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บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 

1. ความนํา  

การวิจัยประเมินกิจกรรมการปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา เป�นผลมาจากการจัด 
หลักสูตรการจัดการการศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย*ท่ีกําหนดให0มีรายวิชา ED 703 เป�นรายวิชาบังคับและเป�นรายวิชาท่ีกําหนดให0
เป�นไปตามเกณฑ*มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานรายวิชาของคุรุสภา  

การประเมินการฝ<กปฏิบัติวิชาชีพครั้งนี้เป�นการประเมินการฝ<กวิชาชีพสําหรับ นักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ป>การศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค*ของการ ประเมิน 4 ประการ คือ 

การประเมินความพร0อมของนักศึกษาในการเตรียมการฝ<กปฏิบัติงาน (2) ประเมินความรู0และสมรรถนะของ

นักศึกษาท่ีรFวมกิจกรรมการฝ<กปฏิบัติระหวFางดําเนินการฝ<ก (3) ประเมินผลการฝ<กปฏิบัติหลังดําเนินการฝ<ก

และ (4) ศึกษาปGญหาและข0อเสนอแนะการจัดกิจกรรมการฝ<กปฏิบัติ 

กลุFมตัวอยFางคือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ED 703 การฝ<กปฏิบัติวิชาชีพการ

จัดการการศึกษา ภาค 1/2556 (ภาคเรียนท่ี 1 ของป>การศึกษาท่ี 2 ) จํานวน 16 คน เครื่องมือท่ีใช0ในการเก็บ

และรวบรวมข0อมูลเป�นแบบสอบถามท่ีนักวิจัยสร0างข้ึน แบFงออกเป�น 3 ตอน (โปรดดูในภาคผนวก) สถิติท่ีใช0

ในการวิเคราะห*ข0อมูลได0แกF คFาความถ่ี คFาร0อยละ คFาเฉลี่ยและสFวนเบี่ยงมาตรฐาน วิเคราะห*ข0อมูลโดยใช0

โปรแกรมสําเร็จรูป สFวนข0อมูลจากแบบสอบถามปลายเปKดใช0วิธีการวิเคราะห*เนื้อหา  

 
  

1. ผลการวิจัยพบดังนี้ 

1) นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามสFวนใหญFเป�นเพศหญิง (ร0อยละ 81.25) งานท่ีทําอยูFสFวนใหญFเป�น
ผู0สอน (ร0อยละ 43.75) อยูFในสถานศึกษาของรัฐ (ร0อยละ 56.25) มีประสบการณ*ในการทํางานมากกวFา 10 ป> 
(ร0อยละ 43.75) วุฒิท่ีใช0สมัครเรียนปริญญาโทเป�นวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (ร0อยละ 56.25) เข0ารับการ
ปฐมนิเทศกFอนออกฝ<กปฏิบัติ (ร0อยละ 68.75)  

2) ผลการประเมินข้ันการเตรียมการหรือความพร0อมของนักศึกษาท่ีรFวมกิจกรรมการฝ<กปฏิบัติวิชาชีพ
พบ ดังนี้ 
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 2.1 นักศึกษามีความเข0าใจโครงสร0างและสาระการฝ<กปฏิบัตินักศึกษามีความพร0อมอยูFในระดับมาก 
ท้ังด0านความเข0าใจคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค*ของรายวิชาและประเด็นท่ีต0องพัฒนา ตนเองใน
กระบวนการฝ<ก  

2.2 นักศึกษามีการศึกษาและเข0าใจงานท่ีกําหนดให0ทําอยูFในระดับมาก เข0าใจองค*ประกอบ
เก่ียวกับประสบการณ*ภาคสนามท่ีต0องฝ<กอยูFในระดับมากเชFนเดียวกัน  

2.3 นักศึกษามีการวางแผนการฝ<กปฏิบัติโดยการจัดเวลาและวางแผนการฝ<กภาคสนาม ท้ังใน
สถานศึกษาและสํานักงานทางการศึกษาอยูFในระดับมาก  

2.4 นักศึกษามีการประสานงานการฝ<กปฏิบัติกับสถานศึกษาและสํานักงานการศึกษาไว0ลFวงหน0า
ระดับมากและได0ทําความเข0าใจองค*ประกอบหรือประเด็นการฝ<กกับสถานท่ีฝ<กในระดับมากเชFนกัน  

 2.5 ผลประเมินความพร0อมในการฝ<กปฏิบัติอ่ืนๆ คือ สถานศึกษาและสํานักงานทางการศึกษาเข0าใจ
เจตจํานงในการขอรับการฝ<กอยูFในระดับมาก นักศึกษาพร0อมเข0ารับการฝ<กและหนFวยฝ<กท้ังสถานศึกษาและ
สํานักงานทางการศึกษาพร0อมรับนักศึกษาเข0าฝ<กในระดับดีมาก เชFนเดียวกัน  

 3. ความรู0และสมรรถนะของนักศึกษาท่ีฝ<กปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาพบวFา นักศึกษาได0รับ ความรู0
และเพ่ิมพูนสมรรถนะโดยรวมอยูFในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายข0อพบวFา ทุกข0ออยูFใน ระดับมาก โดย
ได0รับความรู0และสมรรถนะเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู0มีคFาเฉลี่ย ของคะแนนสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ การบริหารกิจการนักเรียน อาคารสถานท่ีสิ่งแวดล0อมและความสัมพันธ*กับชุมชนและการบริหาร
นโยบายและแผนกลยุทธ*การศึกษาตามลําดับ  

 4. ผลการพัฒนาความรู0และสมรรถนะของนักศึกษาท่ีฝ<กปฏิบัติวิชาชีพในสํานักงานทางการศึกษา 
พบวFา ในภาพรวมอยูFในระดับมาก และเม่ือพิจารณาตามรายด0าน พบวFา ทุกด0านอยูFในระดับมาก โดยด0านท่ีมี
คFาเฉลี่ยของคะแนนสูงท่ีสุดและรองลงมาคือ การบริหารนโยบายและกลยุทธ*การศึกษา การบริหารงานวิจัย
และบริหารวิชาการและการบริหารทรัพยากรมนุษย*ทางการศึกษา ตามลําดับ  

 5. ผลท่ีได0รับจากการฝ<กปฏิบัติวิชาชีพหลังการดําเนินการฝ<กพบวFา นักศึกษาได0รับแนวคิด หลักการ 
ประสบการณ*และบทเรียนจากการฝ<ก สามารถนําไปประยุกต*ใช0ในงาน รวมท้ังความเหมาะสมของระยะเวลาท่ี
ทําการฝ<กอยูFในระดับมาก โดยเห็นวFาประสบการณ*และบทเรียนจากการฝ<ก สามารถนําไปประยุกต*ใช0เพ่ีอ
ปรับปรุงงานในความรับผิดชอบของตน มีคFาเฉลี่ยของคะแนนสูงท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับด0านอ่ืนๆ  
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 6. ปGญหาการจัดกิจกรรมการฝ<กปฏิบัติในทรรศนะของนักศึกษาคือ นักศึกษามีภาระงานประจํามาก 
มีปGญหาการจัดเวลา บางคนต0องลางาน มีผลกระทบภาระงานสอนซ่ึงเป�นงานประจําของ นักศึกษา บุคลากร
ของหนFวยฝ<กบางแหFงไมFเข0าใจวัตถุประสงค*ของการฝ<ก มีภาระงานมาก ไมFมีเวลา และไมFให0ความสําคัญ 
นักศึกษาต0องมีความพยายามและอดทน  

7. ข0อเสนอแนะจากนักศึกษา คือ ควรจัดเวลาฝ<กให0เหมาะสม เชFน ในชFวงปKดภาค ปรับปรุงการใช0
เวลาออกฝ<ก ควรแจ0งให0หนFวยฝ<กทราบรายละเอียดของกระบวนการฝ<กปฏิบัติ 
 

ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการวิจัยนี้ 

1) ความพร0อมในข้ันเตรียมการของนักศึกษามีความสําคัญ จากการศึกษาพบวFา นักศึกษามีความ
พร0อมในการดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติวิชาชีพในระดับมาก กิจกรรมสร0างความพร0อม คือ การปฐมนิเทศ 
นักศึกษาทุกคนควรได0เข0ารับการปฐมนิเทศกFอนการออกฝ<กปฏิบัติ นอกจากนั้น นักศึกษาทุกคนควร
ทําการศึกษาคูFมือและแผนกิจกรรมการฝ<กให0เข0าใจในวัตถุประสงค*โครงสร0างและสาระของกิจกรรมเพ่ือไมFให0
เกิดข0อผิดพลาด หรือเกิดความเข0าใจคลาดเคลื่อนในกระบวนการฝ<กปฏิบัติ ควรทําความเข0าใจกับสถานศึกษา
และสํานักงานทางการศึกษาท่ีรับการฝ<กกFอนออกปฏิบัติการฝ<ก โดยมีการจัดทําแผนการฝ<กและนําเสนอ
แผนการฝ<กตFออาจารย*ท่ีปรึกษา เพ่ือให0อาจารย*ท่ีปรึกษาให0ความคิดเห็นและข0อเสนอแนะตามความเหมาะสม 

 2) ความรู0และสมรรถนะท่ีเกิดข้ึนจากการฝ<กปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาสูงท่ีสุดคือ ด0านการ 
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู0 สFวนการปฏิบัติในสํานักงานทางการศึกษาคือ การบริหารนโยบายและ
แผนกลยุทธ*ทางการศึกษา ซ่ึงเป�นไปตามหลักการบริหารการศึกษา ดังนั้นแนวทางการกําหนดแหลFงฝ<กปฏิบัติ
วิชาชีพตามหลักสูตรควรให0ความสําคัญกับสถานท่ีฝ<กท้ัง 2 แหลFง ท้ังนี้เพ่ือให0นักศึกษาผู0ได0รับประสบการณ*
และคุณคFาจากการเข0ารFวมกิจกรรมการฝ<กตามวัตถุประสงค*ของหลักสูตรและให0เป�นไปตามมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตทางการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาของคุรุสภา 

