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ประชุมคณะกรรมการ KM  
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.30 น. 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ในภาคบ่ายนี้ก็จะมีการประชุมเรื่องของการจัดการความรู้ อันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อหลักๆ เลย เป็น
ภาระงานของอาจารย์นิเทศว่าเป็นเรื่องท่ีมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูของเรา ก็คงจะต้อง
มีในเรื่องของความเป็นมืออาชีพในการนิเทศ ก็จะคงครอบคลุมไปเก่ียวกับคู่มือและก็แนวปฏิบัติต่างๆ 
นะครับ ถ้าอย่างไรนั้นก็อยากท่ีจะเรียนเชิญท่านประธาน ท่าน ผศ.ดร.โป้ นะครับ ก็ Run งานได้เลย 
 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์ 
 กราบสวัสดีคณะอนุกรรมการ KM แล้วก็ท่านคณบดี แล้วก็ท่านรองฯ นะครับ ท่านหัวหน้าภาค
แล้วก็กลุ่มเป้าหมาย ก็คืออาจารย์ใหม่ที่จะออกนิเทศ คือประเด็นวันนี้ Concept เริ่มแรกเลยก็ต้องขอ
ถ่ายรูปก่อนได้มั้ยครับ เพราะว่าเด๋ียวท่านคณบดีจะได้ไปท าภารกิจอ่ืน ในการถ่ายรูปครั้งนี้มีเหตุและผล
ครับ เพื่อเป็นการประกอบ Presentation ในงานประกัน เอารูปเราไปลงว่างาน KM ได้ท าอะไรบ้าง 
เพราะว่านานๆ จะครบอย่างนี้ครับ 
 ท่านคณบดี ขออนุญาตนะครับท่านมาเปิดแล้วก็ ท่านน่ารักครับมาเป็นแรงใจในการท างานทุก
ครั้งท่ีมีการประชุม KM ก็จะครบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือกลุ่มอนุกรรมการ ก่อนอ่ืนนะครับผมก็
ขอขอบคุณนะครับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้นะครับ องค์ความรู้เชิงลึกคือท่านอาจารย์แหงวนะครับ 
ท่านอาจารย์สิริพัชร์ แล้วก็อาจารย์บัว ขออนุญาตเรียกแบบเป็นกันเองแล้วกัน ในการประชุมครั้งนี้ก็
น่าจะเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยน ไม่ได้ดุเดือดหรือไม่มาแก้ไขงานหรือว่า ไม่ได้ซีเรียสนะครับ มีอะไรก็
ค่อยๆ คุยกัน เพราะทุกอย่างมันแก้ไขได้ ตัวนี้เป็นตัวกราฟครับต้องพูดคุยกัน ประเด็น 2 ต้องขอบคุณ
กลุ่มเป้าหมายนะครับ กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มอาจารย์ใหม่ เป็นค าถามท่ีอาจารย์แหงวถามว่า ท าไมมีแต่
ของภาคฉัน ก็เพราะว่าภาคอาจารย์แหงวต้องเป็นอาจารย์นิเทศเกือบทุกคนก็ว่าได้ครับ แต่อย่างภาคผม
เนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาฝึกงาน ไม่ใช่ฝึกสอนก็จะไม่มีรูปแบบของอาจารย์นิเทศ แต่ถ้าเป็นสายพละก็จะ
มีอย่างนี้ เป็นต้น โดยหลักการท าหัวข้อ KM มันต้องตรงกับพันธกิจ คือพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์เรา 
มันคือการสอน ทีนี้การสอนการผลิตบัณฑิตแล้วก็เก่ียวกับว่า ถ้าอาจารย์นิเทศออกมาในรูปลักษณ์ท่ีดี 
เป็นไปตามของคุรุสภาก าหนดหรือเป็นรูปแบบท่ีดี ผมเชื่อได้ว่านักศึกษาท่ีออกฝึกสอนเนี่ยย่อมต้องมี
คุณภาพและก็มีเกณฑ์การประเมินท่ีถูกต้องตามกระบวนการ จึงเป็นนิมิตรหมายอันดีท่ีเราได้คิดหัวข้อ 
KM อันนี้ขึ้นมา โดยผนวกว่าทาง KM เนี่ยต้องมองง่ายๆ ว่าเรามาช่วยนะครับ มาช่วยในท่ีนี้คือเราเห็นได้
ว่าทางการฝึกเนี่ยอาจจะมีเอกสารชิ้นนี้อยู่ แต่เรามาช่วยท าเป็นโปสเตอร์ ช่วยท าเป็นแผ่นพับให้ง่าย 



แจกอาจารย์ตามภาคผ่านเลขา คือเรามองกลไกแบบนี้ ก็เลยเป็นท่ีมาของวันนี้  แล้วก็ขอบคุณอีกท่าน
หนึ่งก็คือ ท่านรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพท่ีวันนี้มาเป็นเกียรติ เหมือนเป็นพยาน เพราะจริงๆ เวลา
ตรวจ KM ท่านก็เป็นคนตรวจ ถ้าวันนี้มันผิดถูกยังไงแล้วท่านไม่แนะน า ท่านอาจจะส่วนตัวโดนต าหนิได้
ว่าวันท่ีประชุมไม่ค้าน เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านอาจจะมีอารมณ์รุนแรงหน่อย ในฐานะผู้ตรวจเนี่ย ไม่
ได้มาดูงานเราก็คือเป็นเรื่องธรรมชาติ ประเด็น 2 คือ ขอบคุณรองฯ มี่นะครับ เป็นก าลังใจให้ตลอด 
อาหารเบรกนะครับ ลักษณะของการจัดห้อง รองฯ มี่ก็ด าเนินการให้ตลอดนะครับ  
 อันนี้ก็เข้าเรื่องเลยนะครับ ประเด็นแรกคือ ผมจะเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับอันนี้คือเพื่อให้เวลายืด
ไปนิดนึงนะครับ ผมกลัวมันสั้น เวลาน่ะครับ แต่ผมมั่นใจว่าถ้ามีท่านอาจารย์สิริพัชร์เนี่ย ผมว่าไม่สั้น ผม
ขอพูดในฐานะว่ามันอยู่ในรายงานการประชุม เพราะทุกๆ ครั้งประธานจะต้องพูดในเชิงของเนื้อหาก่อน
ว่า KM คืออะไร ให้กลุ่มเป้าหมาย เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับท่ีกลุ่มเป้าหมายมาเจอ แล้วก็มานั่ง 
กลุ่มเป้าหมายก็คงงงว่าฉันมาท าอะไร แต่หลายคนท่ีเคยเป็นกลุ่มเป้าหมายของครั้งท่ีแล้วมาแล้วก็จะรู้ว่า
หน้าท่ีของเขาคืออะไร และผมต้องท าเพราะว่า ส าหรับกลุ่มเป้าหมายอันใหม่นะครับ กลุ่มเป้าหมาย อัน
นี้ต้องบอกก่อนว่าท าไม KM ถึงเลือกคุณ ไม่ได้จับฉลากนะครับ อันนี้คือความต้ังใจและเรามองเห็นว่า
กลุ่มเป้าหมายแต่ละท่านเนี่ย มีคุณภาพ ท้ัง 5 ท่าน เราต้ังกลุ่มเป้าหมายไว้เนี่ย ต้ังไว้น้อยนะครับแต่
คุณภาพ มันเคยมีกรณีว่าคณะอ่ืนเนี่ย ท า KM แล้วต้ังกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์ใหม่ท้ังหมด ทีนี้
อาจารย์ใหม่ทั้งหมดก็งานเข้า ประมาณ 20-30 คน สมมติเนอะเวลาคุมเขาคุมยาก เพราะในการท า KM 
ในการตรวจประกันเนี่ย เขาจะวัดท่ีกลุ่มเป้าหมาย เอางานของเราไปใช้บรรลุมั้ย ยกตัวอย่างเช่น ผมเอา
ท่านมา 5 ท่าน 5 ท่านก็คิดเป็น 100% สมมติ 1 ท่านสมมตินะครับ บอกว่า แผ่นพับท่ีเราเสนอเนี่ยไม่มี
ประโยชน์เลย อันนี้พูดในเชิงลบนะครับสมมตินะครับ แต่ผมเชื่อได้ว่าทุกคนคงไม่มีอารมณ์ร่วมอย่างนั้น 
แล้วก็บอกว่าไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ ผมก็ต้องตัดคนนั้นออกกลายเป็นเหลือแค่ 4 ท่าน พอ 4 ท่านคิด 
100% ก็ 80% ผมต้ังเป้าหมายไว้ 80% ท่ีเป้าหมายสามารถน ามาใช้ได้จริง อันนี้ถือว่าผ่านนะครับ อันนี้
พูดให้ฟังเบื้องต้นก่อนว่า ครั้งหน้า วันท่ี 24 มีนาคม  เด๋ียวจดไว้เลยก็ได้นะครับ เวลา 11 โมง ท่ีห้องนี้ฮะ 
เราจะมาดีเบตกันครั้งสุดท้ายในเรื่องของแผ่นพับในเรื่อง โปรชัวร์ หลังจากวันนี้ท่ีเราพูดกันว่า มันต้อง
เป็นรปูแบบยังไง แล้วเติมอย่างไร ควรจะมีค านี้เพิ่มขึ้นมั้ย นะครับ ตรงนั้นท่ีเราจะปรับแก้อันนี้เบื้องต้น
ได้ลงนัดหมายเวลาแล้วนะครับ 
 อีกประเด็นนึงครับ ท่ีวันนี้นะครับ ท่ีต้องพูดเลย วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญท่ีเราต้ังมามันมีข้อจ ากัด ก็คือ ต้องเป็นคนในคณะและเป็นผู้มีความรู้ในการนิเทศ เราก็เลย
เล็งเห็นนะครับ มีท่านอาจารย์แหงว ท่านอาจารย์บัว ท่านอาจารย์สิริพัชร์ ท่านมีความรู้เชิงลึก 
เพราะฉะนั้นเราจะสกัดความรู้เชิงลึกของท่านเนี่ย ออกมาเป็นความรู้ท่ีชัดแจ้ง พอเป็นความรู้ท่ีชัดแจ้ง
เรามาใช้กับใคร ถ้าใช้กับกลุ่มเป้าหมาย แล้วใช้อย่างเดียวไม่พอ เราต้องมารวมกันว่า ระหว่างคนใช้กับ
คนผลิตเนี่ยเข้ากันได้มั้ย สุดท้ายไอ้คนน าไปใช้เนี่ย มีประโยชน์ในการน าไปใช้มั้ย ถ้าน าไปใช้บอกแ ผ่น



พับเนี่ยไม่มีประโยชน์ เพราะสุดท้ายอ่ะครับโมเดลนี้จะถูกแขวนโดยเว็บไซต์ โดยโบรชัวร์ ถ้าไม่มี
ประโยชน์นะครับก็เท่ากับศูนย์ เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีท าไปเนี่ย หน้าท่ีของกลุ่มเป้าหมาย หน้าท่ีของ KM ต้อง
มีโจทย์ให้ได้ว่าแนวทางนี้ดีจริงมั้ยกับแผ่นพับท่ีเราผลิตขึ้นมา อันนี้ผมอาจจะพูดเชิงวิชาการเนอะ แต่
จริงๆ แล้วสิ่งท่ีง่ายๆ เลยก็คืออยากให้งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีแผ่นพับท่ีน่ารักๆ แล้วก็มีขบวนการ
โดยผ่านกระบวนการไปแล้วว่าไม่ได้คิดคนเดียว และน าไปใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ นี่คือจุดจบของ KM 
เพราะฉะนั้นนะครับ วันนี้ จึงอยากให้กลุ่มเป้าหมายมีค าถาม ประเด็นแรกเนอะ ประเด็นต่อมาคือมี
ข้อเสนอแนะ มีค าถามนะครับ ประเด็นท่ี 3 ก็คือ เติมเต็มในส่วนของแผ่นพับหรือโปรชัวร์เนี่ย นะครับ 
เพื่อประโยชน์ร่วมกันของ KM และของคณะ  
 ประการต่อไปนะครับ ผมจะขออนุญาตเข้าสู่พิธีการในการเสวนาเลยนะครับ ผมก็จะขอเรียน
เชิญวิทยากรนะครับ ผู้มีองค์ความรู้ได้มาน าเสนอ ได้แลกเปลี่ยน ได้แสดงความคิดเห็นเลยครับ กราบ
เรียนเชิญครับ 
 
