ขอบขายการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 : ขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป
(ฝกสอน)
(PROF 105) Internship 2
ขอบขายการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ผลลัพธการเรียนรู
1. ปฏิบัติหนาที่ครูโดยแสดงพฤติกรรมและทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการสอนไดอยางดี
2. แกปญ
 หาและพัฒนางานการจัดการเรียนรูไดอยางมืออาชีพ
3. นําเสนอผลการปฏิบัติการจัดการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของตนไดอยาง
เปนระบบ
สาระการเรียนรู
1. ทฤษฎีและหลักการที่บูรณาการปฏิบัติการจัดการเรียนรูจากทุกชุดวิชา
2. มาตรฐานการเรียนรู
3. สาระการเรียนรูตามกลุมสาระ
4. กระบวนการจัดการเรียนรู
5. การวิจัยในชั้นเรียน
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เปนจริงและที่ควรจะเปน
7. หลักการวิเคราะหขอดี ขอดอย
การจัดการเรียนรู
1. ปฏิบัติงานครูและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการสอนโดยใชเวลาปฏิบัติการสอนไมเกินครึ่งหนึ่ง
ของครูประจําการและใชเวลาเพื่อเตรียมการจัดการเรียนรูอยางนอย 2 เทาของเวลาปฏิบัติงานสอน
2. นําปญหาการเรียนรูของผูเรียนจากภาคเรียนที่แลวมาวางแผนและดําเนินการแกไขอยางเปนระบบ
ในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการสอนของตน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม และ
มีการเผยแพรสูประชาคมวิชาชีพครู
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ขอบขายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
1. งานดานการสอน
1.1 นักศึกษามีเวลาสอน อยางนอย 10 ชั่วโมง/สัปดาห และไมควรเกิน 12
ชั่วโมง/สัปดาห (1 คาบ ที่ใชเวลาไมนอยกวา 50 นาที ใหนับเปน 1 ชั่วโมง)
1.2 นักศึกษาตองสอนในรายวิชาโท หรือวิชาอื่นที่นักศึกษาสามารถสอนไดและ
ทางโรงเรียนเห็นวาเหมาะสม (ตองสอนรายวิชาตรงกับโปรแกรมวิชาเอกอยาง
นอย 1 รายวิชา)
1.3 การปฏิบัติ/นักศึกษา นักศึกษาหลักสูตร ค.บ. 5ป ตองฝกประสบการณ ฯ 16
– 20 สัปดาห
1.4 นักศึกษาภาคปกติ/นักศึกษา กศ.ป. ประเภท 1 และนักศึกษา กศ.ป. ประเภท 3
ตองปฏิบัติงานสอนและหนาที่อื่นทุกวัน ยกเวนวันหยุดราชการ
1.5 นักศึกษา กศ.ป. ประเภท 2 การไปปฏิบัติการสอนใหเปนไปตามขอตกลง
ระหวางโรงเรียนกับนักศึกษา แตทั้งนี้ไมนอยกวาสัปดาหละ 2 วัน และมี
ชั่วโมงสอนไมนอยกวา 10 ชั่วโมง/สัปดาห
1.6 นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจะตองทําการสอนนักเรียนระดับอนุบาล
หรือการศึกษาปฐมวัย
สําหรับนักศึกษา กศ.ป. ประเภท 1 อนุญาตใหฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ทีโ่ รงเรียน
ตนสังกัดได โดยควรสอนในรายวิชาที่ตรงหรือใกลเคียงกับวิชาเอกให มากที่สุด
การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษาจะตองเขียนกําหนดการสอนทุกรายวิชาทีส่ อนจนถึงสัปดาหสุดทายของการฝก
ปฏิบัติงานสอนฯ ใหเสร็จสิ้นกอนลงมือเขียนแผนการสอน และเขียนแผนการสอน
ลวงหนาใหอาจารยพี่เลี้ยงตรวจสอบกอนสอนจริงอยางนอย 1 สัปดาห
2. นักศึกษาจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามลําดับขั้นตอนใหสอดคลองกับ
แผนการสอน
3. นักศึกษาจะตองจัดทําสมุดประเมินรายวิชาตาง ๆ ที่สอน
2. งานโครงการพัฒนาโรงเรียนชุมชน
นักศึกษาตองรวมมือกันจัดทําโครงการ เพื่อพัฒนาโรงเรียนหรือชุมชน เชน ดานวิชาการ
อาคารสถานที่ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ฯลฯ โรงเรียนละ 1 โครงการ (ถาเปนไปไดควรเปนโครงการ