 3) จากการศึกษาครั้งนี้พบวFา ผลจากการฝ<กปฏิบัติวิชาชีพ ทําให0นักศึกษาได0รับแนวคิด หลักการ 
ประสบการณ*และบทเรียนท่ีสามารถนําไปประยุกต*ใช0เพ่ือปรับปรุงงานในความรับผิดชอบของตนเองด0วย
คะแนนเฉลี่ยท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงเป�นไปตามวัตถุประสงค*ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ดังนั้น วิทยาลัยครุศาสตร*
ควรให0ความสําคัญกับการฝ<กปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษาตามหลักสูตรนี้ และหลักสูตรอ่ืนๆ เพ่ือให0
นักศึกษาได0เพ่ิมพูนความรู0 ความคิด ประสบการณ*และบทเรียนตFางๆ ในสภาพจริง ตามแนวนโยบายการนํา
ความรู0สูFการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยมีการวางระบบ และแบบแผนของการฝ<กปฏิบัติให0สอดคล0องกับ
ธรรมชาติของงานท่ีผู0สําเร็จการศึกษาจะต0องรับผิดชอบ มีการจัดระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการฝ<กปฏิบัติ เพ่ือให0ม่ันใจในผลท่ีจะเกิดข้ึนจริงตามวัตถุประสงค*ของการฝ<กปฏิบัติและควรนํา
ปGญหาจากบทเรียนภาคสนามมาปรับปรุงกิจกรรมให0เกิดผลดีอยFางตFอเนื่อง  
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 การวิจัยประเมินการจัดกิจกรรมการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพการจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย(   มีวัตถุประสงค(เพ่ือประเมิน
ความพร-อมของนักศึกษา ประเมินผลการฝ�กปฏิบัติ  และศึกษาป0ญหาและข-อเสนอแนะการจัด
กิจกรรม  

  การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา ตัวอย�างท่ีใช-ในการศึกษา คือ นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ED703 การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 
1/2556 ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา พ.ศ. 2555 จํานวน 
16 คน เครื่องมือท่ีใช-ในการเก็บและรวบรวมข-อมูล เปAนแบบสอบถาม  สถิติท่ีใช-ในการวิเคราะห(ข-อมูล 
คือ ค�าความถ่ี        ค�าร-อยละ ค�าเฉลี่ย  ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห(เนื้อหาท่ีได-จาก
ข-อมูลในแบบสอบถามปลายเปFด 

 ผลการศึกษาพบว�า  นักศึกษามีความพร-อมด-านความเข-าใจโครงสร-างและสาระการฝ�กปฏิบัติ
อยู�ในระดับมาก  มีการศึกษาและเข-าใจงานท่ีกําหนดให-ทํา เข-าใจองค(ประกอบเก่ียวกับประสบการณ(
ภาคสนามท่ีต-องฝ�ก นักศึกษามีการจัดทําแผนการฝ�กในสถานศึกษาและในสํานักงานทางการศึกษา   
มีการจัดเวลา มีการประสานงานการฝ�กปฏิบัติกับแหล�งฝ�กไว-ล�วงหน-า  ได-ทําความเข-าใจองค(ประกอบ
ของกระบวนการฝ�กกับแหล�งฝ�กอยู�ในระดับมาก  สถานศึกษาและสํานักงานทางการศึกษาท่ีเปAนแหล�ง
ฝ�ก  มีความเข-าใจเจตจํานงในการขอรับการฝ�ก ท้ังนักศึกษาและแหล�งฝ�กมีความพร-อมอยู�ในระดับ
มาก 

 ประสบการณ(การฝ�กปฏิบัติ ช�วยให-นักศึกษาได-เพ่ิมพูนความรู-และพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหารการศึกษาและสถานศึกษาในภาพรวมอยู�ในระดับมาก โดยเฉพาะด-านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู-  การบริหารกิจการนักศึกษา  อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล-อม ความสัมพันธ(กับ
ชุมชน  การบริหารนโยบายและแผนกลยุทธ(  การบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ  รวมท้ังการ
บริหารทรัพยากรมนุษย(ทางการศึกษา 

 ผลท่ีได-รับจากการฝ�กปฏิบัติหลังการดําเนินการฝ�ก นักศึกษาได-รับแนวคิด หลักการ  
ประสบการณ(และบทเรียนท่ีเปAนประโยชน(  สามารถนําไปประยุกต(ใช-ในงานและสามารถนําไป
ปรับปรุงงานในความรับผิดชอบของตนได-มาก  

 ป0ญหาการจัดกิจกรรมในทรรศนะของนักศึกษา คือ ป0ญหาการจัดการเวลา  เพราะทุกคนมี
งานประจําต-องทําในช�วงเวลาการฝ�ก ทําให-ต-องลางาน  บุคลากรในหน�วยฝ�กบางแห�งมีภาระงานมาก 
ไม�ค�อยมีเวลาและให-ความสําคัญแก�นักศึกษาท่ีเข-ารับการฝ�ก ข-อเสนอแนะ คือ ควรมีการปรับปรุงการ
จัดเวลาให-เหมาะสมและควรแจ-งให-หน�วยฝ�กทราบรายละเอียดของกระบวนการฝ�ก 
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คํานาํ 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขาการจัดการการศึกษา 
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เริ่มใช้เมื่อภาคการศึกษา 1/2555 เป็นหลักสูตรที่จัด
เพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สาระสําคัญของการปรับปรุงมีหลายประการ  เช่น  
โครงสร้างของหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต องค์ประกอบของรายวิชา โดยเฉพาะมีรายวิชา “การฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพ” ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคุรุสภา 

 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ED 703 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา เป็น
รายวิชาที่เปิดสอนในภาค 1 ปีการศึกษา 2556 (ภาคเรียนที่ 3 ของนักศึกษารุ่นนี้) การเรียนใน
รายวิชานี้ จะมีการปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและในภาคสนาม กล่าวคือ ก่อนออกฝึกภาคสนาม นักศึกษา
จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ทําความเข้าใจแผนกิจกรรมการฝึกที่วิทยาลัยกําหนด จัดทําแผนปฏิบัติ
การฝึกเป็นรายบุคคล เพื่อเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ และประสานงานกับแหล่งฝึก
(สถานศึกษาและสํานักงานทางการศึกษา) แล้วจึงจะลงฝึกในภาคสนามตามวัน-เวลาที่กําหนดใน
แผนการฝึกของนักศึกษาแต่ละคน โดยจะมีอาจารย์นิเทศให้คําปรึกษาระหว่างการฝึกปฏิบัติ เมื่อมี
การฝึกปฏิบัติครบถ้วนตามแผนการฝึกปฏิบัติแล้ว นักศึกษาจะจัดทํารายงานผลการฝึกปฏิบัติและ
นําเสนอต่อกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อให้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 การวิจัยประเมินการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา มุ่งที่จะแสวงหา
ข้อมูลและสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติ
สําหรับนักศึกษารุ่นต่อไป 

 คณะผู้ วิจัยใคร่ขอขอบคุณวิทยาลัยครุศาสตร์ที่ให้โอกาสทําการศึกษาในเรื่องนี้ และ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่กรุณาให้การสนับสนุนทุนการวิจัยในครั้งนี้ หวัง
ว่ารายงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้สนใจ โดยเฉพาะการวิจัยการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

 

 

      ( รองศาสตราจารย์ ดร. กล้า  ทองขาว ) 
         หัวหน้าโครงการวิจัย 
         18  เมษายน  2557 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความสําคัญและความเป็นมาของโครงการวิจัย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าศึกษา 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความสามารถด้านการจัดการการศึกษา ต้ังแต่เมื่อปีการศึกษา 2547 จนถึง
ปัจจุบันมีผู้สําเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตทางการจัดการการศึกษาไปแล้ว 7 รุ่น ปฏิบัติงาน
การศึกษาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งองค์กรทางการศึกษาในรูปสาธารณกุศลต่างๆ แต่ตาม
แผนการจัดหลักสูตรสาขาการจัดการการศึกษาจะต้องมีการประเมินหลักสูตรในด้านต่างๆ เช่น ความ
เหมาะสมของหลักสูตร ความเหมาะสมของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ความเหมาะสมและความ
ทันสมัยของเนื้อหา สาระของหลักสูตร ความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู้และคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษาว่าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะต้องมีการสงเคราะห์โครงการเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานความรู้ และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้ความสามารถใน
การบูรณาการความรู้และทักษะการจัดการการศึกษา มีความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพอย่าง
หลากหลายและมีความเป็นสากล มีความสามารถในการวิจัยในศาสตร์ด้านการศึกษาและการจัดการ
การศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเพื่อตอบสนอง สังคมและ
ประเทศชาติ 
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งยกระดับความรู้ ความสามารถและทักษะการบริหารและการจัดการ
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการทําวิจัย
เพื่อเพิ่มพูนและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัดการการศึกษา 

 ซึ่งข้อบังคับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 กําหนดให้ผู้เรียนต้องศึกษารายวิชา ED 703 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการ
การศึกษา (Professional Practicum in Education Management) กําหนดให้มีการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยหลักสูตรกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ไว้ดังนี้ 
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 องค์ประกอบ และข้อกําหนดใน การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา การฝึกปฏิบัติจะต้องบูรณาการสาระประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานศึกษา และสํานักงานสถานศึกษาที่มิใช่สถานที่ฝึกปฏิบัติงานของผู้ฝึกงานในระหว่างเรียน ไม่
น้อยกว่าสาระประสบการณ์ ดังนี้ 

1) การริหารนโยบาย และกลยุทธ์การศึกษา 
2) การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ 
3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
4) การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป 
5) การบริหารการวิจัย และการบริการวิชาการ 

โดยกําหนดช่วงเวลา การจัดฝึกปฏิบัติวิชาชีพ แผน ก. แบบ ก2 และแผน ข. คือ ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษาที่ 2 และจัดเวลาและตารางสอน สําหรับการฝึกโดยแบ่ง กิจกรรมภาคสนาม 3 วันต่อ
สัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จัดกิจกรรมในชั้นเรียน ก่อนภาคสนาม 1 วัน หลังภาคสนาม 1วัน (ฝึก
ปฏิบัติในสถานศึกษา 2 สัปดาห์ และสํานักงานการศึกษา 2 สัปดาห์) 

ในปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา เปิด
ทําการเรียนการสอน รายวิชา  ED 703 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา (Professional 
Practicum in Education Management) สาขาวิชาการจัดการการศึกษาจึงเห็นควรมีการประเมิน
การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา หลักสูตรการจัดการการศึกษามหาบัณฑิต
วิทยาลัยครุศาสตร์ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพการจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อประเมินความพร้อมของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการ
การศึกษาในการเตรียมก่อนฝึกปฏิบัติ 

2.2 เพื่อประเมินผลการฝึกงานเกี่ยวกับความรู้และสมรรถนะของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมการ
ปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษาในการดําเนินการปฏิบัติงาน 

2.3 เพื่อประเมินผลการฝึกปฏิบัติที่ได้รับหลังการดําเนินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการ
การศึกษา 

2.4 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา 

 

DPU



3 
 

 

 

 

 

 

 

3. กรอบแนวคิด 
    กรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผลการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การเตรียมการฝกปฏิบัติงาน

•โครงสรางและสาระการฝกปฏิบัติ

•แนวปฏิบัติในกิจกรรมการฝกปฏิบัติ

•การวางแผนการฝกปฏิบัติ

•การประสานการฝกปฏิบัติ

•ความพรอมในการฝกปฏิบัติ

ผลระหวางการฝกปฏิบัติ(ความรูและ
สมรรถนะ)

•การบริหารนโยบายและกลยทุธ

•การบริหารหลกัสตูรและการจัดการ
เรียนรู

•การบริหารทรัพยากรมนุษยทาง
การศึกษา

•การบริหารงบประมาณการเงินและ
พัสดุ

•บริหารกิจการนกัเรียน อาคารสถานที่ 
สิ่งงแวดลอมและความสัมพันธืกับ
ชุมชน

•การบริหารงานวิจยัและบริการงาน
วิชาการ

•การสนับสนุนการจดัการหลักสูตรและ
จัดการการเรียนรู

ผลที่ไดรับเม่ือสิ้นสุดการฝกปฏิบัติ

•แนวคดิและหลักการ

•ประสบการณ

•บทเรียนที่ได

•การนําไปประยุกตใช

•ผลการฝกโดยรวมและความ
เหมาะสมของเวลา

ปัจจัยป้อนเขา้ 
(I) 

กระบวนการ 
(P) 

ผลผลติ 
(O) 
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4. นิยามศัพท์ 

 4.1 การประเมินการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หมายถึง หมายถึง การวิจัยประเมินผล
การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ การจัดการการศึกษาตามหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ใน 3 องค์ประกอบ คือ การเตรียมการฝึกปฏิบัติ       
ผลด้านความรู้และสมรรถนะระหว่างฝึกปฏิบัติและผลที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ กล่าวคือ 

4.1.1 การเตรียมการฝึกปฏิบัติ หมายถึง นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้างและสาระการฝึกปฏิบัติ แนวปฏิบัติในกิจกรรมฝึกปฏิบัติ มีการวางแผนการฝึก
ปฏิบัติ มีการประสานการฝึกปฏิบัติ และมีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติ 

4.1.2 ผลระหวา่งฝึกปฏิบัติ (ความรู้สมรรถนะ) หมายถึง นักศึกษาได้รับความรู้และมี
สมรรถนะในด้านการบริหารนโยบายและกลยุทธ์ การบรหิารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหารงบประมาณการเงินและ การบรหิาร
กิจการนักเรียนพัสดุ การบริหารกิจการนักเรียน อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและ
ความสัมพันธ์กับชุมชน การบริหารงานวิจัยและบริหารงานวิชาการ และการสนับสนุนการ
จัดการหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ 

4.1.3 ผลที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ หมายถึง นักศึกษาได้และมีแนวคิด
หลักการ ประสบการณ์ ได้รบับทเรียน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ และเห็นว่าการฝึกโดยรวม
เป็นอย่างไร มีความเหมาะสมกับเวลาอย่างไร 

 4.2 นักศึกษาปริญญาโท หมายถึง ผู้เรียนตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการการศึกษา ที่ลงทะเบยีนเรียนในรายวิชา ED 703 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
 5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาการวิจัยประเมินการจัดกิจกรรม มี 3 สว่นคือ 

1) ประเมินการเตรียมการฝึกปฏิบัติ (ความพร้อม) ประกอบไปด้วย 
           1.1) โครงสร้างและสาระการฝึกปฏิบัติ 
 1.2) แนวปฏิบัติในกิจกรรมการศึกษา 

1.3) การวางแผนการฝึกปฏิบัติ 
1.4) การประสานงานการฝึกปฏิบัติ 
1.5) ความพร้อมในการฝึกปฏิบัติ (ด้านอื่นๆ) 
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2) ประเมินผลระหว่างการฝึกปฏิบัติ (ความรู้และสมรรถนะ) ประกอบด้วย 
 2.1) การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
 2.2) การบริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ 
 2.3) การบริหารทรัพยากรมนษุย์ทางการศึกษา 
 2.4) การบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุ 
 2.5) การบริหารกิจกรรมนักเรยีน อาคารสถานที่ สิ่งแสดล้อมและ 
                  ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 2.6) การบริหารงานวิจัยและการบริหารงานวิชาการ 
 2.7) การสนับสนุนการจัดหลกัสูตรและการจัดการการเรียนรู้ 
3) ประเมินผลที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย 
 3.1)  แนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษา 
 3.2) ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึก 
 3.3) บทเรียนที่ได้จากการฝึก 
 3.4) การนําไปประยุกต์ใช้ในงาน 
 3.5) ผลการศกึษาปฏิบัติโดยรวม 

 5.2 ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประเมินการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ED 703 การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพการจัดการการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2556 จาํนวน 19 คน 
 ตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาโทที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ED 703 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
การจัดการการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนและตอบแบบสอบถาม จํานวน 16 คน 

 5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจัย 
  การวิจัยนีจ้ะใช้ช่วงเวลาในการศึกษาภาคเรยีนที่ 1/2556 (5 สิงหาคม 2556 –         
9 ธันวาคม 2557) 

 

6. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 6.1 ได้ข้อมลูสารสนเทศเพื่อใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการ
การศึกษา 
 6.2 นําปัญหาและข้อเสนอแนะมาประกอบการจัดทําแนวทาง/แผนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการ
จัดการการศกึษา 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 การประเมินการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการจัดการการศึกษาหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีการศึกษา
จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ (1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา (2) การจัดการศึกษา
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ 
(3) การประเมินการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ดังนี้ 

2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา 
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา เป็นไปตามประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับเกณฑ์การ
รับรองมาตรฐานหลักสูตร การปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
กําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
และมีช่ัวโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง (15 X 6 ช่ัวโมง) ประกอบด้วยการฝึกบริหารสถานศึกษา 
ร้อยละ 50  และฝึกการบริหารการศึกษา ร้อยละ 50 
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา  วิทยาลัยครศุาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลติและ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศกึษา และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้และทักษะการจัดการการศึกษา มคีวามรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพอย่าง
หลากหลายและมีความเป็นสากล มีความสามารถในการวิจัยในศาสตร์ด้านการศึกษาและการจัดการ
การศึกษา มีคณุธรรมจริยธรรม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเพื่อตอบสนอง สังคมและ
ประเทศชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลกัษณะดังนี้ 

(1) มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของการบริการ และจดัการการศึกษา โดยสามารถประยุกต์ความรู้
แนวคิด ทฤษฎ ีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการจัดการการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 
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(2)  มีความสามารถในการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 

(3)  มีความรู้ความสามารถในการทําวิจัยและประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงคณุภาพการศึกษาและการบรหิารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

(4)  มีความเป็นผูน้ําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มคีุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ รับผิดชอบในวิชาชีพสามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ระบบการจัดการการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษา คือ ภาค
ต้นและ ภาคปลาย ระยะเวลาแต่ละภาคการศึกษาประมาณ 16 สัปดาห์ นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้
ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

หลักสูตรฉบับปัจจุบัน เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยและเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีโครงสร้างของหลักสูตร 2 
แผน คือ (1) แผน ก แบบทําวิทยานิพนธ์ 42 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาพื้นฐาน 3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 3 หน่วยกิต การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 3 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ (2) แผน ข แบบไม่ทําวิทยานิพนธ์ 42 หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่ม
วิชาพื้นฐาน 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก  9 หน่วยกิต การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพ 3 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

2.2 การฝึกปฏิบัติวิชาชพีการจัดการการศึกษา หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ถือเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้กําหนดไว้ในวิชา ED 703 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
การจัดการการศึกษา โดยมีคําอธิบายรายวิชาดังนี้คือ แนวคิดและหลักการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการ
จัดการบริหารเกี่ยวกับการบริหารนโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษาการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ การเงินพัสดุ การบริหารทั่วไป การ
บริหารงานวิจัยและการบริหารวิชาการในสถานศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษา ระบบและ
ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ การนําเสนอการฝึกปฏิบัติ 

 ปีการศึกษา 2555 นับเป็นปีแรกที่หลักสูตรศึกษาสาสตรมหาบัณฑิตฉบับปรับปรุง สาขาการ
จัดการการศึกษาฯ ได้เปิดสอนในวิทยาลัยครุศาสตร์ มีองคป์ระกอบและข้อกําหนดในการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างผู้เรียนสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศกึษา โดย
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กําหนดให้การฝึกปฏิบัติจะต้องบูรณาการสาระประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาและสํานักงาน
การศึกษาที่มิใช่สถานที่ปฏิบัติงานในระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่าสาระประสบการณ์ ดังนี้ 

(1) การบริหารนโยบายและกลยทุธ์ทางการศึกษา 
(2)  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
(3)  การบริหารทรพัยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
(4)  การบริหารงบประมาณ การเงินและการบริการงานทั่วไป 
(5)  การบริหารการวิจัย และการบริการวิชาการ 

โดยกําหนดช่วงเวลาการจัดฝึกปฏิบัติวิชาชีพ แผน ก. แบบ ก.2 และแผน ข. คือ ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษาที่ 2 และจัดเวลาและตารางสอน สําหรับการฝึกโดยแบ่งกิจกรรมภาคสนาม 3 วันต่อ
สัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จัดกิจกรรมในชั้นเรียน ก่อนภาคสนาม 1 วัน หลังภาคสนาม 1 วัน (ฝึก
ปฏิบัติในสถานศึกษา 2 สัปดาห์ และสํานักงานการศึกษา 2 สัปดาห์) ระหว่าง วันที่ 13 สิงหาคม ถึง 
20 กันยายน 2556 

  หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการศึกษา  ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัด
การศึกษา มีหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกปฏิบัติดังนี้ 

(1) หลักสูตรกาํหนดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามระหว่างเรียน (ตามเกณฑ์ของคุรุ
สภา) สําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา โดยการฝึกปฏิบัติจะต้อง
บูรณาการประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติที่มิใช่สถานที่ปฏิบัติงานของผู้ฝึกงานระหว่างเรียนเป็น
กิจกรรมภาคสนาม 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ (เวลา 12 วัน) โดยฝึกในสถานศึกษา 2 
สัปดาห์ และสาํนักงานทางการศึกษา 2 สัปดาห์ 

  (2) วิธีการปฏิบัติวิชาชีพ 
2.1) นกัศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ 
2.2) ศึกษาคู่มอืและแผนกจิกรรมการฝึก 
2.3) ประสานการจัดกิจกรรมการศึกษากับแหล่งฝึก 
2.4) จัดทําแผนการฝึกและนาํเสนอแผนการฝึกปฏิบัติต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
2.5) วิทยาลัยทําหนังสือขอความอนุเคราะห์แหล่งฝึกให้อาํนวยความสะดวกกําหนด   
      ผู้รับผิดชอบและผู้ประเมินการฝึก 
2.6) นกัศึกษาออกฝึกปฏิบัติการตามแผนการฝึกปฏิบัติ 4 สัปดาห์ 
2.7) อาจารย์ทีป่รึกษาออกไปนิเทศการฝึกตามแผนงานการนิเทศการฝึกปฏิบัติ  
2.8) นกัศึกษาจัดทํารายงานผลการฝึกปฏิบัติ 
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2.9) นกัศึกษานําเสนอผลการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน มีการอภิปรายกลุ่มและประเมินผล 
2.10) ประเมินการฝึกปฏิบัติ 

2.3 การประเมินการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชพี 
 การประเมิน (Evaluation) เป็นภารกิจหรือหน้าที่ (function) หนึ่งของการบริหารจัดการ 
หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าหรือผลที่เกิดขึ้นหรือการเปรียบเทียบการปฏิบัติจากเกณฑ์ หรือ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ ว่าบรรลุผลที่วางไว้หรือไม่อย่างไร ที่ครอบคลุมถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้น 

 การประเมิน (Assessment) เป็นกระบวนการหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของการประเมิน 
(Evaluation) ที่ใช้เป็นขั้นตอนแรกๆ ของการประเมิน และไม่เน้นข้อสรปุมากนัก เช่น การประเมินผล
ผู้เรียนรายวิชา การประเมินรายบุคคล การประเมินความต้องการจําเป็น (needs assessment) ซึ่ง
เป็นการประเมินเบื้องต้นก่อนนําไปสู่ข้อสรุปในภาพรวม 

 มีผู้จําแนกประเภทของการประเมิน ไว้อย่างหลากหลาย ในการนี้ พิสนุ ฟองศรี (2554) ได้
แบ่งประเภทของการประเมินไว้ 4 ลักษณะคือ  

(1) แบบตามวัตถุประสงค์ คอื การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) และ
การประเมินผลภาพรวม (Summative Evaluation) 

(2) แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน ได้แก่ การประเมินตามความต้องการจําเป็น (needs 
Assessment) การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility evaluation) การประเมินปัจจัยนําเข้า 
(Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (process Evaluation) การประเมินผลผลิต (output 
Evaluation) การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบ (outcome/Impact Evaluation) และ การ
ประเมินงานประเมิน( Meta Evaluation)  

(3) แบ่งตามผูป้ระเมิน คือ ผูป้ระเมินภายใน ( Internal Evaluator Evaluation) และผู้
ประเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation) 

(4) แบ่งตามขอบข่ายของการศึกษา ได้แก่ การประเมินสื่อการสอน (material Evaluation) 
การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) การประเมินการสอน ( Instruction Evaluation) 
การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) การประเมินโครงการ (Project Evaluation) การ
ประเมินเพื่อประกันคุณภาพทางการศึกษา (Education Quality Assurance 
Assessment/Evaluation) การประเมินองค์กร (Organization Evaluation) 

การประเมินทางการจัดการการศึกษาโดยทั่วไป สาระการประเมินจะเน้นการประเมิน
ภาพรวมทั้งระบบ ทั้งในด้าน 
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1. ปัจจัยทางการศึกษา เช่น นโยบาย เป้าหมาย หลักสูตร คร ูผู้บริหาร ผู้เรยีน โครงสร้าง
พื้นฐานทางการศึกษาหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 

2. กระบวนการจัดการการศึกษา เช่น การวางแผน การจัดงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร 
กาพัฒนาหลักสูตรและสื่อ วิธีการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน 

3. ผลผลิตทางการศึกษา เช่น คณุลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 

4. ผลลัพธ์ทางการศึกษา เช่น การเรียนต่อ การมีงานทํา 
5. ผลกระทบทางการศึกษา เช่น การได้รับการย่อมรับจากสังคม 

นอกจากนั้น ยังมีการประเมินบริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกจิ การเมืองการปกครอง  
สื่อเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และประชากร ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา เหล่านี้เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม การประเมินดังกล่าวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องว่า ต้องการประเมิน
เรื่องอะไรเป็นสําคัญ เช่น การประเมินผลการใช้หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินผลการใช้
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา การประเมินการพัฒนาครูช่วยสอน การประเมินการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญของหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นต้น 

 สําหรับการประเมินผลการจดักิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการจัดการศึกษาหลักสตูร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งที่มุ่งประเมินความพร้อมในการฝึกงาน
วิชาชีพ ความรู้สมรรถนะในการฝึกปฏิบัติ และหลังฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา ตลอดจน
การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการ
ประเมินภาพรวมของการจัดกิจกรรมการฝกึปฏิบัติวิชาชีพทั้งก่อนการปฏิบัติ ระหว่างการปฏิบัติหลัง
การปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 

 ดังนั้น การประเมินการจัดกิจกรรมฯ จึงประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการวิจัย
ประเมินการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วยการเตรียมการฝึกปฏิบัติ ผลระหว่างการฝึกปฏิบัติ
ด้านความรู้และสมรรถนะที่ได้รับ ผลที่ได้รบัเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติ ดงนี้ 

1. การเตรียมการฝึกปฏิบัติประกอบด้วย 
1.1 โครงสร้างและสาระการฝึกปฏิบัติ มี 3 ตัวบ่งช้ี คือ (1) ความเข้าใจคําอธิบายรายวิชา  

(2) ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของรายวิชา (3) ความเข้าใจประเด็นที่ต้องพัฒนาตนเองในกระบวนการ
ฝึกปฏิบัติ 
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1.2  แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ (1) ความเข้าใจงานที่
กําหนดให้ทํา (2) ความเข้าใจองค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องฝึกปฏิบัติ 

 

1.3 การวางแผนการฝึกปฏิบัติ มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) การจัดเวลาและวางแผนการฝึก
ภาคสนาม (2) การวางแผนการฝึกในสถานศึกษา (3) การวางแผนการฝึกในสํานักงานการศึกษา 

 

1.4 การประสานการฝึกปฏิบัติ มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) การประสานงานกับสถานศึกษาที่
ต้องฝึกล่วงหน้า (2) การประสานงานกับสํานักงานการศึกษาที่ต้องฝึกล่วงหน้า (3) นักศึกษาพร้อมเข้า
รับการฝึกกิจกรรมการปฏิบัติจริง (4) สถานศึกษา/สํานักงานทางการศึกษาพร้อมรับนักศึกษาเข้ารับ
การฝึก 

2.  ผลระหว่างการฝึกปฏิบติัด้านความรู้และสมรรถนะทีไ่ด้รับ ประกอบด้วย 
         2.1 ความรู้สมรรถนะทีไ่ด้รับระหว่างฝึกในสถานศึกษา มี 6 ตัวบ่งช้ี คือ (1) การบรหิาร
นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา (2) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (3)การบรหิารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา (4) การบริหารงบประมาณ การเงิน และพัสดุ  (5) การบริหารกิจการนักศึกษา 
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับชุมชน (6) การบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
                  2.2  ความรูแ้ละสมรรถนะทีไ่ด้รับระหว่างฝึกในสํานักงานการศึกษา มี 5 ตัวบ่งช้ี คือ  
(1) การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา (2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา (3) การ
บริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ (4) การบริหารงานวิจัยและการบรกิารวิชาการ (5) การสนับสนุน
การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 

3. ผลที่ได้รับเมื่อสิ้นสดุการฝึกปฏิบัติ  
              3.1 แนวคิดและหลักการ มี 1 ตัวบ่งช้ี คือ ได้รับแนวคิดและหลักการจัดการศึกษา 
                  3.2 ประสบการณ์และบทเรยีน มี 8 ตัวบ่งช้ี คือ (1) ได้รบัประสบการณ์การบริหาร 
 นโยบายและแผน   (2)  ได้รับประสบการณ์การบริหารหลักสูตร (3) ได้รับประสบการณ์และบทเรียน
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ (4) ได้รับประสบการณ์และบทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
(5) ได้รับประสบการณ์และบทเรียนการบริหารงบประมาณและการเงิน (6) ได้รับประสบการณ์และ
บทเรียนการบริหารพัสดุ (7) ได้รับประสบการณ์และบทเรยีนการบริหารทั่วไป (8) ได้รบัประสบการณ์
แลบทเรียนการบริหารงานวิจัยและการบรกิารวิชาการ 
         3.3 การนําไปประยุกต์ใช้ มี 1 ตัวบ่งช้ี คือ สามารถนําผลการฝึกไปประยุกต์เพื่อการ 
ปรับปรุงของตนเอง 
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         3.4 ผลของสาระการฝึกโดยรวมกับเวลาที่กําหนดให้ ม ี1 ตัวบ่งช้ี คือ ผลการฝกึ 
โดยรวมของสาระที่ฝึกทั้งหมดกับเวลาที่กําหนดให้มีความเหมาะสม 

