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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู             

คณะครศุาสตร   มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา กลุมตวัอยางไดแก ครพูีเ่ลีย้ง จาํนวน 17  คน  อาจารย

นเิทศกมหาวิทยาลัย  จาํนวน 10 คน  และนกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชพีครู จาํนวน 217 คน เคร่ืองมือทีใ่ช

ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ประเด็นในการสนทนากลุม แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูล

โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา  

 ผลการวิจยัพบวา สภาพการนิเทศนักศกึษาฝกประสบการณวชิาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภฏัพระนครศรอียธุยาจะมคีรพูีเ่ลีย้งซึง่เปนผูทีม่บีทบาทสาํคญัในการดแูล แนะนาํ ใหคาํปรึกษา ชวยเหลอื

นักศึกษาโดยใชกระบวนการนิเทศติดตามซึ่งปญหาในการนิเทศ ที่พบคือ ระบบการนิเทศที่ไมเปนมาตรฐาน

เดยีวกนั ครพูีเ่ลีย้งจะเปนผูออกแบบวธิกีารนเิทศดวยตนเอง ซึง่ครูพีเ่ล้ียงควรไดรบัการพฒันาในเร่ืองการนเิทศ

นักศึกษา โดยเฉพาะการนิเทศที่มีลักษณะที่เหมาะสมกับการนํามานิเทศนักศึกษาซึ่งเปนครูใหมที่ยังไมมี
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ประสบการณ อีกทั้งควรมีการพัฒนาระบบการนิเทศของครูพี่เลี้ยงแตละคนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน         

โดยลักษณะการพัฒนาอาจทําควบคูไปกับการปฏิบัติการนิเทศในสถานการณจริงซึ่งจะชวยใหครูพี่เลี้ยงได

ทําความเขาใจ ไดฝกปฏิบัติการนิเทศนักศึกษา ไดเรียนรูการนิเทศไดอยางสมบูรณและสามารถนํามาใช          

ในการนเิทศไดจรงิ สวนแนวโนมในการนเิทศนกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชพีครจูะเปนไปแบบรวมพฒันาวชิาชพี 

คําสําคัญ
 การนิเทศ  ครูพี่เลี้ยง  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู

Abstract
 This research aims to study the supervision student teacher faculty of education, Phranakhon 

Si Ayutthaya Rajabhat University. The samples used in this study were seventeen mentors, ten 

supervisors university and  one-hundred and seventeen student teachers. Data were collected 

using  focus group, interviews, questionnaires. Quantitative data were  analysed  using mean, 

standard  deviation and,  qualitative content were analyzed by content analysis.

 The results found that the state supervision of student teachers  the mentors play a critical 

role in the care recommended counseling to help students with the process of supervision.                

The issue of supervision is found supervisory systems are not standardized, mentors are designed 

to self-supervision. The mentors should be developed in supervising students in particular, the 

communication looks at the introduction of a new teacher supervising students. The mentors          

inexperience it should have developed the system for supervision of mentors to each in the same 

direction. The character development might do in conjunction with the operational supervision of 

the real situation, helping teachers understand, students can practice in supervision, learned     

perfectly and can be applied to real supervision and the trend in supervising student teachers to 

develop a model professional.

Keywords
 Teacher Professional Experiences, Mentor,  Student Teachers

บทนํา
 การผลิตบัณฑิตครูนั้นมีกระบวนการสําคัญประการหน่ึง คือ  การฝกสอนหรือการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู การที่นักศึกษาครูไดรับการศึกษาเรียนรูทางภาคทฤษฎีอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ จึงจําเปนจะตอง

มีการฝกประสบการณวิชาชีพครูเพ่ือเพิ่มและพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในดานตางๆ จนสามารถปฏิบัติหนาที่
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ของครูไดอยางดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูจะเปนการพัฒนาสมรรถภาพ      

ดานความรู  ทัง้ดานเนือ้หาทีจ่ะใชสอนและความรูในวชิาชีพ ตลอดจนความรูในดานเทคนิควธิกีารตางๆ ทีจ่ะ