พัฒนานักเรียนโดยตรง หรือเปนงานวิชาการ) จุดมุงหมายที่ใหนักศึกษาจัดทําโครงการ เพื่อฝกให
นักศึกษารูจักคิดวางแผนอยางมีระบบในการทํางาน รูจักเขียนและนําเสนอโครงการที่เปนประโยชนตอ
โรงเรียนและชุมชน สามารถดําเนินงานตามโครงการ
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ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหนักศึกษาสมัครสมานสามัคคีกันใน
การทํางาน ทั้งนี้เมื่อดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแลวใหรวบรวมหลักฐานการดําเนินงาน รายงานผล
โครงการแลวเย็บเปนรูปเลมสงมหาวิทยาลัย
3. งานจัดปายนิเทศและการผลิตสื่อการเรียนการสอน
นักศึกษาจะตองจัดปายนิเทศตาง ๆ เชน ปายนิเทศสงเสริมดานวิชาการหรือดานอื่น ๆ อยาง
สม่ําเสมอ เปนประโยชนและทันเหตุการณ และตองจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่สามารถนําไปใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนไดอยางดีและเหมาะสมกับเนื้อหา มีความคงทนถาวรสามารถเก็บไวใชเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนของอาจารยในโรงเรียนไดอีก การจัดปายนิเทศนักศึกษาจะตองจัดอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง
4. งานกิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมนักเรียนเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดรวมกลุมกันปฏิบัติงานตาง ๆ เชน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผูบําเบ็ญประโยชน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม แนะแนว
กิจกรรมสงเสริมอาชีพอิสระในโรงเรียน กิจกรรมสงเสริมการเกษตร กิจกรรมสงเสริมสหกรณ กิจกรรม
สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมใชหองสมุด กิจกรรมกีฬา กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
อื่น ๆ
จุดมุงหมายงานกิจกรรมนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน
ประเภทตาง ๆ เปนตน สามารถเขารวมกิจกรรมนั้น ๆ ได และเพื่อฝกนักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ทํางาน
5. งานอื่น ๆ
เปนงานที่ทางโรงเรียนมอบหมายนักศึกษา เชน งานครูประจําชั้น งานครูเวรประจําวัน งาน
ธุรการตาง ๆ เปนตน สามารถเขารวมกิจกรรมนั้น ๆ ได และเพื่อฝกนักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ทํางาน
การจัดกิจกรรม
การจัดฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกิจกรรมหลักที่
ตองดําเนินการและขอความรวมมือจากโรงเรียนฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ดังนี้
1) การเตรียมการกอนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 : ฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป
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ภาคปกติ
1. ประชุมคณะกรรมการฝายฝกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 เพื่อพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนในเครือขายและวางแผนปฏิบัติงาน
2. ใหนักศึกษาเลือกโรงเรียนในเครือขาย โดย
พิจารณาตามความเหมาะสม
3. มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อให
เขาใจขอบขายภารกิจ บทบาท หนาที่ ปฏิทิน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4. โรงเรียนจัดปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให
นักศึกษาทราบสภาพทั่วไปของโรงเรียน
บุคลากรที่เกี่ยวของ งานที่ตองรับผิดชอบ
กฎระเบียบและแนวปฏิบัติตาง ๆ

ภาค กศ.ป.
