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บทคัดย่อ
การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการนิเทศนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) อาจารย์นิเท
ศก์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจำานวน 4 ท่าน 2) นิสิตชั้น
ปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่กำาลังปฏิบัติงานสอนตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
ขอนแก่น และร้อยเอ็ดในภาคเรียนที่ 1 และ 2/ 2557 จำานวน 33 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสำารวจผลการนิเทศนิสิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการนิเทศนิสิต ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
ข้ันที ่1 ศกึษาขอ้มลูพ้ืนฐาน ขัน้ที ่2 พัฒนารปูแบบ และ ขัน้ที ่3 สรปุผล 2) ขอ้มลูจากแบบสำารวจผลการ
จัดการความรู้ในการนิเทศแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ การปฏิบัติที่เหมาะสม และการปฏิบัติที่ต้องปรับปรุง

คำ�สำ�คัญ: การจัดการความรู้ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การนิเทศ การศึกษาปฐมวัย

1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 Faculty of Education, Mahasarakham University
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Abstract
The purpose of this study was to develop a model of knowledge management of 

supervision of practicum students in early childhood education. The target groups were  
1) four supervisors in Early Childhood Education program, faculty of Education, Mahasarakham  
University and 2) thirty-three fifth-year practicum students in early childhood education  
practicing in professional experience at schools which located in Mahasarakham, Khonkaen, 
and Roi-Et provinces. The research tool was a survey form of supervision of practicum  
students. Content analysis was used.

The research findings showed that 1) a development of the knowledge  
management model of supervision of practicum students in early childhood education 
contained 3 phases: phase I – studying need assessment, phase II – developing a model 
and phase III – conclusion and 2) data from the survey form of knowledge management  
of supervision categorized into two aspects, namely, appropriate practices and  
inappropriate practices.

Keywords: Knowledge management, practicum students, supervision, early childhood  
education

บทนำา
คุรุสภาได้กำาหนดมาตรฐานวิชาชีพครูไว้

โดยระบุเกี่ยวกับมาตรฐานบัณฑิต 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
การปฏิบัติตน และการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นครู ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงมีส่วนสำาคัญ
เป็นอย่างมากในการมีบทบาทเพื่อร่วมกันผลิต
บัณฑิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัณฑิตดังที่
ได้กล่าวมา อาจารย์นิเทศก์นับเป็นผู้ที่มีบทบาท
สำาคัญต่อการพัฒนาบัณฑิตให้ถึงเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่คุรุสภา ได้กำาหนดไว้ ด้วยเหตุนี้คุรุสภาจึง
ได้กำาหนดมาตรฐานด้านคุณสมบัติอาจารย์นิเท
ศก์ไว้ 3 ประการ ดังนี้ 1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำากว่า
ปริญญาโท หรือดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำา
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2) มีทักษะการนิเทศ
โดยมีประสบการณ์ในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 
ปี หรือ มีประสบการณ์ในการสอน 3 ปี 3) มี

คณุลกัษณะเปน็แบบอยา่งทีด่ ี(คณะกรรมการศนูย์
ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพ, 2557: 7, 
13) ซึง่อาจารยนิ์เทศกเ์ปน็ผูม้บีทบาทสง่เสรมิและ
พัฒนาความรู้และการปฏิบัติการสอนของนิสิตช้ัน
ปีที่ 5 ในช่วงที่ออกพื้นที่เพื่อนิเทศนิสิต นอกจาก
นี้อาจารย์นิเทศยังมีบทบาทในการแนะนำาการ
ปฏิบัติตนให้นิสิต อยู่ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน
และผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียน รวมทั้ง
ให้ข้อแนะนำา ในการปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้
พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูทั้งในและ
นอกสถาบนั จะเหน็ไดว่้าอาจารยน์เิทศกน์บัเป็น ผู้
ทีม่บีทบาทสำาคญัตอ่การพฒันานสิติใหเ้ปน็บณัฑติ
ที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาได้กำาหนด

รูปแบบการนิเทศโดยทั่วไปแบ่งออก
เป็น 2 แบบ ได้แก่ 1) การนิเทศเป็นรายบุคคล 
และ 2) การนิเทศเป็นกลุ่ม (สันต์ ธรรมบำารุง, 
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2526: 89-90) ลักษณะโดยทั่วไปของการนิเทศ
ของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ผ่านมาได้ดำาเนินการนิเทศเป็นรายบุคคลโดย
การสังเกตการสอนในช้ันเรียนและพูดคุยกับ 
ครูพี่เลี้ยงประจำาชั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับนสิติทีไ่ปฝกึประสบการณว์ชิาชีพคร ูการดำาเนิน
งานนิเทศลักษณะดังกล่าวได้เริ่มจากการออก
นิเทศ ปี 5 รุ่นแรกคือ พ.ศ. 2551 จนกระทั่งถึง
ปัจจุบันทางอาจารย์นิเทศก์ยังคงแยกสายนิเทศ
และดำาเนินการในลักษณะเดิมทำาให้การนิเทศ
นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ผ่านมายังไม่มี
การรวบรวมข้อมูลผลการนเิทศทัง้หมดทกุสาย ผล
การนิเทศของอาจารย์นิเทศก์แต่ละสายได้รับการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกันเพียงบางประเด็นเท่านั้น
และเป็นการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการตามแต่
โอกาสทีไ่ดพ้บปะ ส่งผลใหอ้าจารย์นิเทศแต่ละสาย
ไมไ่ดท้ราบขอ้มลูรายละเอยีดผลการนิเทศทัง้หมด 
นอกจากนี้ปัญหาสำาคัญที่อาจารย์นิเทศก์แต่ละ
สายพบน่ันคือ การปฏิบัติท่ียังต้องปรับปรุงของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูซึ่งการปฏิบัติที่ยัง
ตอ้งปรบัปรงุดงักลา่วเปน็สิง่จำาเปน็ทีต้่องได้รบัการ
แก้ไข อย่างไรก็ตามในรายวชิาตา่งๆ ตามหลกัสตูร
การศกึษาบัณฑติสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัทีนิ่สติ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้เรียนมาแล้วตลอด
ระยะเวลา 4 ปีก่อนจะได้ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูที่โรงเรียนในชั้นปีที่ 5 นั้นได้เตรียมนิสิต
ให้พร้อมเพื่อออกฝึกประสบการณ์ชีพครูในสถาน
ศึกษาระดับปฐมวัยเป็นระยะเวลา 1 ปีในชั้นปีที่ 
5 แลว้ก็ตาม แต่ปัญหาทีอ่าจารย์นเิทศกแ์ตล่ะสาย
ชัน้ไดพ้บทำาใหต้อ้งตระหนักมากขึน้วา่จะมแีนวทาง
แกไ้ขอยา่งไรไดบ้า้ง เพราะปญัหาเหลา่น้ีสะท้อนถงึ
การขาดสมรรถนะสำาคัญสำาหรับครูปฐมวยัท่ีจำาเป็น
ต้องหาแนวทางส่งเสริมเพื่อให้สอดคล้องกับของ
บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และถือเป็น
ทักษะสำาคัญสำาหรับการเป็นครูปฐมวัย แนวทาง

หนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือการจัดการความรู้จากการ
นิเทศของอาจารย์นิเทศก์แต่ละสายซึ่งแต่ละท่าน
ต่างมีทักษะและความชำานาญรวมถึงเทคนิคการ
นเิทศทีแ่ตกตา่งกนัไปเฉพาะตวั เนือ่งจากลกัษณะ
ดงักลา่วเปน็อปุสรรคสำาคญัยิง่ตอ่การจดัการขอ้มลู
ความรู้ที่สำาคัญของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ทั้งนี้การจัดการข้อมูลความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ยอ่มตอ้งมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละแบ่งปนัขอ้มลู 
(Sallis & Jones, 2002: 7) ด้วยเหตุนี้การได้มี
การพัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลในการนิเทศ
ของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ในทุกสายนิเทศน่าจะเป็นแนวทางสำาคัญที่ช่วยให้
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ ความสามารถ 
และศักยภาพของตนเองให้เกิดสมรรถนะระดับ
มืออาชีพต่อไป อน่ึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถ
สะท้อนภาพแนวโน้มคุณภาพของครูปฐมวัยใน
อนาคตไดเ้ชน่เดยีวกนั ดงันัน้การไดพ้ฒันารปูแบบ
การจัดการข้อมูลจากการนิเทศนับได้ว่าจะก่อให้
เกิดประโยชน์ในการนำามาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
เปน็อย่างด ีจากความสำาคญัดงัทีก่ลา่วมาผูว้จิยัจงึ
สนใจศกึษาการพฒันารปูแบบในการนเิทศนสิติฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความ

รู้ในการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้�หม�ย
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1. อาจารย์นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษา
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จำานวน 4 ทา่น

2. นิสติสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยัช้ันปทีี ่
5 ทีล่งทะเบยีนรายวชิา 0506509 การปฏิบตักิาร
สอนในสถานศกึษา 1 และ 0506510 การปฏิบตัิ
การสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2557 
จำานวน 33 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

ได้แก่ แบบสำารวจผลการนิเทศนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

ขั้นตอนการวิจัย
ก�รชี้แจงอ�จ�รย์นิเทศก์

1. แจ้งข้อมูลและช้ีแจงเกี่ยวกับแนวทาง
การดำาเนินงานวิจัยให้อาจารย์นิเทศก์ แต่ละสาย
นิเทศรับทราบ

2. ขออนุญาตใช้ข้อมูลจากการนิเทศของ
อาจารย์นิเทศก์แต่ละสาย 

3. ขออนุญาตสอบถามอาจารย์นิเทศก์
เพิ่มเติมในกรณีที่ข้อแนะนำาจากการนิเทศที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรของอาจารย์นิเทศก์ยังมีความไม่
ชัดเจนในการจัดบันทึกข้อนิเทศ

ก�รประชุมนิสิตที่เข้�ร่วมโครงก�รวิจัย

1. นัดหมายนิสิตที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
เพื่อชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติในการ เข้าร่วม
วิจัยครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 โดย
สาระของการชี้แจงครอบคลุมประเด็นดังนี้ 1) 
ผลการนิเทศภาคเรียนที่ 1 และ 2 2) แผนการ
จัดประสบการณ์ที่ตรงกับวันนิเทศ และ 3) แบบ
สำารวจผลการนเิทศนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู

2. จัดประชุมนิสิตช้ันปีที่ 5 ที่เข้าร่วม
โครงการวจิยัจำานวน 33 คน โดยจดัประชุมติดตาม

ความคืบหน้าของการส่งหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 
3.1 ในทุกวันศุกร์ที่ 16, 23, 30 มกราคม 2558 
และศุกร์ที่ 6, 13, 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
ซึ่งตรงกับวันที่นิสิตต้องกลับเข้ามาพบอาจารย์
ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ที่คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โดยมกีารตดิตามความ
คืบหน้าของการกรอกข้อมูลลงในแบบสำารวจผล
การนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

3. ตรวจสอบการส่งข้อมูลกลับคืนในทุก
วันศุกร์ของเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 
โดยให้นิสิตส่งหลักฐานต่างๆ โดยตรงกับผู้วิจัย 

4. กำาหนดวันสุดท้ายของการส่งหลัก
ฐานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลกลับคืนมาภายใน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งก็ได้รับข้อมูลกลับ
คืน 100%