อ.เยาวพรรณ  ทิมทอง 
 ด้วยความท่ีเป็นกันเองมากนะคะ ก็เรียนประธานแล้วก็ท่านรองนะคะ รองฯ มี่ รองคณบดีฝ่าย
นโยบายและแผนนะคะ แล้วก็รองฯ ประกันคุณภาพนะคะ รองฯ เก่งนะคะ รองฯ บัวนะคะ รองฯ ฝ่าย
กิจการนักศึกษา แล้วก็ท่านผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.สิริพัชร์ แล้วก็น้องๆ กลุ่มเป้าหมาย ถามว่าจริงๆ แล้ว
น้องๆ กลุ่มเป้าหมายใน 5 คนนี้ จริงๆ แล้วก็เป็นอาจารย์ จะบอกว่าเป็นอาจารย์เก่าก็ในนี้ก็จะมีอาจารย์
เก่าผสมด้วย โดยเฉพาะอาจารย์พันทิพากับอาจารย์นันธร แล้วก็ถ้าใหม่จริงๆ ก็คือจะเป็น 3 คน อาจารย์
เชน อาจารย์ธิรดา แล้วก็อาจารย์ปริวรรตท่ีค่อนข้างใหม่ แล้วโดยเฉพาะอาจารย์น่าจะยังไม่เคยผ่านการ
นิเทศด้วย ใช่มั้ยคะ ท้ัง 3 ท่านยังไม่เคยผ่านการนิเทศเลย แต่ของอ.อ๊อฟน่าจะเคยมีประสบการณ์ใน
เรื่องของการนิเทศมาบ้าง แต่ก็อาจจะอีกสถาบันนึงนะคะ อันนี้ก็มาท่ีรามค าแหงเรานะคะ อาจารย์           
พันทิพาก็ยังไม่เคยผ่านการนิเทศ ถ้าจะว่าไปก่อนหน้าท่ีจะมาราม  

อันนี้ให้เปิดประเด็นก่อน ต้องพูดว่าในสิ่งท่ีเราจ าเป็นต้องมีในเรื่องของการนิเทศนักศึกษา อันนี้ก็
คือ ถามว่าจริงๆ แล้วมันก็เป็นเรื่องประจ าแหละท่ีเราต้องไปดูนักศึกษา เพราะว่าถ้าเราฝึกเขามาแล้ว
จนถึงขั้นตอนสุดท้ายจนใกล้จะเป็นครูแล้ว เราจะต้องดูว่าในแนวทางของการนิเทศท่ีเราเอาเขาไป
ฝึกสอนเนี่ย เราจะไปนิเทศอะไรบ้างต่างๆ ถามว่าโดยรวมแล้วแต่ก่อนเนี่ย การนิเทศ เขามีนิเทศ 2 
รูปแบบด้วยกัน คือ มีนิเทศท่ัวไป แล้วก็นิเทศประจ าวิชาเอก ก็หมายความว่านิเทศก็คือดูการสอนท่ัวๆ 
ไป ใครก็ได้ อาจารย์คือใครท่ีเป็นอาจารย์นิเทศไปดูได้หมดเลย คือนิเทศท่ัวไป แต่พอนิเทศประจ า
วิชาเอก คืออาจารย์จ าเพาะวิชาเอกเพราะว่าถามว่าพี่อย่างเก่งภาษาอังกฤษ พี่ปฐมวัย พี่เรียน A-Z พ่ี
ไม่ได้เรียน A An The เพราะฉะนั้นยิ่งจะไปนิเทศในเรื่องของจ าเพาะวิชาเอกไม่ได้ เพราะพี่ท่องได้แค่ A-
Z หรืออย่างคณิตศาสตร์ของอาจารย์ธีรดา พี่ก็ได้ 1+1 = 11 นะ ใช่มะ พี่ก็ได้แค่นั้น พี่ก็ไม่สามารถเข้าส



แควร์รูทได้  ไม่สามารถท่ีจะไปเอ่ยอะไรได้ กับอีกอย่างท่ีพี่เคยเรียนรู้มา แค่เครื่องหมาย = ของใน
คณิตศาสตร์ เวลาท่ีคุณท าโจทย์มา แล้วโจทย์มันก็ต้องทีละบรรทัด บรรทัด แค่เครื่องหมาย = ยังต้อง
เท่ากัน ใช่มั้ย ใช่ป่าวอาจารย์ธีรดา เพราะฉะนั้นถ้าคนละวิชาเอกกัน เราไม่รู้ แต่ถ้าอาจารย์ประจ า
วิชาเอกเขามาดูจริงๆ แล้ว  ไม่ได้ = แต่ละบรรทัดต้องตรงกัน พี่จะไปสอนภาษาจีนได้มั้ย พี่ได้แค่หวอ
อ้ายหนี่ พี่ได้ค าเดียว เพราะฉะนั้นอันอ่ืนพี่ไม่สามารถท่ีจะไปก้าวก่ายในเรื่องการสอนกลุ่มวิชาเอก แต่
ด้วยรามค าแหงเรามีข้อจ ากัดในเรื่องของการนิเทศ คือ จ านวนนักศึกษาเราเยอะ เราเลย ไม่ค่อยได้ให้
อาจารย์วิชาเอกเนี่ยไปดูอาจารย์วิชาเอก ไปตามเด็กเท่าไหร่นะ แต่เราก็พยายามจัดสรรให้อาจารย์
ประจ าเอกไปดูนักศึกษาของตัวเองให้ได้มากท่ีสุด ทีนี้สิ่งท่ีเราไปดู เราไปดูอะไร พูดกว้างๆ ก่อนใช่มั้ยคะ 
สิ่งท่ีเราไปดูคือเขาพร้อม ไม่พร้อมยังไงในการจะไปเป็นคุณครูในอนาคตนั่นเอง มีความพร้อมมากน้อย
แค่ไหน แต่ถามว่า จริงๆ แล้วการท่ีเขาได้ไปฝึกสอน เขาต้องพร้อมแล้วละ เพราะอย่างน้อยกว่าจะได้
ออกฝึกสอนมันต้องผ่านวิชาพฤติกรรม 2 เล่ม เราได้ดูแหละในเรื่องของเทคนิคการสอนของนักศึกษาแต่
ละคนถามว่าถ้าจริงๆ เรารู้แล้วด้วยซ้ าไปว่า คนนี้ต่อไปจะต้องเป็นคุณครูท่ีดีได้ ใช่มั้ยคะ จนกระท่ังเราก็
ต้องไปดูซ้ าอีกครั้งนึงว่า เขาจะมีการสอนเนี่ยตามท่ีเราได้อบรม ได้สั่งสอนไปมั้ยนะคะ ในการนิเทศ อันนี้
คือการไปดูเขาว่าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็ในเรื่องของเวลา ณ ปัจจุบันเวลาเราไปดูนิเทศเราจะบอก
นักศึกษาว่า คุณเป็นตัวของตัวเองให้ท่ีสุด ให้เราฝึกสอน การสอนให้เป็นธรรมชาติ เป็นตัวเองท่ีสุด และ
อย่าคิดว่าพวกคณาจารย์จะไปเปรียบเทียบคุณกับเพื่อน เพราะว่าเวลาสิ่งท่ีเราสอนหลังจากท่ีเราไป
นิเทศ เราจะบอกเด็กว่า ครูดูพัฒนาการของคุณ เพราะถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละคน อย่างสมมติ
โรงเรียนมี 4-5 คน เราไม่ได้ดูว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่พัฒนาการของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน
อีกเหมือนกัน บางคนเริ่มต้นอยู่ท่ีประมาณ 20 บางคน 30  บางคน 40 แล้วพัฒนาการในเวลาท่ีเราไป
นิเทศเนี่ยเขาดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้นถ้าดูจากในเอกสารเนี่ย ท่ีส่วนใหญ่ท่ีอาจารย์เขาได้ช่วย
ท ากัน ถือว่าอย่างน้อยเราไปดูนักศึกษาครั้งเดียว บางทีเราตัดสินไม่ได้ เพราะเราไม่ได้เห็นพัฒนาการเขา 
เราไม่รู้ว่าแรกเริ่ม อุ้ย มันแน่ แต่มันครั้งแรก มันก็อาจจะต่ืนเต้น อุ้ย คนแปลกหน้า ใครก็ไม่รู้ มานั่งอยู่
หลังห้อง แล้วเราก็อุตส่าห์เสริมทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ต่ืนเต้น ประหม่า ตกใจ ลนลาน พูดไม่ออก ท าอะไร 
ไม่ถูก อันนั้นครั้งแรกของเด็ก ถ้าเราไปดูจะเป็นแบบนั้น โดยเฉพาะถ้าเด็กท่ีไม่คุ้นเคยกับเราเนอะ เป็น
อาจารย์ท่ีไม่เคยสอนเราเลย แล้วอาจารย์เขาจะเป็นยังไงบ้างเนี่ย ครั้งแรกส่วนใหญ่เด็กก็จะประหม่า เรา
อาจจะวัดอะไรเด็กแทบจะไม่ได้เลย เราจะมีแต่ข้อต าหนิ ต าหนิ ต าหนิ แต่สิ่งเราพูดว่าต าหนิ พี่ไม่อยาก
ให้เราใช้ค าว่าเราไปต าหนิเด็ก แต่ให้ใช้ค าว่าแนะน า แนะน านักศึกษาว่า ครูว่าควรจะเป็นแบบนี้ แบบนี้ 
แบบนี้ มันคงน่าจะดีกว่าแบบนี้ แบบนี้นะคะ ด้วยความท่ี พูดกว้างๆ อันนี้คือพี่ท า บางครั้งในการนิเทศ
ถามจริงๆ เราต้องไปดูมากกว่า 1 ครั้งแน่นอน หรือบางทีต้องมากกว่า 2 แต่บางทีด้วยเวลาพวกเรา 
อาจารย์เนี่ยสอนหนังสือ อันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าผิดกฎ แต่น่าจะผิดกฎอาจารย์สิริพัชร์ พี่จะให้เด็กอัดคลิปของ
ช่วงสัปดาห์แรกๆ  หรือเดือนแรกๆ เลย ให้เราดูด้วย แต่ไม่ใช่ว่าดูคลิปอย่างเดียวนะ เราไปดูสดด้วย แต่



เราได้ดูในช่วงจังหวะท่ีเราอาจจะไม่ได้ไป แล้วเราได้มาดูเสริม ช่วงตอนฝึกสอนไปได้กลางๆ อัดให้ดู ช่วง
ท้ายอัดให้ดู คือเราดูจากคลิปเขาด้วยส่วนหนึ่ง แล้วเราไปดูสดด้วย ไม่ใช่ว่าดูคลิปอย่างเดียว เขาก็จะถาม
ว่าจังหวะท่ีเราไม่ได้ไปดูเขาเนี่ย เขาอาจจะสอนดีเพราะไม่มีใครนั่งอยู่หลังห้อง เพราะฉะนั้นบรรยากาศท่ี
เขาสอนจะสบายๆ แล้วเขาก็ได้เต็มท่ีกับการสอน เราได้เห็นในอีกมุมนึงของการสอนของเขา ไม่รู้นะ อัน
นี้พี่ท าแบบนี้ด้วย ช่วงแรกเราไม่ค่อยได้ไป อย่างน้อยให้เขาได้ปรับตัวนิดนึง ให้เขาอัดคลิปไว้ แล้วช่วง
กลาง ช่วงท้าย ค่อยไปนิ เทศสด อันนี้ คือพี่ ก็ท าแบบนี้ ถามว่าจริงๆ ก็ให้ท าส่งแค่ครั้งละชั่วโมง 
โดยเฉพาะเอกท่ัวไป อย่างของปฐมวัยพี่ก็จะให้ท าประมาณ 2 กิจกรรมหลักมันจะมีการท ากิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมเสริมการเคลื่อนไหว ก็อาจจะถ่ายขั้นตอนท่ีท างานศิลปะอะไรท านองนี้ คนหนึ่งก็
ครั้งละประมาณ 50-60 นาที แล้วเราก็มาเปิดดู เราก็มาประเมินในตอนท่ีเรานิเทศสด ในกรณีท่ีเรามีเหตุ
จ าเป็นต้องไปนิเทศ  
 