2.4 สรปุ 

 การประเมินการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการศึกษาหลักสตูรมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการการศึกษา วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เป็นการประเมินความพร้อมใน
การฝึกงานวิชาชีพ ความรู้และสมรรถนะในการฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของ
นักศึกษาตลอดจนการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการจดักิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หรืออาจ
กล่าวได้ว่า เป็นการประเมินภาพรวมของการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพทั้งก่อนการปฏิบัติ 
ระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
เป็นไปตามประกาศของคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญา และประกาศนยีบัตรทางการศึกษาเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพ เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยกําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการวิจัยประเมินผลการจัด
กิจกรรมการฝกึปฏิบัติ ประกอบด้วยการเตรียมการฝึกปฏิบัติ ผลระหว่างการฝึกปฏิบัติด้านความรู้และ
สมรรถนะที่ได้รับ ผลที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติ ที่คาดว่าจะสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธ์ิภาพประสิทธิผล 
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บทที่ 3 

ระเบยีบวิธีการวิจัย 

 3.1   ประชากร คือ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
การศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ED 703 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 1/2556 ทั้งหมด 19 คน 

         ตัวอยา่ง คือ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ED 703 ฝกึปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 1/2556 ทั้งหมด 16 คน 

3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการฝกึปฏิบัติวิชาชพี 

(1)  หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษา ฝึกประสบการณ์การภาคสนามระหว่างเรียน (ตาม
หลักเกณฑ์ของคุรุสภา) สําหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา     
โดยการฝึกปฏิบัติจะต้องบรูณาการสาระประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ ที่มิใช่สถานที่ปฏิบัติงานของ   
ผู้ฝึกงานระหว่างเรียน. เป็นกิจกรรมภาคสนาม 3 วันต่อสปัดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ (เวลา 13 วัน     
โดยฝึกในสถานศึกษา 2 สัปดาห์ และสํานกังานทางการศึกษา) 

(2)  วิธีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
 (2.1) นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศการจัดกิจกรรมการฝกึ 
 (2.2) ศึกษาคูม่อืและแผนกจิกรรมการฝึก 
 (2.3) ประสานการจัดกิจกรรมการศึกษากับแหล่งฝึก 
 (2.4) จัดทําแผนการฝึกและนาํเสนอแผนการฝึกปฏิบัติต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 (2.5) วิทยาลัยทําหนังสือขอความอนุเคราะห์แหล่งฝึกให้อาํนวยความสะดวก  
                 กําหนดผู้รับผดิชอบและประเมินผลการศึกษา 
 (2.6) นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการตามแผนการฝึกปฏิบัติ 4 สัปดาห์ 
 (2.7) อาจารย์ที่ปรึกษาออกไปนิเทศการฝึกตามแผนงานการนิเทศการฝกึปฏิบัติ 
 (2.8) นักศึกษาจัดทํารายงานผลการฝึกปฏิบัติ 
 (2.9) นักศึกษานําเสนอผลการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน มีการอภิปรายกลุ่มและ          

       ประเมินผล 
(2.10) ประเมนิผลการฝึกปฏิบัติ 
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3.3 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการวิจัยประเมินการจัดกิจกรรมการฝกึปฏิบัติ 
      ก. การเตรียมการฝึกปฏิบัติ 
          1)   โครงสร้างและสาระการฝึกปฏิบัติ มี 3 ตัวบ่งช้ี 
    1.1) ความเข้าใจคําอธิบายรายวิชา 
    1.2) ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
    1.3) ความเข้าใจประเด็นที่ต้องพัฒนาตนเองในกระบวนการฝึกปฏิบัติ 

 2) แนวปฏิบัติในกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ มี 2 ตัวบ่งชี ้
    2.1) ความเข้าใจงานที่กําหนดให้ทํา 
     2.2) ความเข้าใจองค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องฝกึปฏิบัติ 

3) การวางแผนการฝึกปฏิบติั มี 3 ตัวบังชี้ 
     3.1) การจดัเวลาและวางแผนการฝึกปฏิบัติงาน 
              3.2) การวางแผนการฝึกในสถานศึกษา 
     3.3) การวางแผนฝึกในสํานักงานการศึกษา 
 4) การประสานงงานฝึกปฏิบัติงาน มี 3 ตัวบ่งชี ้
     4.1) การประสานงานกับสถานศึกษาทีต้่องฝึกล่วงหน้า 
     4.2) การประสานงานกับสํานักงานการศึกษาที่ต้องฝึกล่วงหน้า 
     4.3) การทาํความเข้าใจองค์ประกอบหรือประเด็นการฝึกกับสถานทีฝ่ึกปฏิบัติ 
 5) ความพร้อมในการฝึกปฏิบัติอื่นๆ มี 4 ตัวบ่งชี ้

    5.1) สถานศึกษาเข้าใจเจตจํานงในการขอรับการฝึก 
     5.2) สํานักงานทางการศึกษาเข้าใจเจตจํานงในการขอเข้ารับการฝึก 
              5.3) นักศึกษาพร้อมเข้ารับการฝึกกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
     5.4) สถานศึกษา/สํานักงานทางการศึกษาพร้อมรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติ 

ข. ผลระหวา่งการฝึกปฏิบัติด้านความรู้และสมรรถนะที่ได้รับ 
    1) ความรู้และสมรรถนะที่ได้รับระหวา่งฝกึในสถานศึกษา มี 6 ตัวบ่งชี้ 
   1.1) การบรหิารนโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา 
    1.2) การบรหิารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
    1.3) การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
    1.4) การบรหิารงบประมาณการเงินและพัสดุ 
    1.5) การบรหิารกิจการนักเรียน อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับ 
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                   ชุมชน 
    1.6) การบรหิารงานวิจัยและบริการวิชาการ 

2) ความรู้และสมรรถนะที่ได้รับระหวา่งการฝึกในสํานักงานการศึกษา มี 5 ตัวบ่งชี ้
   2.1) การบรหิารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
    2.2) การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
    2.3) การบรหิารงบประมาณการเงินและพัสดุ 
    2.4) การบรหิารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
    2.5) การสนบัสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 
ค. ผลที่ได้รับเมื่อสิ้นสดุการฝึกปฏิบัติ 

   1) แนวคิดและหลักการ มี 1 ตัวบ่งชี ้
        1.1) ได้รับแนวคิดและหลกัการจัดการศึกษา 
   2) ประสบการณ์และบทเรยีน มี 8 ตัวบ่งชี ้
       2.1) ได้รับประสบการณ์การบริหารนโยบายและแผน 
        2.2) ได้รับประสบการณ์การบริหารหลักสตูร 
         2.3) ได้รับประสบการณ์และบทเรียนการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
         2.4) ได้รับประสบการณ์และบทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
        2.5) ได้รับประสบการณ์และบทเรียนการบริหารงบประมาณการเงิน 
        2.6) ได้รับประสบการณ์และบทเรียนการบริหารงานพัสดุ 
        2.7) ได้รับประสบการณ์และบทเรียนการบริหารงานทั่วไป 
        2.8) ได้รับประสบการณแ์ละบทเรียนการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 

   3) การนําไปประยุกต์ใช้ มี 1 ตัวบ่งชี ้
         3.1) สามารถนําผลการฝกึไปประยุกต์เพื่อปรับปรุงงานของตัวเอง 
   4) ผลของสาระการฝึกโดยรวมกับเวลาทีกํ่าหนดให้ มี 1 ตัวบ่งชี ้
         4.1) ผลการฝึกโดยรวมของสาระที่ต้องฝึกทั้งหมดกับเวลาที่กําหนดให้มีความ
เหมาะสม 

  3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย  เชิงแบบสอบตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามองค์ประกอบและตัว
บังช้ีของการวัดและประเมินการจัดกิจกรรมการปฏิบัติวิชาชีพการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
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   ตอนที ่1 เปน็ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบสอบถาม 
   ตอนที ่2 เปน็การประเมินกิจกรรมการปฏิบัติวิชาชีพ 3 ขั้นตอน คือ ขัน้เตรียมการก่อน
ปฏิบัติขั้นดําเนินการปฏิบัติและขั้นหวังการดําเนินการปฏิบัติ ลักษณะการสอบถามเป็นแบบ
ความประมาณการค่า (Rating scale) 5 ระดับ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

    ตอนที ่3 เปน็แบบสอบถามปลายเปิด  สอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะเพื่อ
การแก้ไขปรับปรุง 

เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลีย่ (x̄ )ของผลการประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีต่างๆ มีดังนี้ 

  4.50 – 5.00  มีการรับรู้/การปฏิบัติ/ผลการปฏิบัติระดับมากที่สุด 

  3.50 – 4.49  มีการรับรู้/การปฏิบัติ/ผลการปฏิบัติระดับมาก 

  2.50 – 3.49  มีการรับรู้/การปฏิบัติ/ผลการปฏิบัติระดับปานกลาง 

  1.50 – 2.49  มีการรับรู้/การปฏิบัติ/ผลการปฏิบัติระดับน้อย 

  1.00 – 1.49  มีการรับรู้/การปฏิบัติ/ผลการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด 

3.5  สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ใช้ ความถี่และร้อยละ  ตอนที่ 2 ใช้ค่าเฉล่ีย
เลขคณิต ( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และตอนที่ 3 ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ใช้วิเคราะห์ค่าความถี่ (frequency) ของความคิดเห็น 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในบทที่ 4 จะแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
   ตอนที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 4.2 การประเมินการจัดกิจกรรมการปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา 
ประกอบด้วย 

       4.2.1 ผลการประเมินขั้นเตรียมการก่อนการฝึกปฏิบัติ 
       4.2.2 ผลการประเมินขั้นดําเนินการฝึกปฏิบัติ 
       4.2.3 ผลลการประเมินขั้นหลังดําเนินการฝึกปฏิบัติ 

ตอนที่ 4.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการ
จัดการการศึกษาในทรรศนะของนักศึกษา 

 โดยรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอนมีดังนี้ 

ตอนที่ 4.1 ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตัวอย่าง นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร สาขาการจัดการการศึกษา ที่ตอบแบบสอบถามมีลักษณะดัง
ตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม( n = 16) 

