
หมวดที 1. ขอ้มลูทวัไปหมวดท ี1. ขอ้มลูทวัไป

1.1. รหสัและชอืรายวชิารหสัและชอืรายวชิา

11023031102303 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูการเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู
Pre–practicum in Teaching ProfessionPre–practicum in Teaching Profession

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

2(0-180-0) จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)2(0-180-0) จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

หมวดวชิาวชิาชพีคร ูหลกัสตูร พ.ศ. 2558หมวดวชิาวชิาชพีคร ูหลกัสตูร พ.ศ. 2558

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 58/13 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์เจษฎา บญุมาโฮมกลุม่ 58/13 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์เจษฎา บญุมาโฮม

กลุม่ 58/14 อาจารย ์กติตพิงษ์ เสยีงเสนาะกลุม่ 58/14 อาจารย ์กติตพิงษ์ เสยีงเสนาะ

กลุม่ 58/14 อาจารย ์พฤกษ์ โปรง่สําโรงกลุม่ 58/14 อาจารย ์พฤกษ์ โปรง่สําโรง

กลุม่ 58/14 อาจารย ์ศภุรัตน ์ทัศนเ์จรญิกลุม่ 58/14 อาจารย ์ศภุรัตน ์ทัศนเ์จรญิ

กลุม่ 58/15 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์พรรณทพิย ์แสงสขุเอยีมกลุม่ 58/15 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์พรรณทพิย ์แสงสขุเอยีม

กลุม่ 58/15 อาจารย ์ธันยนันท ์ศรพัีนธล์มกลุม่ 58/15 อาจารย ์ธันยนันท ์ศรพัีนธล์ม

กลุม่ 58/16 อาจารย ์ธรีารัตน ์แชม่ชยัพรกลุม่ 58/16 อาจารย ์ธรีารัตน ์แชม่ชยัพร

กลุม่ 58/16 อาจารย ์วันเพ็ญ คําเทศกลุม่ 58/16 อาจารย ์วันเพ็ญ คําเทศ

กลุม่ 58/17 อาจารย ์นัฎฤด ีปันกจิวานชิเจรญิกลุม่ 58/17 อาจารย ์นัฎฤด ีปันกจิวานชิเจรญิ

กลุม่ 58/18 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์เจษฎา บญุมาโฮมกลุม่ 58/18 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์เจษฎา บญุมาโฮม

กลุม่ 58/19 ดร. ภธัรภร ปยุสวุรรณกลุม่ 58/19 ดร. ภธัรภร ปยุสวุรรณ

5.5. ภาคการศกึษา/ชนัปีทเีรยีนภาคการศกึษา/ชนัปีทเีรยีน

ภาคการศกึษาท ี1 ปีการศกึษาท ี2561ภาคการศกึษาท ี1 ปีการศกึษาท ี2561

6.6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาทตีอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

7.7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี
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ไมม่ีไมม่ี

8.8. สถานทเีรยีนสถานทเีรยีน

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 

9.9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุวนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

1 สงิหาคม 25611 สงิหาคม 2561

หมวดที 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์หมวดท ี2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

1.  เพอืใหนั้กศกึษามเีจตคตแิละความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู1.  เพอืใหนั้กศกึษามเีจตคตแิละความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู
2.  เพอืใหนั้กศกึษาเสรมิสรา้งจติวญิญาณความเป็นครู2.  เพอืใหนั้กศกึษาเสรมิสรา้งจติวญิญาณความเป็นครู
3.  เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู ้3.  เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู ้
4.  เพอืใหนั้กศกึษามทีักษะการจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการชนัเรยีน4.  เพอืใหนั้กศกึษามทีักษะการจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการชนัเรยีน
5.  เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจและทักษะเกยีวกบัการวัดและประเมนิผล5.  เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจและทักษะเกยีวกบัการวัดและประเมนิผล
6.  เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจและทักษะเกยีวกบัการพัฒนาสอืการเรยีนรู ้6.  เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจและทักษะเกยีวกบัการพัฒนาสอืการเรยีนรู ้
7.  เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัการวจัิยแกปั้ญหาผูเ้รยีน7.  เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัการวจัิยแกปั้ญหาผูเ้รยีน
8.  เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัการจัดทําโครงงานวชิาการในสถานศกึษา8.  เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัการจัดทําโครงงานวชิาการในสถานศกึษา

