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ปัญหาและแนวทางพัฒนากระบวนการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพด้านการสอน
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ขนิษฐา หินอ่อน1* และ สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์2
บทคัดย่อ
บทความนี้นําเสนอ ปญั หาและแนวทางในการพัฒนากระบวนการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านการสอน ของภาควิชา
ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยใช้กระบวนการวิจยั
แบบสํารวจข้อมูลจากผู้ท่ีม ีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ได้แก่
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ชุดตามกลุ่มของผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพได้แก่ กลุ่มอาจารย์
นิเทศก์ กลุม่ นักศึกษาฝึกสอน กลุ่มศิษย์เก่า และกลุ่มนักเรียนทีไ่ ด้เรียนกับนักศึกษาฝึ กสอน โดยมีผตู้ อบแบบสอบถามรวม
จํานวน 385 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.77 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด ผลการสํารวจพบว่าอาจารย์นิเทศก์ได้ประเมิน
นักศึกษาฝึ กสอนอยู่ในระดับปานกลางโดยประเมินจากการเตรียมก่อนการสอนและระหว่างปฏิบตั ิการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพด้านการสอนของนักศึกษาฝึกสอน ซึง่ ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาฝึ กสอนทีไ่ ด้ประเมินตนเองว่ายังขาดทักษะ
การสอน (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.52 และ S.D. เท่ากับ 0.9393) ในส่วนของศิษย์เก่ามีความคิดเห็นเพิม่ เติมว่านักศึกษาฝึ กสอน
ยังขาดความตัง้ ใจ และขาดความรูค้ วามเข้าใจในการวิเคราะห์ผลการสอนของเพื่อนร่วมกลุ่มฝึ กสอนอีกมาก (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.79 และ S.D. เท่ากับ 1.1888) และจากการตอบแบบสอบถามดังกล่าวทําให้พบว่าด้านสื่ออุปกรณ์ทใ่ี ช้ประกอบการเรียน
การสอนก็มปี ญั หามากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และ S.D. เท่ากับ 0.9794) อีกส่วนหนึ่งทีเ่ ป็ นปญั หานัน่ ก็คอื ด้าน
อาจารย์นิเทศก์ ผลสํารวจได้แสดงให้เห็นว่าอาจารย์นิเทศก์มเี กณฑ์ มาตรฐาน และทัศนคติทแ่ี ตกต่างกันมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.11 และ S.D. เท่ากับ 1.0467) ส่วนผลด้านการประเมินพฤติกรรมระหว่างการสอนของนักศึกษาฝึ กสอนกลับพบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจในทุกด้าน จากผลการสํารวจดังกล่าวทําให้ทราบปญั หาที่เกิดขึ้นและได้เสนอแนวทางในการ
แก้ปญั หาไว้ส่วนหนึ่งคือ ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กบั ทัง้ อาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึ กสอนในทุกภาคการศึกษา
ก่อนเข้าสู่กระบวนการฝึ กประสบการณวิชาชีพการสอน โดยการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้มคี วามเข้าใจตรงกันในส่วนของ
กฎเกณฑ์ในการปฏิบตั แิ ละมาตรฐานในการประเมินผูส้ อน รวมถึง รูปแบบและกระบวนการทีใ่ ช้ในการฝึกสอนให้ชดั เจนด้วย
คําสําคัญ: ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
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Asbtract
This research presents problems of the practice of professional experience teaching and the solutions for
future improvement. The research is conducted out of the informative surveys from those who are directly
involved with the issue. The most crucial tools used for the research are the questionnaire surveys which are
divided into 4 sets relevant to those who have impacts on Teaching Professional Experience subject. They
are Supervisions, Students practice teaching, alumni and students taught by trainee teachers. The selected
candidates completing the questionnaires altogether 385 selected candidates which are about 92.77 percents
completed the questionnaires. The questionnaire surveys show that Supervisions are not quite satisfied with
the performances of Students practice teaching. The unsatisfactions of the performances are evaluated from
the preparation before class and the teaching skill performed in the class. However, Students practice
teaching have unarguably agreed that they themselves lack the teaching skills ( Χ = 3.52 and S.D. = 0.9393).
The alumni added that Students practice teaching do not pay fully attention to their classes and do not know
how to analyze the result of teaching of their colleagues ( Χ = 3.79 and S.D. = 1.1888). Moreover, there is a
problem of not sufficient media devices used in the classes ( Χ = 4.43 and S.D. = 0.9794). Another part of the
problem is that the supervisor. The survey has shown that the supervisor has standards and attitudes vary
greatly ( Χ = 4.11 and S.D. = 1.0467). The results of behavioral assessment during the teaching of student
teachers found that students are satisfied in all aspects. The results of the survey, keeping in mind the
problems and proposed solutions to the problem should be part of the preparations for both the supervisor
and the student teachers in the education sector. Before entering into the professional experiences of
teaching. The seminar, to have a consistent understanding of the rules in practice. There are standards for
evaluating teachers. The form and the process used for training as well.
Keywords: Professional Experience
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1. บทนํา
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ได้
ดําเนินการผลิตบัณฑิตครูช่างอุตสาหกรรมตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2512 และได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงมาตลอด โดยมีปรัชญา
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มคี วามรูค้ วามสามารถด้านวิชาชีพ
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม สามารถบูรณาการจัดการด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
นําไปพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพทีจ่ ะประกอบ
อาชีพด้านการเรียนการสอน การฝึ กอบรมได้เป็ นอย่างดี
มีแนวทางการฝึ กครู ช่ างโดยอาศัยหลักการฝึ กช่ างมา
ประยุกต์ใช้ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้วชิ าชีพครูและ
องค์ความรูด้ ้านวิชาชีพเฉพาะด้านเข้าด้วยกัน จึงมีความ
เป็ นเอกลักษณ์จนได้ช่อื ว่าเป็ นต้นแบบในการผลิตครูช่าง
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั จุดประสงค์ทส่ี าํ คัญในการผลิต
ครูช่างอยู่ทก่ี ารฝึ กปฏิบตั กิ ารสอน กล่าวคือ ในแต่ละภาค
การศึกษานักศึกษาจะต้องได้เรียนวิชาด้านการศึกษา
(ทฤษฎีท่จี ะนํ าไปใช้ฝึกปฏิบตั ิการสอน) ซึ่งในแต่ละวิชา
นักศึกษาจะได้เรียนรู้วธิ กี ารและทักษะด้านการสอนที่จะ
ทําให้มีความรู้และความเข้าใจ ก่ อนที่จะได้ร ับการฝึ ก
