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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อกระบวนการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต
และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา (วิชาชีพบริหาร) จากคุรุสภา จานวน 30 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
คุณลักษณะของผู้ที่เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ดังนี้ 1) ด้านอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีคุณวุฒิตาม เกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2) ด้านอาจารย์นิเทศก์อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มี ค วามรู้ค วามสามารถในการนิเ ทศ
และดูแลให้คาปรึกษา 3) ด้านผู้บริหารพี่เลี้ยงอยู่ในระดับมาก คือ มีประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา / หน่วยงาน
การศึกษา 4) ด้านนิสิต / นักศึกษาอยู่ในระดับมาก คือ เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตสานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 5) ด้านสถานศึกษา / หน่วยงานการศึกษาอยู่ในระดับมาก คือ สถานศึกษาผ่าน
การประเมินและได้มาตรฐานจาก สมศ. และมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพโดยใช้กระบวนการ PDCA
ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน (PLAN) อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ด้านการดาเนินการตามแผน (DO) อยู่ในระดับมากที่สุด
3) ด้านการตรวจสอบประเมินผล (CHECK) อยู่ในระดับมากที่สุด 5) ด้านการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (ACT) อยู่ในระดับมาก
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Abstract
This survey research aimed to conduct an opinion survey on process of the
professional practicum in educational administration of higher education institutions based
on the professional standards of Teachers’ Council of Thailand (TCT). The sample was higher
education institutions recognized by TCT in aspects of curriculum standards, provider
standards and graduate standards of Master degree in educational administration. The
instrument used study was a questionnaire on professional practicum in educational
administration of higher education institutions based on the professional standards of TCT.
The results revealed that the majority of respondents were from public higher
education institutions. The levels of perception on each characteristic of the professional
practicum was as follow: 1) Instructors’ qualification: the highest was meeting the qualification
criteria of the Office of Higher Education Commission. 2) Supervisors’ qualification: the highest
was qualification criteria OHEC. 3) Mentors’ qualification: the high was experience in educational
institutions/educational agencies. 4) Students’ qualification: the high was principles of good
governance and integrity. 5) Educational institutions/educational agencies qualification: the
high was passed the quality standard assessment from ONESQA. Satisfaction on professional
practicum based on PDCA was at the highest level on comprising planning (Plan),
Implementation (Do) and evaluation (Check) and at high level on standardization (Act).
คาสาคัญ: การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ / การบริหารการศึกษา / มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
KEYWORDS: PROFESSIONAL PRACTICUM / EDUCATIONAL ADMINISTRATION/
PROFESSIONAL STANDARDS OF THE TEACHERS’ COUNCIL OF THAILAND