1. สํารวจความตองการนักศึกษาในการเลือก
โรงเรียนฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2. คณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู
พิจารณาความเหมาะสมของโรงเรียนที่นักศึกษา
แสดงความตองการเลือกไว
3. แจงหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังโรงเรียน
ที่ผานการพิจารณาเปนโรงเรียนฝกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 พรอมมอบคูมือการฝก
ปฏิบัติการสอนฯ
4. มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
(วัตถุประสงคเชนเดียวกับภาคปกติ)
5. โรงเรียนจัดปฐมนิเทศนักศึกษา (วัตถุประสงค
เชนเดียวกันกับภาคปกติ)

2) ขั้นดําเนินการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
นักศึกษาตองฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ตามขอบขายงานและภารกิจตาง ๆ ที่ทาง
โรงเรียนมอบหมาย โดยมีอาจารยพี่เลี้ยงเปนผูแนะนํา ดูแล ชวยเหลือนักศึกษา ทั้งทางดานเกี่ยวกับการ
สอน และการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ในโรงเรียน
3) การนิเทศนักศึกษา
ในชวงทีน่ กั ศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะไดรับการนิเทศทั้งจากอาจารยนิเทศ
ประจําโรงเรียน และอาจารยจากมหาวิทยาลัย
4) การสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
หลักฝกประสบการณฯ ประมาณ 1 เดือน (ตามกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน) นักศึกษาจะตอง
เขารวมประชุมกันที่มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน วิเคราะหและหาแนวทาง
แกปญหารวมกัน (อาจมีการเชิญอาจารยนิเทศประจําโรงเรียน หรืออาจารยพี่เลี้ยงเขารวมสัมมนาดวย)
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5) การสอบสอน
อาจารยพี่เลี้ยงและ / หรือ อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน หรืออาจารยที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร
โรงเรียน จะเปนผูสอบสอนนักศึกษา เพื่อสังเกตพฤติกรรมการสอนในชัน้ เรียนและสมรรถภาพในการ
สอนโดยใชแบบประเมินการสอบสอนของมหาวิทยาลัย
6) การปจฉิมนิเทศ
หลังเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาจะตองเขารับการปจฉิมนิเทศที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สรุปนําเสนอผลงาน และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ซึ่งจะชวยใหทราบจุดดอยจุดเดนตลอดจนแนวทางปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนาและยึดถือปฏิบัติตอไป
7) สรุปและประเมินผล
คณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูรวมกับอาจารยนิเทศกของมหาวิทยาลัยจะสรุปและ
ประเมินผลการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษา
เอกสารหลักที่เกี่ยวของ
1) คูมือการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2) แบบบันทึกการฝกปฏิบัติการสอน
3) บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา
4) ปฏิทินการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5) แบบเสนอโครงการพัฒนาโรงเรียนหรือชุมชน สําหรับนักศึกษา ปว.4
6) แบบบันทึกการนิเทศของอาจารยนิเทศจากมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2)
7) แบบประเมินผลการสอน สําหรับอาจารยพี่เลี้ยงหรือผูที่บริหารมอบหมาย ปว. 6
(อยู สวนหลังเอกสารหมายเลข 1)
8) แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สําหรับคณะกรรมการนิเทศ
ประจําโรงเรียน ปว.1 (อยูใ นสวนหนาของเอกสารหมายเลข 1)
9) แบบรายงานผลการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สําหรับนักศึกษา (ปว.3)
10) แบบฟอรมเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เชน
แบบขอฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 แบบจดหมายขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาเขารับการฝก ฯ