ก�รพัฒน�รูปแบบ

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้
ในการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาพประกอบ 1) มี
กระบวนการดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

1.1 สรปุภาพรวมลกัษณะการดำาเนนิการ
ของอาจารย์นิเทศก์แต่ละสายนิเทศที่ต้องทำางาน
ร่วมกันกับครูพี่เลี้ยงที่โรงเรียนแต่ละแห่งที่ออก
นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน) ของอาจารย์
นิเทศก์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. พัฒนารูปแบบ

2.1 ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้และการนิเทศ

2.2 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง
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2.3 สงัเคราะหแ์ละวเิคราะหเ์อกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อนำามาเป็นแนวทางการ
พฒันารปูแบบการจดัการความรูใ้นการนเิทศนสิติ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2.4 นำาเสนอการพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้ในการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

2.5 พัฒนาแบบสำารวจผลการนิเทศนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

3. สรุปผล 

3.1 สรุปผลที่ ได้จากการพัฒนารูป
แบบการจัดการความรู้ในการนิ เทศนิสิตฝึก
ประสบการณวิ์ชาชพีครสูาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สายนิเทศ3 

   3.1 สรุปผลที่ไดจากการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในการนิเทศนิสิต
ฝกประสบการณวิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ข้ันตอน กิจกรรม 
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ภาพประกอบ 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สายนิเทศ1 สายนิเทศ2 สายนิเทศ3 สายนิเทศ4 

พูดคุยผลการนิเทศบางประเด็นแบบไมเปนทางการของแตละสายนิเทศแลวแตโอกาส 

สายนิเทศ2 สายนิเทศ1 

การจัดการขอมูลผลการนิเทศของแตละสายโดยบันทึกลงในแบบสํารวจโดยแบงออกเปน 
การปฏิบัติท่ีเหมาะสม และ การปฏิบัติท่ีตองปรับปรุง 

สายนิเทศ4 

                    การนิเทศนิสิตครูสาขาการศกึษาปฐมวัย                            การพัฒนารูปแบบ 
 

การปฏิบัติท่ีเหมาะสมแบงเปน 7 ดาน 1)
บุคลิกภาพ 2)ภาษาและการสื่อสาร 3)หลักการ
และเทคนิคการจัดกิจกรรม 4)การควบคุม            
ชั้นเรียน การจัดการ ชั้นเรียน 5)การใชสื่อ 6)
การจัดสภาพแวดลอม 7)การประเมิน 

ประทานพร 
สันติพจนา 2557 
-ดานการวางแผน 
-ดานการจัด
กิจกรรม 
-ดานการจัด
สภาพแวดลอม 
-ดานสื่อและ
แหลงเรียนรู 
 

รัฐธนินทร            
วรสิทธิสิทธิ์ 2556 
-ดานการจัดทําแผน 
-ดานการจัด
กระบวนการเรียนรู 
-ดานการใชเทคนิค
และยุทธวิธีในการ
จัดการเรียนรู 

กําไล ไขศรี 2556 
-ดานหลักสูตร 
-ดานการเตรียมการ
จัดประสบการณ 
-ดานการจัด
ประสบการณและ 
เทคนิควิธีสอน 
-ดานสื่อสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 
 

การปฏิบัติท่ีตองปรับปรุง แบงเปน 7 ดาน 
1)บุคลิกภาพ 2)ภาษาและการสื่อสาร 3)หลักการ
และเทคนิคการจัดกิจกรรม 4)การจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ 5)การจัดกิจกรรมเสรี 6)การจัดการ
ชั้นเรียน 7)การผลิตและการใชสื่อ 

กุสุมาร  
บุญไชยแสน 
2557 
-ข้ัน 1 ศึกษา
สภาพปจจบุันและ
ปญหา 
-ข้ัน 2 พัฒนา
รูปแบบ 
-ข้ัน 3 ประเมินผล 
 

ภาพที่ 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการความ

รู้ในการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้น
ที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 พัฒนารูปแบบ 
และขั้นที่ 3 สรุปผล 

2. การวิเคราะหข์อ้มลูผลการนเิทศพบว่า 
การปฏบิตัขิองนสิติทีเ่หมาะสม ม ี7 ดา้น ไดแ้ก ่1) 
บุคลิกภาพ 2) ภาษาและการสื่อสาร 3) หลักการ
และเทคนคิการจัดกจิกรรม 4) การควบคมุชัน้เรยีน 
การจัดการชั้นเรียน 5) การใช้สื่อ 6) การจัดสภาพ
แวดล้อม และ 7) การประเมิน โดยมีรายละเอียด
ดังภาพตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 สรุปประเด็นการจดัการความรูใ้นการนเิทศนสิติฝึกประสบการณวิ์ชาชพีครเูกีย่วกับการปฏบิตัิ
ของนิสิตที่เหมาะสม

ด้�นก�รปฏิบัติ พฤติกรรมก�รปฏิบัติ

1) บุคลิกภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส/ ควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างดี ไม่ตื่นเต้น ไม่ประหม่า/ มีท่าทีผ่อนคลาย/ เป็น
ธรรมชาติ/ มั่นใจ/ ใจเย็น/ มีไหวพริบจัดการปัญหาได้ไว

2) ภาษาและ
การสื่อสาร 

เสียงดังฟังชัด/ มีจังหวะลีลาใช้เสียงสูง-ต่ำา/ ออกเสียงคำาควบกล้ำาชัดเจนถูกต้อง/ ใช้น้ำาเสียง
ดึงดูดความสนใจ/ พูดจาชัดเจน/ ใช้ภาษาง่ายๆ เหมาะกับวัยของเด็ก เด็กเข้าใจได้/ น้ำาเสียง
ไพเราะนุ่มนวลน่าฟัง/ ถามคำาถามปลายเปิด/ เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมถาม-ตอบ/ เชื่อมโยง
เพื่อให้เด็กตอบ/ ค่อยๆ ใบ้คำาตอบเพื่อกระตุ้นให้เด็ก ได้คิด/ ตอบคำาถามเด็กๆ ได้ดี

