แผนการปฏิบตั ิการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ (ศษ 591)
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
ลําดับที่

วัน/เดือน/ป

1

จันทรที่ 8 พฤษภาคม 2560

2
3

อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
จันทรที่ 15 – ศุกรท่ี 19พฤษภาคม
2560 ไปรายงานตัว
ณ โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอนและฝก
ประสบการณวิชาชีพ

4

จันทรที่ 15 – ศุกรท่ี 26 พฤษภาคม
2560
(สองสัปดาหแรกของการเปดภาคเรียน)

5
6
7
8

จันทรที่ 22 พฤษภาคม 2560
ศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560
จันทรที่ 29 พฤษภาคม 2560
จันทรที่ 12 - ศุกรที่ 16 มิถุนายน 2560
จันทรที่ 17 – ศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2560
พฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

9
10
11

จันทรที่ 21 - ศุกรที่ 25 สิงหาคม 2560
จันทรที่ 4 – ศุกร ที่ 15 กันยายน 2560
พฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน 2560

12

ศุกรที่ 22 กันยายน 2560

13

ศุกรที่ 22 กันยายน 2560

14

ศุกรที่ 22 กันยายน 2560

กิจกรรมการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 1
สัมมนาผูบริหารสถานศึกษา ครู/อาจารยพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก
การศึกษา และอาจารยนิเทศกวิชาเฉพาะ
ปฐมนิเทศนิสติ ปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ

อาจารยนิเทศกการศึกษานํานิสิตไปพบผูอํานวยการโรงเรียน
ครู/อาจารยพี่เลีย้ ง เพื่อรับทราบระดับชั้นและรายวิชาที่จะปฏิบัติ
การฝกประสบการณ แนวทางการจัดทําโครงสรางรายวิชา หนวยการ
เรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู และชี้แจงขอมูลตางๆ ใหแกโรงเรียน
เครือขายรับทราบ
- สังเกตการสอนและการปฏิบัติงานของครู/อาจารยพี่เลี้ยงและปฏิบัติงาน
ครูรวมกับครู/อาจารยพี่เลี้ยง จัดทําโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรูและ
แผนการจัดการเรียนรู
- สงตารางสอนและตารางการจัดกิจกรรมใหอาจารยนิเทศกทั้ง 2 ฝาย
- สงแผนการจัดการเรียนรูใหครู/อาจารยพี่เลีย้ งตรวจลวงหนา
- สงแผนฯ ที่ปรับแกแลวใหอาจารยนิเทศก
- เริ่มสอนตามแผนฯ
อาจารยนิเทศกวิชาเฉพาะนิเทศการสอน ครั้งที่ 1
อาจารยนิเทศกวิชาเฉพาะนิเทศการสอน ครั้งที่ 2
สัมมนาระหวางการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ
(แบงกลุมตามสาขาวิชาเอก)
อาจารยนิเทศกวิชาเฉพาะนิเทศการสอน ครั้งที่ 3
สอบสอน
จัดแสดงนิทรรศการผลงานนิสิตปฏิบัติการสอนและ ฝกประสบการณ
วิชาชีพ
สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพและ
ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนและ ฝกประสบการณวิชาชีพ
นิสิตสงงานอาจารยนิเทศกการศึกษา
1) คูมือ ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 1
2) โครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู
3) งานวิจัยในชั้นเรียน (ฉบับประเมินผล)
4) แฟมสะสมผลงานนิสิตรายบุคคล
นิสิตสงงานอาจารยนิเทศกวิชาเฉพาะ
งานวิจัยในชั้นเรียน (ฉบับประเมินผล)
สงงานคณะศึกษาศาสตร ผานระบบออนไลน ดังนี้
1) โครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู
2) รายงานผลการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ
3) รายงานผลการจัดโครงการทางวิชาการ (เฉพาะหัวหนานิสิต)
วันสุดทายของการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 1