แบบสงนักศึกษาออกฝกฯ แบบรับรองการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เปนตน
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การวัดและประเมินผล
การวัด
1) จากการเขารวมกิจกรรมการปฐมนิเทศ การสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1
และ ปจฉิมนิเทศ 3 %
2) จากการนิเทศของอาจารยนิเทศมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2) 5 %
3) การผลิตสื่อการสอน 4 %
4) จากการนิเทศและการสอบสอนของอาจารยพี่เลี้ยง หรือบุคคลที่ผูบริหารมอบหมาย (ในการ
สอบสอนตามแบบประเมิน ในเอกสารหมายเลข 1 สวนหลัง) 10 %
5) จากการตรวจสมุดบันทึกแผนการสอน 27 %
6) จากแบบประเมินผลการฝกประสบการณของคณะกรรมการนิเทศประจําโรงเรียน (เอกสาร
หมายเลข 1) 40 %
7) จากโครงการพัฒนาโรงเรียนหรือชุมชน ปว. 4 (การรายงานผลโรงเรียน) 4 %
8) งานวิจยั 5 %
9) การรายงานผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ปว. 3) 2 %
เกฑณการประเมินผล
A
ดีเยี่ยม
B+ ดีมาก
B
ดี
C+ ดีพอใช
C
พอใช
D+ ออน
D
ออนมาก
E
ตก

90 – 100 %
85 – 89 %
80 – 84 %
75 – 79 %
70 – 74 %
65 – 69 %
60 – 64 %
0 – 59 %

หมายเหตุ
นักศึกษาที่ไดรับผลการประเมินคะแนนต่ํากวา C+ ถือวาไมผานการฝกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2
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ขอตกลงสําหรับนักศึกษาที่ออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
PROF 105 (Internship 2)
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คําชี้แจง เพื่อใหนักศึกษาทุกคนมีความเขาใจในภาระงานที่จะตองรับผิดชอบในระหวางการฝก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 คณะครุศาสตรจึงไดกําหนดแนวทางและขอตกลงใน
การปฏิบัติไวดังนี้
1. แผนการสอน
2. การสอบสอน
3. โครงการพัฒนาโรงเรียน
4. การทําวิจัย
5. การผลิตสื่อการสอน
6. การจัดปายนิเทศ
1. แผนการสอน
1.1 ใหนักศึกษาเขียนแผนการสอนใหตรงกับวิชาเอกที่นักศึกษากําลังศึกษาอยูในปจจุบัน
1.2 ใหนกั ศึกษาเขียนกําหนดการสอนใหครบทุกสัปดาหตลอดภาคเรียน
1.3 ใหนักศึกษาเขียนแผนการสอนในรายวิชาเอกตามที่สอนจริงใหครบ 10-12 คาบ/สัปดาห
1.4 ใหนกั ศึกษาเขียนกําหนดการสอนใหเสร็จกอนการเขียนแผนการสอน (การเขียนกําหนดการ
สอนตองศึกษาหลักสูตรของโรงเรียน)
1.5 นักศึกษาจะตองลงขอมูลในสวนหนาของแผนใหถูกตอง ชัดเจนและสมบูรณครบถวน
1.6 ลําดับหัวขอในแผนการสอนสามารถใหยึดตามรูปแบบของโรงเรียนได
1.7 หัวขอของแผนการสอนที่ควรมีในเบื้องตน ไดแก ขอมูลเบื้องตนของแผน, (เรื่อง, วัน เดือน
ป หองเรียน หรือชวงชั้น, เวลาที่สอน, จํานวนคาบ เปนตน) จุดประสงคของแผน, (มาตรฐานการ
เรียนรู ของโรงเรียน หรือ ของ สมศ.) สาระสําคัญ, เนือ้ หา, กิจกรรม, สื่อการสอน, การวัดผล
ประเมินผล, (ภาพรวม, รายบุคคล) บันทึกหลังการสอน, (ขอเสนอแนะ) เปนตน ถามีหัวขอมากกวา
ตามทีก่ าํ หนดไวกไ็ ด
1.8 ในกรณีที่มีเนื้อหาบางเรื่องใชเวลาในการสอนหลายคาบ (ชั่วโมง) เชน 6,8,10 คาบ ให
นักศึกษาแบงเนื้อหาเพื่อใหสอดคลองกับจํานวนคาบที่นักศึกษาเขาสอนในแตละครั้ง
(ไมตองการใหนักศึกษาเขียนแผนการสอน 1 แผน สามารถสอนไดหลายคาบติดตอกัน)
1.9 ในกรณีที่นักศึกษาใชแผนเดียวสอนหลายหอง เชน ม.1/1, 1/2, 1/3 , 1/4 , 1/5 ,
ใหนกั ศึกษาประเมินผลแยกหองดวย
1.10 การเริม่ ตนในการเขียนแผนแตละแผนควรเริม่ เขียนตามหนาทีก่ าํ หนดไวในแผน
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1.11 การเขียนแผนการสอน จุดประสงค กิจกรรม และการประเมินผลจะตองสอดคลองกัน
1.12 นักศึกษาจะตองเขียนแผนการสอนใหเสร็จลวงหนากอนสอน อยางนอย 1 สัปดาห
1.13 แผนการสอนทุกแผนจะตองผานการตรวจหรือพิจารณาจากอาจารยพี่เลี้ยงเปนเบื้องตน
อาจจะใหผูบริหารระดับตาง ๆ ตรวจเพิ่มเติมได
1.14 ถาแผนการสอนมีใบความรู ใบงาน มากๆ ใหรวบรวมเปนเลมตางหาก แลวสงรวมกับ