 ตัวแปร จํานวน ร้อยละ 

   เพศ 
  ชาย    
            หญิง  

               3   
13 

 
18.75 
81.25 

ลักษณะในงานที่ทําปัจจุบัน 
            บริหารและสอน 
            บริหารอย่างเดียว 
            สอนอย่างเดียว 
            อื่นๆ เช่น พนักงานมหาวิทยาลัย 

6 
2 
7 
1 

 
37.50 
12.50 
43.75 
6.25 

หน่วยงานทีส่งักัด
           เอกชน 
           รัฐบาล 

7 
9 

43.75 
56.25 

ประสบการณใ์นการทาํงาน 
           มากกว่า  10 ปี 
           5-10 ปี 
           น้อยกว่า   5 ปี 

7 
5 
4 

43.75 
31.25 
25.00 

วุฒิการศึกษาที่ใช้รับสมัคร  
           ปรญิญาตรีทางการศึกษา
           ปรญิญาตรีสาขาอื่น 
           สูงกว่าปริญญาตร ี

9
2 
5 

56.25
12.50 
31..25 

การเขา้รับปฐมนิเทศและจัดแผนการศึกษา
           เข้ารับ 
           ไม่ได้เข้ารับ 
           ไม่ตอบ 

11 
4 
1 

68.75 
25.00 
6.25 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 16 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 81.25) งานที่ทําในปจัจุบันส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน (ร้อยละ 43.75) อยู่ในสถานศึกษาของรัฐ 
(ร้อยละ 56.25) มีประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 43.75) วุฒิที่ใช้สมคัรเรียน
ปริญญาโทเป็นวุฒิปริญญาตรทีางการศึกษา (ร้อยละ 56.25) เข้ารับการปฐมนิเทศและจดัทําแผนการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ (ร้อยละ 68.75) ที่เหลืออีก 5 ราย หรอืร้อยละ 31.25 ไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ
และจัดทําแผนการฝึกปฏิบัติและไม่ตอบ 

 

ตอนที่ 4.2 การประเมินการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา  
 ข้อมูลผลการประเมินการจัดกิจกรรมการฝกึปฏิบัติวิชาชีพในตอนที่ 2  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ตามขั้นตอน 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียมการก่อนฝกึปฏิบัติ ขั้นดําเนินการฝึกปฏิบัติและขั้นหลังการ
ดําเนินการฝึกปฏิบัติ รายละเอียดมีดังนี้ 

4.2.1 ผลการประเมนิขัน้เตรียมการหรือความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบติั 

         ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินขั้นเตรียมการ
ก่อนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ( n=16) 

ตัวแปรที่ประเมิน x̄  S.D. การรับรู/้การปฏิบัติ อับดับ 
โครงสร้างและสาระการฝึก 
1. ความเข้าใจคําอธิบายรายวิชา 3.88 .62 

 
มาก 9 

2. ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของรายวิชา 3.81 .66 มาก 12
3. ความเข้าใจในประเด็นที่ต้องพัฒนาตนเองใน   
กระบวนการฝึกปฏิบัติแนวปฏบิัติในกิจกรรมการฝึก 3.88 .81 

 
มาก 9 

4. ศึกษาและเข้าใจงานที่กําหนดให้ทํา 3.88 .50 มาก 9
5. ความเข้าใจองค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์    
ภาคสนามที่ต้องฝึก 4.00 .63 

 
มาก 5 

การวางแผนการฝึกปฏิบัติ 
6. การจัดเวลาและวางแผนการฝึกภาคสนาม 3.94 .93 

 
มาก 8 

7 การวางแผนฝึกในสถานศึกษา 4.31 .79 มาก 3
8. การวางแผนการฝึกในสํานักงานการศึกษา 4.40 .74 มาก 1
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การประสานงานการฝึกปฏิบัติ 
9. การประสานงานกับสถานศึกษาที่ต้องงฝึกล่วงหน้า 4.38 .62 

 
มาก 2 

10. การประสานงานกับสํานักงานการศึกษาล่วงหน้า 4.13 .81 มาก 4
11. การทําความเข้าใจองค์ประกอบหรือประเด็นการฝึก
      กับสถานที่ฝึกปฏิบัติ 

4.00 .73 มาก 5

ความพร้อมในการฝึกปฏิบติัอื่นๆ
12. สถานศึกษาเข้าใจเจตจํานงในการขอรับการฝึก 3.94   .99 

 
มาก 

 
7 

13. สํานักงานทางการศึกษาเข้าใจเจตจํานงในการขอรับ
     การฝึก 

3.56  1.09 มาก  14

14. นักศึกษาพร้อมเข้ารับการฝึกก่อนการฝึกปฏิบัติจริง 3.69    .87 มาก  13
15. สถานศึกษา/สํานักงานการศึกษาพร้อมรบันักศึกษา   
     เข้ารับการฝึก 3.50   1.21

 
มาก 

 
15 

               รวม                                               3.95  0.51  
  

       จากตารางที่ 4.2 พบว่า ในขั้นเตรียมการก่อนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̄ =3.95) และเมื่อพิจารณาตามรายประเด็นและรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  นกัศึกษามีการ
รับรู้หรือการปฏิบัติจริง  โดยนักศึกษาได้มีการวางแผนการฝึกปฏิบัติกับสํานักงานการศึกษา มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด (x̄ = 4.40)  รองลงมาคือ มีการประสานงานกับสถานศึกษาที่ต้องเข้าไปฝึกล่วงหน้า (x̄ =
4.38) มแีผนการฝึกในสถานศึกษา (x̄ =4.31) และมีการประสานการทํางานกับสํานักงานทางการ
ศึกษาล่วงหน้า (x̄ = 4.13) ตามลําดับ ส่วนประเด็นหรือข้อที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้หรือการ
ปฏิบัติตํ่ากว่าข้ออื่นๆได้แก่ ความพร้อมและความเข้าใจเจตจํานงในการขอรับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ของสถานศึกษาและสํานักงานทางการศึกษา (x̄ = 3.50) และ (x̄ =3.56) 
 
4.2.2 ผลการประเมนิขัน้ดําเนนิงานการฝกึปฏิบัติ 
             ขั้นดําเนินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กรณีการฝึกในสถานศึกษา กับ 
กรณีการฝึกในสํานักงานทางการศึกษา ผลประเมินการฝึกปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ความรู้และ
สมรรถนะทีฝ่ึกปฏิบัติในสถานศึกษาและในสาํนักงานทางการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

   (1) ความรู้และสมรรถนะทีฝ่กึปฏิบติัในสถานศึกษา 
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             ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการประเมินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพใน
สถานศึกษา (n=16) 

ตัวแปรที่ประเมิน(ความรู้และสมรรถนะ) x̄  S.D. ผลที่ได้รับ อับดับ 
1. การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 4.06 .77 มาก 4
2. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 4.31 .62 มาก 1
3. การบริหารทรัพยากรมนษุย์ทางการศึกษา 4.31 .70 มาก 1
4. การบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ 3.88 .72 มาก 5
5. การบริหารกิจการนักเรียน อาคารสถานที่
    สิ่งแวดล้อม และความสมัพันธ์กับชุมชน 4.27 .79 

 
มาก 3 

6. การบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ 3.88 .81 มาก 5
                           รวม                           4.08 .58 มาก 

            จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความรู้และสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาของ
นักศึกษาตามการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.08)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อ  โดยความรู้และสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (x̄ =
4.31) และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (x̄ =4.31) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ การ
บริหารงานกิจการนักเรียน อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับชุมชน (x̄ = 4.27) และ
ด้านการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา(x̄ = 4.06) ตามลําดับ ส่วนด้านการบริหารงบประมาณ
การเงินและพัสดุ (x̄ = 3.88) และด้านการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ (x̄ =3.88) มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนต่ําที่สุด 

  (2) ความรู้และสมรรถนะทีฝ่ึกปฏิบัติในสาํนักงานทางการศึกษา 

ตารางที่ 4.4 คา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสํานักงาน
ทางการศึกษา (n=16)    

ตัวแปรที่ประเมิน(ความรู้และสมรรถนะ) x̄  S.D. ผลที่ได้รับ อับดับ 
1. กรบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3.94 .93 มาก 1
2. การบริหารทรัพยากรมนษุย์ทางการศึกษา 3.75 .68 มาก 4
3. การบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุ 3.25 .86 มาก 5
4. การบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 3.94 .99 มาก 1
5. การสนบัสนนุการจดัหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ 3.88 .89 มาก 3
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รวม 3.75 .71 มาก 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความรู้และสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติในสํานักงานทาง
การศึกษาของนักศึกษาตามผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.75) และเมื่อพิจารณา
ตามรายด้านทั้ง 5 ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุด คือ 
ความรู้และสมรรถนะทางด้านการบริหารนโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษากับด้านการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ (x̄ = 3.94) เท่ากัน ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียของคะแนนต่ําที่สุด คือ การ
บริหารงบประมาณการเงินและพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 ผลการประเมนิขัน้หลังการดาํเนินการฝึกปฏิบัติ 
         ผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพตามแผนกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในทรรศนะของ
นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.5 

         ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินขั้นหลังดําเนินการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพ (n = 16) 

ตัวแปรที่ประเมิน x̄  S.D. ผลที่ได้รับ อับดับ 
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แนวคิดและหลักการ 
1.) ได้รับแนวคิดและหลักการจัดการการศึกษา 4.19 

 
.40 

 
มาก 5 

ประสบการณแ์ละการเรียน 
2.) ได้รับประสบการณ์ การบริหารนโยบายและแผน 4.07 

 
.59 

 
มาก 6 

3.) ได้รับประสบการณ์การบริหารหลักสูตร 4.07 .77 มาก 7
4.) ได้รับประสบการณ์และการเรียนการจัดการเรียนรู้ 4.33 .62 มาก 2
5) ได้รับประสบการณ์และการเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.25 .68 มาก 3
6.) ได้รับประสบการณ์และการเรียนการบริหาร
    งบประมาณและการเงิน 3.81 