2

ลําดับที่

วัน/เดือน/ป

15

ศุกรที่ 29 กันยายน 2560

16

พุธที่ 4 ตุลาคม 2560

17

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560

18

ภายในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560

19

พุธที่ 25 ตุลาคม 2560

กิจกรรมการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 1
สงคะแนน ที่ฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร
- อาจารยนิเทศกการศึกษารวบรวมคะแนนจาก ครู/อาจารยพเี่ ลี้ยง
ผูบริหารสถานศึกษา ยกเวนโรงเรียนสาธิต อาจารยผูประสานงานเปนผู
รวบรวมสง
- คณะกรรมการผูประสานงานแตละสาขาวิชาเอกรวบรวมคะแนนอาจารย
นิเทศกวิชาเฉพาะสง
- ตัวแทนนิสิตแตละสาขาวิชาเอกรวบรวมเลมวิจัยที่ผานการลงนามจาก
อาจารยนิเทศกใหฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร เพื่อเสนอคณบดีลงนาม
(นิสิตคณะพลศึกษาและศิลปกรรมศาสตรสงงาน ณ คณะที่นิสิตสังกัด)
- สงสมุดลงเวลาปฏิบัติการสอน (รายโรงเรียน) ที่ฝายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร
ตัวแทนนิสิตแตละสาขาวิชาเอกรับเลมงานวิจัยคืนที่ฝายวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร (นิสิตคณะพลศึกษาและศิลปกรรมศาสตรรับงานคืนจาก
คณะที่นิสิตสังกัด)
นิสิตแตละบุคคลสงไฟลงานวิจัยฉบับสมบูรณ (พรอมไฟลสแกนหนา
อนุมัติที่ผานการลงนามของทุกฝายแลว) ขึ้นระบบออนไลน
ประชุมตัดสินผลการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 1
หมายเหตุ อาจารยทานใดประสงคใหตรวจสอบคะแนนทางอีเมลใหแจง
ฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร

หมายเหตุ 1. นิสิตตองสงแผนให ครู/อาจารยพี่เลี้ยงตรวจลวงหนาทุกวันจันทร และสงแผนที่ปรับแกแลวให
อาจารยนิเทศกทุกวันศุกร
2. นิสิตตองเขารวมการสัมมนาทุกครัง้ หากมีเหตุจําเปนเขารวมไมไดตองชี้แจงและตองทํากิจกรรม
ตามที่คณะกรรมการกําหนดเนื่องจากเปนขอบังคับของคุรุสภาเรือ่ งมาตรฐานวิชาชีพครู
3. การสอบสอนประเมินโดยครู/อาจารยพี่เลี้ยงรวมกับอาจารยนิเทศกอยางนอย 1 คน
4. สําหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แผนการปฏิบัติการสอนและการฝก
ประสบการณจะเปนไปตามตารางปฏิบัติงานของโรงเรียน ทั้งนี้ นิสิตตองปฏิบัติงานให
ครบถวนตามภาระงานและเวลาที่กําหนด
5. อาจารยนิเทศกการศึกษานิเทศการสอนอยางนอย 2 ครั้ง
6. อาจารยนิเทศกที่ทําหนาที่นิเทศทั้งดานการศึกษาและวิชาเฉพาะ ทําการนิเทศการสอนใน
ชั้นเรียนอยางนอย 4 ครั้ง ตอภาคการศึกษา
7. อาจารยนิเทศกที่ทําหนาที่นิเทศทั้งดานการศึกษาและวิชาเฉพาะประเมินงานวิจัยในแบบ
ประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยนิเทศกการศึกษาเทานั้น

3

แผนการปฏิบตั ิการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ (ศษ 592)
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
ลําดับที่