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลงของบรบิทสงัคมและหลักสตูรใหส้อดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลงของบรบิทสงัคมและหลักสตูร

หมวดที 3. ลกัษณะและการดําเนนิการหมวดท ี3. ลกัษณะและการดําเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

2.2. จาํนวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการเรยีนจาํนวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการเรยีน --

บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานภาคสนาม/การการฝึกปฏบิตั/ิงานภาคสนาม/การ
ฝึกงานฝึกงาน

การศกึษาดว้ยตนเองการศกึษาดว้ยตนเอง สอนเสรมิสอนเสรมิ

ไมม่ ีไมม่ ี 180 ชวัโมง 180 ชวัโมง ไมม่ ีไมม่ ี ตามความตอ้งการของนักศกึษา ตามความตอ้งการของนักศกึษา 

3.3. จาํนวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบคุคลจาํนวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบคุคล

3 ชวัโมง/สปัดาห์3 ชวัโมง/สปัดาห์

หมวดท ี4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาหมวดท ี4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1. คณุธรรม จรยิธรรมคณุธรรม จรยิธรรม
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สถานะสถานะ ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.ตระหนักในคณุคา่ คณุธรรม จรยิธรรม เสยี1.ตระหนักในคณุคา่ คณุธรรม จรยิธรรม เสยี
สละ และซอืสตัยส์จุรติตามครรลองวถิคีวามพอสละ และซอืสตัยส์จุรติตามครรลองวถิคีวามพอ
เพยีง เพยีง 

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)
2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)
3. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)3. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)

1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

2.มวีนัิย ตรงตอ่เวลา และความรับผดิชอบตอ่2.มวีนัิย ตรงตอ่เวลา และความรับผดิชอบตอ่
ตนเองและสงัคม ตนเองและสงัคม 

1. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)1. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)
2. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential2. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential
Learning)Learning)

1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

3.มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทํา3.มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทํา
งานเป็นทมี และสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ได ้งานเป็นทมี และสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ได ้
อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)
2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)
3. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)3. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)

1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

4.เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผู ้4.เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผู ้
อนื รวมทังเคารพในคณุคา่และศักดศิรขีองอนื รวมทังเคารพในคณุคา่และศักดศิรขีอง
ความเป็นมนุษย ์ความเป็นมนุษย ์

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar) 1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม

5.เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่งๆ ของ5.เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่งๆ ของ
องคก์รและสงัคม องคก์รและสงัคม 

1. กจิกรรม1. กจิกรรม 1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม

6.มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพีคร ู6.มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพีคร ู 1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)
2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)
3. การสะทอ้นความคดิ (Reflective thinking)3. การสะทอ้นความคดิ (Reflective thinking)
4. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential4. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential
Learning)Learning)

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

2.2. ความรู ้ความรู ้

สถานะสถานะ ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มอีงคค์วามรูใ้นสาขาวชิาชพีครอูยา่งกวา้ง1.มอีงคค์วามรูใ้นสาขาวชิาชพีครอูยา่งกวา้ง
ขวางและเป็นระบบสามารถวเิคราะหปั์ญหา ขวางและเป็นระบบสามารถวเิคราะหปั์ญหา 

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)
2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)
3. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential3. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential
Learning)Learning)

1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
2. การประเมนิผลงาน/บทเรยีนทถีอด2. การประเมนิผลงาน/บทเรยีนทถีอด
ประสบการณ์จากนักศกึษาประสบการณ์จากนักศกึษา
3. การเขา้ชนัเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม3. การเขา้ชนัเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม
4. การสอบปลายภาค4. การสอบปลายภาค

2.ตระหนักรูห้ลักการและทฤษฎใีนองคค์วามรูท้ี2.ตระหนักรูห้ลักการและทฤษฎใีนองคค์วามรูท้ี
เกยีวขอ้งกบัวชิาชพีคร ูเกยีวขอ้งกบัวชิาชพีคร ู

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)
2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)
3. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)3. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)
4. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential4. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential
Learning)Learning)

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

3.มคีวามเขา้ใจเกยีวกบัความกา้วหนา้ของ3.มคีวามเขา้ใจเกยีวกบัความกา้วหนา้ของ
วชิาชพีคร ูวชิาชพีคร ู