ปฏิบตั ิการสอนจริงได้มากยิง่ ขึน้ จึงได้ม ีการจัดกระบวน
รายวิชาทัง้ ทฤษฎีและปฏิบ ัติให้ม ีความสอดคล้องและ
ต่อเนื่องกัน กําหนดให้ทุกวิชาเป็ นวิชาบังคับ โดยเฉพาะ
วิชาปฏิบตั ิ ได้แก่ วิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ I (การ
ฝึ กการสอนแบบจุลภาค), การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ II
(การฝึ กปฏิบตั ิการสอนวิชาทฤษฎีครัง้ ที่ 1), การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ IV (การฝึ กปฏิบตั ิการสอนวิชา
ทฤษฎีครัง้ ที่ 2) และวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ III
(การฝึ ก ปฏิ บ ัติ ก ารสอนวิ ช าปฏิ บ ัติ ) ทัง้ นี้ ใ นการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษานั ้น ได้
จัดระบบการฝึ กโดยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากมาก
ไปน้อยในแต่ ละภาคการศึกษาจนกระทังนั
่ กศึกษาเป็ นผู้
ั
เตรียมการเองทัง้ หมด แต่ ป จจุ บ ันได้ม ีการปรับปรุ ง
หลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) [1] โดยมีการลดจํานวน
วิชาบังคับของการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพให้น้ อยลง
ส่งผลให้ประสบการณ์วชิ าชีพด้านการสอนของนักศึกษา
ลดน้อยลงไป เหลือเพียงวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ I
(ฝึ กการสอนจุลภาค) และ วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ II
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(ฝึ กปฏิบตั ิการสอนวิชาทฤษฎีครัง้ ที่ 1) เท่านัน้ และจาก
การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาฝึ กสอนในเบื้องต้น
ด้านความพร้อมก่อนการสอนในแต่ละครัง้ ทําให้ได้ทราบ
ว่านักศึกษาฝึ กสอนมีความมันใจในการสอนลดลง
่
เนื่อง
จากผ่านการฝึกมาน้อย มีการเตรียมตัวน้อยและขาดทักษะ
การสอนในด้านต่าง ๆ มาก พร้อมกันนี้ได้สอบถามจาก
อาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาฝึ กสอนก็พบว่านักศึกษามีความ
ใส่ใจด้านการฝึ กประสบการณ์ดา้ นการสอนลดลงจริง และ
จากการสํารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับปญั หาของผูฝ้ ึ กสอน
ในด้านต่ าง ๆ อาทิด้านตัวนักศึกษาฝึ กสอนเอง ด้านสื่อ
อุ ปกรณ์ ด้านสถานที่ ด้านระบบบริหารจัดการในวิชา
ฝึกสอนและด้านอาจารย์นิเทศก์ จากจํานวนนักศึกษารวม
83 คน มีความคิดเห็นว่ามีปญั หาด้านสือ่ อุปกรณ์มากทีส่ ุด
โดยเฉพาะในเรื่องอุปกรณ์ มีไม่เพียงพอและไม่พร้อมใช้
งาน รองลงมาเป็ นด้านระบบบริหารจัดการวิชาฝึ กสอน
ปญั หาที่พบมากคือ การเสียค่าใช้จ่ายมากในการสอนแต่
ละครัง้ การมีเวลาซ้อมสอนน้อย และการเปลี่ยนอาจารย์
นิเทศก์ในช่ วงเตรียมการสอนกับช่วงวิเคราะห์หลังการ
สอนเป็ นคนละคนกัน ส่วนด้านตัวนักศึกษาฝึ กสอน สิง่ ที่
พบว่าเป็ นปญั หาในระดับมากคือการขาดความรูแ้ ละความ
ั หาในการ
เชี่ย วชาญในเนื้ อ หาวิชาที่สอน ทํ า ให้มีป ญ
อธิบายและสรุ ปประเด็นเนื้ อหา สําหรับความเห็นด้าน
อาจารย์นิเทศก์ พบว่านักศึกษาฝึ กสอนส่วนใหญ่เห็นว่า
อาจารย์แต่ละคนมีเทคนิคในการให้คําแนะนําทีต่ ่างกันทํา
ให้การได้รบั การชีแ้ นะมีความแตกต่างกัน ส่งผลทําให้เกิด
ความไม่แน่ ใจในการเตรียมเนื้อหา จากผลสํารวจนี้ทําให้
สรุปได้ว่ าปจั จุบ ันวิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพด้านการ
ั หาเกิ ด ขึ้ น จริ ง ซึ่ ง อาจเป็ นเพราะการ
สอนนี้ มี ป ญ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การปรับ
เนื้อหาสาระหรือแม้แต่ ตัวบุคคล ผู้วจิ ยั จึงมีแนวคิดที่จะ
สํารวจและพัฒนากระบวนการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
เพื่อหาข้อบกพร่องทีแ่ ท้จริงและเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุ งกระบวนการฝึ กการสอนนี้ ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดได้ต่อไป โดยหวังว่าข้อค้นพบทีไ่ ด้จากงานวิจยั นี้จะ
เป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งต่ อกระบวนการฝึ กประสบการณ์
ด้านการปฏิบตั ิการฝึ กสอนของนักศึกษาฝึ กสอนและการ
จัดการเรียนการสอนของคณะครุ ศาสตร์อุ ตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
ั หาและอุ ปสรรคของกระบวนการฝึ ก
เพื่อสํารวจป ญ
ประสบการณ์วชิ าชีพด้านการสอนวิชาทฤษฎีของภาควิชา
ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. ขอบเขตการวิ จยั
3.1 สํารวจความคิดเห็นของผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านการสอน รวม 4 กลุ่มได้แก่
กลุ่มนักเรียน ปวช.ทีไ่ ด้เรียนกับนักศึกษาฝึ กสอน จํานวน
260 คน กลุ่มนักศึกษาฝึ กสอน จํานวน 110 คน กลุ่ม
อาจารย์นิ เทศก์ จํ านวน 15 คน และกลุ่ ม ศิษย์เก่ า
(นักศึกษาฝึกสอนทีจ่ บแล้วหรือบัณฑิต) จํานวน 30 คน
3.2 สํารวจความคิดเห็นของผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องกับการ
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านการสอนในปี การศึกษา 2555
3.3 สํารวจปญั หาทีพ่ บในวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(ฝึ กสอน) ด้านการสอนมีอยู่ด้วยกัน 4 ด้านใหญ่ ได้แก่
ด้านระบบบริหารจัดการ กระบวนการที่ใ ช้ในวิชาการ
ฝึกสอน ด้านสือ่ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการประกอบการสอน ด้าน
อาจารย์ ท่ีค วบคุ ม ดู แ ลนั ก ศึก ษาฝึ ก สอน และด้ า นตั ว
นักศึกษาฝึกสอนเอง
4. เครือ่ งมือและสถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
แบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดย
อาศัยข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ และงานวิจยั ต่าง ๆ
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การฝึ ก สอน และอาศัย ข้อ มู ล จากการ
สัมภาษณ์ [2]
4.1 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ชุด สําหรับกลุ่ ม
ตัวอย่าง 4 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน ปวช. นักศึกษาฝึ กสอน
อาจารย์นิเทศก์ บัณฑิต
4.2 ใช้วธิ กี ารหาค่าร้อยละ คํานวณหาค่าเฉลีย่ และค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน [3]
5. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5.1 ระบบการฝึ กสอน
ระบบการฝึ กการสอนของภาควิชาครุ ศาสตร์ไฟฟ้ า
คณะครุ ศาสตร์อุ ตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ นี้ มีล ัก ษณะเน้ น การจัด
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กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุ ตามเป้ าหมาย มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนัน้ การฝึ กสอนในลักษณะนี้
เป็ นการจัดดําเนินกิจกรรมเพื่อส่งความรู้จากแหล่งข้อมูล
ไปยังผูเ้ รียนให้มกี ารเปลีย่ นพฤติกรรมเกิดการเรียนรู้ขน้ึ
ตามเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้ ซึง่ ลักษณะของการสอนอาจทํา
ได้หลายลักษณะ แต่สงิ่ ที่ต้องการเหมือน ๆ กัน คือทํา
อย่ า งไรจะทํ าให้ผู้เ รีย นได้บ รรลุ ผ ลการเรีย นรู้ ได้ ตาม
เป้าหมายเกิดการเปลีย่ นพฤติกรรมจากไม่รใู้ นเรื่องนัน้ ก็มี
ความรู้ จากทําสิง่ นัน้ ไม่ได้กส็ ามารถทําได้ ซึ่งเป็ นหน้าที่
ของผู้สอนอาจเรียกว่ า “ครู” จะต้ องคอยชี้แนะหรือ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้สําเร็จได้ เพราะฉะนัน้ จึงสรุประบบ
การฝึกการสอนได้ดงั นี้
ตัวป้อนหรือปจั จัย
นักเรียน