บทนา
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต / ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ของสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา (วิชาชีพ
บริหาร) เพื่อให้นิสิต / นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา
ในการบริ ห ารจั ดการศึกษาตามภารกิจ ขององค์การนั้ นๆ เพื่ อให้ เ กิดทักษะ ความเข้า ใจ และสามารถน า
ความหลักทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาตามหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (กรรณิการ์ บารมี, 2559)
พระราชบั ญญัติส ภาครู และบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กาหนดให้ มีส ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” มีวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ใน
กากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทในการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพกากับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
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วิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเป็นการยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพ ชั้นสูง และกาหนดให้วิชาชีพครู
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2558 ก) ได้ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 กาหนดมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา
หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้
1) การพัฒนาวิชาชีพ
2) ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
3) การบริหารสถานศึกษา
4) หลักสูตรการสอนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5) กิจการและกิจกรรมนักเรียน
6) การประกันคุณภาพการศึกษา
7) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้
1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือ
2) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในตาแหน่งหัวหน้าหมวดหรือ
หัวหน้าสายหรือหัวหน้างานหรือตาแหน่งบริหารอื่นๆในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา
หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้
1) การพัฒนาวิชาชีพ
2) ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
3) การบริหารการศึกษา
4) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
5) การประกันคุณภาพการศึกษา
6) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้
1) มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิการสอนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าแปดปี หรื อ
2) มีประสบการณ์ในตาแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี หรื อ
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3) มีประสบการณ์ในตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสามปี หรื อ
4) มีประสบการณ์ในตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริ หารไม่ต่ากว่า
หัวหน้ากลุ่มหรื อผูอ้ านวยการกลุ่มหรื อเทียบเท่ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี หรื อ
5) มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิการสอนและมีประสบการณ์ในตาแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวงหรื อบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การ
บริ หารไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่มหรื อผูอ้ านวยการกลุ่มหรื อเทียบเท่ารวมกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าแปดปี
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา (2558 ก) ได้ อ อกประกาศคุ รุ ส ภา เรื่ อ งการรั บ รองปริ ญ ญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ซึ่งประกาศในราชกิจ จานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คือ (1) มาตรฐานหลักสูตร (2) มาตรฐานการผลิต และ (3) มาตรฐานบัณฑิต เกณฑ์การรับรอง
ปริญญาระดับปริญญาโท (วิชาชีพบริหารการศึกษา) ของสถาบันอุดมศึกษา มีองค์ประกอบของมาตรฐาน
ความรู้ และปฏิบั ติการวิช าชีพบริ ห ารการศึกษา ได้แก่ มาตรฐานความรู้ผู้ บริหารสถานศึกษาและผู้ บริห าร
การศึกษา และการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ซึ่งมีการกาหนดการฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา
และการบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และมีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง (15 x 6 ชั่วโมง)
ประกอบด้ ว ย การฝึ ก การบริ ห ารสถานศึ ก ษาร้ อ ยละ 50 และฝึ ก การบริ ห ารการศึ ก ษาร้ อ ยละ 50
ในสถานศึกษาหรือหน่ว ยงานที่รับนิ สิต / นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภากาหนด โดยมีการจัด
ผู้บริหารพี่เลี้ยงที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ และมีการจัดหรือแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศตามที่คุรุสภากาหนด
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2558 ก) หลักสูตรครุศาสตรมหามบัณฑิต / ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2557 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ที่ขอรับการ
รับรองมาตรฐานหลักสู ตร มาตรฐานการผลิ ต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา
(วิชาชีพบริหาร) จากคุรุสภา มีจานวนทั้งสิ้น 107 แห่ง โดยในข้อ 17 ของประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ระบุว่าหากสถาบันยังปรับปรุง
หลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามประกาศนี้ ให้ใช้เกณฑ์การรับรองตามของประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญา
และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2549 ส่งผลให้สถาบัน อุดมศึกษาหลายแห่ง
ยั งคงใช้ห ลั กสู ตรเดิ ม ซึ่ งไม่ไ ด้บั งคับ ให้ ต้อ งมีก ารฝึ ก ปฏิ บัติก ารวิช าชีพ ด้ ว ยเหตุนี้จึ งมี ส ถาบัน อุด มศึ กษา
ที่มีกิจ กรรมการฝึ กปฎิบั ติการวิช าชีพทางการบริห ารการศึกษา ที่มีรูปแบบการฝึ กปฏิบัติการวิช าชีพ ทาง
การบริหารการศึกษา ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา จานวน 35 แห่ง จากการสารวจพบว่า
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา (วิชาชีพบริหาร) จากคุรุสภา
มีรูปแบบการจัดฝึกปฏิบัติการวิชาชีพที่มีความหลาก หลาย ตามบริบทของการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน
โดยมี ผู้ ที่เ กี่ย วข้ องในกระบวนการฝึ กปฏิ บั ติก ารวิ ช าชีพ ได้ แก่ 1) นิ สิ ต/นักศึก ษาที่ ฝึ กปฏิบัติก ารวิ ช าชี พ
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2) คณาจารย์ในสาขา 3) ตัวแทนศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 4) ผู้บริหารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 5) ผู้บริหาร
สถานศึกษา 6) พี่เลี้ยง (Mentor) 7) ครูฝึก (Coach) 8) อาจารย์นิเทศก์ 9) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นต้น
ในการนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสาคัญของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ตามหลักสูตรบริหารการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลิต ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ว่าควรมีแนวทางอย่างไรให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยใช้ทฤษฎีระบบบริหารงานตามระบบวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง
(PDCA) ซึ่งมีกิจกรรม 4 ขั้นตอนคือ PDCA (Plan, Do, Check and Act) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนา
ประสิ ทธิภ าพและคุณภาพของการดาเนิ น งานมาเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวบข้อมูล เพื่อศึกษาระดับ
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ กระบวนการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษา
กระบวนการฝึ ก ปฏิบั ติ ก ารวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึก ษาได้
ดาเนินการตามข้อกาหนดในหลักสูตรที่เสนอขอรับรองปริญญาต่อคุรุสภา และเสนอแนวทางในการจัดการให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อกาหนดแนวทางการฝึกปฏิบัติการ วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
ให้มีความชัดเจน เป็นระบบและส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึ กษาระดับ ความคิดเห็ น ที่มี ต่อกระบวนการฝึ กปฏิบัติก ารวิ ช าชีพ ทางการบริห ารการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการวิจัยทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร บทความ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนของข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (สถาบัน
อุดมศึกษา) โดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ขั้นตอนที่ 2
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทาง
การบริ หารการศึกษา หลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1) วิเคราะห์ ข้อมู ล พื้น ฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม (สถาบันอุดมศึ กษา) โดยใช้ ความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยใช้ ค่าเฉลี่ย Mean ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ขั้นตอนที่ 3 จัดลาดับความคิดเห็นในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ขั้น ตอนที่ 4 พิจ ารณาความสอดคล้ อ งของข้อ ค้นพบการวิจั ย เกี่ ยวกับ การฝึ กปฏิบั ติก ารวิช าชี พ
ผู้บริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ประชากร ผู้ให้ข้อมูล และกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหาร
การศึกษา จานวน 107 สถาบัน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา
(วิชาชีพบริหาร) จากคุรุสภา จานวน 30 สถาบัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามความแนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะแบบเลือกตอบ (check list)
ตอนที่ 2
การบริหารจัดการกระบวนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบไปด้วย
2.1 ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
1) คณาจารย์/อาจารย์
2) อาจารย์นิเทศก์
3) ผู้บริหารพี่เลี้ยง
4) นิสิต/นักศึกษา
5) สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา
2.2 กระบวนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการ PDCA
1) การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan)
2) การดาเนินงานตามแผน (Do)
3) การตรวจสอบประเมินผล (Check)
4) การนาผลการการประเมินมาปรับปรุง (Act)
2.3 เป็นคาถามปลายเปิด เกีย่ วกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การสร้างเครื่องมือในการวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 1) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และ
แนวทางการฝึ กปฏิบั ติ การวิช าชีพ โดยใช้ก ระบวนการ PDCA เพื่อรวบรวมข้ อมู ล มาสร้ างเป็นข้ อคาถาม
ประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เกี่ยวกับแนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 2) หาค่าความตรงของแบบสอบถาม
หรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC : Index of item Objective
Congruence) โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 ท่ า น 3) สร้ า งแบบสอบถามเพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
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4) น าข้ อค าถามที่ มีค่ าดั ช นี ร ะดั บ ความคิด เห็ นมากที่ สุ ด 3 ล าดั บ แรกของแต่ ล ะด้ าน มาพั ฒ นาเป็ นแบบ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค้นพบการวิจัย
สถิติที่ใช้การวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
หลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา (วิช าชีพบริหาร)
จากคุรุสภา ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามแก่สถาบันอุดมศึกษา 3) หลังจากได้รับ
แบบสอบถามสถาบันทั้งหมด จึงนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเ คราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล จากแบบสอบถามการฝึ กปฏิบัติการวิช าชีพทางการบริห าร
การศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจ านวน 30 แห่ ง มี ผู้ ต อบแบบสอบถาม จ านวน 55 คน
ส่วนใหญ่มาจากสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1
ตาแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกเป็น อาจารย์ ร้อยละ 69.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ร้อยละ 16.4 และรองศาสตราจารย์และตาแหน่งอื่น ๆ ร้อยละ 7.3
วุฒิ การศึก ษาของกลุ่ มตัว อย่ าง ระดับปริญญาเอก ร้อ ยละ 69.1 ปริญญาโท ร้อยละ 29.1 และ
ปริญญาตรี ร้อยละ 1.8
ประสบการณ์การทางานของกลุ่มตัวอย่าง อันดับแรกคือ มากกว่า 20 ปี ร้อยละ 30.9 รองลงมาคือ
5-10 ปี ร้อยละ 23.6 และน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 10.9
อายุของกลุ่มตัวอย่าง อันดับแรกคือ 31-40 ปี ร้อยละ 32.7 รองลงมาคือ 41-50 ปี ร้อยละ 30.9
และต่ากว่า 30 ปีและไม่ระบุอายุ ร้อยละ 1.8
กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.9 และเป็นเพศชายร้อยละ 29.1
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
2.1 ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ที่เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
1) ด้านปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน
ผลการวิจัยพบว่าความคิดส่วนใหญ่ ของสถาบันอุดมศึกษาด้านปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์
ผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตามเกณฑ์
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ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีผู้ให้ ความคิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.58 ค่าส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.63 รองลงมาคือ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนิสิต/นักศึกษาโดยมีการ
กาหนดหน้าที่อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.45 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.81 และรายการที่มี
ผู้ให้ความคิดเห็นต่าที่สุดคือ อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอนโดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า
10 ปี มีค่าเฉลี่ย (Mean) 3.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.87 ดังตาราง 1
ปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีจานวน
ทีเ่ หมาะสมสาหรับนิสิต/นักศึกษา
3. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนิสิต/
นักศึกษาโดยมีการกาหนดหน้าที่อย่างชัดเจน
4. อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
สอนโดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