รศ.ดร.สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ 
 นิดนึงนะคะ ขออนุญาตคุย หัวอกเดียวกัน คือขณะท่ีอาจารย์แหงวพูดเนี่ย ว่าไปนิเทศท่ัวไป  ซึ่ง
มาตอนหลังรู้สึกมีแค่คนเดียว เพราะนิเทศแค่คนเดียวเนี่ย อย่างตอนนี้ท่ีท่านพูดเนี่ยอย่างพี่ต้องไปนิเทศ
อังกฤษ ทีนี้เนี่ยคอนเซ็ปเราไม่ลึกพอ เราไม่ได้ เวลาเราพูดอะไรออกไปเนี่ยเด็กก็จะฟังเรา เกิดเด็กพูดถูก
แล้วเราไปเข้าใจผิด หรือเด็กพูดผิดเราไปเข้าใจถูก เสร็จเลย ทุกวันนี้เรายังเจอเด็กพี่เอง ปฐมฯ เนี่ย ยัง
ไปเจอเด็กพูดผิดมีเลยนะ ขนาดคอนเซ็ปต์เรายังไม่รู้ เด็กผิดพลาด อย่าไปบอกเด็กว่านี่ถ้าครูไม่มาดูเธอ
จะท ายังไง อย่างเช่นการออกเสียง เดอต้ี ออกเสียง ไดต้ี, ฟอล ดาวน์ เธอออก ไฟล์ ดาวน์ ภาษาอังกฤษ 
เราก็ใช้เทคนิคนิดๆ นะ ถ้าหากว่าเราไปเจอนักศึกษาท่ีเขาพูดอะไรผิด เราก็จะไม่เบรกเขาต่อหน้า ถ้าเรา
พอทนได้ มันไม่มากจนเกินไปเราก็รอให้หมดคาบก่อนแล้วค่อยบอก แต่ถ้าหากอย่าง ไดต้ี, ไฟล์ ดาวน์ 
เนี่ย ไม่ได้แหละ ต้องค่อยๆ เดินแอบออกไปนอกประตู แล้วกระซิปให้เด็กออกมาหานอกประตู แล้วก็
กระซิป “ลูก หนูไม่ใช่นะลูกนะ เด๋ียวหนูไปหาเทคนิคทางแก้นะลูก ไม่ใช่ ไดต้ี นะลูก เดอต้ี” เราก็ให้เขา
ไปใช้เทคนิค อันนี้เราก็ต้องเข้าข้างเด็กอ่ะนะ ไม่อยากให้นักเรียนมาดูว่าเด็กเราผิด หนูใช้เทคนิคพูดนะ
ลูก อย่าไปบอกว่าหนูผิด ให้บอกว่ามันออกเสียงได้หลายอย่าง แต่ท่ีออกเสียงถูกมันต้องอย่างนี้ อะไร
อย่างเนี่ย นี่คือ พวกเราต้องใช้เทคนิคหลายเรื่อง อย่างท่ีอาจารย์แหงวบอกว่า เราอย่าไปบอกว่าเธอผิด 
ใหใ้ช้แนะน าว่าแบบนี้ดีกว่ามั้ย นิดนึงนะลูก แก้นิดนึง โดยเฉพาะคณิตเด็ก ถึงแม้ว่าจะเอกปฐม คอน
เซ็ปต์ภาษาอังกฤษเนี่ยแทบจะไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นกรณีต้องไปนิเทศวิชาเอกด้วย ซึ่งตอนนี้
เท่าท่ีเราจัดเนี่ย เราก็ไม่ได้ข้ามเอก ส่วนใหญ่จะปฐมกับอนุบาล แต่อย่างอนุบาลเนี่ยถ้าเกิดสมมติเนอะ 
ต้องดูอนุบาลสักคนนึง ประถมสักคนนึง อาจจะมาหาอาจารย์เอกของเขา อย่างท่ีตอนนั้นท่ีต้องมาถาม
ความเป็นไป ว่าอนุบาลต้องดูอะไรบ้าง ต้องมาถามความเป็นไปว่าจะท ายังไง แล้วก็ปฏิบัติตามเขาก็จะได้
ไม่เกิดความแตกต่างมาก ไม่อย่างนั้นเด๋ียวพอเราไปดู เราจะเคร่งครัดเนื้อหา แล้วไปจิกกับเด็ก โวยวาย 



มันก็จะเสียคอนเซ็ปต์ของอนุบาลเขา เหมือนอย่างของคณิตศาสตร์ ท่ีสอนคณิตศาสตร์ของปฐมฯ เนี่ยพี่
ยังต้องมาถามอาจารย์เสรีเลย ในเรื่องของคอนเซ็ปต์คณิตศาสตร์ เพราะฉะนั้นเราสามารถท่ีจะคุยกันได้
ระหว่างเอก พวกเราเป็นพี่น้องกันเราสามารถบอกอะไรกันได้หมด เธอบอกฉัน ฉันบอกเธอ แล้วท่ี
อาจารย์แหงวบอกว่าอัดคลิปนั่นก็เป็นวิธีการท่ีดีเพราะในเดือนแรกๆ เราก็อาจจะไม่ได้ไปดู อย่างช่วงท่ี
ผ่านมา ช่วงมกราฯ ปิดเนี่ย โรงเรียนท่ีพี่นิเทศเขาสอนออนไลน์ จึงไม่ได้นิเทศเนี่ย แล้วอีกอันขอยาวไป
นิดนึง ถึงเรื่องการตัดเกรดเด็ก ตรงนี้ต้องระวังนิดนึง เพราะอย่างเช่นเด็กคนเนี่ย อาจารย์แหงวสอนก็ได้ 
A แต่พอพี่ไปดู B ตรงนี้ เพราะเด็กโรงเรียนเดียวกัน หรือเอกเดียวกันไปหลายโรง “เฮ้ย เธออาจารย์
แหงวเกรดปล่อย อาจารย์สิริพัชร์กด” หรือบางทีพี่อาจจะให้เด็ก A ในฝึกสอน 1 แต่บางคนสอนยังไง ถึง
ได้ A นี่คือความแตกต่างของบรรดาพวกเราเอง เพราะฉะนั้นมาตรฐานอาจารย์นิเทศก์ของพวกเราแต่ละ
คนไม่เท่ากัน ท ายังไงถึงจะท าให้เท่ากัน แล้วก็คู่มือท่ีท่านอาจารย์ท้ังหลายพากันท า อาจจะอาศัยตรงนี้ 
แต่ยังไงเสียพวกเราก็คงมีบุคลิก อะไรของเราเนี่ย ท่ีแตกต่างกัน อาจจะยาวไปถึงการให้เกรดเด็ก ซึ่งมัน
จะมีผล แต่ก็อย่าไปกดเด็กมาก บางทีปีนึงแทบจะไม่ให้เลยนะ อย่างต่ า B+ เพราะเด็กเราถึงแม้จะสอน
ปานกลาง ไม่เก่งจนเกินไป แต่งานเธอหนักมาก นี่อย่างวันนี้ไปมานะ แทบจะไม่ได้ว่างเลยเด็ก สอนเต็ม
วันมั่ง สอนแทนมั่ง เพราะพวกครูไปประชุม ไปโน้นไปนี่ บางครั้งเราไปนิเทศก์ต้องอาศัยความเมตตาเพิ่ม
ไปหน่อย แล้วอีกอย่างไอ้สิ่งท่ีพวกเราสอนกันไว้เนี่ย ในชั้นเรียนท่ีว่า  ไอ้นั้นอย่างนั้นต้องอย่างงั้น ค าต้อง
ตัวโต รูปภาพจะไปถือโชว์หน้าห้องท าให้มันแข็งหน่อย ไม่ใช่ A4 อ่อนปวกเปียก รับรองได้ว่าเจอหมด 
ก่อนท่ีจะไปฝึกสอน ครูสอนไว้หนูลืมหมดแล้วเหรอ ไม่ท าตาม  

แล้วก็เรื่องการสื่อสารของนักศึกษา อยากจะให้พวกเราให้ความรู้เรื่องการสื่อสาร บางครั้งเขาพูด
กับผู้ปกครอง พูดกับผู้บริหารเนี่ย เขาอาจจะใช้ค าพูดท่ีไม่เหมาะในสายตาเรา แต่เด็กเขาคิดว่าเขาเหมาะ 
ในท านองเดียวกัน พวกเราด้วย เวลาไปโรงเรียนเนี่ย ไปนิเทศก์ อันดับแรกไม่ว่าจะไปส่งตัวหรือว่าไป
นิเทศก์ ขอให้ไปรายงานตัวกับผู้บริหารก่อน เพราะพี่เคยเป็นผู้บริหารโรงเรียนมา จะรู้ดีว่าใครมา
โรงเรียนเรา อยู่ๆ จะไปแอบนิเทศก์เลยเนี่ย ผอ.ไม่รู้เลยว่าใครมาโรงเรียนเรา มันไม่ได้ เพราะฉะนั้นเวลา
ไปนิเทศก์ ไปบอกผอ. ถ้าผอ.ไม่อยู่ ก็ไปบอกรองผอ. หรือใครสักคนฝ่ายบริหาร ให้บอกวันนี้มานิเทศก์นะ  
อันนี้ขอแค่นี้ก่อน 

 
อ.ภาณิชาพัชย์  ชินภาสนันท์ 
 ค่ะ ต้องขอขอบคุณวิทยากรร่วมของเราท้ัง 2 ท่าน ก็เป็นปรมาจารย์ในด้านการนิเทศ มี
ประสบการณ์ในการนิเทศมาหลายปีแล้ จริงๆ ถ้าเราได้ฟังจากคณาจารย์หลายๆ ท่าน แต่ละท่านก็จะมี
เทคนิคอะไรเก่ียวกับการนิเทศเนี่ย เยอะแยะไปหมดเลยนะคะ ยิ่งเราไปนิเทศเองหลายปี เราก็จะมี
เทคนิคของเราอีก ทีนี้ขอท้าวความนะคะ ตามท่ีได้ตกลงกับท่านประธานไว้ ก็คือจากเอกสารท่ีเป็นกลมๆ 
อันนี้นะคะ เป็นท่ีมาของเอกสารอีกชุดหนึ่งท่ีเป็นลักษณะของโบรชัวร์ อันนี้ก็เป็นเหมือนกับแผนการท่ี



เราวางเอาไว้ ก่อนท่ีจะมาถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะว่า เราจะเอากระบวนการของการนิเทศท้ังหมด แล้ว
เราจะมาเล่าหรือถ่ายทอด ขมวดมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างไรบ้าง และมีประเด็นอะไรบ้าง ซึ่ง
จริงๆ แล้วเนี่ย ในการนิเทศเราได้มีการด าเนินการการนิเทศในภาควิชาหลักสูตรและการสอนท่ียาวนาน
มาก เพราะว่าเราเปิดมาหลายสิบปี ทีนี้เนี่ยการนิเทศเนี่ยา เราก็จะต้องท าให้สมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว
ก็มีการท าคู่มือการนิเทศมาแล้วรอบนึง อันนั้นก็จะเป็นของหลักสูตรเก่า คณาจารย์ก็ร่วมมือช่วยกันท า 
ในหลักสูตรใหม่นี้ เราก็ต้องมีการพัฒนาการนิเทศเช่นเดียวกัน ทีนี้เราก็ได้น า จริงๆ แล้วคู่มือการนิเทศ
ของหลักสูตรใหม่ เรายังท าไม่เสร็จสมบูรณ์ ถ้าเกิดอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์รุ่นใหม่ๆ มาเนี่ย แล้วมารอดู
คู่มือเล่มใหม่ เราก็คงจะไม่ทันท่วงที  

