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แฟ้มสะสมงานอัจฉริยะโดยใช้เซอร์วิสเอเจนต์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
An Intelligent Portfolio Service Agent Processing System
for Professional Experience Training
สิทธิเดช กิตติวิริยะการ1* และ ปณิตา วรรณพิรุณ2
1. บทนํา
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิ ตและพั ฒนากําลั งคน
อาชีวศึกษาในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) การ
จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการ
การอาชีวศึกษาด้านการกําหนดนโยบาย เป้าหมายการ
ผลิตและแผนพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ให้ความสําคัญ
กับคุณภาพผู้สําเร็จอาชีวศึกษาเป็นสําคัญ โดยมุ่งปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิด
คุณภาพ ทั้งในด้านที่ 1 สารสนเทศสําคัญที่จะเป็นตั ว
บ่ ง ชี้ แนวทางการพั ฒนากํ าลั งคนในระดั บโลก ระดั บ
ภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด
ด้านที่ 2 ให้ความสําคัญกับครูและผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ โดยมุ่งเพิ่มพูนขีดความ
สามารถของครู ในยุ คแห่ งการเปลี่ ยนแปลง เพื่ อให้ ครู
สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านที่ 3
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเน้นความร่วมมือ
ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน และ
ด้ านที่ 4 เตรี ยมความพร้ อมกํ าลั งคนรองรั บการเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับและ
เชิงรุก ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาและ
สมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
[1]
บทความนี้ เสนอแบบจําลององค์ประกอบของแฟ้ ม
สะสมงานอัจฉริยะเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้
เซอวิสเอเจนต์ ซึ่งเกิดจากการศึกษาการนําแฟ้มสะสม

งานอิเล็กทรอนิกส์มารวมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และมีการจัดทําแบบจําลองแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยทําการผนวกเทคโนโลยี
เซอร์วิสเอเจนต์เข้าไปในแบบจํารองดังกล่าว พบว่าแฟ้ม
สะสมงานอั จฉริ ยะโดยใช้ เซอร์ วิ สเอเจนต์ เพื่ อการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ
หลัก ดังต่อไปนี้ (1) แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (2)
กระบวนการ (3) การประเมิ นผล (4) การป้ อนกลั บ
ข้อมูล (5) เซอร์วิสเอเจนต์ โดยความอัจฉริยะของเซอร์วิส
เอเจนต์ที่สามารถคัดกรองและค้นหาข้อมูลสอดคล้องกับ
เกณฑ์ของรูบริคส์ ซึ่งผลการวิจัยสามารถประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
วิชาชีพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
portfolio)
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง กิจกรรมที่
เกิ ดขึ้ นบนแพลตฟอร์ มดิ จิ ทั ล โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งใน
บริบทของผลงานที่เป็นวิธีการสอน การเรียนรู้ และการ
การประเมินผล ซึ่งเป็นผลงานที่แตกต่างกัน ประเภทของ
การสร้างสรรค์ผลงานโดยผู้เรียน พวกเขาสามารถประเมิน
ความสามารถของพวกเขาในบริบทของสาขาวิชาหรือ
สาขาการศึกษา เจ้าหน้าที่รายงานผลโดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ผู้เรียนอนุญาตให้เขาทําและอื่น ๆ เพื่อดูความ
พยายามและความสําเร็จที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้และเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ก่อนหน้านี้ [2]
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แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เครื่องมือ
สะสมผลงานตามจุ ดประสงค์ โดยจุ ดประสงค์ แรกคื อ
ช่วยสะท้อนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียน ข้อที่
สองคือ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ในรูปแบบ
ของการประเมินหลักสูตร ในขณะที่สามคือ การช่วยให้
ผู้เรียนนําผลงานทางการศึกษาที่ประสบความ สําเร็จไป
ใช้แสดงประกอบการสมัครงาน เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐาน
สําหรับการวิเคราะห์ประสิทธิผลทางการศึกษา เป็นการ
ทํางานเพื่อจัดหมวดหมู่ตามเป้าหมายที่แตกต่างกัน [3]
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เครื่องมื อ
แสดงผลที่ปรับเปลี่ยนระบบการพัฒนาความสามารถที่
สําคัญแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ควรสร้างความมั่นใจ
ในการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม และสภาพแวดล้อมที่สร้าง
แรงบันดาลใจซึ่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มันอาจทําได้โดยการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน การปรับ
ภาระงานให้เข้ากั บสถานการณ์ ในชี วิตจริง กระตุ้นให้
ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณและไตร่ตรองให้สมาชิกใน
กลุ่มปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ กระบวนการปรับปรุง
ความสามารถหลายระดับและเปรียบเทียบกับกิจกรรม
การเรียนรู้ของพวกเขา [4]
การพัฒนาระบบ “แฟ้มสะสมผลงาอิเล็กทรอนิกส์
สํ า หรั บ การนิ เ ทศการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า น
คอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน”
ผู้วิจัยใช้แนวทางของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โดยอาศัยวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบวงจรชีวิต
(SDLC : System Development Life Cycle) ซึ่งประกอบ
ไปด้ วยขั้ นตอนทั้ งหมด 7 ขั้ นตอน ได้ แก่ ขั้ นตอนการ
กําหนดปั ญหา การวิ เคราะห์ ระบบ การออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ และ
การบํารุงรักษา โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการพัฒนา
ระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
ทํางานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ซึ่งทั้งสองส่วนเป็น
โอเพ่นซอสซอฟต์แวร์จึงไม่เสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โปรแกรม [5]
สรุปได้ว่า แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง
เครื่องมือสะสมผลงานตามจุดประสงค์อย่างเป็นระบบ
โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีความสําคัญได้หลากหลาย
รูปแบบและการประเมินผล ตลอดจนการประเมินตนเอง
ที่เน้นการสะท้อนความคิด และใช้การเชื่อมโยงผลงานที่
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ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้เข้าด้วยกัน เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์หรือผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป
โครงสร้างของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนของนักศึกษา
- ข้อมูลส่วนตัว
- บันทึกเวลาการปฏิบัตงิ าน
- บันทึกการทํางาน
- บันทึกการนิเทศ
- ผลคะแนนการฝึกงาน