กระบวนการ

ผลผลิต

กระบวนการ
เรียนการสอน

นักเรียนทีม่ ี
ความรู้
ความสามารถ
ตามความมุ่งหวัง

รูปที่ 1 แสดงระบบการจัดการเรียนการสอน
จากรูปที่ 1 จะเห็นว่าปจั จัยทีจ่ ะนําเข้าสู่ระบบก็คอื ตัว
นักเรียนที่ยงั ขาดความรู้และความสามารถในเรื่องหรือ
เนื้อหาที่จะได้จดั การเรียนการสอนให้ นักเรียนเหล่านี้จะ
ถูกป้อนเข้ากระบวนการเรียนการสอน ซึง่ จะประกอบด้วย
ขัน้ ตอนองค์ประกอบและการจัดการต่ าง ๆ โดยเฉพาะ
กระบวนการทีใ่ ช้ประกอบการเรียนการสอน กิจกรรม การ
ปฏิบตั ิตามคู่มอื ครู หรือแผนการสอน หลายส่วนนี้มคี วาม
สําคัญต่อการสอนในแต่ละครัง้ เป็ นอย่างมากอันเนื่องมาจาก
เป็ นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประสิทธิภาพในการสอนมีคุณภาพ
มากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้นักเรียนที่ผ่านการศึกษาได้มคี วามรู้
และความสามารถตามวัตถุ ประสงค์ท่ีตงั ้ ไว้ และหากว่ า
ทดสอบแล้วนักศึกษายังไม่มคี วามสามารถตามทีว่ างไว้ก็
จะส่งผลย้อนกลับมา เพื่อจะได้ปรับปรุงองค์ประกอบของ
ระบบต่อไป
ในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนนัน้ ก็ยงั สามารถ
จําแนกรายละเอียดได้อกี เป็ น 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ตอน
การเตรียมความพร้อมขององค์ประกอบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติ การเรีย นการสอนการจัด กิจกรรม
ระหว่างการสอน วิธกี ารในการให้เนื้อหาสาระ และขัน้ ตอน
การวัดและประเมินความสามารถของนักศึกษาว่าเป็ นไป
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

ตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้หรือไม่ จะเห็นได้ว่าขัน้ ตอนการ
จัดการเรียนการสอนนัน้ จะเน้นให้สอดคล้องกับขัน้ ตอนใน
การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ซึ่ ง ขั น้ ตอนการเรี ย นรู้ ท่ี ใ ช้
ดําเนินการทีแ่ สดงนี้เรียกว่าขัน้ ตอน หรือวิธกี ารสอนตาม
แบบ M-I-A-P โดยผ่านขัน้ ตอนสําคัญ 4 ขัน้ ตอน [4]
1) ขัน้ สนใจปญั หา (Motivation)
ขัน้ ตอนนี้ เป็ นจุ ดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เพราะการ
เรียนรูท้ ด่ี จี ะเกิดขึน้ ได้ เมื่อผูเ้ รียนมีความพร้อมทีจ่ ะเรียน
มีความตัง้ ใจและสนใจที่จะเรียน ในขัน้ ตอนนี้ผู้เรียนเกิด
การจูงใจให้มคี วามต้องการทีจ่ ะเรียน เมื่อผูเ้ รียนต้องการ
ทําอะไรบางอย่างทีแ่ ปลกใหม่ หรือผูเ้ รียนได้รบั มอบหมาย
งานซึง่ ยังไม่เคยทํามาก่อนได้เลย เขาประสบปญั หาและมี
ความสนใจที่จะแก้ปญั หานัน้ โดยมีแนวทางการปฏิบ ัติ
ดังนี้
- นําเข้าสูบ่ ทเรียนด้วยคําถามทีน่ ่ าสนใจซึง่ เกีย่ วกับ
เรื่องทีจ่ ะเรียน
- แสดงชิน้ งานสําเร็จหรือผลงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง
กับบทเรียน แล้วถามคําถาม
- กระตุน้ ให้มกี ารถกปญั หาสัน้ ๆ กันในระหว่างกลุ่ม
ผูเ้ รียน
- ใช้ส่ือช่ วยสอน นํ าเข้าสู่บทเรียนด้วยภาพแบบ
จําลอง ของจริง หรือสิง่ ทีจ่ ะช่วยดึงดูดความสนใจ
- บรรยายเหตุ การณ์ เล่าเรื่อง หรือเล่าปญั หาจาก
ประสบการณ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความต้องการหรือการใช้
ความคิดเห็นหรือทักษะทีผ่ สู้ อนกําลังแสดง
2) ขัน้ ศึกษาข้อมูล (Information)
เมื่อผูเ้ รียนประสบปญั หา มีความต้องการหรือสนใจที่
จะแก้ปญั หานัน้ แต่ดว้ ยเหตุทเ่ี ป็ นปญั หาแปลกใหม่ซง่ึ ไม่
เคยรูห้ รือทําได้มาก่อน ย่อมจะต้องมีการศึกษาข้อมูลและ
ทําการเก็บรวบรวมข่าวหรือข้อความต่าง ๆ เพื่อที่ จะได้
นําไปใช้ในการแก้ปญั หานัน้
3) ขัน้ พยายาม (Application)
ข้อมูล ข่าว หรือเนื้อหาที่ผู้เรียนได้รบั หรือศึกษามา
อาจไม่ถูกต้อง หรือไม่พอเพียงสําหรับการแก้ปญั หานัน้ ก็
ได้ การศึกษาหรือรับข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวนัน้ ย่อมยัง
ไม่ เกิดการเรียนรู้ถ้ าตราบใดที่ผู้เรียนยังมิได้พยายาม
นําเอาข้อมูลเหล่านัน้ มาใช้ในการแก้ปญั หา ดังนัน้ ผูเ้ รียน
จะต้องพยายามทําเลียนแบบ (Cramming) พยายาม
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ั หา
ฝึ กหัด (Exercise) และใช้ข้อมูลนัน้ ในการแก้ป ญ
(Problem Solving) ขัน้ พยายาม นับเป็ นขัน้ ตอนที่มี
บทบาทสําคัญต่ อขบวนการเรียนรู้ ซึ่งนับเป็ นขัน้ ตอนที่
ั หาและขัน้ ศึกษาข้อมูล
สานต่ อเนื่องมาจากขัน้ สนใจป ญ
และเป็ น ขัน้ ตอนที่จ ัด ขึ้น เพื่อ ให้ ผู้ เ รีย นได้ มีโ อกาสใช้
ความรูห้ รือทักษะทีไ่ ด้รบั มาจากขัน้ ศึกษาข้อมูล มาใช้ใน
การแก้ปญั หา ด้วยการฝึกหัดทํางานจริงหรือทําแบบฝึ กหัด
ฉะนัน้ ขัน้ พยายามจึงเป็ นขัน้ ตอนทีค่ ่อนข้างจะใช้เวลามาก
ที่สุดในบทเรียน เพราะจะต้องให้เวลาสําหรับผู้เรียนใน
การประยุกต์ความรู้มาใช้งานด้วยการฝึ กหัด ในระหว่าง
การดําเนินการขัน้ พยายามนัน้ จะต้องให้ผู้เรียนทุกคนได้
ลงมือปฏิบตั ติ ่อคําถามหรือปญั หางานทีใ่ ห้ โดยทีผ่ สู้ อนจะ
ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูค้ วบคุมดูแล สังเกต และบันทึกพฤติกรรม
การทํางานของผู้เรียน ตลอดจนคอยแนะนํ าช่ วยเหลือ
ผูเ้ รียนเมื่อผูเ้ รียนมีความต้องการ
4) ขัน้ สําเร็จผล (Progress)
การได้พยายามนํ าข้อมูลมาใช้แก้ปญั หา ย่อมทําให้
เกิดผลของการแก้ปญั หา หากข้อมูลทีศ่ กึ ษามานัน้ มีความ
ถูกต้องและเพียงพอ ก็ย่อมจะแก้ปญั หานัน้ ให้สาํ เร็จลงได้
ั หาไม่
ซึ่งจะทํ าให้เ กิดการเรียนรู้ข้ึนได้ ถ้ าหากแก้ป ญ
สําเร็จ ก็จะต้องย้อนขัน้ ตอนของขบวนการเหล่านี้อกี ครัง้
ขัน้ สําเร็จผลถึงเปรียบเหมือนกับเป็ นขัน้ ตรวจผลงานของ
ผู้เรียนที่ได้จากการฝึ กหัดหรือการแก้ปญั หานัน่ เอง โดย
กิจกรรมการปฏิบตั ิในขัน้ สําเร็จผลจะครอบคลุมกิจกรรม
ต่อไปนี้
- ประเมิน ผลการปฏิบ ัติ ง านของผู้ เ รีย นหลัง ขัน้
พยายามโดยเทียบกับวัตถุประสงค์การสอนทีต่ งั ้ ไว้
- ดําเนินกิจกรรมโดยตรวจสอบผลงานของผู้เรียน
โดยส่วนรวมในชัน้ เรียน
- บอกระดับคุณภาพความสําเร็จของผูเ้ รียน
ั หาให้ เ หตุ ผ ลสํ า หรั บ ข้ อ ผิ ด พลาดและ
- ถกป ญ
มุ่งหมายแก้ไขให้มคี วามสําเร็จผลดียงิ่ ขึน้
- ทําการตรวจปรับในระหว่างขัน้ สําเร็จผลบ่อย ๆ
5.2 รูปแบบและกระบวนการที่ ใช้ในการฝึ กสอน
รู ป แบบที่ใ ช้ ใ นการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ของ
ภาควิชาครุ ศาสตร์ไฟฟ้ า คณะครุ ศาสตร์อุ ตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็ น
รูปแบบทีเ่ น้นการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพจริง โดยจะแบ่ง
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นักศึกษาออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 6 คน (ต่ออาจารย์
นิเทศก์ 1 คน) โดยทําหน้าทีห่ มุนเวียนกันสอนจนครบ 1
รายวิชา ใน 1 ภาคการศึกษาโดยผู้ท่ไี ม่ได้ทําหน้าที่สอน
จะมีหน้ าที่เป็ นผู้สงั เกตการณ์ และประเมินผลการสอน
ร่วมกับอาจารย์นิเทศก์ ซึง่ จะอยู่ดูการฝึ กสอนทุกครัง้ เป็ น
ประจํา โดยผู้ท่ที ําการปฏิบตั ิการสอนในทุกสัปดาห์ ต้อง
ปฏิบตั ติ ามกระบวนการดังขัน้ ตอนต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ขัน้ ตอนการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ขันตอน
้
ขัน้ ที่ 1 ปฐมนิเทศ รับเนื้อหา
รับคําแนะนําการจัดทํา
แผนการสอน
ขัน้ ที่ 2 ให้นกั ศึกษาซ้อมสอน
ขัน้ ที่ 3 สอนจริง
ขัน้ ที่ 4 วิเคราะห์ผลการสอน