3) หลักการและ
เทคนิคการจัด
กิจกรรม

3.1 ภาพรวมของการจัดกิจกรรม/จัดมุม/เทคนิคการสอน: มีระบบการจัดที่ดี/ มีรูปแบบการ
เข้ามุมน่าสนใจ/ น่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจจากเด็กๆ ได้ดี/ จัดได้หลากหลาย/ จัด
ได้เหมาะกับวัยของเด็กๆ ในห้องเรียน/ ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย เช่น เน้นความสงบ
ขณะเวียนเทียนในห้องเรียน/ เปิดโอกาสให้เด็กๆ มีส่วนร่วม/ ดึงดูดความสนใจ เช่น ค่อยๆ 
เปิดภาพทีละนิด เพื่อให้เด็กสนใจอยากรู้/ แสดงบทบาทสมมติเป็นคุณยายขายไข่ ช่วยทำาให้
เด็กๆ ตื่นเต้นสนุกสนาน/ เล่านิทานไปวาดภาพไป/ บูรณาการกิจกรรมกับเนื้อหา เช่น นับ
จำานวนแทรกในกิจกรรม/ ส่งเสริม การรู้หนังสือขั้นต้น/ ส่งเสริมระเบียบวินัยแทรกไปขณะสอน

3) หลักการและ
เทคนิคการจัด
กิจกรรม

3.2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หรือ กิจกรรมวงกลม: ทบทวนเนื้อหาเดิมให้เด็กก่อนเริ่ม
เนื้อหาใหม่/ เด็กมีส่วนร่วม/ คัดสรรนิทานที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสมเนื้อหาตรงกับเรื่องที่สอน/ 
ดึงดูดความสนใจจากเด็ก/ สรุปเนื้อหาได้ตรงและครอบคลุม/ สอนเนื้อหาได้ถูกต้องแม่นยำา/ 
รับฟังและส่งเสริมให้เด็กอ่านคำาศัพท์ใต้ภาพที่นำามาใช้เป็นสื่อ การสอน/ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน/ จัดกิจกรรมใกล้ตัวเชื่อมโยงกับชีวิตประจำาวันของเด็ก/ ลำาดับกิจกรรม
ขั้นนำา ขั้นสอน และขั้นสรุปได้ต่อเนื่องดี/ เปิดโอกาสให้เด็กออกมาทำากิจกรรมหน้าชั้นเรียน เล่า
ประสบการณ์ต่างๆ / ร้องเพลง และทำาท่าประกอบหลากหลาย แต่งเพลงเอง/ ขั้นนำาให้เด็กได้
เคลื่อนไหวโดยใช้โยคะ/ ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
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ด้�นก�รปฏิบัติ พฤติกรรมก�รปฏิบัติ

3) หลักการและ
เทคนิคการจัด
กิจกรรม

3.3 กิจกรรมเสรี หรือ กิจกรรมตามมุม: สรุปมุมจากผลงานที่เด็กๆ ได้ทำาผนวกกับเนื้อหาที่
สอน/ สื่อมีความหลากหลายและน่าสนใจ/ กิจกรรมมีความน่าสนใจแปลกใหม่ไม่น่าเบื่อ เด็ก
กระตือรือร้นที่จะทำากิจกรรม/ อธิบายได้กระชับชัดเจน/ จัดระบบเข้ามุมได้ดี เช่น จับสลาก/ 
จัดระบบเปลี่ยนมุมได้ดี เช่น ใช้เพลง เครื่องเคาะ เปลี่ยนไม้ไอศกรีม ใช้ไม้หนีบ/ มีระบบแนะนำา
มุมดี/ พยายามกระตุ้นให้เด็กเข้ามุมหลากหลาย/ จัดได้สอดคล้องกับเรื่องที่สอน/ มีข้อตกลง
ที่ชัดเจน/ ส่งเสริมให้เด็กเก็บสื่อให้เรียบร้อย/ เดินดูขณะเด็กทำากิจกรรมอย่างทั่วถึง/ ตั้งชื่อมุม
ได้น่าสนใจช่วยสื่อความหมายได้ชัดเจนว่ามุมนี้มีอะไรและให้ทำาอะไร/ เผื่อเวลาให้เด็กได้เก็บ
ของเพื่อเตรียมตัวเข้ามุมต่อไป ช่วยให้เด็กไม่ต้องรีบจนเกินไป/ ครูและเด็กทบทวนกติกาก่อน
เข้ามุม/ เปิดโอกาสให้เด็กแสดงผลงานและถ่ายทอดเรื่องราว/ จัดให้มีภาชนะใส่อุปกรณ์และสื่อ
ต่างๆ เช่น ตะกร้า ฝากล่อง/ ให้เด็กช่วยเก็บอุปกรณ์และโต๊ะหลังจากหมดเวลากิจกรรมตาม
มุม/ ใช้สีป้ายบอกมุมกับสื่อโทนเดียวกันช่วยให้เด็กเข้าใจง่าย ป้ายบอกมุมมีตัวเลขและสีชัดเจน/ 
ใช้ผ้าคลุมสื่อไว้ก่อน/ จัดให้มีมุมสำารองเพื่อรองรับเด็กที่เล่นมุมเสร็จเร็ว/ ใช้เพลงให้สัญญาณ
รวมเด็กในช่วงท้าย