S.D

การ
แปลผล

65.5

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ( )
27.3
7.3
4.58

0.63 มากที่สุด

58.2

32.7

3.6

5.5

-

4.44

0.81 มากที่สุด

60.0

29.1

9.1

-

1.8

4.45

0.81 มากที่สุด

21.8

41.8

32.7

1.8

1.8

3.80

0.87

ระดับความคิดเห็นในภาพรวม ปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน

มาก
มากที่สุด

ตาราง 1 ปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน
2) ด้านปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์นิเทศ
ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นส่ วนใหญ่ ของสถาบันอุดมศึกษาด้านปัจจัยคุณลักษณะของ
อาจารย์นิเทศก์อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ อาจารย์นิเทศมีความรู้ความสามารถ
ในการนิเทศและดูแลให้คาปรึกษา มีผู้ให้ความคิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.45 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 0.76 รองลงมาคือ อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ ความสามารถในการติดตาม และประเมินผลการ
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.44 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
0.79 และรายการที่มผี ู้ให้ความคิดเห็นต่าสุดคือ อาจารย์นิเทศที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกในสาขาวิชาที่จะ
นิเทศ มีค่าเฉลี่ย (Mean) 3.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.99 ดังตาราง 2
ตาราง 2 ปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์นิเทศ
ปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์นเิ ทศก์
1. อาจารย์นิเทศก์ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่จะนิเทศ
2. อาจารย์นิเ ทศก์ มีจานวนที่ เหมาะสมสาหรับ
นิสิต/นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
3. อาจารย์นิเ ทศก์ มีประสบการณ์
ในการนิเทศก์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. อาจารย์นิเ ทศมี ค วามรู้ ค วามสามารถ

ระดับความคิดเห็น

การ
แปลผล

30.9

27.3

32.7

9.1

-

3.80

S.D
0.99 ปานกลาง

47.3

30.9

18.2

1.8

1.8

4.20

0.93 มากที่สุด

49.1

38.2

12.7

-

-

4.36

0.70 มากที่สุด

60.0

27.3

10.9

1.8

-

4.45

0.76 มากที่สุด

มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ( )
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ปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์นเิ ทศก์
ในการนิเ ทศและดูแ ลให้คาปรึก ษา
5. อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ความสามารถในการ
ติดตาม และประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

60.0

การ
แปลผล

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ( )

S.D

25.5

0.79 มากที่สุด

12.7

1.8

-

4.44

ระดับความคิดเห็นในภาพรวม ปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์

มากที่สุด

3) ด้านปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารพี่เลี้ยง
ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสถาบันอุดมศึกษาด้านปัจจัยคุณลักษณะของ ผู้บริหาร
พี่เลี้ยงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย ละเอียดเป็นรายข้อ ผู้บริหารพี่เลี้ยงเป็นผู้มีประสบการณ์ในตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา มีผู้ให้ความคิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.22 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.74 รองลงมาคือ ผู้บริหารพี่เลี้ยงเป็นผู้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนา
และให้คาแนะนาปรึกษา มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.20 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.70 และรายการ
ที่มีผู้ให้ความคิดเห็นต่าสุดคือ ผู้บริหารพี่เลี้ยงเป็นผู้มีคุณวุฒิในด้านการบริหารการศึกษา มีค่าเฉลี่ย (Mean)
4.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.84 ดังตาราง 3
ตาราง 3 ปัจจัยคุณลักษณะของของผู้บริหารพี่เลี้ยง
ปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารพี่เลี้ยง

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

1. ผู้บริหารพีเ่ ลี้ยงเป็นผู้มีคุณวุฒิในด้านการบริหาร
30.9
การศึกษา
2. ผู้บริหารพี่เลี้ยงเป็นผู้มีประสบการณ์ในตาแหน่ง 40.0
ผู้บริหารสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา
3. ผู้บริหารพี่เลี้ยงเป็นผู้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์และ
34.5
แนวคิดในการพัฒนาและให้คาแนะนาปรึกษา
4. ผู้บริหารพี่เลี้ยงมีความสามารถในการกระตุ้นจูงใจ 32.7
ให้การสนับสนุนนิสิต/นักศึกษา
ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
5. ผู้บริหารพี่เลี้ยงมีทักษะในการวางแผน กากับ
32.7
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต/
นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

การ
แปลผล

41.8

23.6

3.6

-

4.00

S.D
0.84

41.8

18.2

-

-

4.22

0.74

มาก

52.7

10.9

1.8

-

4.20

0.70

มาก

52.7

14.5

-

-

4.18

0.67

มาก

50.9

14.5

1.8

-

4.15

0.73

มาก

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ( )

ระดับความคิดเห็นในภาพรวม ปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารพี่เลี้ยง

