญหาของผู้เรียน
๔. การแก้ ปัญหาและ/หรือพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยการวิจัยในชั้ นเรียน
๕. การฝึ กประสบการณ์ งานบริการของโรงเรียน
๖. การศึกษาและบริการชุ มชน
๗. การทาโครงการทางวิชาการเพือ่ บริการสั งคม
๘. การปฏิบัติงานอื่นๆ ทีไ่ ด้ รับมอบหมายโดยชอบจากสถานศึกษา
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แผนการปฏิบัตกิ ารสอนและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
(ศษ ๕๙๑)
ปี การศึกษา ๒๕๕๖
ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖

บทบาทหน้าทีข่ องผู บ้ ริหารสถานศึกษา (หน้า ๑๑)





ปฐมนิเทศบุคลากรในสถานศึกษา
มอบหมายงาน
สนับสนุน
ติดตามหรื อมอบหมายให้ หวั หน้ าฝ่ ายวิชาการหรื อหัวหน้ าสาย
ประเมินผล
 ประสานงานกับมหาวิทยาลัย
 ประเมินผลปฏิบัตกิ ารสอนและฝึ กประสบการณ์ ของนิสิต
(แบบ ศษ ๕๙๑, ๕๙๒-๑ หน้ า ๔๑)
 รายงานผล

บทบาทหน้าทีข่ องอาจารย์นเิ ทศก์การศึกษาและวิชาเฉพาะ
(หน้า ๑๓-๑๔)
 แนะนานิสิต
 ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกของนิสิต
 สั งเกตการสอนนิสิตและบันทึกการนิเทศลงในคู่มือ (๑๑๙-๑๔๒)
ประเมินการสอน (แบบ ศษ ๕๙๑, ๕๙๒-๒,๓ หน้ า ๔๒-๕๓)
และการทาวิจัยชั้นเรียนของนิสิต (แบบ ศษ ๕๙๑, ๕๙๒-๕ หน้ า
๕๕)

การเบิกเงินค่าตอบแทน/ ภาคการศึกษา/ นิสติ ๑ คน
๑.
๒.
๓.
๔.

ค่ าตอบแทนโรงเรี ยน
ค่ าเดินทางในการนิเทศ
ค่ าตอบแทนอาจารย์ นิเทศก์ การศึกษา
ค่ าตอบแทนอาจารย์ นิเทศก์ วิชาเฉพาะ

๗๐๐ บาท
๔๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท

บทบาทหน้าทีข่ องครู/อาจารย์พเี่ ลีย้ ง (หน้า ๑๒)
 แนะนานิสิตและให้ นิสิตสั งเกตการสอน
 ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกของนิสิต
 สั งเกตการสอนนิสิตและบันทึกการนิเทศประมาณ ๔ ครั้ง ลงใน
คู่มอื (๑๑๙-๑๔๒) และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นลงในคู่มอื
นิสิต (๑๔๓-๑๕๒)
 ประเมินการสอน (แบบ ศษ ๕๙๑, ๕๙๒-๔ หน้ า ๕๔) และการทา
วิจัยชั้นเรียนของนิสิต (แบบ ศษ ๕๙๑, ๕๙๒-๕ หน้ า ๕๕)

การส่งคะแนน
 วันจันทร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
 โดยขอให้ อาจารย์ นิเทศก์ การศึกษารวบรวมคะแนนจากแบบ
ประเมิน (แบบ ศษ ๕๙๑, ๕๙๒-๑ ถึง ๓) และแบบประเมิน
งานวิจัยชั้นเรียนของนิสิต (แบบ ศษ ๕๙๑, ๕๙๒-๕) จากครู /
อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ นิเทศก์ วชิ า
เฉพาะ ส่ งฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
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ภารกิจในการปฏิ บตั ิการสอนและฝึ กประสบการณ์ของนิสิต
นิสิตทุกคนต้ องมีภาระหน้ าที่/หลักฐานแสดง ดังต่ อไปนี้
 ปฏิบัติภารกิจตามแผนการปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พทุกกิจกรรม
 บันทึกกิจกรรมการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พครู (๕๙)
 บันทึกกิจกรรมประจาวัน (๖๑-๙๑)
 สั งเกตการสอนของครู /อาจารย์ พเี่ ลีย้ งและบันทึก ๒-๓ ครั้ง
 สั งเกตการสอนเพือ่ นนิสิตและบันทึก ภาคเรียนละ ๔-๕ คน
 สรุ ปรายงานผลการปฎิบัตกิ ารสอนและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
(หน้ า ๑๐๗-๑๑๗)