4) การควบคุม
ชั้นเรียน การ
จัดการชั้นเรียน

มีจังหวะเก็บเด็กที่เหมาะกับสถานการณ์/ ใช้เทคนิคหลากหลาย/ เสริมแรงทางบวกเพื่อปรับ
พฤติกรรมเด็กให้พึงประสงค์/ จัดระบบการให้เด็กมีส่วนร่วมตอบคำาถาม โดยให้เด็กยกมือและ
ให้รอครูเรียกชื่อก่อนค่อยตอบ/ จัดที่นั่งปรับตำาแหน่งการนั่งเป็นรูปตัวยู U เพื่อให้เด็กมองเห็น
ได้ชัดเจนก่อนจะอธิบายมุม

5) การใช้สื่อ เน้นสื่อภาพที่เด็กเข้าใจและขนาดภาพใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน/ สอดคล้องกับเรื่อง ที่สอน/ ใช้สื่อ
ของจริง เช่น แผนที่ ผลไม้ ต้นไม้/ ใช้สื่อหลากหลาย เช่น หุ่นมือ เพลง นิทาน/ สื่อมีประโยชน์
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก/ นำาวัสดุเหลือใช้มาผลิตสื่อ 

6) การจัดสภาพ
แวดล้อม

สอดคล้องกับหน่วย เรื่องที่สอน/ มีความพยายามจัดพื้นที่ห้องให้เอื้อต่อการทำากิจกรรมของเด็ก
ตามจำานวนที่มีในห้องเรียน

7) การประเมิน ใช้การประเมินหลากหลายวิธี เช่น จดบันทึกคำาพูดบอกเล่าของเด็กเกี่ยวกับผลงาน

ต�ร�งที่ 1 สรปุประเดน็การจดัการความรูใ้นการนิเทศนสิติฝกึประสบการณว์ชิาชพีครเูกีย่วกบัการปฏบัิติ
ของนิสิตที่เหมาะสม (ต่อ)

การปฏิบัติของนิสิตที่ต้องปรับปรุง มี 7 
ดา้น ไดแ้ก ่1) บคุลกิภาพ 2) ภาษาและการสือ่สาร 
3) หลกัการและเทคนคิการจดักจิกรรม 4) การจดั

กจิกรรมเสรมิประสบการณ ์5) การจดักจิกรรมเสร ี
6) การจัดการชั้นเรียน 7) การผลิตและการใช้สื่อ 
ดังสรุปในตารางที่ 2
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ต�ร�งที่ 2 สรุปประเด็นการจดัการความรูใ้นการนเิทศนสิติฝกึประสบการณว์ชิาชีพครทูีย่งัตอ้งปรบัปรงุ

ด้�นก�รปฏิบัติ พฤติกรรมที่แสดงออก

1) บุคลิกภาพ สีหน้าเคร่งเครียด/ ไม่ค่อยยิ้มแย้ม/ ลักษณะท่าทางการยืนและนั่งค้ำาเด็ก

2) ภาษาและ การ
สื่อสาร

พูดเชิงลบ/ ใช้ภาษาระดับผู้ใหญ่ ใช้ศัพท์เทคนิคขณะอธิบายเนื้อหา พูดเยิ่นเย้อเกินเวลา/ 
บางครั้งพูดไม่มีหางเสียง (ค่ะ/คะ) / พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเจน/ ถามคำาถามปลายปิด/ 
การใช้น้ำาเสียงและจังหวะพูดรัว/ การใช้ระดับเสียงของครูค่อนข้างดัง/เบาเกินไป

3) หลักการและ
เทคนิคการจัด
กิจกรรม

ยังใช้การอธิบายยืดยาวโดยครูและเด็กๆ นั่งฟัง/ ขาดการสรุปเนื้อหาและกิจกรรม/ สอน
เกินช่วงเวลา/ ยังขาดความหลากหลายของกิจกรรมและการประเมินผล

4) การจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์

กิจกรรมขั้นนำา ขั้นสอน และขั้นสรุปยังไม่หลากหลายและไม่สอดคล้องกับธรรมชาติการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย/ ยังใช้การพูดอธิบายคล้ายการบรรยายในการเรียนระดับอุดมศึกษา
ซึ่งสังเกตว่าเด็กๆ เริ่มเบื่อและไม่ฟัง

5) การจัดกิจกรรม
เสรี

ช่วงก่อนเข้ามุม ช่วงเข้ามุม และช่วงสรุปยังไม่เป็นระบบระเบียบเท่าที่ควร/ สื่อและกิจกรรม
ในมุมไม่หลากหลาย/ ขาดการกระตุ้นหรือกำาชับเด็กในการเก็บของสื่อเมื่อเลิกเล่นแต่ละมุม

6) การจัดการ ชั้น
เรียน

อธิบายเกี่ยวกับข้อตกลง ระเบียบวินัยและจัดระบบยังไม่ชัดเจน ขาดทักษะการจัดการพื้นที่ 
และใช้เทคนิคการเก็บเด็กในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น เก็บบ่อยเกินความจำาเป็น เก็บช้า
เกินไปทำาให้จัดการชั้นเรียนลำาบากมากขึ้น

7) การผลิตและการ
ใช้สื่อ

จัดเตรียมสื่อไม่ค่อยพร้อม การจัดวางสื่อยังเป็นอุปสรรคในการหยิบใช้ และวางสื่อ
กระจัดกระจายบนพื้นทำาให้เด็กเสียสมาธิได้ง่าย การผลิตสื่อ (ขนาดตัวอักษรยังเล็กเกินไป) 
การใช้สื่อไม่คุ้มค่าขาดการตรวจสอบความถูกต้องของสื่อบางชนิด เช่น สะกดคำาศัพท์ไม่ถูก
ต้อง

อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยดังมีราย

ละเอียดต่อไปนี้

ก�รพัฒน�รูปแบบก�รจัดก�รคว�มรู้ 
ในก�รนิเทศนิสิตฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพครู 
ส�ข�วิช�ก�รศึกษ�ปฐมวัย มีขั้นตอนการพัฒนา 
3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) 
พัฒนารูปแบบ และ 3) สรุปผล การวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสำารวจแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก่ 1) การปฏิบัติท่ีเหมาะสม และ 2) การ
ปฏิบัติที่ยังต้องปรับปรุง ซึ่งทำาให้ได้ภาพรวมของ

การนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ทุกสายของสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำางานที่เก่ียวข้องไม่เพียงแค่บทบาทอาจารย์ 
นิเทศก์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงบทบาทผู้สอนและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกด้วย ทั้งนี้การพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ดังกล่าวส่งผลในเชิง
บวกต่อการดำาเนินงานและมีกระบวนการพัฒนา 
รปูแบบทีส่อดคลอ้งกับกุสมุาร ์บญุไชยแสน (2557) 
ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู ้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
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1 โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการจัดการความรู้ในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 1 2) พฒันารปูแบบ 
การจัดการความรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 3) ประเมินรูปแบบการจัดการ
ความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
การวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 
ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการความ
รู้ ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ 
และ ระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ 
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
และแบบประเมินรูปแบบ และยังสอดคล้องกับ
กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยของชำานาญ ทุมทุมา (2558) ที่ได้ศึกษา
วจิยัเรือ่ง การพฒันารปูแบบการจดัการความรูด้้าน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการจัดการความรู้ด้านวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก 2) พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้
ด้านวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 3) ประเมิน
ผลการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ด้านวิชาการ
ของโรงเรยีนขนาดเลก็ โดยใช้กระบวนการวจิยัและ
พัฒนา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
จัดการความรู้ดานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
2) การออกแบบและตรวจสอบรูปแบบ และ 3) 
การนำารูปแบบไปใช้และการประเมินผลการใช้ 
รูปแบบ

นอกจากนี้ผลจากการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้ได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพ ที่ดี
จากการนำาไปใช้ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
วิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การ

พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านวิชาการของ
โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ จังหวัดหนองคาย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรูด้า้นวชิาการกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2) ศึกษา
ผลการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ด้านวิชาการ
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย และกลุม่สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และ3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมวิจัยในการดำาเนินงานการจัดการความ
รู้ด้านวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนารูป
แบบการจัดการความรู้ด้านวิชาการโรงเรียนบ้าน
พระบาทนาหงส์ได้นำากรอบแนวคิดทฤษฎีด้าน
การดำาเนินการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการ
ความรู้ รูปแบบการจัดการความรู้ และแนวคิด
การวิจัยปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วมมาเป็นกรอบ
แนวคิดตั้งต้นของรูปแบบการจัดการความรู้ พบ
ว่า รูปแบบ การจัดการความรู้ด้านวิชาการมีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และมี
ความสอดคลอ้งระหวา่งรปูแบบการจดัการความรู้
ดา้นวชิาการกบัแผนการจดักจิกรรม การเรยีนรูอ้ยู่
ใน ระดับมากทั้ง 3 องค์ประกอบ 2) ผลการใช้รูป
แบบการจัดการความรู้ด้านวิชาการโรงเรียนบ้าน
พระบาทนาหงส์ พบว่า รูปแบบการจัดการความ
รู้ด้านวิชาการของโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
มีความเหมาะสมกับบริบท และสภาพแวดล้อม
ของการวิจัย 3) การดำาเนินการจัดการความรู้
ด้านวิชาการให้มีความรู้ คือ นักจัดการความรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
ในลักษณะของการเรียนรู้จากการปฏิบัตินำาไป
ปรับปรุงจนได้ผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 4) 
ทีมผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง
เหมาะสม 5) ทีมผู้ร่วมวิจัยมีความพึงพอใจใน
การดำาเนินตามรูปแบบการจัดการความรู้ ด้าน
วิชาการอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ผลการพัฒนา
รูปแบบยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของเตือนใจ 
รักษาพงศ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูป
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แบบการจัดการความรูเ้พ่ือ การบรหิารงานวชิาการ
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานด้วยกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า  
รูปแบบการ จัดการความรู้ เพื่ อการบริหาร
งานวิชาการ ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ด้าน
การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ การพัฒนากระบวนการเรียนรูป้ระกอบด้วย
กิจกรรมการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการนิเทศการสอน 2) 
ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
ภาวะผู้นำา กลยุทธ์วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยี
โครงสรา้ง และการวดัผล ประสทิธผิล จากการนำา
รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือการบริหารงาน
วิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้วยกระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ทำาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบริหาร คือ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารทีมครูจัดการความรู้
งานวิชาการ (ครู KM ทีมงานวิชาการ) ในทุกขั้น
ตอน ผู้บรหิารสนับสนนุแบง่ปนัแลกเปลีย่นความรู ้ 
การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน ครูนำา
การจัดการความรู้ไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
และนักเรยีนเกดิทกัษะการคิดวเิคราะห ์สงัเคราะห ์
และการแลกเปลี่ยนความรู้ ในการทำางาน ผล
การวิจัยของงานวิจัยน้ียังสอดคล้องกับธีระวัฒน์ 
เย่ียมแสง (2550) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูป
แบบการจัดการความรู้ของสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ 2) พัฒนา 
รู ป แบบกา รจั ด ก า รคว ามรู้ ที่ เ หม า ะสมมี
ประสิทธิภาพ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจและ
ความสำาเร็จในการดำาเนินการจัดการความรู้ของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 
1 ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้ บุคลากรแต่ละคน มีความรู้ ความ