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)
2. การสะทอ้นความคดิ (Reflective thinking)2. การสะทอ้นความคดิ (Reflective thinking)

1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
2. การสอบปลายภาค2. การสอบปลายภาค

4.มคีวามรูแ้ละเห็นความสําคัญของการใชง้าน4.มคีวามรูแ้ละเห็นความสําคัญของการใชง้าน
วจิัย เพอืแกปั้ญหาและการตอ่ยอดองคค์วามรู ้วจิัย เพอืแกปั้ญหาและการตอ่ยอดองคค์วามรู ้

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)
2. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential2. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential
Learning)Learning)

1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถานะสถานะ ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มกีระบวนการคดิทเีป็นระบบ  คดิอยา่งมี1.มกีระบวนการคดิทเีป็นระบบ  คดิอยา่งมี
วจิารณญาณ วจิารณญาณ 

1. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)1. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)
2. การสะทอ้นความคดิ (Reflective thinking)2. การสะทอ้นความคดิ (Reflective thinking)

1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

2.พัฒนาองคค์วามรูท้เีนน้กระบวนการวจัิยและ2.พัฒนาองคค์วามรูท้เีนน้กระบวนการวจัิยและ
การมสีว่นรว่มในบรบิทการศกึษา การมสีว่นรว่มในบรบิทการศกึษา 

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)
2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)

1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

3.สามารถวเิคราะหแ์ละใชว้จิารณญาณในการ3.สามารถวเิคราะหแ์ละใชว้จิารณญาณในการ
ตัดสนิเกยีวกบัการจัดการเรยีนการสอนและการตัดสนิเกยีวกบัการจัดการเรยีนการสอนและการ
พัฒนาผูเ้รยีนและสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูห้รอืนวัตพัฒนาผูเ้รยีนและสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูห้รอืนวัต
กรรมไปใชใ้นการพัฒนาตนเอง การจัดการเรยีนกรรมไปใชใ้นการพัฒนาตนเอง การจัดการเรยีน
การสอนและผูเ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ การสอนและผูเ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar) 1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
2. การสอบปลายภาค2. การสอบปลายภาค

TQF http://reg2.npru.ac.th/wwwtqf/coursespecinline.aspx?pagemo...

3 จาก 8 26/10/2561 16:09



4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สถานะสถานะ ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.พัฒนาทักษะในการสรา้งสมัพันธภาพระหวา่ง1.พัฒนาทักษะในการสรา้งสมัพันธภาพระหวา่ง
ผูเ้รยีนกบัผูม้สีว่นเกยีวขอ้งอยา่งเป็นผูเ้รยีนกบัผูม้สีว่นเกยีวขอ้งอยา่งเป็น
กลัยาณมติร กลัยาณมติร 

1. การใชก้รณีศกึษา (Case)1. การใชก้รณีศกึษา (Case)
2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)
3. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative3. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative
learning)learning)

1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

2.มคีวามเป็นผูนํ้าและผูต้ามในการทํางานเป็น2.มคีวามเป็นผูนํ้าและผูต้ามในการทํางานเป็น
ทมีรวมทังมสีว่นชว่ยและเออืตอ่การแกปั้ญหาทมีรวมทังมสีว่นชว่ยและเออืตอ่การแกปั้ญหา
ในกลุม่ไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ในกลุม่ไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar) 1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม

3.มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรคใ์นการวเิคราะห์3.มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรคใ์นการวเิคราะห์
ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมบนพนืฐานของตนเองปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมบนพนืฐานของตนเอง
และของกลุม่ และของกลุม่ 

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)
2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

4.รับผดิชอบในการเรยีนอยา่งตอ่เนอืง รวมทัง4.รับผดิชอบในการเรยีนอยา่งตอ่เนอืง รวมทัง
พัฒนาตนเองและวชิาชพีคร ูพัฒนาตนเองและวชิาชพีคร ู

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)
2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม

5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถานะสถานะ ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มทีักษะการสอืสารทังการพดู การฟัง การ1.มทีักษะการสอืสารทังการพดู การฟัง การ
อา่น การแปล และการเขยีน โดยการทํารายงานอา่น การแปล และการเขยีน โดยการทํารายงาน
และนําเสนอในชนัเรยีน และนําเสนอในชนัเรยีน 

1. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)1. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)
2. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential2. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential
Learning)Learning)