วัน/เดือน/ป

1

จันทรที่ 30 ตุลาคม- ศุกรที่ 3 พฤศจิกายน
2560

2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

กิจกรรมการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 2

อาจารยนิเทศกการศึกษานํานิสิตไปพบผูอํานวยการโรงเรียน ครู/อาจารย
พี่เลี้ยง เพื่อรับทราบระดับชั้นและรายวิชาที่จะปฏิบัติการฝก
ประสบการณ แนวทางการจัดทําโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู และ
แผนการจัดการเรียนรู และชี้แจงขอมูลตางๆ ใหแกโรงเรียนเครือขาย
รับทราบ
จันทรที่ 30 ตุลาคม- ศุกรที่ 10 พฤศจิกายน - สังเกตการสอนและการปฏิบัติงานของครู/อาจารยพี่เลี้ยงและ
ปฏิบัติงานครูรวมกับครู/อาจารยพี่เลี้ยง จัดทําโครงสรางรายวิชา
2560
หนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู
(สองสัปดาหแรกของการเปด
สงตารางสอนและตารางการจัดกิจกรรมใหอาจารยนิเทศกทั้ง 2 ฝาย
ภาคเรียน)
จันทรที่ 6 พฤศจิกายน 2560
- สงแผนการจัดการเรียนรูใหครู/อาจารยพี่เลีย้ งตรวจลวงหนา
ศุกรที่ 10 พฤศจิกายน 2560
- สงแผนฯ ที่ปรับแกแลวใหอาจารยนิเทศก
จันทรที่ 13 พฤศจิกายน 2560
- เริ่มสอนตามแผนฯ
จันทรที่ 27 พฤศจิกายน - ศุกรที่ 1
อาจารยนิเทศกวิชาเฉพาะนิเทศการสอน ครั้งที่ 1
ธันวาคม 2560
สัมมนาระหวางการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ
ศุกรที่ 15 ธันวาคม 2560
(แบงกลุมตามสาขาวิชาเอก)
อาจารยนิเทศกวิชาเฉพาะนิเทศการสอน ครั้งที่ 2
จันทรที่ 18 – ศุกรที่ 22 ธันวาคม 2560
จันทรที่ 15 - ศุกรที่ 19 มกราคม 2561
อาจารยนิเทศกวิชาเฉพาะนิเทศการสอน ครั้งที่ 3
จันทรที่ 29 - ศุกรที่ 9 กุมภาพันธ 2561
สอบสอน
นิสิตสงงานอาจารยนิเทศกการศึกษา
จันทรที่ 12 กุมภาพันธ 2561
1) คูมือ ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 2
2) โครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู
3) นวัตกรรมการเรียนรู
4) แฟมสะสมผลงานนิสิตรายบุคคล
นิสิตสงงานอาจารยนิเทศกวิชาเฉพาะ
นวัตกรรมการเรียนรู
สงงานคณะศึกษาศาสตรผานระบบออนไลน ดังนี้
1) โครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู
2) รายงานผลการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ
3) รายงานผลการจัดโครงการทางวิชาการ (เฉพาะหัวหนานิสิต)
ศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2561
สงคะแนน ที่ฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร
- อาจารยนิเทศกการศึกษารวบรวมคะแนนจาก ครู/อาจารยพเี่ ลี้ยง
ผูบริหารสถานศึกษา ยกเวนโรงเรียนสาธิต อาจารยผูประสานงานเปนผู
รวบรวมสง
- คณะกรรมการผูประสานงานแตละสาขาวิชาเอกรวบรวมคะแนน
อาจารยนิเทศกวิชาเฉพาะสง
พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561
วันสุดทายของการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 2

4

ลําดับที่

วัน/เดือน/ป

12

ศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2561

13

จันทรที่ 26 กุมภาพันธ 2561

กิจกรรมการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 2
สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ
สงสมุดลงเวลาปฏิบัติการสอน (รายโรงเรียน) ที่ฝายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร
ประชุมตัดสินผลการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ 2
หมายเหตุ อาจารยทานใดประสงคใหตรวจสอบคะแนนทางอีเมลใหแจง
ฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร

หมายเหตุ 1. นิสิตตองสงแผนให ครู/อาจารยพี่เลี้ยงตรวจลวงหนาทุกวันจันทร และสงแผนที่ปรับแกแลว
ใหอาจารยนิเทศกทุกวันศุกร
2. นิสิตตองเขารวมการสัมมนาทุกครั้งหากมีเหตุจําเปนเขารวมไมไดตองชี้แจงและตองทํา
กิจกรรมตามที่คณะกรรมการกําหนดเนื่องจากเปนขอบังคับของคุรุสภาเรือ่ งมาตรฐาน
วิชาชีพครู
3. การสอบสอนประเมินโดยครู/อาจารยพี่เลีย้ งรวมกับอาจารยนเิ ทศกอยางนอย 1 คน
4. สําหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แผนการปฏิบัติการสอนและการฝก
ประสบการณจะเปนไปตามตารางปฏิบัติงานของโรงเรียน ทั้งนี้ นิสิตตองปฏิบัติงานให
ครบถวนตามภาระงานและเวลาที่กําหนด
5. อาจารยนิเทศกการศึกษานิเทศการสอนอยางนอย 2 ครั้ง
6. อาจารยนิเทศกที่ทําหนาที่นิเทศทั้งดานการศึกษาและวิชาเฉพาะ ทําการนิเทศการสอน
ในชั้นเรียนอยางนอย 4 ครั้ง ตอภาคการศึกษา
7. อาจารยนิเทศกที่ทําหนาที่นิเทศทั้งดานการศึกษาและวิชาเฉพาะประเมินนวัตกรรมการเรียนรู
ในแบบประเมินของอาจารยนเิ ทศกการศึกษาเทานั้น