สามารถนาํมาใชในการวางแผนการสอนและจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหเกดิประสทิธภิาพ  (มหาวทิยาลยั

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู, 2556, 1) การพัฒนาสมรรถภาพ

ดานการปฏิบตังิานในหนาท่ีครโูดยการฝกประสบการณวชิาชพีครูของนักศึกษา  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จะเปนความรวมมือกันระหวางโรงเรียนที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู        

กบัทางคณะครุศาสตร  โรงเรียนท่ีเปนหนวยฝกมหีนาทีจ่ดัครูพีเ่ล้ียง ซึง่เปนครูทีส่อนประจาํการอยูทีส่ถานศกึษา 

ทําหนาที่นิเทศ แนะนํา ดูแล ชวยเหลือในการฝกปฏิบัติงานแกนักศึกษา ครูพี่เลี้ยงมีความสําคัญในฐานะ

เปนตนแบบแหงความเปนครขูองนักศึกษา และมีความสําคญัเทียบเทากบัอาจารยคนหน่ึงของมหาวิทยาลัย 

อีกทั้งทําหนาที่ดูแล ปกครองและประเมินผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยวิธีการนิเทศนักศึกษา            

สวนใหญครพูีเ่ลีย้งจะดาํเนนิการนเิทศตามกระบวนการทีท่างสถาบนัผลติครไูดกาํหนดมาซึง่อาจจะดาํเนนิการ

ตามคูมือ คําชี้แจงที่มอบใหกับทางโรงเรียนท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู กิจกรรมการนิเทศหลักๆ  

คอื การนเิทศการจดัการเรยีนการสอน ดาํเนนิการใหนกัศกึษาฝกปฏบิตัวิชิาชพีคร ู ปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา

ตามขั้นตอนตางๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหคําแนะนําและชวยเหลือในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   

แกนักศึกษาตามควรแกกรณี ใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางแกปญหาในการปฏิบัติงานเมื่อนักศึกษา      

เกิดปญหา ประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา และสงมอบเอกสารการประเมินผล

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาใหแกผูบริหารสถานศึกษา

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู พบวาปญหา

สําคัญที่พบมากคือ   ครูพี่เลี้ยงขาดความชํานาญในการนิเทศ   ขาดความตอเนื่องและไมมีระบบในการนิเทศ

เทาที่ควร   ความเขาใจในการแนะนําขอบกพรองตางๆ ของครูพี่เลี้ยง  เชน  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู  

ความไมมั่นใจตอการตักเตือนหรือการวางตัวของนักศึกษา ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของนักศึกษา                            

ฝกประสบการณวิชาชีพครู (สุรวีร เพียรเพชรเลิศ, 2553, 253-254)  อีกทั้งผูวิจัยไดสรุปขอมูลจากการตอบ

แบบสอบถามของผูบริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง จํานวน 190 คน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557   

ในกิจกรรมการประชุมโรงเรียนเครือขายการฝกประสบการณวิชาชีพครู พบวา โรงเรียนประสบปญหาสําคัญ

ที่เกี่ยวของกับการนิเทศของครูพี่เลี้ยง คือ การจัดครูพี่เล้ียง ครูพี่เล้ียงบางคนมีประสบการณในการนิเทศยัง    

ไมเพียงพอ  ครูพี่เลี้ยงบางคนจบไมตรงสาขาวิชาเอกที่นิเทศทําใหไมสามารถใหคําแนะนําในเรื่องการ         

จดัการเรยีนการสอนไดอยางเตม็ที ่ขาดการแนะนาํหลงัจากประเมนิการสอนไปแลว  คาํแนะนาํของครพูีเ่ลีย้ง

บางคร้ังไมมีความชัดเจน ครูพี่เลี้ยงยังไมคอยเขาใจบทบาทหนาที่ในการนิเทศนักศึกษาซ่ึงสิ่งที่กลาวถึงนี้      