ภารกิจในการปฏิ บตั ิการสอนและฝึ กประสบการณ์ของนิสิต

ภารกิจในการปฏิ บตั ิการสอนและฝึ กประสบการณ์ของนิสิต






การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
การปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การปฏิบัติงานบริการของโรงเรียน
การปฏิบัติงานศึกษาและบริการชุ มชน
การปฏิบัติงานอื่นๆ ทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากสถานศึกษาทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
 โครงการวิชาการ

ภารกิจหลักในการปฏิ บตั ิการสอนและฝึ กประสบการณ์

 บันทึกการลงเวลาปฏิบัติการสอนในสมุดลงเวลาที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ โรงเรียนละ 1 เล่ ม ตลอดภาคเรียนและ
ปี การศึกษา
 แฟ้ มสะสมผลงาน

 การฝึ กปฏิบัติการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
 การทาวิจยั ชั้นเรียนเพือ่ สารวจและพัฒนาผู้เรียน

สรุปงานทีต่ ้องส่ง (พฤหัสบดีท ี่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖)

สรุปงานทีต่ ้องส่ง (พฤหัสบดีท ี่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖)

 อาจารย์ นิเทศก์ การศึกษา
๑) คู่มอื ศษ ๕๙๑ การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
๒) โครงสร้ างรายวิชา หน่ วยการเรียนรู้ และแผนการสอนระยะ
ยาว/แผนการจัดการเรียนรู้ รายคาบ (เข้ าเล่ มหรือแฟ้ ม)
๓) งานวิจัยในชั้นเรียน (เข้ าเล่ ม)

 อาจารย์ นิเทศก์วิชาเฉพาะ และครู/อาจารย์ พเี่ ลี้ยง
งานวิจัยในชั้ นเรียน (เข้ าเล่ ม)
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สรุปงานทีต่ ้องส่ง (พฤหัสบดีท ี่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖)
ฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
๑) สมุดลงเวลาปฎิบัติสอน (แต่ ละโรงเรียน)
๒) แฟ้ มสะสมผลงานการฝึ กประสบการณ์ (ซีดี แยกตามโรงเรียน)
๓) รายงานผลการจัดโครงการทางวิชาการ (ซีดี แยกตามโรงเรียน)
๔) แผนการสอนและการบันทึก และรายงานผลการจัดการเรียนรู้
(ซีดี รวมเป็ นวิชาเอกและจัดโฟลเดอร์ ตามโรงเรียน)
๕) งานวิจัยในชั้นเรียน (ซีดี รวมเป็ นวิชาเอก)

สรุปการจัดทา CD
แยกตามเอก (จัดทา ๒ แผ่ น)
 แผนการสอน การบันทึก และรายงานผลการจัดการเรียนรู้
 งานวิจัยในชั้นเรียน
การตั้งชื่อ
 แยกโฟลเดอร์ ตามโรงเรียน
 ตั้งชื่ อไฟล์ ตามชื่อนิสิต

สรุปการจัดทา CD
แยกตามโรงเรียน
 แฟ้ มสะสมผลงานการฝึ กประสบการณ์
 รายงานผลการจัดโครงการทางวิชาการ

การตัง้ ชือ่ ไฟล์
รหัสสาขาวิชา รุ่น_ชื่ อนิสิตและนามสกุล
เช่ น
ED52_กิตติศักดิ์ สังคะรินทร์

4