ทีนี้ KM ของคณะเราก็เห็นประโยชน์ตรงนั้น ก็ได้จัดท า KM เรื่องนี้ แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นการดีท่ี
เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์นิเทศก์ ในแนวทางท่ีเป็นสรุปย่อยๆ แล้วก็ท าให้เราสามารถใช้
แนวทางท่ีเราประชุมร่วมกันในวันนี้ น าไปนิเทศได้ทันทีในอนาคตข้างหน้าประเด็นของการนิเทศอาจจะ
มีมากขึ้นในเรื่องของการนิเทศแบบออนไลน์ เพราะว่าเราเจอสถานการณ์ท่ีมันต้องมีการนิเทศออนไลน์
เข้ามาแหละ หรือแม้กระท่ังในมาตรฐานท่ีคุรุสภาได้ก าหนดมาเพิ่มเติมเนี่ย เขาก็ไม่ได้ว่ าว่าจะต้องมี
นิเทศแบบ Face to Face อย่างเดียว เขาก็เปิดช่องทางให้เราสามารถนิเทศแบบออนไลน์ได้
เช่นเดียวกัน ดังนั้น ประเด็น KM เนี่ย ถ้าท่านอาจารย์โป้ยังเป็นอยู่ในอนาคตข้างหน้านะคะ ก็เรื่องของ
การนิเทศอาจจะมีประเด็นการนิเทศออนไลน์ท่ีเป็นประเด็นใหม่เพิ่มเข้ามาในอนาคต 

ทีนี้ จากคู่มือนะคะ เราก าลังจะด าเนินการท าโดยคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของคณะศึกษาศาสตร์ ก็ยังท าไม่เสร็จหรอก แต่ก็ถือว่า 80% แหละ ท่ีเราจะมาเรียบเรียงกันให้มันใช้ได้
ดียิ่งขึ้น เราก็ดูอ้างอิงจากคู่มือนิเทศอันเก่าก่อน อะไรท่ีดีเราก็เอากลับมาใช้ อะไรท่ีล้าหลังไปแล้วเราก็ยัง
คงไว้ในเรื่องคู่มืออันเก่านะคะ ทีนี้เนี่ยจากแผนท่ีเราได้วางไว้ Plan, Do, Check, Action นะคะ ก็น ามา
สู่การท่ีเราสรุป ขมวดประเด็นการนิเทศท่ีส าคัญๆ ตามแผนท่ีเราได้วางไว้ PDCA นั่นเอง เอามาถ่ายทอด
เป็นประเด็นหลักท่ีเด่นๆ แล้วก็สรุปให้เห็นภาพชัดๆ มากขึ้น 

ในเอกสารจริงๆ แล้วมันจะเป็น หลังจากท่ีเราท าเสร็จแล้วมันจะเป็นโบรชัวร์  โบรชัวร์หน้าแรก
นะคะ หน้าท่ีมีรูปเหมือนคุณครูก าลังชี้อยู่บนกระดานนะคะ นี่คือหน้าแรก ส่วนหน้าท่ีสองก็จะเป็นหน้าท่ี
ขั้นต้นด้วยการนิเทศนะคะ ในประเด็นตรงนี้ได้พูดถึงภาพรวมของการเป็นอาจารย์นิเทศก์ว่า อาจารย์
นิเทศก์จะต้องมีบทบาทอย่างไร ซึ่งจริงๆ แล้วอาจารย์ 2 ท่านได้พูดไปแล้ว ละเอียดกว่าในหัวข้อนี้อีก
ด้วยซ้ า ทีนี้บัวขอพูดถึง Plan, Do, Check, Action ไปเป็นรายข้อเลยนะคะ 

Plan คือ การเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศการสอน แน่นอน การเตรียมความพร้อมคือการ
ท่ีตัวเราต้องรับรู้ก่อนว่าเราถูกมอบหมาย และก าหนดภาระงานให้เป็นอาจารย์นิเทศก์แล้ว ก็ต้องรู้ว่า
อาจารย์นิเทศก์มีหน้าท่ีอะไร จะต้องท าอะไรบ้าง ท่ีไหน อย่างไร เมื่อไหร่ เราอจจะต้องศึกษาเกณฑ์ใน
แต่ละหลักสูตร จริงๆ เราจะต้องศึกษาเกณฑ์จากหลักสูตรใหม่ล่าสุด อย่างเรื่องของการท่ีต้องนิเทศไม่ต่ า



กว่า 3 ครั้ง อันนี้เป็นเกณฑ์ท่ีเด๋ียวรอคุรุสภาเขาอาจจะไล่เช็คถาม ถึงแม้ว่าปฏิบัติจริง เราอาจจะไปนิเทศ
ไม่ถึง เพราะว่าจ านวนนักศึกษาเยอะมาก แต่อย่างท่ีอาจารย์เยาวพรรณบอกค่ะว่า อย่างน้ อยมันต้องมี
วิธีการในการท่ีเราจะดูเด็กได้หลายๆ ครั้ง คนนึงดูได้หลายๆ ครั้ง อาจจะให้เด็กส่งคลิปวีดีโอแบบนี้ค่ะ 
อันนี้ก็เป็นเทคนิคของอาจารย์แต่ละท่านนะคะ การหาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับอะไรบ้าง เก่ียวกับตัว
นักศึกษาเพราะว่าท าไมต้องหาข้อมูลเบื้องต้นของตัวนักศึกษา เพราะว่าเราไม่ได้มีแค่นักศึกษาเฉพาะเอก
เรา หรือแม้กระทั่งบางทีนักศึกษาเอกเรา เราไม่ได้รู้จักเขาทุกคน เพราะว่าบางคนต้ังแต่ปีไหนแล้วเพิ่งจะ
มาฝึกสอน เรายังไม่เข้าเลย เรายังไม่เคยเจอหน้าเขาเลย เรายังไม่รู้จักนิสัยใจคอเขาเลย ประเด็นนี้เป็น
ประเด็นท่ีส าคัญนะคะ เด๋ียวเราจะไปเจอนักศึกษาแปลกๆ จนเราต้องกลับไปถามอาจารย์ประจ าวิชาเอก
ว่า “เด็กคนนี้ ตอนท่ีเขาเรียนเป็นยังไง” เนี่ย ค านี้บัวก็เคยมาถามอาจารย์ประจ าวิชาเอก เราจะไปเจอ
เด็กท่ีมีพฤติกรรมแปลกๆ หรือว่าบางทีต่อหน้าเราดีมากเลย แต่พอไปทราบข้อมูลจากคนอ่ืนเนี่ย ก็จะมี
อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยงมาเล่าให้เราฟังอีกอย่างหนึ่ง จนเรากลับมาถามว่า ตกลงเด็กคนนี้เป็นยังไง ต่อ
หน้าเราเป็นเด็กน่ารักนะ เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีเราจะต้องหาข้อมูลเก่ียวกับนักศึกษาท่ีเรา
จะต้องนิเทศ เพื่อท่ีเราจะต้องวางแผนการนิเทศให้สอดคล้องเป็นรายบุคคล การวางแผนการนิเทศต้อง
เป็นรายบุคคลจริงๆ นะคะ ไม่สามารถวางแผนรวมท้ังหมดแล้วใช้กับทุกคนได้ เด๋ียวอาจารย์จะต้องนิเทศ
นักศึกษาไม่ต่ ากว่า 10 คน แต่ตอนหลังต้องดูกัน บางคนต้อง 3 ครั้ง บางคนต้องมากกว่า 3 ครั้ง คนนี้
โอเค ดู 2 ครั้งน่าจะไหว เพราะว่าเขาสอนได้ เขาสอนดี อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็เป็นลักษณะของการวางแผน
รายบุคคล 

หาข้อมูลเก่ียวกับโรงเรียนค่ะ การหาข้อมูลเก่ียวกับโรงเรียน ไม่ใช่ระยะทาง ไม่ใช่เรื่องของการ
เดินทางเท่านั้น การหาข้อมูลเก่ียวกับวิถีปฏิบัติของโรงเรียนเป็นเรื่องส าคัญ วิถีปฏิบัติของโรงเรียนคือ
อะไร คือว่าบางโรงเรียนเนี่ย ไม่ได้เอ็นดูนักศึกษารามค าแหงเท่าไหร่นัก บางโรงเรียนก็เอ็นดู เพราะ
นักศึกษาเราท างานเข้มแข็งมาก บางโรงเรียนเขาอยากได้เด็กเก่งๆ อ่ะ เก่งวิชาการ เขาอยากรับจุฬา เขา
อยากรับ มศว. แต่ได้มาเท่านั้นก็จ าเป็นต้องรับเรา ข้อมูลอะไรต่างๆ ท่ีมันเป็นสิ่งเล็กๆ เ ก่ียวกับโรงเรียน
นะคะ เราควรจะรู้เอาไว้เพื่อท่ีจะต้ังรับได้ทัน หรือว่าจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเวลาท่ีเราจะไป โดยเฉพาะ
อาจารย์ใหม่ บางทีเราอาจจะโดนลองของจากครูพ่ีเลี้ยงหรือพวกครูฝ่ายวิชาการ หรือ ผอ.โรงเรียน ก็ได้
นะคะ มาถามนู้นเรา ถามนี่เรา จนบางทีเราจนตรอก ไม่รู้จะไปทางไหนดี จริงๆ แล้วการนิเทศของเรา
เนี่ย ถ้าไม่ติดโควิดเนี่ย แล้วอาจารย์ได้ไปนิเทศในโรงเรียนเองจริงๆ อาจารย์จะต้องมีอาจารย์นิเทศก์พี่
เลี้ยง ก็คืออาจารย์ในสาขานี่ล่ะคะ ติดตามไปกับอาจารย์ด้วย ก็จะเป็นพี่เลี้ยงอาจารย์นิเทศก์ไปด้วย เพื่อ
จะได้เหมือนไป หนึ่งคือ บัวว่าอุ่นใจอ่ะ ครั้งแรกท่ีเราไปนิเทศแล้วเรามีอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยไปด้วย  
อุ่นใจ เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะวางตัวยังไงให้ถูกต้องนะคะ ก็จริงๆ แล้วประเด็นวิถีปฏิบัติของ
โรงเรียนเป็นเรื่องส าคัญมากท่ีสุดเลยนะ เพราะว่าแต่ละโรงเรียนก็ปฏิบัติไม่เหมือนกัน 



ศึกษาท าความเข้าใจแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน แบบประเมินท้ังของเรา แบบ
ประเมินท้ังของโรงเรียน จริงๆ มันจะมีประเด็นท่ีว่า แบบประเมินการสอนเรามีวิธีประเมินเด็กแบบนี้ แต่
บางโรงเรียนเขาก็จะได้แบบประเมินของเราไปใช่มั้ยคะ เขาก็จะไม่เข้าใจ อันนี้ประเมินยังไง ใครจะต้อง
ประเมิน ถ้าอย่างนี้ได้มั้ย เราอาจจะต้องศึกษาท้ังส่วนของตัวเราและส่วนของครูพี่เลี้ยงอ่ะคะ ด้วยท้ัง 2 
ส่วนเพื่อท่ีจะตอบค าถาม ในกรณีท่ีเราถาม การศึกษาแบบประเมินของตัวเองก็ท าให้เราพร้อม เวลาไป
ถึงเราก็นิเทศได้เลยว่า นักศึกษามีพฤติกรรมแบบนี้ เราจะให้คะแนนในข้อไหน เป็นการเตรียมตัวท่ีดี 