ระยะเวลา
ดําเนินการก่อนการ
สอนจริง2 สัปดาห์
1สัปดาห์หลังการ
รับเนื้อหา
1สัปดาห์หลังการ
ซ้อมสอน
ทันทีเมือ่ สิน้ สุดการ
สอนในแต่ละสัปดาห์

จากตารางที่ 1 จะเห็ น ได้ ว่ า แต่ ล ะขั น้ ตอนของ
กระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพนี้เป็ นระบบการฝึ ก
นักศึกษาฝึ กสอนให้ม ีการเตรียมและการซ้อมก่ อนการ
สอนจริง ซึง่ แต่ละขัน้ ตอนจะมีอาจารย์นิเทศก์ควบคุมดูแล
และให้คาํ ปรึกษานักศึกษาฝึกสอน ตลอดจนกว่าจะทําการ
สอนเสร็จในเรื่องหนึ่ ง เมื่อนักเรียนที่สอนในหัวข้อของ
สัปดาห์นนั ้ เสร็จสิน้ แล้ว นักศึกษาฝึ กสอนทีต่ ้องสอนหัวข้อ
ถัดไปก็จะต้องปฏิบตั ติ ามกระบวนการนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่า
จะครบทุกคนทุ กหัวข้อ มีลกั ษณะเป็ นคณะ (Team
Teaching) โดยวนตามรูปแบบการฝึ กสอนทีก่ ล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
ก่อนทีน่ กั ศึกษาจะได้รบั การฝึ กการสอนจริง นักศึกษา
ต้องเรียนวิชาด้านการศึกษาผ่านมาแล้ว อาทิ วิธกี ารสอน
สื่ อ อุ ป กรณ์ ก ารสอน วั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา
จิตวิทยา เป็ นต้น และที่สําคัญต้องผ่านการฝึ กการสอน
จุลภาค (Micro Teaching) มาแล้วกล่าวคือนักศึกษา
จะต้องได้ฝึกทักษะการสอนต่าง ๆ ในเบือ้ งต้นมาแล้ว โดย
การสอนแบบจุ ลภาคนี้เน้ นการฝึ กทักษะทีละขัน้ โดยให้
นักศึกษาฝึ กสอนได้ทดลองปฏิบตั ิในชัน้ เรียนทีส่ มมติขน้ึ
เพื่อให้ขอ้ ผิดพลาดทัง้ หมดปรากฏขึน้ และแก้ไขได้ก่อนที่
จะทํ าการฝึ กสอนชัน้ เรียนจริง โดยนั กศึกษาจะได้ฝึ ก
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ทัก ษะการสอนต่ า ง ๆ อาทิ ทักษะการเขีย นกระดาน
ทักษะการใช้คาํ ถาม ทักษะการสอนแบบถามตอบ เป็ นต้น
และแต่ ละสัปดาห์ผู้สอนก็จะได้ร ับข้อมูลย้อนกลับจาก
อาจารย์นิ เทศก์และเพื่อนนักศึกษาฝึ กสอน คือจะมีการ
อภิปรายสรุปข้อเสนอแนะและผูส้ อนก็จะปรับปรุงแนวการ
สอนของตนเองเพื่อให้การสอนครัง้ ต่อไปได้ผลดีกว่าครัง้ นี้
6. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
6.1 ขัน้ ตอนดําเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั นี้ผู้จ ัดทํามีแนวคิดที่จะพัฒนากระบวนการ
ฝึ กสอนในรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
สอนในวิชาทฤษฎี โดยมีแบบสอบถามเป็ นเครื่องมือที่ใช้
สํารวจความคิดเห็นของผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในกระบวนการ
ฝึ กการสอนนี้ ซึ่งมีลําดับขัน้ ตอนในการดําเนินการวิจ ัย
ดังนี้
ศึกษาปญั หา
กําหนดวัตถุประสงค์
กําหนดขอบเขต
สร้างเครือ่ งมือ
วิเคราะห์คุณภาพเครือ่ งมือ
ทดลองใช้เครือ่ งมือ
หาค่าความเชือ่ มันของเครื
่
อ่ งมือ
นําเครือ่ งมือไปใช้
A
A

วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปและอภิปรายผล
พัฒนาคู่มอื
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