มาก

มาก

4) ด้านปัจจัยคุณลักษณะของนิสิต/นักศึกษา
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ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสถาบันอุดมศึกษาด้านปัจจัยคุณลักษณะของนิสิต/
นักศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายละเอียดเป็นรายข้อ ผู้ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีจิตสานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีผู้ให้ความ
คิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.82 รองลงมาคือ นิสิต/นักศึกษา
ผู้ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสามารถกากับติดตามการประกันคุณภาพการ ศึกษา และนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.04 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.79 และ
รายการที่มีผู้ให้ความคิดเห็นต่าสุดคือ นิสิต/นักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ มีความสามารถบริหารงานระบบ
เครือข่าย มีค่าเฉลี่ย (Mean) 3.75 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.75 ดังตาราง 4
ตาราง 4 ปัจจัยคุณลักษณะของนิสิต/นักศึกษา
ปัจจัยคุณลักษณะของนิสิต/นักศึกษา
1. นิสิต/นักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพมีความสามารถ
ในการกาหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา
2. นิสิต/นักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
มีความสามารถบริหารงานระบบเครือข่าย
3. นิสิต/นักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
มีความเป็นผู้นาทางวิชาการ
4. นิสิต/นักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสามารถกากับ
ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา และนาผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา
5. นิสิต/นักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเป็นผู้ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตสานึกสาธารณะและเสียสละ
ให้สังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ระดับความคิดเห็น

การ
แปลผล

21.8

54.5

12.7

10.9

-

3.87

S.D
0.88

14.5

49.1

32.7

3.6

-

3.75

0.75

มาก

23.6

50.9

18.2

5.5

1.8

3.89

0.90

มาก

25.5

58.2

12.7

1.8

1.8

4.04

0.79

มาก

36.4

50.9

9.1

1.8

1.8

4.18

0.82

มาก

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ( )

ระดับความคิดเห็นในภาพรวม ปัจจัยคุณลักษณะของนิสิต/นักศึกษา

มาก

มาก

5) ด้านปัจจัยคุณลักษณะของสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา
ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นส่ วนใหญ่ ของสถาบันอุดมศึกษาด้านปัจจัยคุณลักษณะของ
สถานศึกษา/หน่ วยงานการศึกษา อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ สถานศึกษาผ่าน
การประเมินและได้มาตรฐานจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีผู้ให้
ความคิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.35 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.84 รองลงมาคือ
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษามีความพร้อมสาหรับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.29 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.76 และรายการที่มีผู้ให้ความคิดเห็นต่าสุดคือ หน่วยงานการศึกษาที่เป็นพื้นที่
ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ มีหน้าที่กากับดูแล สนับสนุน ส่งเสริมให้ บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.15 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.73 ดังตาราง 5
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ตาราง 5 ปัจจัยคุณลักษณะของสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา
ปัจจัยคุณลักษณะของสถานศึกษา
/หน่วยงานการศึกษา

ระดับความคิดเห็น
43.6

45.5

7.3

3.6

-

4.29

S.D
0.76

52.7

34.5

7.3

5.5

-

4.35

0.84 มากที่สุด

40.0

43.6

14.5

1.8

-

4.22

0.76

มาก

30.9

56.4

9.1

3.6

-

4.15

0.73

มาก

มากที่สุด

1. สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษามีความพร้อม
สาหรับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
2. สถานศึกษาผ่านการประเมิน
และได้มาตรฐานจาก สมศ.
3. สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษามีการ
จัดองค์การ โครงสร้าง และการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบและครบวงจร
4. หน่วยงานการศึกษาที่เป็นพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติ
การวิชาชีพ มีหน้าที่กากับดูแล สนับสนุนส่งเสริม
ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน

การ
แปลผล

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ( )

ระดับความคิดเห็นในภาพรวม ปัจจัยคุณลักษณะของสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา

มาก

มาก

2.2 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพโดยใช้กระบวนการ PDCA
1) ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน (PLAN)
ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสถาบันอุดมศึกษาด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน
(PLAN) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ มีการจัดทาเอกสารการติดต่อสถานศึกษา/
หน่ ว ยงานการ ศึ กษาในการเป็ น หน่ ว ยฝึ กปฏิบัติการวิช าชีพ ผู้ บริห ารสถานศึก ษาและผู้ บริห ารการศึกษา
มีผู้ให้ความคิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.44 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.69 รองลงมาคือ มีการ
จัดทาคู่มือในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้ บริ หารสถานศึกษาและผู้ บริหารการศึกษาส าหรับนิสิต/นักศึ กษา
มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.40 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.71 และรายการที่มีผู้ให้ความคิดเห็นต่าสุดคือ
แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.20
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.91 ดังตาราง 6
ตาราง 6 การวางแผนการปฏิบัติงาน
การวางแผนการปฏิบัติงาน
1. มีการจัดทาแผนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
2. มีการจัดทาคู่มือในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
3. มีการจัดทาเอกสารการติดต่อสถานศึกษา
/หน่วยงานการศึกษาในการเป็นหน่วย
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา
4. มีการจัดทาสมุดบันทึกประจาวัน แบบรายงาน