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

2.มทีักษะการสบืคน้ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยี2.มทีกัษะการสบืคน้ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ สารสนเทศ 

1. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)1. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice) 1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

3.ทกัษะการนําเสนอขอ้มลูโดยใชร้ปู3.ทกัษะการนําเสนอขอ้มลูโดยใชร้ปู
แบบ เครอืงมอื และเทคโนโลยทีเีหมาะสม แบบ เครอืงมอื และเทคโนโลยทีเีหมาะสม 

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar) 1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม

6.6. ทกัษะพสิยัทกัษะพสิยั

สถานะสถานะ ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกยีวกบัแนวคดิ หลกั1.มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกยีวกบัแนวคดิ หลกั
การ และทฤษฎทีเีกยีวขอ้งกบัการจัด  การการ และทฤษฎทีเีกยีวขอ้งกบัการจัด  การ
เรยีน การสอน การวัดประเมนิผล การบรหิารเรยีน การสอน การวัดประเมนิผล การบรหิาร
จัดการชนัเรยีน การบันทกึและรายงานผล  การจัดการชนัเรยีน การบันทกึและรายงานผล  การ
จัดการเรยีนการสอน และการวจัิยในชนัเรยีน จัดการเรยีนการสอน และการวจัิยในชนัเรยีน 

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)
2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)
3. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential3. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential
Learning)Learning)

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
3. การสอบปลายภาค3. การสอบปลายภาค

2.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏบิตักิารส2.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏบิตักิารส
อน การบรหิารจัดการชนัเรยีน วดัและประเมนิอน การบรหิารจัดการชนัเรยีน วดัและประเมนิ
ผลการเรยีนรู ้บนัทกึและรายงานผลการจัดการผลการเรยีนรู ้บนัทกึและรายงานผลการจัดการ
เรยีนการสอน และทําวจิัยในชนัเรยีนเพอืพัฒนาเรยีนการสอน และทําวจิัยในชนัเรยีนเพอืพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศักยภาพของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)
2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)
3. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential3. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์(Experiential
Learning)Learning)

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
3. การสอบปลายภาค3. การสอบปลายภาค

3.) สามารถสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มทาง3.) สามารถสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพและบรรยากาศการเรยีนรูท้อีบอุน่ มันกายภาพและบรรยากาศการเรยีนรูท้อีบอุน่ มัน
คงปลอดภยั คงปลอดภยั 

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)
2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)

1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

4.ตระหนักถงึคณุคา่ของการนําแนวคดิ หลกั4.ตระหนักถงึคณุคา่ของการนําแนวคดิ หลกั
การ และทฤษฎทีเีกยีวขอ้งกบัการสอน การการ และทฤษฎทีเีกยีวขอ้งกบัการสอน การ
ประเมนิผล การบรหิารจัดการชนัเรยีน การประเมนิผล การบรหิารจัดการชนัเรยีน การ
บนัทกึและรายงานผลการจัดการเรยีนการสบนัทกึและรายงานผลการจัดการเรยีนการส
อน และการวจัิยในชนัเรยีนมาใชใ้นการพัฒนาอน และการวจัิยในชนัเรยีนมาใชใ้นการพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศักยภาพของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar) 1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
2. การสอบปลายภาค2. การสอบปลายภาค

หมวดที 5. แผนการสอนและการประเมนิผลหมวดท ี5. แผนการสอนและการประเมนิผล
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สปัดาสปัดา
หท์ีหท์ ี

หวัขอ้/รายละเอยีดหวัขอ้/รายละเอยีด จาํนวนชวัโมงจาํนวนชวัโมง วธิกีารสอนวธิกีารสอน กจิกรรมการกจิกรรมการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน

สอืและแหลง่สอืและแหลง่
การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ชนิงาน/ภาระชนิงาน/ภาระ
งานงาน

การประเมนิการประเมนิ
การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1 1 กระบวนการฝึกกระบวนการฝึก
ประสบการณว์ชิาชพีคร ูประสบการณว์ชิาชพีคร ู