วางแผนการนิเทศการสอนล่วงหน้าอย่างมีระบบ ค าว่า วางแผนการนิเทศการสอนล่วงหน้าอย่าง
มีระบบ คือ เด๋ียวเราเจอนักศึกษา เรารู้จากนักศึกษา เราจะต้องขอ ถ้าเราไม่ขอเด๋ียวเขาจะต้องขอ ถ้าไม่
ขอเด็กบางคนเขาจะรู้ธรรมเนียม เขาจะรู้ธรรมเนียมว่าจะไปขอปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนมาให้เรา 
เราก็จะรู้วันไหนวันหยุด วันไหนโรงเรียนมีกิจกรรมอะไร เวลาเราไปเนี่ย เราก็จะได้ไปได้ถูกวัน ไม่ใช่ไป
แล้วนิเทศไม่ได้เพราะโรงเรียนมีกิจกรรม อันนี้เราก็ต้องวางแผนให้เป็นระบบว่าเราจะไปช่วงไหน อย่างไร 
ช่วงไหนถึงจะเหมาะ ไปต้ังแต่ช่วงต้นๆ ดีมั้ย แล้วก็ติดต่อกัน 3 ครั้ง ก็ต้องมีช่วงในการเว้นระยะในการไป 
เด๋ียวอาจารย์สิริพัชร์ก็จะบอกเทคนิคอีกทีนึง 

วางแผนการสอนของตัวเราเองด้วยนะคะ เพราะว่าเรามีสอนด้วย เด็กก็มีสอน เราก็มีสอน เราก็
ต้องดูว่าอันไหนมันชนกัน เราจะไปดูวันไหนได้ จ านวนวัน จ านวนคนเยอะท่ีสุดอะไรอย่างนี้ค่ะ เรา
จะต้องมีเทคนิคการวางแปลนชีวิตของอาจารย์นิเทศก์เหมือนกัน  

โดยภาพรวมนะคะ Plan ก็คือการเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนท่ีเราจะไปนิเทศ เตรียมท าใจท่ี
หนักแน่น และมีแผนการท่ีชัดเจน 

ต่อไป Do มาท่ีการปฏิบัติการนิเทศลงมือท า 
พอรู้แล้วว่าใครเป็นเด็กท่ีเราจะต้องนิเทศ ติดต่อนัดหมายกับนักศึกษาค่ะ ค าว่าติดต่อนัดหมาย

กับนักศึกษา หมายถึง เราจะต้อง คือทางท่ีดีเราจะต้องท าความรู้จักกันก่อน แล้วก็มีอะไรท่ีจะให้
ค าแนะน าเขาไม่จ าเป็นนะคะว่าจะต้องเป็นเอกตัวเอง ทุกคนท่ีเรานิเทศให้เขารู้ธรรมเนียม ทุกคนจะมี
ธรรมเนียมปฏิบัติของตัวเอง เช่น ครูไม่ชอบนั่งตรงถังขยะนะ ครูจะนั่งตรงนี้นะเวลาจะไปนิเทศ อันนี้คือ
สิ่งท่ีนักศึกษาควรรู้ว่าเราต้องการอะไร ต้องการให้ไปรับหน้าโรงเรียนมั้ย เราต้องการท่ีจะเดินเข้ามาเอง 
เราต้องการท่ีจะให้ดูแลยังไงนะคะ ก็ต้องคุยกัน ต้องบอกนักศึกษาให้เรียบร้อย เตรียมเอกสาร อาจารย์
บางท่านบอกว่าครูดูเอกสารท่ีสอนไปแล้ว เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอาแผนการสอนก่อนหน้านี้มาให้ดูอีก
แล้ว ต่อไปให้เอาเฉพาะท่ีจะสอน กับท่ียังไม่สอนมาให้ดู แต่บางท่านก็อาจจะเอาท้ัง 3 แบบเลย สอนไป
แล้วก็ดู ก าลังสอนก็ดู ยังไม่สอนก็ดู และแต่ละท่านก็จะมีแนวทางบอกนักศึกษาแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น
การสื่อสารอันนี้อยู่ในช่วงลงมือท าแหละ คือการท่ีจะต้องสื่อสารกับนักศึกษาให้รู้ว่าเขาจะปฏิบัติตัวกับ
เราอย่างไร เวลาท่ีเราจะไปนิเทศ อาจารย์นิเทศก์ควรไปส่งตัวนักศึกษาในวันแรก ดอกจันเลยนะคะว่า
ควรจะ เมื่อเรารู้แล้วว่าเรานิเทศโรงเรียนนี้ นักศึกษามีก่ีคน การไปส่งตัวก็เหมือนการไปฝากเนื้อฝากตัว



ลูกศิษย์เรา เด็กเราก็ได้รับความเอ็นดูเพราะถือว่ามีมารยาท เหมือนเราไปฝากตัวว่าเด๋ียวเราจะเข้าไป
บ่อยๆ นะ เห็นหน้าเราเนี่ย เราคืออาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงนะ เราอาจจะต้อ งมา
บ่อยๆ ก็ไปฝากตัวท้ังครูและศิษย์ 

ต่อไปก็ด าเนินการตามแผนการนิเทศ ตาม Plan ท่ีได้วางเอาไว้นะคะ ถ้ามันออกนอก Plan มัน
จะน ามาซึ่งการท่ีเราจะเช็คยังไง เราจะเช็คสิ่งท่ีเราท าไปว่ามันถูกต้องมั้ย แล้วมันจะต้องมีแนวทางในการ
แก้ยังไง ในระหว่างการนิเทศก็ด าเนินการนิเทศเลยค่ะ จดบันทึกระหว่างนิเทศ ท าแบบประเมินไปเลย 
ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แล้วก็แนะน านักศึกษาหลังจากท่ีเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ย เราอย่าคิด
ว่าเราเขียนเสร็จแล้วให้นักศึกษาไปอ่าน นักศึกษาบางคนเขาไม่อ่าน เขียนแนะน าไปในแบบประเมินเขา
ไม่อ่าน เราก็ควรท่ีจะเรียกเขามาคุย บางทีเขาอาจจะมีเหตุผลท่ีท าแบบนี้ก็ได้แล้ว เราประเมินให้เขาไป
แบบนั้นก็คิดว่าทุกครั้งท่ีนิเทศควรจะมีการสื่อสาร สื่อสารด้วยวาจา มันก็จะเป็นข้อดีมากๆ ส าหรับการท่ี
นักศึกษาจะไปพัฒนาตัวเอง อาจารย์นิเทศก็ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเราจะมีการวางแผนไว้
แล้วว่า คนนี้ได้ 3 ครั้ง คนนี้ 2 ครั้ง คนนี้ดู 4 ครั้ง เราก็ไม่จ าเป็นต้องท าตามแผนใช่มั้ยคะ พอเราเห็นว่า
นักศึกษาแต่ละคน คนนี้ยังไม่โอเคเลย เราอาจจะต้องดู ติดตามคนนี้ ติดตามต่อ ยังไม่ 3 ครั้งตามท่ี
วางแผนไว้ก็ปรับแผนในระหว่างนั้น ด าเนินการเลย ให้ค าแนะน านักศึกษาเป็นรายบุคคล เสริมอีกครั้งกับ
การลักษณะของการให้ค าแนะน า จะเป็นการให้ค าแนะน าเชิงบวก ไม่ว่านักศึกษาเขาจะ บางที คือการ
เป็นครูต้องอดทนกับการสื่อสารนักศึกษากลับมา เด็กพูดจาไม่เพราะ เหมือนคิดว่าเราโง่หรืออะไรแบบนี้ 
สื่อสารตอบกลับมาเหมือนบางทีไปเจอเอกท่ีไม่ใช่เอกเรา เขาไม่ใช่ครูฉันมาสอนได้ไง จะรู้ได้ไงแบบเนี่ย 
อดทนนะคะ แล้วก็ให้ค าแนะน าในเชิงบวกกับเขาไป ก็เชื่อว่าเขาก็จะเก็บเล็กเก็บน้อยในสิ่งท่ีเราเต่ือนไป 
ใช้ในการเป็นครูได้ ถ้าเกิดว่าเขาอารมณ์มา เราอารมณ์กลับมันก็ส่งผลไม่ดีแน่ๆ นะคะ 

เด๋ียวนี้นักศึกษาใจอ่อนคะ บางทีเขาโดนครูพี่เลี้ยง โดนอาจารย์นิเทศก์ บางทีไม่ได้ดุอะไรแรง
มาก หนูจะขอ Drop ค่ะ หนูคิดว่าหนูไม่ไหว อะไรแบบนี้ เป็นอย่างนี้เยอะมาก ก็ต้องระวัง 

ต่อไป Check การตรวจสอบการนิเทศการสอน พอเราวางแผนเอาไว้ยังไงท าตามแผนแล้วเนี่ย
มันเป็นอะไรบ้าง ถ้าเกิดว่าท่ าตามแผนแล้วมันไม่ใช่ มันไม่โอเค รอบหน้าเราจะท าอะไร ยังไงดีนะคะ มา
วิเคราะห์ มารีเช็กการนิเทศการสอนท่ีผ่านมาของตัวเอง เพื่อท่ีจะหาแนวทางในการปรับปรุง แล้วก็มีการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเราด้วย ในการท่ีเรานิเทศ ไม่ใช่แค่วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของ
นักศึกษาอย่างเดียว ต้องวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเราเองด้วยว่า เอ๊ะ การนิเทศเราเนี่ยมันไปเสริม
ก าลังใจให้นักศึกษาในการนิเทศจริงมั้ย หรือไปถอนก าลังใจเขาออก ท าให้เขาไม่อยากไปสอนแล้ว ไม่
อยากเป็นครูแล้ว อันนี้ก็ต้องระวังนะคะ อย่างบางทีบางโรงเรียนเนี่ย นักศึกษาเขานอกจากมีปัญหา
ครอบครัว เรื่องเงิน เรื่องอะไรแล้วอ่ะ เขาไปเจอหลายๆ เรื่องท่ีโรงเรียน มันก็ท าให้เขาท้ออยู่แล้ว ถ้าเกิด
ว่าเราไปต าหนิอะไรเขาเยอะๆ แล้วเนี่ย มันก็กลายเป็นท าให้เขายิ่งไม่มีก าลังใจเข้าไปใหญ่นะคะ 



สุดท้าย Action คือการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาการนิเทศของตัวเอง การนิเทศการสอนของตัวเอง 
เมื่อเราลงมือท าตามแผนเอาไว้แล้ว ก็กลับมาทบทวน วิเคราะห์การนิเทศของตัวเอง สังเคราะห์วิธีการ
นิเทศท่ีเหมาะสม อย่างท่ีท่านอาจารย์ท้ัง 2 ท่านพูดเนี่ย เป็นการสังเคราะห์การนิเทศของท่านอาจารย์
ท้ัง 2 จากประสบการณ์การสอนของท้ัง 2 ท่าน ได้นิเทศมาหลายปี เขาก็มีเทคนิคอ่ะคะ นี่แหละคะท่ี
เรียกว่าการสังเคราะห์ออกมา เป็นเทคนิคพิเศษของแต่ละคน ตัวเราเองก็เช่นเดียวกัน เราก็จะได้เทคนิค
เพิ่มมาทีละข้อๆ ท าให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นทีละปีๆ นะคะ อันนี้ส าคัญมากๆ  