ระดับความคิดเห็น

การ
แปลผล

45.5

40.0

14.5

-

-

4.31

S.D
0.72 มากที่สุด

52.7

34.5

12.7

-

-

4.40

0.71 มากที่สุด

54.5

34.5

10.9

-

-

4.44

0.69 มากที่สุด

45.5

36.4

10.9

7.3

-

4.20

0.91 มากที่สุด

มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ( )

689

OJED, Vol.11, No.4, 2016, pp. _679 -_696

การวางแผนการปฏิบัติงาน

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

และแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
5. มีการวางแผนในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตลอด 41.8
ระยะเวลาในการดาเนินการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ( )

S.D

การ
แปลผล

43.6

0.71

มาก

14.5

-

-

4.27

ระดับความคิดเห็นในภาพรวม การวางแผนการปฏิบัติงาน (PLAN)

มากที่สุด

2) ด้านการดาเนินการตามแผน (DO)
ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ ของสถาบันอุดมศึกษาด้านการดาเนินการตามแผน
(DO) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ มีการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวคิดและ
หลักการ แผนการศึกษา การวัดและประเมินผล ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสาหรับนิสิต/นักศึกษา มีผู้ให้ความ
คิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.49 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.60 รองลงมาคือ มีการดาเนินการ
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพตามที่กาหนดในแผนปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.44 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
และรายการที่มีผู้ให้ความคิด เห็นต่าสุดคือ มีการรายงาน และประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพตามความ
เป็นจริง เพื่อการประเมิน และปรับ ปรุงอย่างเป็นระบบมีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.31 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) 0.66 ดังตาราง 7
ตาราง 7 การดาเนินการตามแผน
การดาเนินการตามแผน

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ( )
43.6 47.3 7.3
1.8
4.33

1. มีการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวคิดและ
หลักการ แผนการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสาหรับ
คณาจารย์ และสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา
2. มีการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวคิดและ
54.5 40.0
หลักการ แผนการศึกษา การวัดและประเมินผล
ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสาหรับนิสิต/นักศึกษา
3. มีการดาเนินการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพตาม
54.5 36.4
ที่กาหนดในแผนปฏิบัติการ
4. มีการพัฒนาคุณภาพการจัดฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 59.0 40.0
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
5. มีการรายงาน และประเมินผลการฝึกปฏิบัติ
41.8 47.3
การวิชาชีพตามความเป็นจริง เพื่อการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
ระดับความคิดเห็นในภาพรวม การดาเนินการตามแผน (DO)
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5.5

-

7.3

1.8

7.3

1.8

10.9

-

-

S.D
0.69

การ
แปลผล
มาก

4.49

0.60 มากที่สุด

4.44

0.71 มากที่สุด

-

4.40

0.71 มากที่สุด

-

4.31

0.66

มาก

มากที่สุด
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3) ด้านการตรวจสอบประเมินผล (CHECK)
ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสถาบันอุดมศึกษาด้านการตรวจสอบประเมินผล
(CHECK) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ มีการประเมิน ผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ในสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด มีผู้ให้ความคิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.49
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.60 รองลงมา คือ มีการจัดหรือแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศก์ ในการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.44 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.69 และรายการที่มีผู้ให้
ความคิด เห็นต่าสุดคือ มีการรายงานผลการดาเนินงานการฝึกปฏิบัติ การวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.35 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.64 ดังตาราง 8
ตาราง 8 การตรวจสอบประเมินผล
การตรวจสอบประเมินผล

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ( )
54.5 34.5 10.9
4.44

1. มีการจัดหรือแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศก์
ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2. มีการจัดสร้างและใช้เครื่องมือ เอกสาร
50.9 38.2 10.9
การประเมินผลในการตรวจสอบและประเมินผล
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
3. มีการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา 54.5 40.0 5.5
/หน่วยงานการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการฝึก
47.3 47.3 5.5
ปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา/หน่วยงาน
การศึกษา ตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
5. มีการรายงานผลการดาเนินงานการฝึกปฏิบัติการ 43.6 47.3 9.1
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
ระดับความคิดเห็นในภาพรวม การตรวจสอบประเมินผล (CHECK)