ลวนเปนสิ่งที่มีผลกระทบตอการเรียนรู  การพัฒนาคุณลักษณะ และคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาครู         

ทําใหนักศึกษาไมเกิดคุณลักษณะตามเปาหมายของหลักสูตรและของผูใชครู (อภิณหพร สถิตยภาคีกุล,

จุติพร อัศวโสวรรณ, จรุงใจ มนตเลี้ยง, อารี สาริปา,  สุภาวดี หนูเจริญ และคณะ 2550, 2-3)

 จากความสาํคญัของการฝกประสบการณวชิาชพีคร ูการทาํหนาทีใ่นการนเิทศของครพูีเ่ล้ียงซึง่จะสง
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ผลตอการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู และเปนสวนสําคัญที่จะตัดสินคุณภาพของบัณฑิตท่ีจะไปประกอบวิชาชีพ

ครูตอไป  จึงควรมีการสรางความเขาใจแกครูพี่เลี้ยงเนนบทบาทหนาที่ของครูพี่เล้ียงในดานการเปน                 

แบบอยางการสอน การนเิทศการสอน การประเมนิพฒันาการการฝกสอนของนสิติ/นกัศกึษา และการพฒันา

บุคลิกภาพความเปนครู โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาวิธีการนิเทศที่มุงพัฒนานักศึกษาฝกประสบการณ

วชิาชพีครใูนสถานศกึษาโดยมคีรพูีเ่ลีย้งคอยดูแล ชวยเหลอืนกัศกึษาอยางใกลชดิ (วชริา เครือคาํอาย, 2552, 

9) ผู วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาเปนเชนไร ศึกษาปญหา ความตองการจําเปน การดําเนินงาน         

การประสานงานระหวางสถานศกึษาท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวชิาชีพครกูบัคณะครศุาสตร   มหาวทิยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานการฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มีคุณภาพ 

และมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

     ผูใหขอมูลหลัก                    สภาพการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา

  1.1 ครพูีเ่ลีย้งนกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร  ภาคเรียนที ่1  ปการศกึษา 

2558 ปฏิบัติหนาที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 486 คน ทั้งนี้กลุมตัวอยาง               

เลือกแบบเจาะจง จํานวน 17 คน โดยเลือกจากโรงเรียนที่มีจํานวนครูพี่เลี้ยงนักศึกษา ฝกประสบการณ       

วิชาชีพครูหลากหลายสาขาวิชา 

  1.2 อาจารยนิเทศกมหาวิทยาลัย จํานวน 52 คน ทั้งนี้กลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง จํานวน 

10 คนโดยเลือกผูที่มีประสบการณในการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูอยางนอย 5 ป

  1.3 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 486 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยใช                    

การสุมอยางงาย จํานวน 217 คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie และ Morgan 

(ธานินทร  ศิลปจารุ, 2550, 50-51)

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

  2.1 ประเด็นการสนทนากลุม  เก็บขอมูลจากครูพี่เล้ียงในเร่ืองบทบาทหนาท่ีของครูพี่เล้ียง      

วธีิการนิเทศนักศึกษาของครูพีเ่ลีย้ง ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการนิเทศนักศึกษา ความตองการการพัฒนา

ตนเองของครูพีเ่ลีย้งในเร่ืองทักษะ เทคนิค วธิกีารนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครูผานการหาคุณภาพ

โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา มีเกณฑพิจารณาคาความสอดคลองที่ 0.67-1.00

  2.2 แบบสัมภาษณขอมลูการนิเทศนักศกึษาฝกประสบการณวชิาชีพครู เกบ็ขอมูลจากอาจารย

นเิทศกมหาวทิยาลยั ในประเดน็บทบาทหนาทีข่องครพูีเ่ล้ียง  ปญหาสาํคญัในการนเิทศนกัศกึษาของครพูีเ่ล้ียง 

รูปแบบและการดําเนินการพัฒนากระบวนการนิเทศ ทักษะการนิเทศของครูพี่เล้ียงท่ีเหมาะสมผานการหา

คณุภาพโดยผูเชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา มเีกณฑพจิารณาคาความสอดคลองที ่0.67-1.00

  2.3 แบบสอบถามขอมลูการนเิทศนกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชีพครู เกบ็ขอมลูจากนักศกึษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครู ในประเด็นระดับการปฏิบัติการนิเทศของครูพี่เลี้ยงที่มีตอนักศึกษาในดานการทํา

หนาทีเ่ปนครูพีเ่ลีย้ง  การดูแล ชวยเหลือ แนะนํากบันกัศกึษา และผลท่ีนกัศกึษาไดรบัทีเ่กดิจากการนิเทศของ

ครูพี่เลี้ยงท้ังการทํางานในหนาที่ครูและเจตคติตอการประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาผานการหาคุณภาพ

โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  มีเกณฑพิจารณาคาความสอดคลองที่ 0.67-1.00 จาก

นัน้นาํไปหาคาความเช่ือมัน่ (Reliability)โดยใชสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบัค (Cronbach’alpha) ไดเทากบั 0.87

 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  วิธีการวิจัยที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบผสานวิธี          

(Mix Method) ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยดําเนินการดังนี้

  3.1 ผู วิจัยดําเนินการสนทนากลุ มกับครูพี่ เลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู            

โรงเรยีนวดัใหญชยัมงคล (ภาวนารังส)ี จาํนวน 9 คน ในวนัที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. - 11.30 น. 

และโรงเรียนบางปะหัน  จํานวน 7 คน เวลา 13.00 น. - 15.00 น.  
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  3.2 ผู วิจัยดําเนินการสัมภาษณอาจารยนิเทศกมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คน ในชวง                 

เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2558 

  3.3 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

จํานวน 217 คน ในการสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

 4. การวิเคราะหขอมูล

  4.1 การวิเคราะหขอมลูการสนทนากลุมของครูพีเ่ลีย้งและจากแบบสัมภาษณอาจารยนเิทศก

มหาวิทยาลัยในเร่ืองขอมูลการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยการวิเคราะหเน้ือหา และ             

นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบเพื่อคนหาขอความสําคัญ และนํามาจัดกลุม เพื่อนํามาสรุปเปนประเด็นขอคนพบ 

  4.2 การวิเคราะหขอมูลการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูของครูพี่เลี้ยงจากการ

สอบถามนักศึกษาโดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
 1. ผลการสนทนากลุมครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สรุปไดดังนี้

  1.1  บทบาท การทําหนาที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คือ การดูแลให              

คาํปรกึษาแนะนําและชวยเหลอืในเรือ่ง การจดัการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน และในเร่ืองการปฏิบตังิาน

ในหนาที่ครู โดยการปฏิบัติหนาที่ครูพี่เลี้ยงแบงเปนประเด็นหลักๆ ไดคือ การทําหนาที่ครูพี่เลี้ยงเพื่อนิเทศ

ติดตาม  ใหคําปรึกษา ดูแล แนะนําและชวยเหลือนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูในเร่ืองที่สําคัญที่สุด 

คือ เรื่องการจัดการเรียนการสอน เริ่มจากการแนะนําใหศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  คําอธิบายรายวิชา          

การวางแผนการจัดการเรียนรูใหกบันกัเรียน  แนะนาํ ดแูลเร่ืองการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  การจดัการเรียน

การสอนในสาขาวิชาเอกของนักศึกษา การผลิตสื่อ การตรวจสอบความถูกตองของการจัดการเรียนการสอน

การวัดและประเมินผล อีกทั้งยังทําหนาที่ในการแนะนําใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคนหารูปแบบ

การจดัการเรยีนการสอนของตนเอง เทคนคิวธิกีารสอน การวเิคราะหผูเรียนเปนรายบคุคล เร่ืองอ่ืนๆ ทีค่รูพีเ่ล้ียง

ทาํหนาทีน่เิทศนกัศกึษา  รองลงมา คอื การทาํหนาทีค่รใูนภาพรวมทัง้หมด ไมวาจะเปนการจดัทาํโครงการพฒันา