1

2

ส่วนของครูนิเทศก์
- ข้อมูลส่วนตัวของครูนเิ ทศก์
- ข้อมูลทะเบียนประวัติ
การฝึกงาน
- ข้อมูลบันทึกการฝึกงาน
ของนักศึกษา
- ประเมินการฝึกงาน
ของนักศึกษา
- สรุปผลการฝึกงาน
ของนักศึกษา

ส่วนของเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแล
ส่วนของครูฝึก
3
4
- ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
- ข้อมูลส่วนตัวของครูฝกึ
- ข้อมูลครูทั้งหมด
- ข้อมูลทะเบียนประวัตกิ าร
- ข้อมูลหัวหน้าหน่วยงานผู้ดูแลนักศึกษา
ฝึกงานของนักศึกษา
- ข้อมูลสถานประกอบการ
- ข้อมูลบันทึกการฝึกงาน
- ข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด
ของนักศึกษา
- ข้อมูลลงทะเบียนประวัติฝึกงาน
- ประเมินการฝึกงาน
ของนักศึกษา
ของนักศึกษา
- สรุปผลการฝึกงานของนักศึกษา

รูปที่ 1 โครงสร้างของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
จากรูปที่1 สรุปได้ว่าการพัฒนาระบบ แฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบ
ด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ โครงสร้างของแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ ส่วนของนักศึกษา
ฝึกงาน ส่วนของครูนิเทศก์ ส่วนของครูฝึก และส่วนของ
เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลการฝึกงาน
2.2 เซอร์วิสเอเจนต์ (Service Agent)
ตั วแทนปั ญญาประดิ ษฐ์ คื อ ต้ องมี การนํ าวิ ธี การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural
Language
Processing: NLP) มาใช้ในการทํางาน และ ตัวแทน
ปัญญาประดิษฐ์จะต้องสามารถเรียนรู้แบบพลวัต (Dynamic)
ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป ตัวแทนอัจฉริยะ (Intelligent Agent) สิ่งที่
สามารถรับรู้ (Perceiving) ผ่านการตรวจจับของเซ็นเซอร์
(Sensor) เพื่อให้เกิดการทํางานขึ้น (Acting) และเกิดการ
ตอบโต้ของเอเจนต์ กับสภาพแวดล้อมผ่านทางตัวปฏิบัติ
(Actuators) ระบบตัวแทน (Agent System) คือ สิ่งที่
สามารถรับรู้ (Perceiving) ผ่านการตรวจจับของเซ็นเซอร์
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(Sensor) เพื่อให้เกิดการทํางานขึ้น (Action) และเกิด
การตอบโต้ของเอเจนต์ กั บสภาพแวดล้ อมผ่ านทางตั ว
ปฏิบัติ (Effector) [6]
เอเจนต์สร้างรายงานสรุป (Reporting Agent) มีหน้าที่
สร้างรายงานสาระสําคัญของแต่ละบทความ บทคัดย่อ
บทความที่ย่อแล้ว และระบุระดับข้อแนะนําของรายงาน
สรุป โดยผู้วิจัยปรับจากสรุปจากบทความที่ผู้ใช้เลือกทั้งหมด
ทําการนับจํานวนบทความจําแนกตามระดับที่กําหนด
และปีของบทความแสดงเกณฑ์การจัดระดับข้อแนะนํา
ของการนําบทความไปใช้ของ Precog guideline [7]
สรุปได้ว่า เซอร์วิสเอเจนต์ (Service Agent) คือ
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงนั้นเซอร์วิสเอเจนต์ต้องมีความชาญฉลาดเพียงพอที่จะ
สามารถคัดกรอง แยกแยะ และสืบค้นเนื้อหาส่วนที่ตรง
กับเงื่อนไขที่กําหนดโดยครูซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
รู บริ คส์ ในปั จจุ บั นมี หลั กการพื้ นฐานที่ แข็ งแกร่ งและ
ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายแขนง
เช่น การสืบค้นสารสนเทศ (Information Retrieval)
เครื่องจักรการเรียนรู้ (Learning Machine) เว็บสื่อ
ความหมาย (Semantic Web) และ ออนโทโลยี
(Ontology) เป็นต้น หลักการเหล่านี้จะช่วยพัฒนา
เซอร์วิสเอเจนต์ให้มีความฉลาดมากขึ้น ผิดพลาดน้อยลง
หรือถ้ามีความก้าวหน้ามากขึ้นทางวิชาการในแง่เทคนิค
ใหม่ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเซอร์วิสเอเจนต์ไปถึง
ขั้นปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถประเมินคะแนนแทนครูได้
อย่างถูกต้องเหมือนครูผู้สอนประเมินด้วยตนเอง