Action ตัวสุดท้ายส าคัญมากๆ คือการประชุมประสานความร่วมมือกันเหมือนกับผู้ท่ีมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาด้วยค่ะ เราไม่ควรท างานคนเดียว หลังจากท่ีเราเห็นแล้วว่า นักศึกษาเป็นยังไง คนนี้เป็น
ยังไง แบบไหนแล้วเนี่ย เราควรท่ีจะมาท างานร่วมกันกับครูของอาจารย์ท่ีนี่ อาจารย์นิเทศก์ท่ีนี่ เพื่อท่ีจะ
วางแนวทางในการนิเทศนักศึกษา ให้มีพัฒนาการดียิ่งขึ้นนะคะ ในนี้ก็ยังมีค าคมนะคะ อาจารย์นิเทศก์
เป็นท่ีพึ่งให้กับนักศึกษาฝึกสอน และยังสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี จ าเอาไว้ก่อนว่าเราเป็นท่ีพึ่งและเรา
เป็นแบบอย่าง เราจะท าอะไรก็ได้ นอกจากนี้ แต่เราต้องเป็นท่ีพึ่งให้เขาแล้วก็เป็นแบบอย่าง 3 ประเด็น
แรกก็จะเป็นประเด็นเพิ่มเติมมาคะ ว่าอาจารย์นิเทศก์วางตัวให้เหมาะสม เป็นกัลยาณมิตรให้กับ
นักศึกษา ชี้แจงให้ชัดเจนกับนักศึกษาว่า ช่วงเวลาใดท่ีเหมาะสมหรือช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการท่ีเขาจะ
มาขอค าปรึกษากับอาจารย์นิเทศก์ นอกเหนือเวลาท่ีเราไปนิเทศแล้วก็อย่างท่ีอาจารย์แหงวบอก เข้า
ใจความแตกต่างของนักศึกษา แนะน านักศึกษาอย่างใจเย็น สุดท้ายตรงกลางท่ีใกล้ๆ กับกบสีชมพู  อันนี้
เป็นภาระงานิเทศของอาจารย์ตามค าสั่ง ประกาศของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเราเอามาจากมาตรฐานคุรุ
สภาท่ีประกาศของหลักสูตรปีการศึกษา 2562 นะคะ 

 
อ.เยาวพรรณ  ทิมทอง 

พี่เสริมหน่อยได้มั้ยคะ อีกอันนึงท่ีเคยท าก็ให้นักศึกษาท่ีมีเพื่อนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนิเทศ ให้
เข้าไปดู ให้ไปดูเพื่อนสอน แล้วก็พูดแนะน าเพื่อนว่ามันมีตรงไหน จุดไหนท่ีเพื่อนดีแล้ว หรือตรงไหนท่ีมัน
บกพร่อง คือเพื่อช่วยเพื่อนให้การนิเทศ ถามว่าเรามานิเทศแล้วก็จริง อย่างช่วงภาคเรียนนี้เราไปนิเทศ
ล าบาก เราควรเข้าไปอยู่ในห้องเรียนออนไลน์กับนักศึกษาด้วย หรือนักเรียนด้วย อาจารย์นิเทศก์เราเอง
เข้าไปดูด้วย อีกอันหนึ่งท่ีพี่ท าก็คือให้เพื่อนช่วยเพื่อน ถามว่าเพื่อนต่างเอกก็ได้ บางทีถามว่าเราดูเพื่อน 
เราก็จะน าเอาวิธีของเพื่อนไปประยุกต์ใช้ ไปปรับใช้ได้ด้วย อันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางเราจะต้องไปนิเทศ 
น้องก็อาจจะพูดคุยกับนักศึกษาได้ว่า เป็นแบบนี้ได้ เราได้เรียนรู้เทคนิคของเพื่อนด้วย อันนี้อีกอันนึงท่ี
ฝากเอาไว้ มันได้หลายๆ ทาง อย่างท่ีอาจารย์บัวบอกว่าเป็นกัลยาณมิตร แต่ว่าผิดก็คือผิด ถูกก็คือถูก แต่
เราคืออาจารย์นิเทศก์ เราจะต้องสามารถแนะน าในสิ่งท่ีถูกต้อง แนะน าในสิ่งท่ีดีให้กับนักศึ กษาได้ 
เพราะถ้าเราไปต าหนิผิด ผิดตรงไหน เขาไม่รู้ เขาก็มองว่าสิ่งท่ีเขาท าถูกแล้ว แต่เราจะต้องบอกเขาได้ว่า
สิ่งท่ีมันไม่ควรจะท า ผิดอะไร เพราะอะไร เราควรต้องชี้แจงนิดนึง แต่ถามว่าพี่ไปจริงๆ ก็ค่อนข้างจะ



กัลยาณมิตา ถามว่าไม่ค่อยอะไรกับเด็กมากนัก เพราะมองดูว่าการฝึกประสบการณ์เนี่ย มันคือทักษะ
อย่างท่านอาจารย์สิริพัชร์เนี่ย ทักษะล้วนๆ คือเราได้ไปนิเทศอยู่บ่อยๆ การฝึกสอนเหมือนกัน ถ้าฝึกสอน
อยู่เรื่อยๆ เราก็จะมีทักษะ เป็นการเพิ่มทักษะให้มันดียิ่งขึ้น อันนี้ก็คือฝากไว้อีกนิดนึงนะคะท่านประโน 

 
รศ.ดร.สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ 

อาจารย์บัวพูดมันก็ต้องมีอะไรต่ออีกนิดนึง อยากจะบอกกับนักศึกษาว่า หนูไม่ได้ไปแค่ฝึกสอน
นะลูก แต่ไปฝึกทักษะทีม แล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องการฝึกสอน 2 สถาบัน ท่ีอาจารย์บัวพูดนะ ถ้าโดย
รูปการณ์ ถ้าบอกรามค าแหงเขาก็จะคิดตามท่ีเราคิด แต่ในท่ีสุดเขาก็จะซึ้งกับเด็กเรามาก ก็จะชื่นชมเด็ก
เรา ว่าเด็กเราขยันขันแข็งมาก แต่เรื่องสอนเก่ง ไม่เก่งเนี่ย มันเป็นเรื่องส่วนตัวเด็ก แต่เรื่องงานเด็กเรา
เก่งมาก ทีนี้พอมี 2 สถาบันเนี่ย เวลาไปเราจะถามว่าสถาบันนี้มีชื่อเสียงมั้ย ถ้าเขาบอกมี เราจะต้องบอก
เด็กว่าอย่าไปท าตัวแปลกแยก เรากินอะไรเรียกเขากินด้วย มาช่วยกัน ให้เด็กเราสานสัมพันธ์ และเขาจะ
ได้เครือข่าย คือเด็กทางเขาไม่กล้าพูดกับเด็กเรา อาศัยว่าเด็กเรามีประสบการณ์เยอะเรื่องของชีวิต  ก็
บอกให้เด็กเราไปทักทายเขา ท าอะไรท าด้วยกัน พี่จะสอนเด็กแบบนี้ ก็ได้ผลพอสมควร และอีกอันนึง
เวลาไปนิเทศเนี่ยพอดูนักศึกษาเราเสร็จเนี่ ก่อนหรือระหว่างก็ได้ถ้ามีโอกาส คุยกับพี่เลี้ยงเขาสักนิดนึง 
เพราะถ้าเกิดเราไปแล้วไม่คุยกับพี่เลี้ยงเลย ไปนั่งดูนักศึกษาเสร็จ กลับ เขาก็จะคิดว่านี่ฉันเป็นพี่เลี้ยงนะ 
แต่เขาไม่คุยอะไรกับฉันเลย คิดว่าเขาคงคิด ถามเขาว่า อาจารย์คะ นักศึกษาเราเป็นยังไงบ้าง พอไหวมั้ย 
เวลาถามเขาพยายามถามน า เป็นยังไงบ้าง พอไหวมั้ย เขาก็จะบอกวาดีอย่างนั้น อย่างนี้ เราอาจจะบอก
ว่าเด็กยังไม่เก่ง ช่วยสอนด้วยนะคะ ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะท่ีช่วยดูแลเด็กให้เรา เราก็ขอบคุณ
เขา นี่คือน้ าใจ น้ าใจท่ีเราให้เกียรติเขาประมาณนี้  

อีกอันนึ่งแผนการสอนท่ีว่าเราสอนไปอย่างนึง โรงเรียนเขาอีกอย่างนึง อันนี้พี่บอกให้เด็กตาม
โรงเรียนเลย ไม่เป็นไรเพราะหัวข้อคล้ายกันอยู่แล้ว แต่อย่างท่ีในคู่มือเราบอกว่า หัวข้อท่ีเราให้ไปต้อง          
ไม่ต่ ากว่า ซึ๋งจริงๆ แล้วมันมีครบอยู่แล้ว อาจจะสลับกัน ทีนี้บางโรงเรียนเนี่ย เขาอาจจะให้ยึดแบบของ
เขา แต่บางโรงเรียนก็บอกว่าเอาแบบนักศึกษาเลย อันนี้ก็แล้วแต่อีก อันนี้ยืดหยุ่นได้ อีกอันนึงคือปฏิทิน
โรงเรียนท่ีอาจารย์บัวพูด อันนี้เราจ าเป็นต้องรู้ ให้เด็กเขาซีร็อกมาให้เรา เรพาะเราจะได้รู้ว่าช่วงไหน
นิเทศได้ ไม่ได้ แต่พี่เจออยู่โรงเรียนหนึ่ง เด็กไปขอ ผอ.ไม่ให้  ใช้เทคนิค พี่บอกไปขอแล้วโดนดุกลับมา 
เขาไม่ให้ ไม่รู้เพราะอะไร เลยบอกเอายังงี้ ถ้าหนูใช้ความรู้รอบตัว เป็นความสามารถส่วนตัวหนู ถาม            
พี่เลี้ยง อาจารย์ขาเดือนนี้จะมีงานอะไรบ้าง แล้วเธอก็ต้องรู้เพราะต้องประชุมล่วงหน้า ให้เธอจดบันทึก
ตามท่ี ผอ.ประชุม แล้วสุดท้ายพอครบเทอม เธอก็เขียนปฏิทินให้ครูได้ บอกเด็กแบบนี้ ต้องช่วยเด็ก
แก้ปัญหา เพราะไม่อย่างงั้น ไม่ได้ เธอต้องไปหามาให้ได้ เด็กก็จะเครียด เราก็ต้องหาทางออกให้เด็ก            
ไม่เป็นไรลูก ไม่ได้ไม่เป็นไร เด็กก็จะได้สบายใจ เธอจดไปนะลูก ผอ.ประชุมเมื่อไหร่ พี่เลี้ยงประชุม
เมื่อไหร่ จดงานไว้ แล้วเธอทุกคนท างานร่วมกันก็จด ใครได้ชั้นไหน ท างานเดือนไหน ก็เอามารวมกันลูก  



ต่อไปนัดล่วงหน้าเด็กสักนิดนึง จริงๆ เราก็ไม่อยากนัดหรอกนะ แต่นัดสักนิดนึงเด็กจะได้ไม่ช็อก 
ให้เขาท าใจซะหน่อย แล้วบางทีนัดล่วงหน้ามากก็ไม่ได้ เรานั่นแหละเป็นฝ่ายมีปัญหา สมมติว่าเหลืออยู่ 
2 คน นักศึกษา พรุ่งนี้ครูมานะ พอกลับมาประชุมด่วน ไปไม่ได้ เราเสียอีก ตรงนี้ก็ต้องบอกเด็กว่าวันนั้น
ครูติดยังนี้ เพราะฉะนั้นครูบอกเธอล่วงหน้ามากไม่ได้ เนื่องจากว่า 1. ครูมีสอน 2. ครูมีประชุม 3. วิจัย 
ครูจะบอกเธอได้แค่เดือนเดียวเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าครูจะจับผิดเธอนะ ป่าวเลย ครูรู้ว่าเธอท าดีอยู่
ตลอดเวลา ค าพูดเหล่านี้มันจะท าให้เด็กชุ่มชื่นหัวใจ มันเหมือนกับเป็นการท าบุญด้วยค าพูดนะคะ ท าให้
เด็กสบายใจได้ ประมาณนี้ 