จากขัน้ ตอนดําเนินการวิจยั เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ครัง้ นี้ได้แก่ แบบสอบถาม และได้ทําการวิเคราะห์คุณภาพ
ของเครื่องมือโดยใช้วธิ ตี รวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กบั ข้อคําถาม (IOC) การทดลองใช้ และหา
ค่ า ความเชื่ อ มั น่ ของแบบสอบถามใช้ วิ ธี ก ารหาค่ า
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาช [5] โดยผลจากการ
พิจารณาข้อคําถามจากผู้เชี่ยวชาญ (IOC) คะแนนที่
ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่ ระหว่ าง 0.8-1 ทัง้ สิ้น และมีค่ า
สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาช
มากกว่า 0.7 ทัง้ 4 ชุด
์
หลังจากทีไ่ ด้นําแบบสอบถามไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทัง้ 4
กลุ่มแล้วจึงได้รวบรวมผลการตอบแบบสอบถามและได้
สรุ ป ในแต่ ล ะด้ า นโดยมีก ารเปรีย บเทีย บผลการตอบ
แบบสอบถามในแต่ละด้านของกลุ่มตัวอย่างประกอบกัน
6.2 เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามซึ่ง
ประกอบด้ วยแบบสอบถามสํ าหรับนั ก เรียน ปวช.
นั ก ศึ ก ษาฝึ ก สอน อาจารย์ นิ เ ทศก์ และบั ณ ฑิ ต ซึ่ ง
แบบสอบถามทัง้ 4 ชุด ในส่วนแรกได้สอบถามข้อมูล
ทั ว่ ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ล ั ก ษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ถามรายละเอียดส่วนตัว
(Personal data) เช่น วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ในการ
นิเทศการสอน เกรดทีไ่ ด้จากวิชาฝึกสอน ความมุ่งหมายที่
จะไปประกอบอาชีพครู เป็ นต้น และส่วนที่สองเป็ นการ
สอบถามข้อมู ลเกี่ยวกับรายวิชาการฝึ ก ประสบการณ์
วิช าชีพ มีล ัก ษณะเป็ น แบบสํ ารวจ(Inventory) โดยใช้
มาตราจัดอันดับแบบตัวเลข(Numerical rating scale) 5
ระดับ ซึ่งส่วนที่ใช้ในการสอบถามนักเรียน ปวช. และ
อาจารย์นิเทศก์จะเป็ นการสอบถามด้านการประเมินผล
การปฏิบตั กิ ารสอนของครูฝึกสอนในแต่ละทักษะการสอน
แต่การสอบถามนักศึกษาฝึ กสอนและบัณฑิตจะเป็ นการ
ั หาใน
สอบถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นต่ อป ญ
รายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้สอบถามใน
ั หาด้านต่ าง ๆ ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้าน
ส่วนที่เป็ นป ญ
เครื่องมืออุปกรณ์การทดลอง ด้านระบบการจัดการทีใ่ ช้ใน
วิชาฝึ กการสอน ด้านอาจารย์ทด่ี ูแลการฝึ กสอน (อาจารย์
นิ เทศก์) และด้านตัวนั กศึกษาฝึ กสอนเอง และในส่วน
สุ ด ท้ ายจะให้ ทุ ก กลุ่ ม ตัวอย่ า งเสนอข้อ เสนอแนะสิ่ง ที่
ต้ อ งการให้ ป รับปรุ ง แก้ไ ขในวิช านี้ ซึ่ง มีล ัก ษณะเป็ น
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แบบสอบถามประเภทปลายเปิ ด (Open form) แสดง
ข้อมูลทีเ่ ป็ นความคิดเห็น (Opinionnaire)
7. ผลของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ ง่ และรับแบบสอบถาม
กลับคืนด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่มได้แก่ อาจารย์
นิเทศก์ ศิษย์เก่า นักศึกษาฝึ กสอน และนักเรียน ปวช.
ทีไ่ ด้รบั การฝึกสอน ส่งแบบสอบถามเป็ นจํานวนทัง้ หมด
415 ชุ ด และได้ ร ับ กลับ คืน 385 ชุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
92.77 ของจํานวนแบบสอบถามทัง้ หมด
7.1 ผลความคิ ดเห็นของบัณฑิ ตที่ มีต่อข้อปั ญหา
ในระหว่างการฝึ กสอน
ผลการแสดงความคิดเห็นต่อข้อปญั หาในด้านต่าง ๆ
ของบัณฑิตในวิชาฝึ กสอนจากจํานวนทัง้ หมด 34 เรื่อง
พบว่าปญั หาระดับมากมีอยู่ดว้ ยกัน 15 เรื่อง ระดับน้อย
6 เรื่อง ทีเ่ หลืออีก 13 เรื่องเป็ นปญั หาระดับปานกลาง
ปญั หาในระดับมากที่สําคัญ ๆ ตามความคิดเห็นของ
บัณฑิตคือ ปญั หาด้านห้องเตรียมอุปกรณ์ทไ่ี ม่เหมาะสม
คับแคบ สื่ออุปกรณ์ท่ไี ม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้งานและ
ล้าสมัย ( x =4.43) ปญั หาด้านอาจารย์นิเทศก์ ได้แก่
การเปลีย่ นอาจารย์ในระหว่างการเตรียม การซ้อม และ
การสังเกตการณ์ สอนจริง รวมทัง้ มาตรฐานในการให้
คะแนนของอาจารย์นิเทศก์ท่แี ตกต่ างกัน ( x =4.11)
และด้านตัวนักศึกษาฝึ กสอนที่เป็ นปญั หามาก ได้แก่
การไม่ ตัง้ ใจ และการขาดความรู้ค วามเข้า ใจในการ
วิเคราะห์ผลการสอนของเพื่อนร่วมกลุ่ม ( x =3.79) ส่วน
ด้า นระบบที่ใช้ในการฝึ กสอน และเนื้อ หาที่ใ ช้ส อน
นักเรียนระดับ ปวช.โดยรวมบัณฑิตมีความเห็นว่าเป็ น
ปญั หาส่วนน้อย ( x =2.07)
7.2 ผลความคิ ดเห็นของนักศึกษาฝึ กสอนที่ มีต่อ
ข้อปัญหาในระหว่างการฝึ กสอน
ผลการแสดงความคิดเห็นต่อข้อปญั หาต่าง ๆ ในวิชา
ฝึ กสอนของนักศึกษาฝึ กสอน มีความเห็นตรงกันว่าเป็ น
ปญั หาอยู่ในระดับมาก 10 เรื่องที่สําคัญ ได้แก่ ปญั หา
ด้านสื่ออุปกรณ์ท่มี จี ํานวนไม่เพียงพอและชํารุดไม่พร้อม
ใช้งาน ( x =4.01) ส่วนด้านอาจารย์นิเทศก์สงิ่ ทีพ่ บว่าเป็ น
ั หาคือ การที่อาจารย์มีวิธีการให้คําแนะนํ า วิธีการ
ปญ
วิเคราะห์งานหลังการสอน และเกณฑ์ในการให้คะแนนที่