2.3 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (Professional
experience training)
2.3.1 ความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในส่วนของการฝึกงาน คือ องค์ประกอบสําคัญในกระบวนการ
ของการศึกษาขั้นสูง เป็นการสร้างทักษะการปฏิบัติงาน
สําหรับมืออาชีพในอนาคต ในการศึกษาระดับสูงทางเทคนิค
การฝึกงานเป็นเครื่องมือที่ช่วยฝึกอบรมผู้ที่จะเป็นวิศวกร
ในอนาคต เพื่อช่ วยให้ เข้ าถึ งตลาดแรงงานอย่างรวดเร็ ว
บูรณาการเข้ากับทีมจริงได้ มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับ
การจั ด การอุ ป กรณ์ แ ละกระบวนการผลิ ต ที่ ทั น สมั ย
นอกเหนือ จากทักษะที่สําคัญหลัก ๆ แล้ว การฝึกงานยัง
ได้ทักษะอื่น ๆ ที่จําเป็นรองลงมา เช่น การสื่อสาร การทํางาน
เป็นทีม และการจัดการ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ [8]
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2.3.2 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในส่วนของการประเมิน มีการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้ ด้าน
แรกประเมินด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และ เอาใจใส่งานที่ได้รับ
มอบหมาย ด้ านที่ สองประเมิ นด้ านทั กษะและผลงาน
ประกอบด้วย ผลงานถูกต้องตามขั้นตอน และเสร็จสิ้น
ภายในกําหนดเวลาด้านทักษะ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา
งานได้ และด้านบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กร
พัฒนาตนเองที่สามการประเมินด้านลักษณะนิสัย คุณธรรม
และจริยธรรม
2.3.3 ขั้นตอนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความสําคัญในอนาคตของ
การศึ กษาขั้ นสู งการสร้ างทั กษะสํ าหรั บการทํ างานใน
อนาคตและเทคนิคการฝึกงานเป็นเครื่องมือสําหรับการ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทํางานกับทีม นอกจากนี้
ทักษะหลักและการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก็มีขั้นตอน
ที่จําเป็น คือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การให้คะแนน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การกําหนดจุดประสงค์การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [9]
3. แฟ้มสะสมงานอัจฉริยะเพื่อการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
แฟ้มสะสมงานอัจฉริยะ จากความหมายของนักวิชาการ
ที่ได้กล่าวมาสรุปได้ว่า แฟ้มสะสมงานอัจฉริยะ หมายถึง
การสะสมผลงานตามจุดประสงค์เข้าสู่ระบบผสมผสาน
ปัญญาประดิษฐ์ โดยเซอร์วิสเอเจนต์ที่มีความชาญฉลาด
เพี ย งพอที่ จ ะสามารถคั ด กรอง แยกแยะและสื บ ค้ น
เนื้อหาส่วนที่ตรงกับเงื่อนไขที่กําหนดโดยอาจารย์ซึ่ง
ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ รู บ ริ ค ส์ จากนั้ น อาจารย์ ทํ า
หน้าที่ประเมินผลงานตามที่เซอร์วิสเอเจนต์ได้ทําการ
แยกแยะผลงานไว้ เมื่อทําการประเมินผลงานเรียบร้อย
เซอร์วิสเอเจนต์ทําหน้าที่รวบรวมคะแนนทั้งหมดและ
แยกแยะสรุปคะแนนและผลการเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
กรอบแนวความคิ ด แฟ้ ม สะสมงานอั จ ฉริ ย ะด้ ว ย
เซอร์วิสเอเจนต์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็น
การนําแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์มารวมกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จึงได้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อนําแฟ้มสะสมงาน
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อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมารวมกับ
เซอร์วิสเอเจนต์ จึงได้แฟ้มสะสมงานอัจฉริยะโดยใช้