โรงเรียนกับเรา บางทีไม่รู้จักกัน ในเกณฑ์บอกไว้ว่าให้อาจารย์นิเทศก์ไปส่งนักศึกษาฝึกสอน พี่ก็
เลยบอกอาจารย์บัว พี่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ควรไปส่ง เพราะอยู่ๆ เด็กถือจดหมายไปอย่างเดียว ไม่มีผู้ใหญ่
พาไป 1. เด็กฝึกสอนก็กลัว กลัวโรงเรียน โรงเรียนก็ท าไมไม่มีผู้ใหญ่พามา ทีนี้ ต้องแก้ปัญหา ควรแจ้ง
อาจารย์นิเทศก์ก่อน เพราะบางทีเราเนี่ยประกาศไปแล้ว ไม่รู้ว่าใครนิเทศ และอาจารย์บางท่านก็บอก 
เอ๊ะ ตกลงนิเทศโรงเรียนเดิมมั้ย ไม่แน่ใจ เพราะฉะนั้นตรงนี้ทางฝึกสอนต้องปรับงานนิดนึงว่าให้อาจารย์
นิเทศก์รู้ตัวก่อนไป ก่อนท่ีเด็กจะไปเพื่อท่ีอาจารย์นิเทศก์จะได้นัดนักศึกษาไปส่งตัวได้ ทีนี้มันก็จะมี
ปัญหาส่งตัววันเดียวกัน อาจารย์เคยเจอ ถ้ามันไม่ตรงกันก็ไปท้ัง 2 โรง นัดเด็ก 8 โมงหน้าโรงเรียนแล้ว
เด๋ียวครูตามไป เด็กก็สบายใจ โรงเรียนก็เหมือนกัน เราให้เกียรติเขานะคะ 

กรณีเราไปนิเทศ เราต้องตกลงกับเด็กว่า เราจะท ายังไง อันดับแรกไปห้อง ผอ.ก่อนเลย ไปบอก
ว่าเรามานิเทศ เวลาเราไปนิเทศนักศึกษาบางคนจะเตรียมของกินมาให้เราเยอะมาก ตรงนี้พี่อยากจะ
ขอร้องว่า อย่าให้เด็กเตรียม เอาน้ าแก้วเดียวหรือขวดเดียวพอ เพราะอะไรรู้มั้ย พอมีขนมจีบ ซาลาเปา
มาต้ัง พอเราเอาเข้าปาก เ ด็กมันมาถามคุณครูอร่อยมั้ยครับ เ ด็กห้องนั้นน่ะ  มันไม่ เหมาะลูก 
เพราะฉะนั้นเอาน้ าแก้วเดียวพอ แต่บางครั้งโรงเรียนก็ให้เอากาแฟมาให้กิน ก็แอบๆ กิน ลูก ถัดไป 
ใบวต.เนี่ย เวลานักศึกษาฝึกสอนท าเสณ้จ เขาจะส่งมาให้เรา พ่ีเลี้ยงเป็นคนให้คะแนน ให้ปิดผนึกอย่างดี 
พี่ก็ไม่รู้หรอกว่าก่อนปิดผนึก นักศึกษาฝึกสอนจะเห็นมั้ย สมมติว่าไม่เห็น แต่เมื่อเด็กเอามาส่งเราแล้วเนี่ย 
เราอย่าให้นักศึกษาดู  

 
ประธาน 

เด๋ียวต้องบอกก่อนว่า ใช้เวลา ก าหนดการของเราเลิกบ่ายสามโมง แต่ทีนี้ท่านผู้ทรงฯ ผู้มีความรู้
ก็ได้พูดหลายๆ เรื่อง ทีนี้โอกาสหน้า วันท่ี 24 มีนาคม ผู้ทรงฯ ได้มีโอกาสพูดอีกครับ ต่อไปนะครับเป็น
ช่วง 15 นาทีท่ีส าคัญมาก ท่ีเป็นองค์ของการเรียนรู้ของ KM คือการแลกเปลี่ยน เพราะฉะนั้นนะครับจะ
เป็นไปไม่ได้เลยท่ีกลุ่มเป้าหมาย ขอเป็นอาจารย์กาแฟก่อนเลยก็ได้ครับ มีข้อค าถาม ข้อเสนอแนะหรือไม่ 
ก็เพิ่มเติมลงในแผ่นพับของเรามั้ยครับ 

 



อ.พรรณทิพา  จันทร์เพ็ง 
ในกรณีของหนูนะคะ หนูคิดว่าในเรื่องของ Plan นะคะ ในหัวข้อ Plan เป็นไปได้มั้ยว่าจะเพิ่มใน

ส่วนของรับการเข้าปฐมนิเทศในเบื้องต้นน่ะคะ ก่อนท่ีจะรับรู้และก็เข้าใจบทบาทนะคะ อยากให้มี
ขั้นตอนของการเข้ารับปฐมนิเทศในเบื้องต้นน่ะคะ เพราะว่าหนูคิดว่าในส่วนของคู่มือเนี่ย เรสามารถรู้
เนื้อหาหลักๆ ค่ะ แต่ว่ารายละเอียดยิบย่อยเนี่ย อยากให้เป็นการปฐมนิเทศมากกว่า อันนี้หนูได้ยิน
อาจารย์แหงวแล้วก็อาจารย์สิริพัชร์ พูดถึงสถานการณ์ต่างๆ หนูว่าควรได้รับรู้มากขึ้นกว่าการท่ีจะอ่าน
คู่มือ อยากให้เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะ เพราะว่าตอนหนูมาครั้งแรกเนี่ย ถามว่าหนูรู้เกณฑ์นิเทศมั้ย หนูไม่รู้เลย
คะ ก็อาศัยถามรุ่นพี่หรือไม่ก็ต้องตามรุ่นพี่ไปดูการนิเทศค่ะ แล้วก็จะมีประเด็นในเรื่องของแนวทางนิเทศ 
และก็การประเมินการสอน บางเอก เช่น เอกปฐมฯ ให้เขียนแผนยังงี้ค่ะ แต่หนูจะให้ เขาพิมพ์ เขาก็จะ
บอกว่าท าไมเพื่อนต้องเขียน แล้วเกณฑ์มันเกณฑ์ยังไงกันแน่  ต้องมาถามอาจารย์ประจ าเอกอีกรอบนึง 
แล้วก็ในกรณีท่ีเป็นคุณครูอยู่แล้ว ในคู่มืออาจจะไม่ได้เขียนรายละเอียดได้ท้ังหมดใช่มั้ยคะ ก็เลยอยากให้
เพิ่มการปฐมนิเทศเบื้องต้นค่ะ 

 
ประธาน 

อาจารย์กาแฟเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้หน่อย เขียนลงไปในแผ่นพับเลย แล้วเด๋ียวอาจารย์
จะเอาตรงนี้ไปปรับแก้นะครับ ขอบคุณมากครับ อาจารย์ท่านต่อไปเลยครับ 

 
อ.ดร.นันทน์ธร  บรรจงปรุ 

สวัสดีทุกท่านนะครับ คือตอนนี้ก็พอจะบอกข้อมูลได้แต่ยังไม่ละเอียดนะครับ ท่ีผมเห็นในแผ่น
พับนะครับ ก็จะมีในเรื่องของ Plan แต่ในเรื่องของแบบประเมินการจัดการ คือแบบประเมินท่ีเราจะไป
นิเทศเด็กน่ะครับ อาจจะต้องท าใหม่หรือเปล่า ไม่แน่ใจ เพราะท่ีได้มามันจะไม่สอดคล้องกับคุรุสภาแล้วก็
เรื่องของรายละเอียดแต่ละประเด็ก ก็ลองดู คะแนนนี่คือปกติท่ีผมเห็นท่ัวไป เขาก็ใช้ประมาณ 100 จะ
ออกมาเป็นเกรดเลย ถ้าลองไปปรับได้ตรงนั้น 

ทีนี้ในเรื่องของ Do นะครับ Do เนี่ยจะมีเรื่องของอาจารย์นิเทศก์ติดตามพัฒนาการของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง กับค าว่าพัฒนาการตรงนี้ท่ีจริงผมอยากจะเสนอให้ทุกท่านได้ลองพิจารณา ก็คือ
ผมมองว่าตัวผมเองก็ใช้แบบนี้นะครับ ฝึก 1 ผมดูพัฒนาการหลักๆ ของเด็กคือการคุมชั้นเรียน 
โดยเฉพาะการคุมชั้นเรียน เด็กจัดกิจกรรมมาดีเลย แต่ถ้าคุมชั้นเรียนไม่ได้ทุกอย่างจบเลยนะครับ อีก
อันนึงก็คือ สอนได้ตามแผนท่ีตัวเองวางไว้ขนาดไหน ไม่ต้องถึงกับต้อง ..... แต่มันได้ตามวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้มั้ย 1 ถึง 2 ข้อท่ีเด็กเขียนไว้ อันนั้นคือฝึก 1 ท่ีผมดู Development ตรงนี้ แล้วผมก็จะเอามา
เปรียบเทียบกับฝึก 2 ฝึก 2 เนี่ยต้องบอกว่าเราสามารถสร้างให้เด็กรู้จักการใช้โมเดลการเรียนการสอน 
หรือการจัดกิจกรรมรูปแบบการสอนต่างๆ เวลาเราบอกว่าฝึก 1 เนี่ย ต้องคุมชั้นเรียนให้ได้ตามแผน แต่



ฝึก 2 ผมก็ท าข้อตกลงกับเด็กว่า ถ้าผมได้นิเทศโรงเรียนเดิมอยู่เนี่ย ผมก็จะให้เขาเนี่ย คุมชั้นเรียนก็ต้อง
มาเหมือนเดิม แต่การสอนคุณต้องปรับ คุณไม่สอนแบบท ากิจกรรมน้อยๆ คุณจะต้องรู้จักเอารูปแบบ
การสอนต่างๆ ท่ีคุ้นเคยเรียนรู้มาหรือไปเปิดเจอใหม่ๆ มาสอนผม อย่างน้อยครั้ง 1 หรือ 2 ครั้ง เพื่อให้
เห็นความแตกต่างนะครับ แล้วเด็กจะได้ตรงนี้ แล้วก็จะมีทักษะต่างๆ ท่ีนักเรียนได้ ครูก็จะได้ด้วย ฝึก
ตรงนี้ก็คือ Do ท่ีผมวางไว้  

แล้วก็ท่ีผมเสนออีกอันนึง ตรง Check นะครับ คือปกติการตรวจสอบการนิเทศการสอนของเด็ก
เนี่ย มันจะมีทฤษฎีนึงผมเสนอนะครับ ถ้าท่านสนใจก็ลองเอาไปใช้ดูได้ เขาเรียกว่าการนิเทศแบบคลินิก 
การนิเทศแบบคลินิกเขาจะเป็นวงกลมอยู่ 5 วง ก็จะมีกระบวนการแบบนั้นเลย แล้วก็ลองนิเทศตาม แต่
ว่าสุดท้ายเราก็จบด้วยกัลยาณมิตร แต่ว่าเขามี Process ท่ีน่าสนใจ ลองไปศึกษาดูได้นะครับ เขาเรียกว่า
การนิเทศแบบคลินิค ก็จะใช้อันนี้มาช่วยเด็ก ส าหรับส่วนของผมก็มีเท่านี้ครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับ 

 
ประธาน 

ขอบคุณอาจารย์อ๊อฟ ต่อไปอาจารย์เชนครับ เชิญครับ 
 

อ.เชน  ชวนชม 
เบื้องต้นจากท่ีผมได้ Search อินเทอร์เน็ต เด็กเขาจะคุมเด็กไม่ค่อยได้ ทีนี้ผมก็เลย ในขณะท่ีผม