ผูเรียน งานพัสดุ งานครูประจําชั้น เอกสารในชั้นเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพของการเปนครูที่ดี  การติดตาม

งานตางๆ ของนักศกึษาทีไ่ดรบัมอบหมายจากสถาบัน  การรูจกัสรางความสัมพนัธทีด่กีบัผูปกครองของนกัเรยีน

  1.2  แนวคิดที่ครูพี่เลี้ยงนํามาใชในการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนการนิเทศ

โดยเนนทีศ่าสตรและธรรมชาตใินการจดัการเรยีนการสอนในแตละรายวชิา  เนนการจดัการเรยีนการสอนโดย

การลงมอืปฏบิตัจิรงิ การคนหาเทคนคิการจดัการเรยีนรูทีห่ลากหลาย พยายามหาสิง่ใหมๆ  มาสอนใหนกึถงึวา

ผูเรยีนกเ็หมือนกบัลกูคา จงึควรตองหาสิง่ทีด่ทีีส่ดุ สิง่ทีท่าํใหเกดิความพงึพอใจมากทีส่ดุมาจดัการเรยีนการสอน

ใหกับนักเรียน สนใจกับปฏิกิริยาตอบสนองของนักเรียนหลังจากจัดการเรียนการสอนไปแลว  การสราง        

ความศรัทธา ความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึน ใหนักเรียนเกิดความเช่ือถือในตัวของครู การคนหาเทคนิคการจัดการ

เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ การผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย การควบคุมช้ันเรียน
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  1.3  ปญหาและอุปสรรคในการทําหนาทีค่รพูีเ่ล้ียง  พบวา นกัศึกษายงัไมสามารถทําความเขาใจ

กับหลักสูตร ตลอดจนไมมีวิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ไมประสบความสําเร็จในการควบคุมช้ันเรียน 

ตลอดจนสัมพันธภาพระหวางครูพี่เลี้ยงและนักศึกษายังไมมีความใกลชิดกันเทาที่ควร อาจเปนปญหาเร่ือง

การติดตามการดูแลนักศึกษาได  

  1.4  ครพูีเ่ลีย้งมคีวามตองการพัฒนาในเร่ืองการนิเทศโดยเปนการใหความรูซึง่ชวยใหครพูีเ่ลีย้ง

ไดทาํความเขาใจ ไดนาํความรูไปฝกปฏบิตักิารนิเทศนักศกึษา เปนการพฒันาแบบการส่ือสาร 2 ทาง ครูพีเ่ล้ียง

ไดลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือการเรียนรูการนิเทศไดอยางสมบูรณและสามารถนํามาใชนิเทศนักศึกษาไดจริง             

มีตัวอยางในเรื่องการนิเทศที่ถูกตอง ไดศึกษาเทคนิคการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  อีกทั้งยัง

ตองการเครือ่งมอืในการนเิทศทีส่ามารถนาํมาปรบัใชในการปฏบิตัหินาทีค่รูพีเ่ลีย้งนกัศกึษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครูซึ่งจะชวยใหการฝกประสบการณวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2.  ผลการสัมภาษณอาจารยนิเทศกมหาวิทยาลัย สรุปไดวา

  2.1  ครูพี่เลี้ยงควรมีบทบาทในการใหคําแนะนํา ดูแลแกนักศึกษาโดยตลอดระยะเวลาที่ทํา        

การฝกประสบการณวชิาชพีคร ู1 ป ทัง้ดานวชิาการ ดานวชิาชพีความเปนครูและดานคณุลกัษณะอนัเหมาะสม

กบัความเปนคร ู อกีทัง้ครพูีเ่ลีย้งยงัตองปฏบิตัตินเปนแบบอยางทีด่ใีหกบันกัศกึษาและมบีทบาทในการตดิตาม 

ควบคุม ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา  

  2.2 ปญหาสําคัญในการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครูของครูพีเ่ล้ียงท่ีสาํคัญๆ คอื 