0 0 12 12 1. การบรรยาย1. การบรรยาย 1. การเสรมิ1. การเสรมิ
สรา้งเจตคตทิดีีสรา้งเจตคตทิดีี
ตอ่การประกอบตอ่การประกอบ
วชิาชพีครูวชิาชพีครู
2. การจัด2. การจัด
กจิกรรมสรา้งกจิกรรมสรา้ง
ความถนัดถงึความถนัดถงึ
ความสําคญัของความสําคญัของ
การฝึกการฝึก
ประสบการณ์ประสบการณ์
วชิาชพีครูวชิาชพีครู
3. การบรรยาย3. การบรรยาย
เกยีวกบักระบวนเกยีวกบักระบวน
การฝึกการฝึก
ประสบการณ์ประสบการณ์
วชิาชพีคร ู วชิาชพีคร ู 

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

2 2 บคุลากรและผูเ้กยีวขอ้งบคุลากรและผูเ้กยีวขอ้ง
กบัการฝึกประสบการณ์กบัการฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ูวชิาชพีคร ู

0 0 12 12 1. การอภปิราย1. การอภปิราย
2. การสอนแบบ2. การสอนแบบ
สมัมนาสมัมนา
(Seminar)(Seminar)

การอภปิรายการอภปิราย
และสมัมนาและสมัมนา
เกยีวกบับคุคลทีเกยีวกบับคุคลที
เกยีวขอ้งกบัการเกยีวขอ้งกบัการ
ฝึกประสบการณ์ฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ูวชิาชพีคร ู

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การประเมนิ2. การประเมนิ
กระบวนการทํากระบวนการทํา
งาน/บทบาทในงาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

3 3 แนวทางการปฏบิตัตินในแนวทางการปฏบิตัตินใน
การฝึกประสบการณ์การฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ูวชิาชพีคร ู

0 0 12 12 1. การสอนแบบ1. การสอนแบบ
สมัมนาสมัมนา
(Seminar)(Seminar)
2. การใชก้รณี2. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

การวเิคราะห์การวเิคราะห์
กรณีศกึษา กรณีศกึษา 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. VDO2. VDO

แผนผังความคดิแผนผังความคดิ
การวางตนขณะการวางตนขณะ
ปฏบิตังิานฝึกปฏบิตังิานฝึก
ประสบการณ์ประสบการณ์
วชิาชพีคร ูวชิาชพีคร ู

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การประเมนิ2. การประเมนิ
กระบวนการทํากระบวนการทํา
งาน/บทบาทในงาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
3. การสอบ3. การสอบ
ปลายภาคปลายภาค

4 4 การบรหิารงานวชิาการการบรหิารงานวชิาการ
และหลักสตูร และหลักสตูร 

0 0 12 12 1. การสอนแบบ1. การสอนแบบ
สมัมนาสมัมนา
(Seminar)(Seminar)
2. การสะทอ้น2. การสะทอ้น
ความคดิความคดิ
(Reflective(Reflective
thinking)thinking)
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
แบบรว่มมอืแบบรว่มมอื
(Cooperative(Cooperative
learning)learning)

เชญิครวูชิาการเชญิครวูชิาการ
ในสถานศกึษาในสถานศกึษา
มาแลกเปลยีนมาแลกเปลยีน
เรยีนรูเ้กยีวกบัเรยีนรูเ้กยีวกบั
การบรหิารงานการบรหิารงาน
วชิาการและวชิาการและ
หลกัสตูร หลกัสตูร 

1. Power1. Power
PointPoint
2. VDO2. VDO

การเขยีนบนัทกึการเขยีนบนัทกึ
การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การสอบ2. การสอบ
ปลายภาคปลายภาค

5 5 การจัดทําแผนการการจัดทําแผนการ
จัดการเรยีนรู ้จัดการเรยีนรู ้

0 0 12 12 1. การฝึกปฏบิตั ิ1. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

การฝึกปฏบิัติการฝึกปฏบิัติ
การจัดทําแผนการจัดทําแผน
การจัดการเรยีนการจัดการเรยีน
รู ้รู ้

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

แผนการจัดการแผนการจัดการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

1. การประเมนิ1. การประเมนิ
กระบวนการทํากระบวนการทํา
งาน/บทบาทในงาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
2. การสอบ2. การสอบ
ปลายภาคปลายภาค

6 6 การทดลองจัดการเรยีนรู ้การทดลองจัดการเรยีนรู ้
ในช ้นัเรยีน ในช ้นัเรยีน 

0 0 12 12 1. การฝึกปฏบิตั ิ1. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)
2. การสะทอ้น2. การสะทอ้น
ความคดิความคดิ
(Reflective(Reflective
thinking)thinking)
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ผา่นผา่น
ประสบการณ์ประสบการณ์
(Experiential(Experiential
Learning)Learning)

ทดลองจัดการทดลองจัดการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

1. VDO1. VDO รายงานการรายงานการ
วเิคราะหต์นเองวเิคราะหต์นเอง
เกยีวกบัการเกยีวกบัการ
ทดลองสอน ทดลองสอน 

1. การประเมนิ1. การประเมนิ
กระบวนการทํากระบวนการทํา
งาน/บทบาทในงาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

7 7 การทดลองจัดการเรยีนรู ้การทดลองจัดการเรยีนรู ้
ในช ้นัเรยีน ในช ้นัเรยีน 

0 0 12 12 1. การฝึกปฏบิตั ิ1. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)
2. การสะทอ้น2. การสะทอ้น
ความคดิความคดิ
(Reflective(Reflective
thinking)thinking)
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้

ทดลองจัดการทดลองจัดการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

รายงานการรายงานการ
วเิคราะหต์นเองวเิคราะหต์นเอง
เกยีวกบัการเกยีวกบัการ
ทดลองสอน ทดลองสอน 

1. การประเมนิ1. การประเมนิ
กระบวนการทํากระบวนการทํา
งาน/บทบาทในงาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
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สปัดาห์สปัดาห์
ทีที

หวัขอ้/รายละเอยีดหวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโมงจํานวนชวัโมง วธิกีารสอนวธิกีารสอน กจิกรรมการกจิกรรมการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน

สอืและแหลง่สอืและแหลง่
การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ชนิงาน/ภาระชนิงาน/ภาระ
งานงาน

การประเมนิการประเมนิ
การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

ผา่นผา่น
ประสบการณ์ประสบการณ์
(Experiential(Experiential
Learning)Learning)

8 8 การทดลองจัดการเรยีนรู ้การทดลองจัดการเรยีนรู ้
ในสถานการณ์จรงิ ในสถานการณ์จรงิ 

0 0 12 12 1. การฝึกปฏบิตั ิ1. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)
2. การเรยีนรู ้2. การเรยีนรู ้
ผา่นผา่น
ประสบการณ์ประสบการณ์
(Experiential(Experiential
Learning)Learning)

ทดลองจัดการทดลองจัดการ
เรยีนรูใ้นสถานเรยีนรูใ้นสถาน
ศกึษาขนัพนืศกึษาขนัพนื
ฐาน ฐาน 

1. Power1. Power
PointPoint

รายงานการรายงานการ
วเิคราะหต์นเองวเิคราะหต์นเอง
เกยีวกบัการเกยีวกบัการ
ทดลองสอน ทดลองสอน 

1. การประเมนิ1. การประเมนิ
กระบวนการทํากระบวนการทํา
งาน/บทบาทในงาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
2. การประเมนิ2. การประเมนิ
การวพิากษ์/การการวพิากษ์/การ
นําเสนอผลงานนําเสนอผลงาน
3. การสอบ3. การสอบ
ปลายภาคปลายภาค

9 9 การทดลองจัดการเรยีนรู ้การทดลองจัดการเรยีนรู ้
ในสถานการณ์จรงิ ในสถานการณ์จรงิ 

0 0 12 12 1. การฝึกปฏบิตั ิ1. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)
2. การเรยีนรู ้2. การเรยีนรู ้
ผา่นผา่น
ประสบการณ์ประสบการณ์
(Experiential(Experiential
Learning)Learning)

ทดลองจัดการทดลองจัดการ
เรยีนรูใ้นสถานเรยีนรูใ้นสถาน
ศกึษาขนัพนืศกึษาขนัพนื
ฐาน ฐาน 

1. Power1. Power
PointPoint

รายงานการรายงานการ
วเิคราะหต์นเองวเิคราะหต์นเอง
เกยีวกบัการเกยีวกบัการ
ทดลองสอน ทดลองสอน 

1. การประเมนิ1. การประเมนิ
กระบวนการทํากระบวนการทํา
งาน/บทบาทในงาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
2. การประเมนิ2. การประเมนิ
การวพิากษ์/การการวพิากษ์/การ
นําเสนอผลงานนําเสนอผลงาน
3. การสอบ3. การสอบ
ปลายภาคปลายภาค

10 10 การทดลองจัดการเรยีนรู ้การทดลองจัดการเรยีนรู ้
ในสถานการณ์จรงิ ในสถานการณ์จรงิ 