สามารถ ทักษะการทำางาน และประสบการณ์ที่
แตกต่างกัน มีการพัฒนาตนเองโดยการแสวงหา
ความรูด้า้นตา่งๆ เปน็รายบุคคล มกีารแลกเปลีย่น
เรียนรู้กันน้อย มีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็น
ระบบน้อย การจัดการสารสนเทศภายในหน่วย
งานยังไม่เป็นระบบ ไม่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
หรือการเผยแพร่ความรู้อย่างเป็นทางการ ภาย
หลัง จากการพัฒนารูปแบบพบว่า 1) มีคณะ
กรรมการจัดการความรู้ของสำานักงานเขตพื้นที่ได้
นำากระบวนการจดัการความรูส้ำาคญั 5 กจิกรรมไป
ใช ้คอื การแสวงหาความรู ้การสร้างความรู ้การจดั
เก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการนำาความรู้
ไปใช ้2) ทุกกลุม่ปฏบิตังิานจดัการความรูม้เีว็บไซต์
เฉพาะของกลุม่ 3) ทกุกลุม่ปฏบิตังิานมอีงคค์วามรู ้
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 4) มีศูนย์การจัดการ
ความรู้ของเขตพื้นที่เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ และข้อมูล
สารสนเทศเพื่อพัฒนางานและบุคลากร บุคลากร
ทกุกลุม่มคีวามพงึพอใจกระบวนการจดัการความรู ้
ระดับมาก และบุคลากรทุกกลุ่มมีความคิดเห็นว่า 
การดำาเนินการจัดการความรู้ประสบความสำาเร็จ
ระดับมาก

ก�รปฏิบัติของนิสิตฝึกประสบก�รณ์
วิช�ชีพครูท่ียังต้องปรับปรุง จากผลวิจัย ที่พบ
จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนานิสิตครูโดยใช้ข้อ
แนะนำาจากการนิเทศนิสิต ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามพบว่ามีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกำาไล ไขศรี (2556) 
ซึ่งศึกษาเรื่องการศึกษาความต้องการการนิเทศ
การสอนของครปูฐมวยั อำาเภอกำาแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม โดยผลการวิจัยพบว่า ครูปฐมวัย อำาเภอ
กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐมวัยมีความต้องการ
การนเิทศการสอนอยูใ่นระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น
การจัดประสบการณ์และเทคนิควิธีสอนมีความ
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ต้องการมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของ
แตล่ะดา้น พบวา่ 1) ด้านหลกัสตูร มคีวามต้องการ
เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นมากที่สุด 2) ด้านการเตรียม
การจัดประสบการณ์ มีความต้องการเรื่องการใช้
จติวทิยาพฒันาการของเด็กในการจดัประสบการณ์
มากทีส่ดุ 3) ดา้นการจดัประสบการณแ์ละเทคนคิ
วิธีสอน มีความต้องการเรื่องการจัดประสบการณ์
ทีส่ง่เสรมิพฒันาการ ด้านจนิตนาการและความคิด
สรา้งสรรคม์ากท่ีสดุ 4) ด้านส่ือสง่เสรมิพัฒนาการ
เด็ก มีความต้องการเรื่องการผลิตสื่อการสอน
อย่างง่าย ประหยัด และมีคุณภาพมากที่สุด และ 
5) ด้านการประเมินพัฒนาการ มีความต้องการ
เรื่องการประเมินให้สอดคล้องและครอบคลุมกับ
พฒันาการของเดก็ทกุด้านมากทีสุ่ด นอกจากนีผ้ล
การวจิยัยงัมคีวามสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของรฐั
ธนนิท ์วรสทิธสิทิธิ ์(2556) ซึง่ได้ศกึษาปญัหาของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิธีการนิเทศ
ของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม โดยผลการวิจัยพบว่า 
อาจารย์นิเทศก์เห็นว่านิสิตมีปัญหา 3 ด้าน คือ 1) 
ด้านการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียน
เป็นสำาคัญ อาจารย์นิเทศก์มีวิธีการนิเทศโดยให้
คำาแนะนำาการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง แนะนำาและ
ให้นิสิตดูตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 
ใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิกีารสอนกบัเพ่ือน 2) 
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ อาจารย์นิเทศก์มี
วิธีการนิเทศโดยช่วยแก้ในสิ่งที่นิสิตสอนผิดพลาด 
แนะนำาและให้กำาลังใจแก่นิสิต ช่วยเตรียมความ
พร้อมในการสอน หลังการสอนให้นิสิตประเมิน
ผลการสอนของตนเอง จากนั้นอาจารย์นิเทศก์จึง
ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการสอนและเสนอวิธีการให้
นิสิตนำาไปใช้ และใช้วิธีการนิเทศแบบเพ่ือนช่วย
เพื่อน 3) ด้านการใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการ
จัดการเรียนรู้ อาจารย์นิเทศก์มีวิธีการนิเทศโดย
แนะนำาวิธีการและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 

ให้นิสิตฝึกซ้อมทบทวนขั้นตอนการสอน และร่วม
กันประเมินผลหลังการสอนอย่างต่อเนื่อง

จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติการสอนในสถาน
ศึกษาระดับปฐมวัยที่นิสิตได้ไปปฏิบัติภาคสนาม
จริงในระยะเวลาที่ต่อเนื่อง 1 ปีนั้นมีความจำาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถใน
ทักษะหลายๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
จัดประสบการณ์ให้กับเด็กท่ีต้องอาศัยความรู้
และทักษะรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดสภาพ
แวดล้อม เทคนิคการจัดการช้ันเรียน รวมทั้งการ
ผลติสือ่ นสิติจำาเปน็ตอ้งรูท้กุศาสตรท์างการศกึษา
ปฐมวัยเพื่อนำามาประมวลและประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ต่างๆ ให้กับเด็ก ย่ิงไปกว่าน้ัน
ข้อค้นพบ จากงานวิจัยเรื่องนี้ยังสอดคล้องกับผล
การวิจัยของประทานพร สันติพจนา (2557) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจำาเป็น
เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัด การเรียนการ
สอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและจัดลำาดับความต้องการจำาเป็นเพื่อ
พัฒนาความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกการ
ศึกษาปฐมวัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำานวน 128 คน ที่
สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2547 ถึงปีการ
ศึกษา 2551 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครื่องมือท่ี
ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ ค่าที และใช้
เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNI 
modified) ในการจัดลำาดับความสำาคัญของความ
ตอ้งการจำาเปน็ ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี ้1) นสิติฝกึ
ประสบการณว์ชิาชพีคร ูวชิาเอกการศกึษาปฐมวยั
มีความต้องการจำาเป็นเพื่อพัฒนาความสามารถ 