   1) ดานการทําหนาทีค่รพูีเ่ลีย้ง  พบวา ครูพีเ่ล้ียงมีภาระงานทีต่องรับผิดชอบทีโ่รงเรียนมาก 

ทําใหไมคอยมีเวลาที่จะดูและนักศึกษาอยางใกลชิด  ครูพี่เล้ียงที่จบไมตรงกับวิชาเอกหรือสาขาวิชาของ

นกัศกึษาทีต่องดูแล ทาํใหไมสามารถใหการนเิทศ ใหคาํแนะนําทีลุ่มลกึสําหรับเน้ือหาบางอยางทีม่คีวามเฉพาะทาง 

   2) ดานการนิเทศ ครูพี่เลี้ยงขาดความม่ันใจในลักษณะการนิเทศของตนเอง อีกทั้งยัง    

มคีวามกังวลเก่ียวกบัระเบยีบตางๆ ของทางคณะครุศาสตร ทาํใหไมสามารถทําการนิเทศไดอยางอสิระ ปญหา

สมัพนัธภาพระหวางครูพีเ่ลีย้งกบันกัศกึษา ชองวางระหวางวยั หรือบคุลกิภาพบางอยางทีไ่มสามารถประสานงาน

กันได ทําใหเกิดความอึดอัดในการทําหนาที่ครูพี่เลี้ยง

   3) ดานสถานศึกษาท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู  โรงเรียนแตละแหงมี           

การควบคุมดานคณุสมบตัขิองครูพีเ่ลีย้งทีเ่ปนระบบเดียวกนั แตยงัไมไดมรีะบบการนิเทศของครูพีเ่ลีย้งแตละคน

ที่เปนมาตรฐานเดียวกันมากนัก  สวนใหญแลวจะเปนความรับผิดชอบของครูพี่เลี้ยงแตละคนท่ีจะออกแบบ

การนิเทศของตนเอง 

  2.3 ครพูีเ่ลีย้งควรไดรบัการพัฒนาในเร่ืองการนิเทศนักศกึษา โดยเฉพาะการนิเทศท่ีมลีกัษณะ

ที่เหมาะสมกับการนํามานิเทศนักศึกษาซึ่งเปนครูใหมยังไมมีประสบการณ และควรมีการพัฒนา                       

ระบบการนิเทศของครูพีเ่ลีย้งใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยลักษณะการพัฒนาควรทําควบคูไปกับการปฏิบตัิ     

การนิเทศในสถานการณจริง ชวยใหครูพี่เลี้ยงไดทําความเขาใจ ไดฝกปฏิบัติการนิเทศนักศึกษา ไดเรียนรู     

การนิเทศไดอยางสมบูรณและสามารถนํามาใชในการนิเทศไดจริง
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 3.  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสอบถามนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  พบวาใน

ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปไดดังนี้

  3.1 ดานผลท่ีเกิดจากการนิเทศของครูพี่เล้ียงท่ีมีตอนักศึกษามีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก            

โดยนักศึกษามีความคิดเห็นวา ครูพี่เล้ียงมีเทคนิคตางๆ ใชวิธีการสนับสนุนชวยใหนักศึกษาเกิดการพัฒนา

ตนเองได ครูพี่เลี้ยงดูแลเอาใจใสนักศึกษาทั้งเรื่องการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน  เปดโอกาสใหนักศึกษา

ไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติวิชาชีพครู และท่ีสําคัญครูพี่เลี้ยงเปนแบบอยางที่ดีของ

การประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาได 

  3.2 ดานกระบวนการนเิทศมคีาเฉลีย่อยูในระดบัมากโดยนกัศกึษามคีวามคดิเหน็วา ครพูีเ่ลีย้ง

ควบคุมดูแลนักศึกษาตามท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  ดําเนินการ      

ใหนกัศกึษาฝกปฏบิตัวิชิาชพีตามข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด ครูพีเ่ลีย้งอธบิายและมอบหมายงานท่ีเหมาะสม