การ
แปลผล

S.D
0.69 มากที่สุด

-

-

4.40

0.68 มากที่สุด

-

-

4.49

0.60 มากที่สุด

-

-

4.42

0.60 มากที่สุด
/ มาก

-

-

4.35

0.64

มาก
มากที่สุด

4) ด้านการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (ACT)
ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ ของสถาบันอุดมศึกษาด้านการนาผลการประเมินมา
ปรับปรุง (ACT) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ มีการนาผลการสรุปและประเมินผล
มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีผู้ให้ความ
คิดเห็นมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.31 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.63 รองลงมาคือ มีการนาผลการ
แก้ไข ปรับปรุงมาจัดทาเป็นคู่มือแนวทางในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย (Mean) 4.16ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 0.74 ดังตาราง 9
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ตาราง 9 การนาผลการประเมินมาปรับปรุง
การนาผลการประเมินมาปรับปรุง
1. มีการนาผลการสรุปและประเมินผล
มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. มีการนาผลการแก้ไข ปรับปรุงมาจัดทา
เป็นคู่มือแนวทางในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

ระดับความคิดเห็น
40.0

50.9

9.1

-

-

4.31

S.D
0.63

36.4

43.6

20.0

-

-

4.16

0.74

มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ( )

ระดับความคิดเห็นในภาพรวม การนาผลการประเมินมาปรับปรุง (ACT)