ยังไม่เคยได้นิเทศ ผมก็เลยบอกว่า น้องลองปรึกษาครูพ่ีเลี้ยงดูว่า เขาจะมีแนวทางในการท่ีจะแก้ปัญหา
ในการคุมเด็กยังไงบ้าง ซึ่งเบื้องต้นปัญหาในเอกสารนี้ ส่วนตัวผมๆ ยังไม่เคยเจอครับ 

 
ประธาน 

ต่อไปอาจารย์ต๋ัมครับ 
 

อ.พีรดา  วิชามุข 
เหมือนกันกับอ.เชนค่ะ เพราะว่าส่วนตัวแล้วก็ยังไม่ได้ออกนิเทศแบบเต็มๆ แต่ว่าก็ยังมีได้นิเทศ

ออนไลน์บ้าง แต่ว่าด้วยพอเป็นออนไลน์ เด็กก็จะโดนสั่งจากครูพี่เบี้ยงว่า ต้องสอนให้ได้เท่านี้ๆ 
เพราะฉะนั้นบางทีเราก็ไม่รู้ว่า ถ้าเป็นในชั้นเรียนจริงๆ เด็กจะควบคุมชั้นเรียนยังไง เพราะว่าออนไลน์เรา 
หนึ่ง เด็กคุมปริมาณของเด็กไม่ได้ บังคับเด็กเข้าเรียนไม่ได้ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นหนูก็เลยยังไม่มีค าถาม 
เพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงๆ ตรงนั้น ตอนนี้มันเหมือนยังเป็นการแก้ไขปัญหาไปแต่ละอย่าง
ตามสถานการณ์ท่ีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ค่ะ 

 
 



ประธาน 
สุดท้ายเชิญอาจารย์ปริวรรตครับ 
 

อ.ปริวรรต  อิ่มสอาด 
ครับ ส าหรับประเด็นท่ีผมจะพูด ท่ีอ๊อฟพูดไปแล้ว แล้วก็เห็นด้วยกับพี่อ๊อฟ ผมยังไม่ได้ไปนิเทศ

ในชั้นเรียนโดยตรง แต่ได้คุยกับนักศึกษาบ้าง เก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นปัญหาที่พบเจอกับการจัดการชั้นเรียน แต่สิ่งท่ีผมอยากให้อาจารย์นิเทศก์ทุกคนมุ่งเน้น คือ อยากให้
ประเมินตามความเป็นจริง ให้เห็นสภาพจริงท่ีเกิดขึ้นในห้อง เพราะบางทีทฤษฎีต่างๆ ท่ีเราเรียนในชั้น
เรียน มันอาจจะใช้ไม่ได้ แล้วก็อาจจะจากประสบการณ์ท่ีไปฝึกสอน เจออาจารย์หลายๆ ท่านท่ีมองว่า 
ท าไมไม่เอาทฤษฎีนี้ไปใช้ออกสอน ซึ่งความจริงมันใช้ไม่ได้หรือในการพูดภาษาอังกฤษคร่าวๆ ในห้อง 
เด็กไม่เข้าใจ อยากให้เน้นตรงนี้ เรื่องของสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียน ครับผม 

 
ประธาน 

ขอบคุณครับ ก็โดยสรุปนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายทุกท่าน มีข้อคิดเห็น ทาง KM ก็ได้จดบันทึกลง
ในรายงานการประชุมนะครับ แล้วก็จะส่งให้ทางผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอาจารย์บัวได้แก้ไขต่อไป โดย
สรุปแล้วก็มีอาจารย์กาแฟในเรื่องของ Plan อาจารย์อ๊อฟ ในเรื่องของการปฏิบัติการ ในเรื่องของ Do 
รวมไปถึงอาจารย์ แล้วก็มีอาจารย์ท่ีความเห็นเหมือนกัน แล้วก็อาจารย์ท่ียังไม่ได้ออกไปนิเทศ แล้วก็
อนาคตคือจะเอาอันนี้ไปใช้ได้จริงนะครับ อันนี้โดยสรุปประมาณนี้ สุดท้ายนะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลา 
กลับมารอบสุดท้ายของผู้เชี่ยวชาญนะครับ เชิญอาจารย์สิริพัชร์ครับ 

 
รศ.ดร.สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ 

ขอบคุณค่า ก็ปัญหาที่พูดไปท้ังหมดมันก็ประมาณนั้น แล้วอย่างท่ีอาจารย์เชนพูดว่า เวลาเราเอา
ทฤษฎีไปใช้เนี่ย มันไม่เหมือนกับปฏิบัติแน่นอน แล้วภายใน 1 ชั่วโมง บางครั้งจะใช้วิธีสอนเด็กท่ีมี
เยอะแยะ ใช้ไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อย เราอาจจะแนะน าเด็กได้ และบางครั้งมันอาจจะไม่เป็นไปตามทฤษฎี
อย่างท่ีหนูพูด ถูกต้องนะคะ อีกอันนึงลูก ในชีทท่ีหนูเห็นเนี่ย เด๋ียวมันต้องมีการแก้ไขอีก แล้วก็เด๋ียว
ต่อไปนี้เราใช้ค าพูดให้ตรงกันนะลูก อยากพวกเราเรียกว่า อาจารย์นิเทศก์ ไม่ต้องพูดฝ่ายมหาวิทยาลัย 
ฝ่ายโรงเรียน เราคืออาจารย์นิเทศก์ แล้วท่ีโรงเรียนคือ ครูพี่เลี้ยง ให้เราท าความเข้าใจกับนักศึกษา 
ตอนนี้ของคณะท่ีเขาวางแผนร่วมกันตกลงว่าใช้ค านี้ แล้วก็ส่วนค าว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ประเด๋ียวก็มีค าว่า ครู ไม่มีค าว่าครู เด๋ียวเราไปหาจุดยืนว่าเราจะใช้ตรงไหน เป็นการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูหรือนักศึกษาฝึกสอน ซึ่งในชีทท่ีเป็นคู่มือเนี่ย พี่ได้อ่านท้ังหมดและได้มาร์ค ไว้ให้เยอะเลย 
เด๋ียวจะมีการปรับ เพราะฉะนั้นท่ีน้องๆ ได้ชีทนี้ไป เด๋ียวสุดท้ายจะไดใหม่ไป จะมีการปรับนะจ๊ะ เพราะ



ในนี้มันยังมีค าว่าอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน ฝ่ายมหาวิทยาลัยอยู่ ซึ่งแต่ก่อนเราใช้ค านี้ แต่ต่อไปนี้เรา
จะให้มันสั้น อีกค านึง ค าว่า แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ เราจะใช้ค าไปน ต่อไปนี้เราจะได้พูดค า
เดียวกันให้มันตรงกันไปเลย  

 
อ.เยาวพรรณ  ทิมทอง 

แล้วก็เด๋ียวจากท่ีกลุ่มเป้าหมายได้พูดในเรื่องของข้อเสนอแนะหรือข้อค าถามอะไรต่างๆ เราก็
อาจจะได้น าไปพูดต่อไปอีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ีเราเจอกันในวันท่ี 24 มีนาคม อันนี้เท่ากับเป็นน้องท่ียัง
ไม่ได้ผ่านการนิเทศจริงๆ เลย ก็ 3 ท่าน เพราะฉะนั้นถามว่าในเรื่องของ KM ครั้งนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับ
น้องท้ัง 3 ท่านมาก ในการท่ีจะได้น าไปใช้ น าไปปฏิบัติจริงนะคะ เพราะว่าสิ่งท่ี อย่างเมื่อก้ีท่ีอาจารย์          
สิริพัชร์พูดว่า มันเป็นทักษะเหมือนกัน เราใช้ทักษะแล้วก็ในแต่ละยุค แต่ละสมัยต่างกันไป เราสามารถท่ี
จะท าตามกันไปได้ในเรื่องของระบบการนิเทศนะคะ เมื่อก่อนพี่ก็ไม่เข้าใจว่าอาจารย์เขานิเทศกันไปได้
ยังไง ท้ังท่ัวไป ท้ังเอก เพราะปัจจุบันนี้เราไม่สามารถท าแบบนี้ได้เลย เพราะเราไม่มีเวลาแก้ไข แค่นิเทศ
ท่ัวไปมันยังไม่ทัน โดยเฉพาะเทอมนี้นะ คิดว่าไม่น่าทันแน่นอนเลยนะ เพราะโรงเรียนหยุดไปต้ังเดือนนึง 
ตอนนี้ก็ไล่นิเทศกันอยู่นะคะ นั่นคือสิ่งท่ีรู้สึกว่าอันนี้น่าจะมีประโยชน์แน่ๆ กับกลุ่มเป้าหมายของเรา 
ถึงแม้จะมีอาจารย์ 2 ท่านท่ีได้ผ่านประสบการณ์การนิเทศมาแล้ว แต่ก็ได้มีข้อเสนอแนะท่ีเราจะได้น ามา
ตอบค าถาม ในเรื่อง ไม่ว่าขะเป็นเรื่องของแผน ในเรื่องของรุปแบบการวางแผนการนิเทศ ต้องปรับให้มัน
ทันสมัยขึ้น เพราะฉะนั้นเราปรับในรูปแบบของอาจารย์อ๊อฟว่า เด๋ียวเราก็มาปรับกัน โดยรองคณบดีฝ่าย
กิจการนะ ท่ีจะมาช่วยกันปรับให้เรื่องของรูปแบบในการนิเทศ ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะ 

 
ประธาน 

สุดท้ายนะครับ ขอเน้น Plan งานอีกรอบ ให้ทุกคนเข้าใจถึงบทบาทของตัวเอง ครั้งหน้าวันท่ี 24 
มีนาคม เวลา 11.00 น. ก็มีการประชุมเกิดขึ้น ประชุมครั้งหน้าประเด็นใหม่ๆ ก็คือเราต้องปรับแก้ตัวนี้
ให้มันสมูทขึ้น ตามท่ีอาจารย์แนะน า เพื่ออาจารย์น าไปใช้ ทีนี้อาจารย์น าไปใช้ต่อจาก 24 ไม่มีการ
ประชุมแหละ เป็นการติดตาม น าไปใช้ประโยชน์ โดยฝ่าย KM ผมนะครับ จะลงไปหาอาจารย์เอง ตัวต่อ
ตัวเลย ไปหาทีละคนนะครับ ว่าน าไปใช้แล้วเกิดผลประโยชน์อย่างไร ใช้กับกลุ่มเด็กไหน นิเทศโรงเรียน
ไหน ซึ่งตัวนี้ผลประโยชน์คือตัวเราสามารถน ามาเขียนแล้ว ในตัว SAR คืออะไร งานประกันคุณภาพเพื่อ
อาจารย์บรรลุเป้า ได้น าไปใช้อันนี้คือวัตถุประสงค์ท่ีผมต้องการจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อันนี้บอก
ตรงไปตรงมาก่อนว่า ผมต้องการอะไร แล้วตัวกลุ่มเป้าหมายต้องท ายังไง แล้วตัวผู้เชี่ยวชาญต้องท ายังไง 
ผู้เชี่ยวชาญเหลืออีกครั้งเดียวครับ คือครั้งหน้า แต่กลุ่มเป้าหมายก็เหลือครั้งหน้า แต่ผมต้องติดตาม
กลุ่มเป้าหมายต่อ และสุดท้ายนะครับ ผมก็จะประชุมใหญ่ของ KM แล้วบอกว่างานท่ีเราได้คืออันนี้  มี
ประโยชน์แล้วก็เผยแพร่ สุดท้ายจริงๆ ครับ ไม่รบกวนเวลาทุกท่านนะครับ กราบขอบพระคุณอาจารย์



ใหม่ทุกท่านนะครับ แล้วก็ขอบคุณวิทยากร โดยเฉพาะท่านเลขานะครับท่ีมาจดรายงานการประชุมให้ 
ถอดเทปนะครับ อันนี้เป็นการถอดเทป ขอบคุณท่านรองฯ 2 ท่าน ผมไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากค า
ว่าขอบคุณครับ 
 
เลิกประชุม 15.00 น. 