Journal of Education, Mahasarakham University 195 Volume 11 Number 2 April-June 2017 

ในการจัดการเรียนการสอน 4 ด้าน คือ (1) ด้าน
การวางแผน (2) ดา้นการจดักจิกรรม (3) ด้านการ
จดัสภาพแวดล้อม และ (4) ด้านสือ่และแหลง่เรยีน
รู้ 2) นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกการ
ศึกษาปฐมวัย มีความต้องการจำาเป็นเพื่อพัฒนา
ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนในทุก
ด้าน โดยด้านที่มีความต้องการจำาเป็นลำาดับที่ 1 
คือ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะในเรื่อง
การดูแลรักษา ลำาดับที่ 2 คือ ด้านการจัดกิจกรรม 
โดยเฉพาะในเรือ่งของการจดัการช้ันเรียนและการ
ประเมิน ด้านการวางแผน โดยเฉพาะในเรื่องของ
การวเิคราะหห์ลกัสตูรและกำาหนดเนือ้หา ลำาดบัที ่
3 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในเร่ือง
ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู/อาจารย์นิเทศก์สาขาวิ
ชาอื่นๆ สามารถนำาแบบสำารวจผลการนิเทศไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เห็น การปฏิบัติการฝึกสอนของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ละเอียดมากขึ้น

1.2 อาจารย์นเิทศก์สามารถเพ่ิมเติมหรือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของแบบประเมินการนิเทศ
นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยข้อรายการบันทึก
ผลการนิเทศนิสิตโดยระบุกรอบรายการเพ่ิมเติม
ตามข้อแนะนำาจากการนิเทศทั้งที่ปฏิบัติเหมาะ
สมและยังต้องปรับปรุงให้ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน 
ช่วยให้มีความชัดเจนในการประเมินนิสิตฝึกสอน
มากยิ่งขึ้น

1.3 บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ประยุกต์แนวทางการจัดการความรู้ จากการ
นิเทศนิสิตครูไปใช้เพื่อพัฒนานิสิตที่เรียนสายวิชา
ชีพอื่นๆ ได้

1.4 อาจารย์ประจำาหลักสูตรสามารถ
ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึงวงรอบหรือเป็นการ
ปรับปรุงเล็กน้อยโดยนำาข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยใน
ลักษณะของผลการใช้รูปแบบการจัดการความรู้
ในการนเิทศนสิติฝกึประสบการณวิ์ชาชพีครไูปเปน็
ส่วนหนึ่งของการปรับปรุง

1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชา
ตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งสามารถเชือ่มโยงสาระสำาคัญจาก
หลักสูตรปรับปรุงที่อาศัยฐานข้อมูลงานวิจัยจาก
การนิเทศเพ่ือนำาไปสู่การเขียนมคอ.3 และ มคอ.
4 อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในสาขาวิชา
นั้นๆ โดยตรง

1.6 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนำารูป
แบบการจัดการความรู้ของผู้มีความรู้ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไปใช้เพื่อจัดการความรู้
ของบุคลากรในหน่วยงานได้

1.7 บูรณาการข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย
ไปสู่การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอกและ
รายวิชาชีพครู โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาใน
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตัง้แตช่ัน้ปทีี ่1-5 
โดยอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาพจิารณาประยกุต์
ข้อมูลตามความเหมาะสม รายวิชาเอกที่ควรนำา
มาพิจารณาเช่น บุคลิกภาพครูปฐมวัย ส่ือและ
ของเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์
สำาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย การจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อม
สำาหรับเด็กปฐมวัย สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 
เป็นต้น ส่วนรายวิชาชีพครูที่ควรนำามาพิจารณา 
เชน่ ประสบการณวิ์ชาชพีคร ูการสมัมนาและสรา้ง
เสริมประสบการณ์วิชาชีพครู การจัดการช้ันเรียน
และสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู ้นวตักรรมและการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 

1.8 จัดอบรม/สัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับผลการวิจัยที่พบ เช่น การพัฒนา บุคลิกภาพ
ครูปฐมวัย ครูปฐมวัยกับการใช้ภาษาและการ
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สื่อสาร การจัดกิจกรรมสำาหรับเด็กปฐมวัย การ
จัดมุมเสรีสำาหรับเด็กปฐมวัย การจัดการชั้นเรียน
ระดับปฐมวัย การผลิตและการใช้สื่อสำาหรับเด็ก
ปฐมวัย เป็นต้น 

1.9 สอนเสริม ปี 5 โดยอภิปรายร่วม
กันในประเด็นที่ยังต้องปรับปรุงเพ่ือให้ปฏิบัติให้
เหมาะสมมากข้ึนในช่วงวันที่นิสิตต้องกลับเข้ามา
พบอาจารย์นเิทศก/์อาจารย์ ทีป่รกึษาท่ีคณะศกึษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 สามารถขยายขอบเขตศึกษาการ
จัดการความรู้ในการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูไปยังกลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ หรือนิสิต
ฝึกงานภาคสนามภาควิชาหรือคณะอื่นๆ ที่มี
ลักษณะของการออกไปนิเทศการปฏิบัติงานใน
พื้นที่จริง 
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