7/25/58 BE 10:44 AM

166

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 6, No. 1, January - June 2015

แตกต่างกัน ( x =4.06) และในด้านตัวนักศึกษาเองปญั หา
ทีพ่ บมากได้แก่ ด้านการอธิบาย สรุปประเด็นเนื้อหาและ
การใช้คาํ ถาม ( x =3.52) ในส่วนอื่นนักศึกษาฝึ กสอนส่วน
ใหญ่มคี วามเห็นว่าเป็ นปญั หาอยู่ในระดับปานกลาง
7.3 ผลความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การ
ปฏิ บตั ิ การสอนของนักศึกษาฝึ กสอน
แสดงผลการปฏิบตั กิ ารสอนของคณะครูฝึกสอน ซึ่ง
ประเมินโดยนักเรียนในภาพรวมพบว่า มีผลการปฏิบตั กิ าร
เหมาะสมระดับ มากโดยมี ผ ลการปฏิ บ ัติ ใ นระดับ ที่
เหมาะสมมากทีส่ ุดจํานวน 3 ด้าน คือด้านคุณลักษณะ
ของผูส้ อน ได้แก่ ด้านการแต่งกาย การใช้ภาษา คําพูด
ทีส่ ุภาพนุ่ มนวล และการเข้าสอนทีต่ รงเวลาส่วนผลการ
ปฏิบตั ิในระดับปานกลางมีเพียงด้านเดียวคือ เลิกสอน
ไม่ตรงเวลา ส่วนทีเ่ หลืออีก 16 ด้าน มีผลการปฏิบตั กิ าร
เหมาะสมในระดับมาก ( x =4.05)
8. สรุปผลการวิ จยั
8.1 อภิ ปรายผลการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ทําให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ด้วยกับข้อปญั หาทีผ่ วู้ จิ ยั รวบรวมขึน้ และผลจากวิจยั ครัง้
ั หาในวิ ช าฝึ ก
นี้ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่ า พบด้ า นที่ เ ป็ นป ญ
ประสบการณ์ วิชาชีพมากถึง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสื่อ
อุ ป กรณ์ ก ารสอน ด้ า นอาจารย์ นิ เ ทศก์ และด้ า นตั ว
นักศึกษาฝึกสอนเอง ซึง่ ทัง้ นักศึกษาฝึ กสอน บัณฑิต และ
อาจารย์นิเทศก์ได้มคี วามเห็นที่ตรงกันว่าการปฏิบตั ิการ
สอนของนักศึกษาฝึ กสอนยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยอาจารย์
นิเทศก์ได้ประเมินนักศึกษาฝึ กสอนอยู่ในระดับปานกลาง
เท่ านั น้ โดยประเมินจากการเตรียมก่ อนการสอนและ
ระหว่างปฏิบตั กิ ารสอนนักศึกษายังขาดทักษะในการสอน
และขาดความพร้ อมก่ อนสอนจริงอยู่ ม าก โดยเฉพาะ
ทักษะการใช้คาํ ถามและทักษะในการตรวจปรับผูเ้ รียน ซึง่
ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาฝึ กสอนที่ได้ประเมิน
ตนเองแล้วว่ายังขาดการฝึ กทักษะการสอนอยู่หลายด้าน
โดยเฉพาะด้านการสรุ ปประเด็นของเนื้ อหาและการใช้
คําถามเช่นกัน และในส่วนของบัณฑิตได้มคี วามคิดเห็น
เพิ่มเติมว่านักศึกษาฝึ กสอนยังขาดความตัง้ ใจและขาด
ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ผลการสอนของเพื่อน
ร่ ว มกลุ่ ม ฝึ กสอน อี ก ด้ ว ย ในด้ า นสื่ อ อุ ป กรณ์ ท่ี ใ ช้
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ประกอบการเรียนการสอนก็พบว่าเป็ นปญั หามากเช่นกัน
โดยเฉพาะด้านความพร้อมในการใช้งานของสื่ออุปกรณ์
โดยนั กศึก ษาฝึ ก สอนให้ ค วามเห็น ว่ าสื่ออุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้
ประกอบการฝึ ก การสอนอยู่ ใ นป จั จุ บ ั น มี จํ า นวนไม่
เพียงพอและชํารุดไม่พร้อมใช้งานซึง่ ตรงกันกับความเห็น
ของบัณฑิตที่เห็นด้วยว่าสื่ออุปกรณ์ท่ใี ช้ประกอบการฝึ ก
การสอนอยู่ในปจั จุบนั มีจํานวนไม่เพียงพอและชํารุดไม่
พร้อมใช้งาน พร้อมกับเห็นด้วยกับปญั หาทีว่ ่าห้องเตรียม
อุ ปกรณ์ คั บ แคบ
ไม่ เหมาะสม และอุ ปกรณ์
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่เก่า ล้าสมัย ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า
จากผลการสํ า รวจด้ า นที่ เ ป็ นป ัญ หามากที่ สุ ด ใน
กระบวนการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ด้านการสอนใน
ป จั จุ บ ันคือด้านสื่ออุ ปกรณ์ นั น่ เอง ส่ วนอีกด้านหนึ่ ง ที่
ั หาไม่ น้ อยไปกว่ ากันนัน่ คือด้านอาจารย์
พบว่ าเป็ นป ญ
นิเทศก์จากผลสํารวจได้แสดงให้เห็นว่าอาจารย์นิเทศก์มี
เกณฑ์ มาตรฐาน และทัศนคติทแ่ี ตกต่างกัน โดยบัณฑิตมี
ความเห็ น ด้ ว ยเป็ น อย่ า งมากเช่ น เดี ย วกับ นั ก ศึ ก ษา
ฝึ ก สอนและนอกจากนี้ ผู้ วิจ ัย ได้ ข อความคิ ด เห็ น จาก
บัณฑิตในส่วนของแนวทางการพัฒนา การดําเนิ นงาน
ด้านการฝึ กสอนของภาควิชาครุ ศาสตร์ไฟฟ้ า คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม โดยบัณฑิตส่วนใหญ่มคี วามเห็นด้วย
กับ ทุ ก แนวทางพัฒ นาโดยเฉพาะด้ า นการปฐมนิ เ ทศ
นักศึกษาฝึ กสอนก่อนทําการฝึ กสอน ด้านการคละในหนึ่ง
กลุ่มการฝึ กสอนให้มีทงั ้ นักศึกษาเก่งและอ่อน ด้านให้มี
การฝึ กการสอนนอกสถานที่ และเสนอแนะให้มคี ู่มือการ
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านการสอน เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั กิ ารณ์ให้มคี ุณภาพมากขึน้ เป็ นต้น
8.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
จากปญั หาทีพ่ บในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปญั หาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้ า นอาจารย์ นิ เ ทศก์ ก่ อ นเปิ ดภาคการ
ศึกษาควรจัดการประชุมระหว่างอาจารย์นิเทศก์ให้มคี วาม
เข้าใจตรงกันในส่วนของวัตถุ ประสงค์ เกณฑ์ มาตรฐาน
รู ป แบบ กระบวนการที่ ใ ช้ ใ นการฝึ กสอนและการ
ปฏิบตั กิ ารนิเทศหลังการสอน ในวิชาการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพด้านการสอนรวมไปถึงข้อตกลง ในการใช้ใบ
ประเมินในการให้คะแนนนักศึกษาฝึ กสอนด้วย เพื่อเน้ น
ยํ้าให้อาจารย์นิเทศก์ทุกท่านมีความเข้าใจตรงกันและมี