 
.83 

 
มาก 8 

7.) ได้รับประสบการณ์และการเรียนการบริหารพัสดุ 3.56 .96 มาก 10
8.) ได้รับประสบการณ์และการเรียนการบริหารทั่วไป 4.25 .68 มาก 3
9.) ได้รับประสบการณ์และบทเรียนการบริหารงานวิจัย
    และบริการวิชาการ 3.81 

 
.83 

 
มาก 8 

การนําไปประยุกต์ใช้ 
10.) สามารถนาํผลการฝึกไปประยุกต์เพื่อปรับปรุงงาน 
      ของตน 

 
4.38 

 
 

.71 

 
 

มาก 
 
1 

ผลของสาระการฝึกโดยรวมกับเวลาที่กําหนดใหเ้หมาะสม
11.) ผลการฝกึโดยรวมของสาระที่ฝึกทั้งหมดกับ 
      ระยะเวลาที่กําหนดให้ 

 
3.31 

 
 

1.19 

 
 

ปานกลาง 
 

11 
รวม 4.00 .48 มาก 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า หลังดําเนินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพได้รับแนวคิด หลักการ ประสบการณ์และการเรียนจากการฝึก การนําไปประยุกต์ใช้ในงาน 
และความเหมาะสมของเวลาที่ฝึกโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.00) โดยเห็นว่า สามารถนําผลการ
ฝึกไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงงานของตน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุด (x̄ = 4.38) รองลงมาคือ 
ได้รับประสบการณ์และการเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ (x̄ = 4.33) และการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (x̄ = 4.25) ตามลําดับ ส่วนสาระที่ฝึกกับระยะเวลาที่กําหนดให้เหมาะสม มผีลการฝึกอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนต่ําที่สุด (x̄ = 3.31) 
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ตอนที่ 4.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบติัวิชาชีพการจัดการ
การศึกษาในทรรศนะของนักศึกษามีรายละเอียดดังตารางที่ 4.6 – 4.7 
 ตารางที่ 4.6 ปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในทรรศนะของนักศึกษา 

ลักษณะของปญัหา ความถี่
1. ปัญหาดา้นนักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัติ
    1.1 นักศึกษามีภาระงานประจํามาก มปัีญหาการจัดเวลาในการฝึก 4 
    1.2 การฝึกปฏิบัติในวันราชการทําให้นักศึกษาต้องลางานประจํา
         (4 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน รวม 12 วัน) มีผลกระทบภาระงานสอน 

3

    1.3 ระยะเวลาในการศึกษาและการเตรียมประสานงานมีจํากัด 2
2. ปัญหาดา้นสาขาวิชาที่จดัฝึก 
    2.1 การสื่อสารข้อแนะนําในการฝึกกับนกัศึกษาของสาขาบางขั้นตอนยังไม่ชัดเจน 
          เช่น การนําเสนอผลการฝึกต้องจัดทําเป็นต้องจัดทําเป็นเอกสารรายงานและ 
          PPT เป็นต้น 

 
 
1 

3. ปัญหาดา้นหน่วยฝึก 
    3.1 บุคลากรของหน่วยฝึกไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการฝึกเพราะเห็นเป็นเรื่องใหม่  
         บางแห่งมีบุคลากรแสดงความไม่พอใจ บ้างแห่งต้องการรายละเอียดแต่ละด้านมาก 

3 
 
 

    3.2 บุคลากรในหน่วยงานที่ฝึกมีภาระงานมาก จึงไม่ให้ความสําคัญ ไม่มีเวลาดูแล 
         และใหข้้อมูลที่ต้องการ ผู้ฝึกจึงต้องพยายามศึกษาและอดทน 3 
    3.3 หน่วยฝึกต้องการให้ผู้ฝึกใช้เวลาเต็มที่ โดยให้รายละเอียดทุกงานและทุก 
         ขั้นตอนของงาน เช่น การเข้าร่วมประชุม ร่วมออกภาคสนาม ฯลฯ 2 
    3.4 การประสานงานภายในของหน่วยฝึกปฏิบัติบางหน่วยไม่ค่อยดี 2
4. ปัญหาดา้นความรู้ที่ได้รบั 
    4.1 ความเข้าใจกระบวนการทําแผนและการใช้แบบฟอร์มต่างๆยังไม่ค่อยชัดเจน 1 

     จากตารางที่ 4.6 พบว่า ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในทรรศนะของ
นักศึกษาด้านผู้ฝึก คือ ผูฝ้ึกคือนักศึกษามภีาระงานประจํามาก มีปัญหาในการจัดเวลาเพื่อการฝึก ทํา
ให้ต้องลางาน  มีผลกระทบตอ่งานสอน ซึ่งเป็นงานประจําของนักศึกษา ปัญหาจากสาขาวิชายังมีการ
สื่อสารไม่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการฝึก  ปัญหาจากหน่วยฝึก คือ บุคลากรหน่วยฝึกไม่เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการฝึก เพราะเห็นเป็นเรื่องใหม่ มีบางแหง่แสดงความไม่พอใจ บางแห่งต้องการ

DPU



24 
 

รายละเอียดในการฝึกแต่ละด้านมาก  บุคลากรในหน่วยงานมีภาระงานมาก ไม่ให้ความสําคัญ ไม่มี
เวลาในการใหข้้อมูลที่ต้องการ ทําใหผู้้ฝึกต้องพยายามศึกษาด้วยความอดทน) 

 

 

ตารางที่ 4.7 ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษาใน
ทรรศนะของนักศึกษา 

ลักษณะข้อเสนอแนะ ความถี่
1. ควรมีเกณฑ์การประเมินผลการฝึก ใหผู้้ประเมินในหน่วยฝกี 2
2. ควรจัดเวลาการฝึกให้เหมาะสมเช่น ช่วงปิดภาคเรียน,ช่วงก่อนปิดงบประมาณ 2
3. ควรสื่อสารทําความเข้าใจใหก้ระจ่างทุกๆ ประเด็นก่อนให้นักศึกษานําเสนอผล

การฝึก 1 
4. ควรปรับปรุงการใช้เวลาในการออกฝึกปฏิบัติ 1
5. ควรแจ้งหน่วยฝึกว่ามีการสังเกตการณ์และศึกษาดูงานร่วมอยู่ในกระบวนการฝึก 1
6. ในหนังสือขอความนุเคราะห์หน่วยฝึก วิทยาลัยควรอธิบายรายละเอียดให้หน่วย

ฝึกเข้าใจกระบวนการและวิธีการฝึกก่อนส่งนักศึกษาเข้าฝกึ 1 
7. ควรมีตัวอย่างการเขียนรายงานผลการฝึกเพื่อเป็นแนวให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 1

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในทรรศนะของ
นักศึกษาคือ ควรจัดเวลาฝึกให้เหมาะสม เขน่ ในช่วงปิดภาคเรียน ควรปรับปรุงการใช้เวลาในการออก
ฝึกปฏิบัติ ควรแจ้งหน่วยฝึกว่ามีการสังเกตการณ์และศึกษาดูงานร่วมอยู่ในกระบวนการฝึก ควรอธิบาย
รายละเอียดการฝึกให้หน่วยงานฝึกเข้าใจกระบวนการและวิธีการฝึกของนักศึกษา  
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายและเสนอแนะ 

5.1 สรปุการวจิัย 

 การวิจัยประเมินการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มี 
วัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 

1) เพื่อประเมินความพร้อมของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมการฝกึปฏิบัติวิชาชีพการ
จัดการการศึกษาในการเตรียมก่อนฝึกปฏิบัติ 

2) เพื่อประเมินผลการฝึกงานเกี่ยวกับความรู้และสมรรถนะของนักศึกษาที่ร่วม
กิจกรรมการปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษาในการดําเนินงานการฝึกปฏิบัติ 

3) เพื่อประเมินผลการฝึกปฏิบัติที่ได้รับหลังการดําเนินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการ
จัดการการศึกษา 

4) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการ
จัดการการศึกษา 

ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ED 703 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 
1/2556 ตามหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 จํานวน 19 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนวิชา ED 703 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการ
การศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 16 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่นักวิจัยสร้างขึ้น เป็น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (check list) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตร
ประมาณค่า เป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนเตรียมการก่อนการฝึกปฏิบัติ 
ขั้นดําเนินการฝึก และขั้นหลงัดําเนินการฝึก และ ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open 
ended) ให้ตัวอย่างตอบข้อมูลปัญหาและขอ้เสนอแนะ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

DPU



25 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ส่วนข้อมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  

 

 

5.2 ผลการวิจยั พบดังนี ้

1) นักศึกษาทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 81.25) งานที่ทําอยู่ส่วน
ใหญ่เป็นผูส้อน (ร้อยละ 43.75) อยู่ในสถานศึกษาของรัฐ (ร้อยละ: 56.25) มีประสบการณ์ในการ
ทํางานมากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 43.75) วุฒิที่ใช้สมัครเรียนปริญญาโทเปน็วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา 
(ร้อยละ 56.25) เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติ (ร้อยละ 68.75)  

2) ผลการประเมินขั้นการเตรียมการหรือความพร้อมของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพพบดังนี้ 

2.1 นักศึกษามีความเข้าใจโครงสร้างและสาระการฝึกปฏิบัติ นักศึกษามคีวามพร้อม
อยู่ในระดับมาก ทั้งด้านความเข้าใจคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชาและประเด็น
ที่ต้องพัฒนาตนเองในกระบวนการฝึก 

2.2 นักศึกษามีการศึกษาและเข้าใจงานที่กําหนดให้ทําอยู่ในระดับมาก เข้าใจ 
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องฝึกอยู่ในระดับมาก                                               

2.3 นักศึกษามีการวางแผนการฝึกปฏิบัติ โดยการจัดเวลาและวางแผนการฝึก
ภาคสนาม ทั้งในสถานศึกษาและสํานักงานทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

2.4 นักศึกษามีการประสานงานการฝึกปฏิบัติกับสถานศึกษาและสํานักงานการ
การศึกษา ไว้ลว่งหน้าระดับมากและได้ทําความเข้าใจองค์ประกอบหรือประเด็นการฝึกกับ
สถานที่ฝึกในระดับมากเช่นกัน 