แผนการสอน
1.15 ถาแผนการสอนไมพอใหนักศึกษานําหลักฐาน (แผนเกาที่ไมพอ) มาขอเพิ่มที่ศูนยฝก
ประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร ได
2. การสอบสอน
2.1 ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ทุกคนสอบสอน 2 ครั้ง ภายในภาคเรียน
2.2 ใหทางโรงเรียนแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยงหรืออาจารยนิเทศก หรือผูที่ผูบริหารโรงเรียน
มอบหมายใหสอบสอน หรือคณะกรรมการรวมตามความเหมาะสม ดําเนินการสอบสอน ซึ่งเกณฑและ
รายละเอียดอยูใ นเอกสารหมายเลข 2 ( สวนหลัง)
2.3 ใหนักศึกษาแจงทางโรงเรียนใหทราบกอนสอบสอน การสอบสอนครั้งที่ 1 ควรอยูในชวง 2
เดือนแรก และการสอบสอนครั้งที่ 2 ควรอยูในชวง 2 เดือนหลัง
3. โครงการพัฒนาโรงเรียน
3.1 ใหนกั ศึกษาคิดโครงการพรอมชื่อ แลวเขียนตามแบบขออนุมัติโครงการเพื่อใหผูบริหาร
โรงเรียนอนุญาตกอนดําเนินการ
3.2 โครงการที่เสนอจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคเรียน
3.3 โครงการที่นําเสนอควรเปนโครงการที่ลงไปสูนักเรียนโดยตรง เชน การสงเสริมจริยธรรม
คุณธรรมใหกับเด็ก การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค หรือเปนโครงการทางวิชาการก็ได
3.4 แตละโรงเรียนใหเสนอได 1 โครงการ
3.4.1 ในกรณีที่โรงเรียนนั้นมีนักศึกษาหลายคนก็ใหชวยกันทําโครงการโดยการแบง
หนาทีใ่ หชดั เจนและทุกคนจะตองมีสว นรวมในกิจกรรมของโครงการดวย
3.4.2 ในกรณีในโรงเรียนมีนักศึกษาคนเดียวก็ใหเสนอโครงการ 1 โครงการ
3.5 หลังการทําโครงการเสร็จสิ้นแลวใหนักศึกษาประเมินผลโครงการดวย
3.6 ใหนักศึกษาเขียนรายงานโครงการอยางละเอียด (ถามีรูปภาพประกอบดวยจะดีมาก) ทําเปน
รูปเลมที่สมบูรณ พรอมสงในวันปจฉิมนิเทศ และสําเนา ปว.4 ไวสว นหนา ในการรายงานโครงการ
ดวย
3.7 ถาโรงเรียนใดมีนักศึกษาภาคปกติ (ค.บ. 5 ป) และ นักศึกษาประกาศนียบัณฑิตวิชาชีพครู
หรือนักศึกษา ภาค กศ.ป. อยูดว ยกัน ใหทําโครงการแยกกัน
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4. การทําวิจัย
4.1 ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ทุกคนศึกษาผูเรียนเพื่อทําวิจัยคนละ 1 เรื่อง
โดยใหนักศึกษาเลือกทําอยางใดอยางหนึ่ง (ถาเปนไปไดควรเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน)
4.1.1 การทําวิจัยในชั้นเรียน
4.1.2 การทําวิจัย 5 บท (เชิงระบบ)
4.2 ใหนักศึกษารวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เชน แบบสอบถาม,แบบประเมิน
เครื่องมือวิจยั เปนตน สงพรอมกับงานวิจยั ในวันปจฉิมนิเทศ
5. สื่อการเรียนการสอน
5.1 ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอนคนละ 1
ชิ้น หรือ 1 ชุด (สื่อที่มีหลายชิ้นรวมกัน)
5.2 สื่อที่ผลิตใหสอดคลองกับวิชาเอกที่นักศึกษาเรียน หรือใหสอดคลองกับกลุมสาระที่
นักศึกษาสอนจริงในโรงเรียน
5.3 ใหนักศึกษาเขียนรายละเอียดใหครบถวนลงในใบผลิตสื่อการเรียนการสอนดวย เชน
ชื่อ – สกุล รหัส,วิชาเอก เปนตน และแนบใบผลิตสื่อติดไวกับสื่อ และสงในวันปจฉิมนิเทศ
5.4 สื่อที่ผลิตขึ้นใหอาจารยพี่เลี้ยงหรือทางโรงเรียนประเมินผลมาดวย
5.5 ถานักศึกษาผลิตสื่อที่เปนบทเรียนสําเร็จรูป (CAI) ทําเปนแผน (CD) ใหนักศึกษา ปริ๊น
เอาทรายละเอียดในสวนของเนือ้ หาออกมาดวย
6. การจัดปายนิเทศ
6.1 ใหนักศึกษาจัดปายนิเทศใหความรูแกเด็กนักเรียนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และใหนักศึกษา
บันทึกผลดําเนินการลงใน ปว.3 ดวย
6.2 ใหนักศึกษาจัดปายนิเทศหรือนิทรรศการ หรือประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เชน ผลงานขอมูลของมหาวิทยาลัย,ขอมูลการศึกษาตอ,การรับสมัครนักศึกษา,หรือขาวสารอื่น ๆ ที่
นักเรียนควรรู เปนตน
6.3 ใหนักศึกษาถายรูปเก็บไวเพื่อเปนหลักฐานประกอบการรายงานปฏิบัติงานในโรงเรียน

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