7/25/58 BE 10:44 AM

167

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

แนวทางการปฏิบ ัติท่ีสอดคล้องกัน พร้อมทัง้ ทําประชา
พิจารณ์เพื่อให้ได้ขอ้ ตกลงทีเ่ ป็ นไปในทางเดียวกันในด้าน
ของเนื้อหาทีใ่ ช้ฝึกปฏิบตั กิ ารสอนด้วย
2) ด้านเครื่องมือ สือ่ และอุปกรณ์ช่วยสอน
ก) จัดซื้ออุ ปกรณ์ ก ารทดลองให้เ พียงพอ
กับจํานวนของนักศึกษา เพื่อทดแทนอุปกรณ์ชุดเก่าที่
ชํารุดจากการใช้มาเป็ นระยะเวลานาน
ข) จัดให้มเี จ้าหน้าทีป่ ระจําห้องเก็บอุปกรณ์
ในการดู แ ลและแนะนํ า วิ ธี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
ประกอบการสอนแก่นักศึกษาฝึ กสอน และแนบวิธกี ารใช้
แต่ละอุปกรณ์ตดิ ไว้กบั ตัวอุปกรณ์ดว้ ย
ค) จัดให้มรี ะบบการยืม คืน ทีส่ ะดวกต่อผู้
เบิกใช้และปลอดภัยต่อการชํารุด สูญหายของอุปกรณ์
ง) จั ด ให้ มี ก ารขยายห้ อ งเก็ บ อุ ป กรณ์
สําหรับรองรับการจัดเก็บที่มากขึน้ เพื่อให้เป็ นระเบียบ
และสะดวกแก่การค้นหา ยืม คืน พร้อมกับปรับปรุงห้อง
เก็บอุปกรณ์ให้มบี รรยากาศทีด่ ี ไม่แออัด เพราะปจั จุบนั
สถานทีใ่ นห้องเก็บอุปกรณ์การทดลอง ส่วนหนึ่งภายใน
ห้อ งยัง เป็ น ห้ อ งพัก อาจารย์อ ยู่ จึง ทํ า ให้พ้ืน ที่ใ นการ
จัดเก็บคับแคบ
3) ด้านตัวนักศึกษาฝึกสอน
ก) ก่ อ นเปิ ดภาคการศึ ก ษาควรจั ด
สัมมนาด้านเนื้อหาวิชาทีใ่ ช้ฝึกสอนกับผูฝ้ ึ กสอนทุกห้อง
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพในภาค
เรียนนัน้ ๆ โดยแบ่งการสัมมนาเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรกให้
มีการสัมมนาด้านเนื้อหาทีต่ อ้ งสอนเพื่อใช้สอบกลางภาค
ก่อ น โดยต้องเรียกประชุ ม ก่ อนวัน เปิ ด ภาคเรียนแรก
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และช่วงหลังจึงจัดให้มกี ารสัมมนา
ด้านเนื้อหาทีต่ อ้ งสอนเพื่อใช้สอบปลายภาค โดยนักศึกษา
ฝึกสอนทุกคนต้องมาเข้าการประชุมสัมมนานี้ทุกคน ทัง้ 2
ช่ วง หรืออาจจัดการสัมมนาเนื้ อหานี้ พร้อมกันกับช่ วง
ปฐมนิเทศด้วยได้ จากนัน้ นักศึกษาฝึ กสอนจะมีเวลาใน
การเตรียมความพร้อมก่อนการซ้อมสอนมากขึ้นและมี
ระยะเวลาในการเตรียมในส่วนอื่น ๆ มากขึน้ ตามไปด้วย
ข) จัด ให้ มีก ารทดสอบความรู้ พ้ืน ฐานใน
เนื้อหาวิชาทีน่ กั ศึกษาฝึกสอนจะต้องทําการสอน ก่อนการ
ปฐมนิเทศและการสัมมนาด้านเนื้อหา
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ค) เน้นทักษะการสอนในการฝึ กสอนจุลภาค
(วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ 1) มากขึน้ ฝึ กแต่ละทักษะ
ในการสอนให้มีความชํ านาญและปฏิบ ัติไปในทิศทาง
เดียวกัน
ง) เพิ่มความเข้มข้นในการซ้อมสอนมีการ
ประเมินก่อนการสอนจริง หากผูส้ อนปฏิบตั กิ ารซ้อมสอน
ไม่ผ่านนักศึกษาฝึ กสอนจะไม่สามารถดําเนินการสอนกับ
นักเรียนจริงได้
จ) ควรจัดงบประมาณช่ วยเหลือนักศึกษา
ฝึ กสอนในเรื่องค่ าใช้จ่ ายในการสร้างสื่อที่จะใช้ในการ
ประกอบการสอน ค่าถ่ายเอกสาร และค่าอัดสําเนาเอกสาร
สําหรับนักเรียน เป็ นต้น
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