2.5 ผลประเมนิความพร้อมในการฝึกปฏิบัติ อื่นๆ คือ สถานศึกษาและสาํนักงาน
ทางการศึกษาเข้าใจเจตจํานงในการขอรับการฝึกอยู่ในระดับมาก นักศึกษาพร้อมเข้ารับการ
ฝึกและหน่วยฝกึทั้งสถานศึกษาและสํานักงานทางการศึกษาพร้อมรับนักศึกษาเข้าฝึกในระดับ
ดีมาก เช่นกัน 
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3. ความรู้และสมรรถนะของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาพบว่า นักศึกษามี
ความรู้และสมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
โดยมีความรู้และสมรรถนะเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลีย่คะแนนที่สุด 
รองลงมาคือ การบริหารกิจการนักเรียน อาคารสถานที่ สิง่แวดล้อมและความสัมพันธ์กับชุมชนและ
การบริหารนโยบายและแผนกลยุทธ์การศึกษาตามลําดับ 

4. ความรู้และสมรรถนะของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสํานักงานทางการศึกษาพบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุดและรองลงมาคือ การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา การบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการและการบริหารทรัพยากรมนษุย์ทางการศึกษาตามลําดับ 

5. ผลที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพหลังการดําเนินการฝึกพบว่า นักศึกษาได้รับแนวคิด 
หลักการ ประสบการณ์และบทเรียนจากการฝึก สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงาน รวมทั้งความ
เหมาะสมของระยะเวลาที่ทําการฝึกอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าประสบการณ์และบทเรยีนจากการฝึก 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงงานในความรับผิดชอบของตน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่นๆ 

6. ปัญหาการจดักิจกรรมการฝึกปฏิบัติในทรรศนะของนักศึกษาคือ นักศึกษามีภาระงาน
ประจํามาก มปัีญหาการจัดเวลา บางคนต้องลางานมีผลกระทบภาระงานสอนซึ่งเป็นงานประจําของ
นักศึกษา บุคลากรของหน่วยฝึกบางแห่งไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึก มีภาระงานมาก ไม่มีเวลา
และไม่ให้ความสําคัญ นักศึกษาต้องมีความพยายามและอดทนภายใต้สถานการณ์ของปัญหา 

7. ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา คือ ควรจัดเวลาฝึกให้เหมาะสม เช่น ในช่วงปิดภาค ปรับปรุง
การใช้เวลาออกฝึก ควรแจ้งให้หน่วยฝึกทราบรายละเอียดของกระบวนการฝึกปฏิบัติ 

1.3 อภิปรายผล 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบสอบถาม พบว่า มีนักศึกษาเพียงร้อยละ 68.75 
เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพ แสดงให้เห็นว่า มีนักศึกษาบางส่วนไม่ปฏิบัติตาม
เกณฑ์และวิธีการฝึกปฏิบัติในข้อ(2) ที่กําหนดให้นักศึกษาต้องเข้ารับการปฐมนิเทศการจดักิจกรรมการ
ฝึกเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขั้นตอนและวิธีการฝึกปฏิบัติ (วิทยาลยัครุศาสตร์: 
2556) การไม่เข้ารับการปฐมนิเทศของนักศึกษาจํานวนดังกล่าว อาจมีเหตุจําเป็นส่วนตัว ซึ่งการไม่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติ อาจมีผลทําให้การดําเนินกิจกรรมระหว่างฝึกปฏิบัติ
มีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจรายละเอียดของกิจกรรมการฝึกปฏิบัติก็เป็นได้  ทั้งนี้อาจารย์ที่ทําหน้าที่
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นิเทศการฝึกปฏิบัติมีความจําเป็นจะต้องให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาที่ไมเ่ข้ารับการปฐมนิเทศดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม  การศึกษาแผนกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่หลักสูตรกําหนดให้อย่างละเอียด จะช่วย
ให้นักศึกษาเขา้ใจแนวฝึกปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมชัดเจน 
             2. ผลการประเมนิความพร้อมขั้นการเตรียมการของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการฝึก
ปฏิบัติ พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจโครงสร้างและสาระการฝึกปฏิบัติ มีความพร้อมด้านความเข้าใจ
คําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา ประเด็นที่ต้องพัฒนาตนเองในกระบวนการฝึกปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก เช่นเดียวกับนักศึกษาได้ทําการศึกษา และเขา้ใจงานที่กําหนดให้ทํา เข้าใจองค์ประกอบ
เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องฝึก แสดงให้เห็นว่า ในขั้นเตรียมการ นักศึกษาได้ทําการศึกษา
แผนกิจกรรมการฝึกที่หลักสูตรกําหนดให้ จนสามารถเข้าใจงานที่กําหนดให้ทํา ในกระบวนการฝึก
ปฏิบัติแผนกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ (ในภาคผนวก) น่าจะเป็นเอกสารสําคัญในการกําหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการทํากิจกรรมของนักศึกษาทุกคน นอกจากนั้น นักศึกษายังมีการวางแผนการฝึก
ปฏิบัติ โดยจัดเวลาและวางแผนการฝึกภาคสนาม ทั้งในสถานศึกษาและสํานักงานทางการศึกษาไว้
อย่างดี มีการประสานงานกับสถานที่ฝึกไว้ลว่งหน้า ทําให้สถานศึกษาและสํานักงานทางการศึกษา
เข้าใจเจตจํานงในการขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติ ทําให้นักศึกษาและสถานทีฝ่ึกมีความพร้อมใน
กระบวนการฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับมากดังกล่าว 
               3.จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า นักศึกษามีความรู้และสมรรถนะจากผลการฝกึปฏิบัติ
วิชาชีพในสถานศึกษาด้านการบริหารหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุด 
อาจเป็นเพราะงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เป็นงานหลักที่สําคญัที่สุดของสถานศึกษา หรือ
อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ทํางานเป็นครูสายผู้สอน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรูแ้ละสมรรถนะด้านอื่นก็ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนผลการประเมินการฝึกปฏิบัติใน
สํานักงานทางการศึกษากลับพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุด การบริหารนโยบายและกล
ยุทธ์ทางการศึกษาอาจเป็นไปได้ว่า ผู้ให้การฝึกในสํานักงานทางการศึกษาเน้นงานนโยบายและแผน
ของสํานักงาน ที่ถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการควบคุมคุณภาพการจัดการการศึกษา 
                  4. จากการศึกษาพบว่า ผลทีน่ักศึกษาได้รับจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพหลังดําเนินการฝึก
ทําให้นักศึกษาได้ แนวคิด หลกัการ ประสบการณ์และบทเรียนจากการฝึก สามารถนําไปประยุกต์ใช้
เพื่อปรับปรุงงานในความรับผิดชอบของตนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สดุ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการ
ฝึกวิชาชีพสําหรับผู้เรียนหลักสูตรการจัดการการศึกษามีความสําคัญและจําเป็น สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต คือ ใหผู้้เรยีนมีความรู้ลึกซึ้ง ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ
ประยุกต์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ (วิทยาลัยครุศาสตร:์ 2555) 
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                   5. จากการศกึษาพบว่า ปัญหาของการจัดกิจกรรมในทรรศนะของนักศึกษาคือ การมี
ภาระงานประจําในวันและเวลาที่ต้องปฏิบัติวิชาชีพ (วัน-เวลาราชการ) มีปัญหาการจดัเวลา ต้องลา
งาน มีผลกระทบงานสอน เป็นต้น ด้วยเหตุผลและความจําเป็น เพราะการฝึกปฏิบัติต้องกระทําในวัน-
เวลาราชการ นักศึกษาที่ทํางานเต็มเวลาย่อมได้รับผลกระทบ แต่หากมองในระยะยาวและคุณค่าของ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาและต้นสังกัดควรให้โอกาสบุคลากรได้ลา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ที่เกดิประโยชน์ตามสมควร สําหรับข้อเสนอแนะให้มีการฝึกปฏิบัติในช่วงปิด
ภาคเรียน การฝึกในสถานศึกษาในระยะปิดภาคเรียนอาจได้รับประโยชน์น้อยและอาจทาํให้
วัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติไม่บรรลุผลกเ็ป็นได้ 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 1) ความพร้อมในขั้นเตรียมการของนักศึกษามีความสําคัญ จากการศึกษา พบว่า นักศึกษามี
ความพร้อมในการดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติวิชาชีพในระดับมาก กิจกรรมสร้างความพร้อมคือ การ
ปฐมนิเทศ นักศึกษาทุกคนควรได้เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการออกฝึกปฏิบัติ  นอกจากนั้น นักศึกษา
ทุกคนควรทําการศึกษาคู่มือและแผนกิจกรรมการฝึก  ให้เข้าใจในวัตถุประสงค์  โครงสร้างและสาระ
ของกิจกรรมเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในกระบวนการฝึกปฏิบัติ ควร
ทําความเข้าใจกับสถานศึกษาและสํานักงานทางการศึกษาที่รับการฝึกก่อนออกปฏิบัติการฝึก โดยมี
การจัดทําแผนการฝึกและนําเสนอแผนการฝึกต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม 

 2) ความรู้และสมรรถนะที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติในสํานักงานทางการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ การบริหารนโยบายและแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารการศึกษา 
ดังนั้นแนวทางการกําหนดแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพตามหลักสูตร  ควรให้ความสําคัญกับสถานที่ฝึกทั้ง 2 
แหล่ง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และคุณค่าจากการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา  
และการบริหารสถานศึกษาของคุรุสภา 

 3) จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผลจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ทําให้นักศึกษาได้รับแนวคิด 
หลักการ ประสบการณ์และบทเรียนที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงงานในความรับผิดชอบ
ของตนเองด้วยคะแนนเฉลี่ยที่สูงที่สุด ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
ดังนั้น วิทยาลัยครุศาสตร์ ควรให้ความสําคัญกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ความคิด ประสบการณ์และบทเรียน
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ต่างๆในสภาพจริง  ตามแนวนโยบายการนําความรู้สู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยมีการวางระบบ
และแบบแผนของการฝึกปฏิบัติ  สอดคล้องกับธรรมชาติของงานที่ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องรับผิดชอบ 
มีการจัดระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจในผลที่จะเกิดขึ้น
จริงตามวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติ และควรนําปัญหาจากบทเรียนภาคสนามมาปรับปรุงกิจกรรม
ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง 
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