การ
แปลผล
มาก

มาก
มาก

การอภิปรายผล
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของ
คุรุส ภา โดยภาพรวมพบว่า ความคิดเห็นส่ วนใหญ่ ของสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะของผู้ที่เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารพี่เลี้ยง นิสิต / นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ และสถานศึกษา / หน่วยงาน
การศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
1. ปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตามเกณฑ์ ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คือ อาจารย์
ประจ า หลั กสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริ ญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผ ลงานทางวิช าการที่ไม่ใช่ส่ วนหนึ่งของ
การศึกษา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ อาจารย์
ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิช าการที่ไม่ใช่ส่ ว นหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. ปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ค วามสามารถในการนิเทศและ
ดูแลให้ ค าปรึ กษา อาจารย์ นิ เทศก์ มีความรู้ ความสามารถในการติดตาม และประเมิน ผลการฝึ กปฏิบัติ การ
วิช าชีพ สอดคล้ องกับ ประกาศคุรุ ส ภา เรื่ อง การรั บรองปริญญาและประกาศนีย บัตรทางการศึ กษาเพื่ อ
การประกอบวิช าชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ป ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557
มาตรฐานคณาจารย์นิเทศก์มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท (กรณีหลักสูตร ป.ตรี) และไม่ต่ากว่า ป.เอก (ในกรณี
หลักสูตร ป.โท/เอก) ในสาขาวิชาที่จะนิเทศ หรือมีประสบการณ์ในการนิเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ในกรณี
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ที่มี ประสบการณ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน ให้ใช้การนิเทศร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์ตามมาตรฐาน คณาจารย์
นิเทศก์มีจานวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกิน 1 : 10 และมีรายชื่อคณาจารย์นิเทศก์ ไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่คุรุสภา
กาหนด
3. ปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารพี่เลี้ยง ผู้บริหารพี่เลี้ยงเป็นผู้มีประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา สอดคล้องกับประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม
พ.ศ. 2557 มาตรฐานผู้บริหารพี่เลี้ยงมีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรงกับการปฏิบัติการสอน หรือการบริหาร
สถานศึกษาหรือหน่วยงานมีการจัดผู้บริหารพี่เลี้ยงที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ และมีรายชื่อผู้บริหารพี่เลี้ยง
ไม่น้อยกว่ามาตรฐานตามที่คุรุสภากาหนด และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์นางรื่นจิต ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายสานัก
ผู้อานวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กล่าวว่า ผู้บริหารพี่เลี้ยงอาจจะไม่ใช่ผู้อานวยการสถานศึกษาเสมอไป
อาจจะเป็นรองผู้อานวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์
มีความเป็นผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดี มีองค์ความรู้ในการให้คาแนะนาปรึกษา และส่งเสริมให้ผู้ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพแสดงออกถึงภาวะผู้นาได้เป็นอย่างดี
4. ปัจจัยคุณลักษณะของนิสิต / นักศึกษา นิสิต / นักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีจิตสานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สอดคล้อง
กับประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.
2556 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 กระบวนการคัดเลื อกนิสิ ต
นั ก ศึ ก ษามี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กนิ สิ ต นั กศึ กษา ที่ เน้ นการสรรหาผู้ ที่ มี ความรู้
ความสามารถสูงเข้าศึกษา ตามที่กาหนดในเล่มหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ จุ ติมา รั ตนพลแสนย์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา กล่าวว่า คุณลักษณะของของนิสิต / นักศึกษา นิสิต / นักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ นอกจาก
จะต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นาที่ดี สิ่งที่เพิ่มเติมคือ จะต้องมี จิตวิญญาณความเสียสละเพื่อผู้อื่น มีความมุ่งมั่นใน
การบริหารงานสถานศึกษาและบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
5. ปัจจัยคุณลักษณะของสถานศึกษา / หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษาผ่านการประเมินและได้
มาตรฐานจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สอดคล้องกับประกาศคุรุสภา
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รับนิสิตนักศึกษาต้องมี
คุณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ที่ คุรุ ส ภาก าหนด มี ร ายชื่ อ โรงเรีย น / หน่ ว ยงาน ส าหรั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ การบริ ห าร
สถานศึกษา การบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์นายจักรพรรดิ วะทา
อนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา สานักงานเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุณลักษณะ
ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา หากผ่านการประเมินและได้มาตรฐานจากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สถานศึกษา / หน่วยงานการศึกษาย่อมมีความพร้อมสาหรับการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพ และผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีได้
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ความคิดเห็ น เกี่ย วกั บ กระบวนการฝึ กปฏิ บัติการวิช าชีพโดยใช้กระบวนการ PDCA การวางแผน
การปฏิบัติงาน (PLAN) มีการจัดทาเอกสารการติดต่อสถานศึกษา / หน่วยงานการศึกษาในการเป็นหน่วยฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การดาเนินการตามแผน (DO) มีการจัดกิจกรรม
ประชุมชี้แจงแนวคิดและหลักการ แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสาหรับ
นิสิต/นักศึกษา การตรวจสอบประเมินผล (CHECK) มีการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา /
หน่วยงานการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด การนาผลการประเมินมาปรับปรุง (ACT) มีการนาผลการสรุปและ
ประเมินผล มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
สอดคล้องกับ แนวความคิดของสุรัตน์ สุทธิชัชวาลย์ (2555) เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง
(Deming in Mycoted) อย่างมีคุณภาพเป็นกระบวนการที่ดาเนินการต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดผลผลิตและบริการที่
มีคุณภาพขึ้น โดยหลักการที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน
การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ Plan คือ กาหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้น
วางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบเพื่อการปรับปรุ งให้ดีขึ้น Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลอง
ปฏิบัติเป็นการนาร่องในส่วนย่อย Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ทา
ผิดพลาดหรือได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้าง Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจหรือผล
การปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนให้ทาซ้าวงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระทาในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว แม้ว่า
วงจรคุณภาพจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแต่สามารถเริ่มต้นจากขั้นตอนใดก็ได้ขึ้นอยู่กับปัญหาและขั้นตอน
การทางาน เพื่อหาข้อสรุปว่าจะต้องดาเนินการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ ยนไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้
โดยสรุป การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐาน
วิช าชีพของคุรุ ส ภา โดยใช้กระบวนการ PDCA ต้องท าให้ ครบทุกขั้นตอน และองค์ประกอบส าคัญคื อ
คุณลักษณะของผู้ที่เกี่ยวข้อง หากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ย่อมทาให้ก ระบวนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ทางการบริ ห ารการศึก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ กษา ตามมาตรฐานวิช าชี พ ของคุ รุส ภา มีป ระสิ ทธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล ทาให้นิสิต/นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
วิชาชีพ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการสารวจการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตาม
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การบริหารจัดการกระบวนการฝึกปฏิบัติการวิชาชี พทางการบริหารการศึกษา ปัจจัยคุณลักษณะ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารพี่เลี้ยง
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นิสิต / นักศึกษา และสถานศึกษา / หน่วยงานการศึกษา เป็นองค์ประกอบสาคัญในบริบทของกระบวนการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพ เพื่อให้กระบวนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
2. การฝึกปฏิบัติการโดยการใช้กระบวนการ PDCA ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan)
การจั ดเตรี ย มเอกสาร การจั ดทาคู่มือในการฝึ กปฏิบัติการวิช าชีพ การจัดทาแผนการฝึ กปฏิบัติการ และ
วางแผนในการเก็บ ข้อมูลการฝึกปฏิบัติการ การดาเนินการตามแผน (Do) มีการจัดประชุมชี้แจงแผนการ
ดาเนินการ การดาเนินการตามแผนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ และมีการรายงานผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
การตรวจสอบและประเมินผล (Check) มีการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ มีคณาจารย์ในการนิเทศ
ติดตามผล การรายงานผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ การนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) การสรุปและ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ และนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพ จะช่วยส่งเสริมให้การดาเนินการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยทาการสารวจเชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ได้แก่
อาจารย์ ผู้ สอน อาจารย์ นิเทศก์ ผู้ บริ ห ารพี่เลี้ยง นิสิ ต / นักศึกษา และผู้ บริห ารสถานศึกษา / หน่วยงาน
การศึกษา
2. ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับกระบวนการการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
จากหน่วยงานการศึกษา / สถานศึกษา ที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยที่สะท้อนความเป็นจริง อันจะส่งผลต่อการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
รายการอ้างอิง
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