บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่ อว วันที่ 27 กรกฏาคม 2564

โทร. 4022

เรื่อง

แจ้งแนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา/ อาจารย์นิเทศก์สถานศึกษา/ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขต
ออกเป็นวงกว้างและกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะ
กรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สถาบันอุดมศึกษาปรับรูปแบบการเรีย นการสอน โดยเน้น
การเรี ย นการสอนรู ป แบบออนไลน์ ห รือ แบบผสมผสาน และปรับ วิ ธีก ารวั ด ประเมิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ เพื่อให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่องและมิให้เกิดผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษา ตลอดจนจาก
การสัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2564 ทางฝ่ายฝึกประสบการณ์วิช าชีพครูได้รวบรวมผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา
ตลอดจนปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่ามีทั้งนักศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ตาม
แนวปฏิบัติของโรงเรียน และมี นักศึกษาที่ไม่สามารถปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากโรงเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบ on hand ตลอดจนมีอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ข้อกฎหมาย
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พ.ศ.2547 มาตรา 36 ให้ ค ณบดี
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในคณะ
ข้อเสนอ/ความเห็น
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ข องนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ เป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร์จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติดังนี้
1. รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 5

-21.1 นักศึกษาออกฝึ กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามปกติ โดยปฏิบัติตนตามแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกฯ และปฏิบัติตนตามมาตรการในการควบคุมป้องกัน เฝ้า
ระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
และให้นักศึกษาติดต่อประสานงานกับครูพี่เลี้ยง และสถานศึกษาที่ออกฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนร่วมกัน
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1.2 ขอความอนุ เคราะห์ อ าจารย์ นิ เทศสถานศึ ก ษา/ครู พี่ เลี้ ย งติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านของ
นักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ในส่วนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน กรณี ที่นักศึกษาสามารถจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ สามารถนัดหมายเพื่อเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษา
แต่ถ้าหากโรงเรียนที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนจัดการเรี ยนการสอนแบบ on hand ให้นักศึกษาจัดทา
คลิป วิดีโอการสอน หรือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ในรายวิชาตามตารางสอนที่
ตนเองได้รับมอบหมายตามสาขาวิชาเอก พร้อมจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งให้อาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
และครูพี่เลี้ยงเพื่อประกอบการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยคลิปวิดีโอหรือการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ต้องแสดงวิธีการจัดการเรียนการสอนให้ครบกระบวนการ
1.3 ภาระงานที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ประกอบไปด้ ว ยการจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ การจั ด
ทาการศึกษารายกรณี การจัดทาโครงการพัฒนาผู้เรียน การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน การเขียนบันทึกอนุทิน
ให้นักศึกษาปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
1.3.1 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้นักศึกษาจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ตามตาราง
ทีน่ ักศึกษาได้รับมอบหมายตามปกติ
1.3.2 การจัดทาการศึกษารายกรณี นักศึกษาที่สามารถติดต่อกับนักเรี ยนที่ศึกษาราย
กรณี ได้ ให้ นั กศึ ก ษาจั ด ท าการศึ กษารายกรณี ต ามปกติ โดยปรับ เปลี่ ย นวิธีก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ให้
เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ แต่หากนักศึกษาไม่ สามารถติดต่อกับนักเรียนที่สอนได้ ให้อาจารย์
นิเทศก์มหาวิทยาลัยพิจารณาให้นักศึกษานาเสนอการจาลองการจัดทาการศึกษารายกรณี เพื่ออธิบาย
หลักการ วิธีการในการเลือกผู้เรียนสาหรับศึกษารายกรณี วิธีการวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการสรุปผล การช่วยเหลือและติดตามผล ให้นักศึกษานาเสนอให้เห็นถึงวิธีการ
จัดทาการการศึกษารายกรณีให้เห็น ชัดเจนเป็นรูปธรรม นักศึกษาต้องสามารถอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยให้อาจารย์พิจารณาถึงความเข้าใจ การนาไปปรับใช้เมื่อเข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษา
1.3.3 การจัดทาโครงการพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ สามารถ
ติดต่ อสื่ อสารกับ นั กเรีย นที่ส อนได้ ให้ นัก ศึกษาจัดท าโครงการพั ฒ นาผู้ เ รียนตามปกติ โดยปรับเปลี่ ย น
รูปแบบการจัดทาโครงการให้ เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ แต่หากนักศึกษาไม่สามารถติดต่อกับ
นักเรียนได้ ให้นักศึกษาจัดทาโครงการพัฒนาโรงเรียน โดยอาจปรับเป็นโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้

โครงการที่เป็นโครงการตามแผนงานของโรงเรียนแต่นักศึกษาต้องปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมประเด็นของโครงการ
เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาของตนเอง
1.3.4 การจั ดท าแฟ้ มสะสมผลงาน ให้ นักศึกษาจัดทาแฟ้ มสะสมผลงานตามปกติ โดย
จัดทาเป็นรูปแบบไฟล์ เอกสาร ตามหัวข้อที่ฝ่ายฝึกฯ ได้ให้แบบฟอร์ มไป ทั้งนี้นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน
ในบางหัวข้อที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ อาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัยประเมินแฟ้มสะสมผลงานตามบริบทและ
สถานการณ์การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาแต่ละคน
1.3.5 การเขียนบันทึกอนุทิน ให้นักศึกษาบันทึกอนุทินตามปกติ โดยให้เขียนถึงกิจกรรม
ภาระงานที่ได้รับ ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการจัดการเรี ยนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด สิ่งที่ได้รับ
รวมถึงความรู้สึกนึกคิดตลอดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2. การบันทึกการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (5 ปี) แบบประเมินสาหรับอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน ครูพี่เลี้ยง ฝ่ายฝึกฯ จะนาแบบประเมินไปไว้ที่
หน้าเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ หัวข้องานวิชาการ งานฝึกประสบการณ์ และในส่วนการน าส่งผลการ
ประเมิน คณะครุศ าสตร์จะจั ดทาช่องทางการส่งผลการประเมิน (เมื่อดาเนิน การเรียบร้อยจะแจ้งให้
โรงเรียนทราบอีกครั้ง)
3. ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตาม ทางคณะครุศาตร์จะแจ้งให้คณาจารย์ทราบอีกครั้ง เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