ใหกับนักศึกษาตลอดจนประเมินผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูแกนักศึกษาตามกําหนดเวลา  

  3.3 ดานเนื้อหาในการนิเทศมีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก โดยนักศึกษามีความคิดเห็นวา                 

ครูพี่เลี้ยงใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การผลิตส่ือการเรียนการสอน การควบคุม      

ชัน้เรียน  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู อกีท้ังแนะนําใหคาํปรึกษาในงานท่ีนกัศกึษาตองรับผิดชอบ       

ทั้งเรื่องการจัดทําโครงการตางๆ การจัดทําแฟมสะสมผลงาน 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจยัพบวา การทําหนาทีค่รูพีเ่ลีย้งนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชพีครู ครูทีไ่ดรบัมอบหมาย   

ใหทําหนาที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูรับทราบหนาที่ การปฏิบัติงานในการดูแล               

นิเทศ ติดตามใหคําปรึกษา ดูแล แนะนําและชวยเหลือนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยครูพี่เลี้ยงจะ

ใชแนวคิดในการดูแลนิเทศนักศึกษาในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน โดยเนนที่ศาสตรและธรรมชาติของ    

แตละรายวิชา การดูแลนักเรียน งานในหนาที่ครูผูสอนทั้งหมด ซึ่งสอดคลองกับ ชาตรี ฝายคําตา (2553, 89)  

ซึ่งไดศึกษาสภาพการฝกประสบการณวิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร หลักสูตรการผลิตครู 5 ป  

ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู พบวา ครูพี่เลี้ยงเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอการฝกประสบการณวิชาชีพครูเปน

อยางมาก   เพราะจะเปนผูที่มีสวนชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู  เกิดการพัฒนาตนเองทั้งดานความรู          

ความเขาใจเกีย่วกบัการทาํหนาทีใ่นวชิาชพีคร ูทัง้ในเรือ่งการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู วธิสีอน วธิกีารเรยีนรู

ของผูเรียน การควบคุมช้ันเรียน การใชสื่อการจัดการเรียนรู ตลอดจนงานในหนาท่ีครูทั้งหมด ทั้งน้ีถึงแมวา      

ครูพี่เลี้ยงจะมีความสําคัญตอกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาแตระบบของการนิเทศ

นกัศึกษายังคงพบปญหาท่ีเกดิขึน้  จากการท่ีนกัศกึษายังไมสามารถทําความเขาใจเก่ียวกับหลักสตูร  ไมเขาใจ

การนําหลักสูตรมาใช  ทําใหสงผลถึงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู นักศึกษายังไมสามารถออกแบบ           

การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย  แผนการจัดการเรียนรูไมเปนปจจุบัน  แผนการจัดการเรียนรูไมละเอียด         

เขียนเปนภาพกวางๆ เทานั้น และปญหาของครูพี่เลี้ยงท่ีขาดความม่ันใจในลักษณะการนิเทศของตนเอง     
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ปญหาสัมพันธภาพระหวางครูพี่เลี้ยงกับนักศึกษา การไมมีระบบการนิเทศของครูพี่เลี้ยงแตละคนที่เปน

มาตรฐานเดียวกันมากนัก  สวนใหญแลวจะเปนความรับผิดชอบของครูพี่เลี้ยงแตละคน ที่จะออกแบบ           

การนิเทศของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับสุรวีร  เพียรเพชรเลิศ  (2553, 273-276)  ซึ่งไดศึกษารูปแบบการบริหาร

จดัการและการจัดประสบการณวชิาชพีครูในสถาบันอุดมศกึษาของไทย พบวา ปญหาในการนเิทศของครูพีเ่ล้ียง 

คอื สมัพนัธภาพระหวางนักศึกษากับครูพีเ่ลีย้งยังไมมกีารใชคาํพดูท่ีเหมาะสม ครพูีเ่ลีย้งบางทานมภีาระหนาท่ี

มากจนไมสามารถดูแลนิสิต/นักศึกษาไดซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู         