0 0 12 12 1. การฝึกปฏบิตั ิ1. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)
2. การเรยีนรู ้2. การเรยีนรู ้
ผา่นผา่น
ประสบการณ์ประสบการณ์
(Experiential(Experiential
Learning)Learning)

ทดลองจัดการทดลองจัดการ
เรยีนรูใ้นสถานเรยีนรูใ้นสถาน
ศกึษาขนัพนืศกึษาขนัพนื
ฐาน ฐาน 

รายงานการรายงานการ
วเิคราะหต์นเองวเิคราะหต์นเอง
เกยีวกบัการเกยีวกบัการ
ทดลองสอน ทดลองสอน 

1. การประเมนิ1. การประเมนิ
กระบวนการทํากระบวนการทํา
งาน/บทบาทในงาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
2. การประเมนิ2. การประเมนิ
ผลงาน/บทเรยีนผลงาน/บทเรยีน
ทถีอดทถีอด
ประสบการณ์ประสบการณ์
จากนักศกึษาจากนักศกึษา
3. การสอบ3. การสอบ
ปลายภาคปลายภาค

11 11 กระบวนการวัดและกระบวนการวัดและ
ประเมนิผล ประเมนิผล 

0 0 12 12 1. การสอนแบบ1. การสอนแบบ
สมัมนาสมัมนา
(Seminar)(Seminar)
2. การฝึกปฏบิตั ิ2. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

การสมัมนาเกยีวการสมัมนาเกยีว
กบักระบวนการกบักระบวนการ
วดัและประเมนิวดัและประเมนิ
ผล ผล 

1. Power1. Power
PointPoint

การวเิคราะห์การวเิคราะห์
แบบทดสอบ แบบทดสอบ 

1. การประเมนิ1. การประเมนิ
กระบวนการทํากระบวนการทํา
งาน/บทบาทในงาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
2. การสอบ2. การสอบ
ปลายภาคปลายภาค

12 12 กระบวนการวัดและกระบวนการวัดและ
ประเมนิผล ประเมนิผล 

0 0 12 12 1. การสอนแบบ1. การสอนแบบ
สมัมนาสมัมนา
(Seminar)(Seminar)
2. การใชก้รณี2. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)
3. การฝึกปฏบิตั ิ3. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)
4. การเรยีนรู ้4. การเรยีนรู ้
ผา่นผา่น
ประสบการณ์ประสบการณ์
(Experiential(Experiential
Learning)Learning)

การสมัมนาเกยีวการสมัมนาเกยีว
กบักระบวนการกบักระบวนการ
วดัและประเมนิวดัและประเมนิ
ผล ผล 

1. Power1. Power
PointPoint

แบบรายงานการแบบรายงานการ
เรยีนรูก้ารวดัเรยีนรูก้ารวดั
ผล ผล 

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การประเมนิ2. การประเมนิ
กระบวนการทํากระบวนการทํา
งาน/บทบาทในงาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
3. การสอบ3. การสอบ
ปลายภาคปลายภาค

13 13 สอืการเรยีนรู ้สอืการเรยีนรู ้ 0 0 12 12 1. การสอนแบบ1. การสอนแบบ
สมัมนาสมัมนา
(Seminar)(Seminar)
2. การใชก้รณี2. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)
3. การใชเ้กม3. การใชเ้กม
(Game)(Game)
4. การฝึกปฏบิตั ิ4. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

การสมัมนาเกยีวการสมัมนาเกยีว
กบัการเลอืกใช ้กบัการเลอืกใช ้
เลอืกการเรยีนรู ้เลอืกการเรยีนรู ้

1. Power1. Power
PointPoint
2. VDO2. VDO

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การสอบ2. การสอบ
ปลายภาคปลายภาค

14 14 การวจัิยแกปั้ญหาผู ้การวจัิยแกปั้ญหาผู ้
เรยีน เรยีน 

0 0 12 12 1. การใชก้รณี1. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

กรณีศกึษางานกรณีศกึษางาน
วจิัยในชนัเรยีน วจิัยในชนัเรยีน 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

1. การประเมนิ1. การประเมนิ
กระบวนการทํากระบวนการทํา
งาน/บทบาทในงาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
2. การสอบ2. การสอบ
ปลายภาคปลายภาค