ดังนั้นจากผลการวิจัยที่พบจึงควรมีการพัฒนากระบวนการนิเทศ  ทักษะการนิเทศของครูพี่เลี้ยงโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการพัฒนาในเรื่องมาตรฐานการนิเทศของแตละโรงเรียนเพื่อใหการนิเทศของครูพี่เลี้ยงแตละคนให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน  อีกทั้งควรรับฟงปญหาของครูพี่เลี้ยงในการนิเทศนักศึกษาและรวมมือกนัระหวาง

คณะครุศาสตรและโรงเรียนที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูเพ่ือติดตามการนิเทศของครูพี่เล้ียง                

ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง  เนนบทบาทหนาที่ของครูพี่เลี้ยงในดานการเปนแบบอยาง     

การจัดการเรียนรู การนิเทศการสอน การประเมินพัฒนาการการฝกสอนของนิสิต/นักศึกษา และการพัฒนา

บคุลกิภาพความเปนคร ู โดยเฉพาะอยางยิง่การพัฒนารปูแบบการนิเทศทีมุ่งพัฒนานักศกึษาฝกประสบการณ

วชิาชีพครใูนสถานศกึษาโดยมคีรพูีเ่ลีย้งคอยดูแล ชวยเหลอืนกัศกึษาอยางใกลชดิ (วชริา เครือคาํอาย, 2552, 

9) เพือ่ใหการฝกประสบการณวชิาชีพครูมคีณุภาพและสามารถผลิตบณัฑติสาขาวิชาชีพครูทีม่คีวามสมบูรณตอไป

 

สรุป
 จากการศึกษาสภาพการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบวา ครูพี่เลี้ยง คือ บุคคลท่ีมีความสําคัญตอการฝกประสบการณวิชาชีพครูของ

นักศึกษา โดยเปนทั้งผูที่ดูแล นิเทศ ติดตาม ใหคําปรึกษา  แนะนําและชวยเหลือนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครู  สงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถและตามศักยภาพ     

ของแตละคน อีกทั้งครูพี่เลี้ยงยังตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักศึกษาและมีบทบาทในการติดตาม 

ควบคุม ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาโดยปญหาท่ีพบจากการนิเทศนักศึกษา          

ฝกประสบการณวิชาชีพครูที่สําคัญ คือ ครูพี่เลี้ยงจะมีภาระงานมาก  มีปญหาชองวางระหวางวัย การปรับตัว

เขาหากันของครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา อีกทั้งโรงเรียนที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูยังไมมี                  

ระบบการนิเทศทีเ่ปนมาตรฐานเดยีวกนั ครพูีเ่ลีย้งจะเปนผูออกแบบวธิกีารนเิทศของตนเอง  ดงันัน้จึงควรมกีารพัฒนา

ระบบการนิเทศของครูพี่เลี้ยงแตละคนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยลักษณะการพัฒนาอาจทําควบคูไป

กบัการปฏบิตักิารนเิทศในสถานการณจรงิ ชวยใหครพูีเ่ลีย้งไดทาํความเขาใจ  ไดฝกปฏบิตักิารนเิทศนกัศกึษา

ไดเรียนรูการนิเทศไดอยางสมบูรณและสามารถนํามาใชในการนิเทศไดจริงซึ่งการนิเทศที่มีคุณภาพของ           

ครูพี่เลี้ยงจะสงผลใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการฝกประสบการณวิชาชีพครูดวย
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

 1. ควรมกีารศึกษาปญหาและอุปสรรคในการนเิทศนกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชีพครจูากโรงเรยีน

ที่มีบริบทท่ีแตกตางกันเพ่ือใหไดขอมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมมากย่ิงขึ้นและสามารถนํามาเปนแนวทางใน

การหารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มีคุณภาพตอไป

 2. ควรศกึษาแนวทางในการพฒันาการนเิทศใหกับครพูีเ่ลีย้งเพือ่ใหครูพีเ่ลีย้งสามารถนเิทศนกัศกึษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน
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