15 15 การจัดทําโครงงานการจัดทําโครงงาน
วชิาการในสถานศกึษา วชิาการในสถานศกึษา 

0 0 12 12 1. การสอนแบบ1. การสอนแบบ
สมัมนาสมัมนา

กรณีศกึษาการกรณีศกึษาการ
จัดทําโครงงานจัดทําโครงงาน

1. Power1. Power
PointPoint

โครงงานโครงงาน
วชิาการ วชิาการ 

1. การประเมนิ1. การประเมนิ
กระบวนการทํากระบวนการทํา
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สปัดาห์สปัดาห์
ทีที

หวัขอ้/รายละเอยีดหวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโมงจํานวนชวัโมง วธิกีารสอนวธิกีารสอน กจิกรรมการกจิกรรมการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน

สอืและแหลง่สอืและแหลง่
การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ชนิงาน/ภาระชนิงาน/ภาระ
งานงาน

การประเมนิการประเมนิ
การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

(Seminar)(Seminar)
2. การฝึกปฏบิตั ิ2. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)
3. การสะทอ้น3. การสะทอ้น
ความคดิความคดิ
(Reflective(Reflective
thinking)thinking)
4. การเรยีนรู ้4. การเรยีนรู ้
ผา่นผา่น
ประสบการณ์ประสบการณ์
(Experiential(Experiential
Learning)Learning)

วชิาการในสถานวชิาการในสถาน
ศกึษา ศกึษา 

2. VDO2. VDO งาน/บทบาทในงาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

รวมรวม 180.00180.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมทีกจิกรรมที งานทใีชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานทใีชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ปีระเมนิสปัดาหท์ปีระเมนิ คะแนนคะแนน สดัสว่นการประเมนิสดัสว่นการประเมนิ

1 1 การสงัเกตพฤตกิรรม การสงัเกตพฤตกิรรม 1-15 1-15 10.00 10.00 10.00 10.00 

2 2 การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทําการประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรม กจิกรรม 

1-15 1-15 50.00 50.00 50.00 50.00 

3 3 การประเมนิผลงาน/บทเรยีนทถีอดประสบการณ์การประเมนิผลงาน/บทเรยีนทถีอดประสบการณ์
จากนักศกึษา จากนักศกึษา 

5-10 5-10 20.00 20.00 20.00 20.00 

4 4 การเขา้ชนัเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม การเขา้ชนัเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม 1-15 1-15 5.00 5.00 5.00 5.00 

5 5 การสอบปลายภาค การสอบปลายภาค 16 16 15.00 15.00 15.00 15.00 

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00

หมวดท ี6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนหมวดท ี6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกั

คูม่อืคูม่อืการเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูการเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู

2.2. เอกสารและขอ้มลูสําคญัเอกสารและขอ้มลูสําคญั

หนังสอืเกยีวกบัหลักการจัดการเรยีนรู ้หนังสอืเกยีวกบัหลักการจัดการเรยีนรู ้

หนังสอืเกยีวกบัการวัดผลการศกึษาหนังสอืเกยีวกบัการวัดผลการศกึษา

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขนัพนืฐานพ.ศ.2551หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขนัพนืฐานพ.ศ.2551

หมวดท ี7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาหมวดท ี7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

-  การสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน-  การสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน
-  การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน-  การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน
-  แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู-  แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู
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2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

-  การสงัเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน-  การสงัเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน
-  ผลการแลกเปลยีนเรยีนรู ้-  ผลการแลกเปลยีนเรยีนรู ้
-  การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้-  การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

  สมัมนาการจัดการเรยีนการสอน  สมัมนาการจัดการเรยีนการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.14.1 การทวนผลสมัฤทธโิดยนกัศกึษาการทวนผลสมัฤทธโิดยนกัศกึษา

การสุม่ถามความคดิเห็นการสุม่ถามความคดิเห็น

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธโิดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธโิดยอาจารยผ์ูส้อน

1. การสมัภาษณ์นักศกึษาแบบสุม่1. การสมัภาษณ์นักศกึษาแบบสุม่

5.5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

  ปรับปรงุรายวชิาทกุปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธติามขอ้ 4  ปรับปรงุรายวชิาทกุปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธติามขอ้ 4

6.6. แผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยัแผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยั

การพัฒนารายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัหลักสตูรสถานศกึษาการพัฒนารายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัหลักสตูรสถานศกึษา
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