เซอร์วิสเอเจนต์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
ได้ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังรูปที2่

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(I. Nuca)

แฟ้มสะสมงานอิเล็ทรอนิกส์
(A. Sawatnatee)

*การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
*การให้คะแนนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
*จุดประสงค์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
*การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
*การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงสร้างของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้
* ส่วนของนักศึกษาฝึกงาน
* ส่วนขอครูนิเทศก์
* ส่วนของครูฝึก
* ส่วนของเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลการฝึกงาน

เซอร์วิสเอเจนต์
(M. A. Bairral)
* เอเจนต์สร้างรายงานสรุป

+
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

+
แฟ้มสะสมงานอัจฉริยะด้วยเซอร์วิสเอเจนต์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รูปที่ 2 กรอบแนวความคิดแฟ้มสะสมงานอัจฉริยะด้วยเซอร์วสิ เอเจนต์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รูปที่ 3 แบบจําลองแฟ้มสะสมงานอัจฉริยะด้วยเซอร์วิสเอเจนต์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2562

จากรูปที่ 3 แบบจําลองแฟ้มสะสมงานอัจฉริยะด้วย
เซอร์วิสเอเจนต์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประกอบ
ด้ ว ยองค์ ป ระกอบหลั ก 5 ส่ ว น คื อ แฟ้ ม สะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) กระบวนการ (Process)
การประเมินผล (Evaluation) และการป้อนกลับข้อมูล
(Feedback) เซอร์วิสเอเจนต์ (Service agent)
3.1 แบบจํ า ลองแฟ้ ม สะสมงานอั จ ฉริ ย ะด้ ว ย
เซอร์ วิ ส เอเจนต์ เ พื่ อ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ดังนี้
3.1.1 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
1) นักศึกษาฝึกงาน (Student) บันทึกข้อมูล
ส่วนตัว สํ าหรั บการแก้ไขข้ อมู ลส่วนตั วของนั กศึ กษา
ฝึกงาน บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน สําหรับการลงบันทึก
เวลาในการฝึกงานของนักศึกษา บันทึกการทํางาน สําหรับ
การบันทึกไฟล์งานที่จะส่งในระหว่างฝึกงาน บันทึกการ
นิเทศ สํ าหรั บการบันทึกเมื่อครู นิเทศก์ เข้ านิ เทศการ
ฝึกงานใน ระบบ และผลคะแนนการฝึกงาน สําหรับให้
นักศึกษาฝึกงานได้ตรวจสอบคะแนนที่ครู
2) ครูนิเทศก์ (Teacher) บันทึกข้อมูลส่วนตัว
สํ าหรั บการแก้ ไขข้ อมู ลส่ วนตั วของครู นิ เทศก์ ข้ อมู ล
ทะเบียนประวัติการฝึกงานของนักศึกษา สําหรับให้ครู
นิ เทศก์ ได้ ตรวจสอบการทํ างานของนั กศึ กษาฝึ กงาน
ข้ อมู ลบั นทึ กการฝึ กงานของนั กศึ กษา สํ าหรั บให้ ครู
นิ เทศก์ ตรวจสอบการทํ างานและการส่ งงานระหว่ าง
ฝึกงานของนักศึกษา ประเมินการฝึกงานของนักศึกษา
สําหรับการประเมินผลรอบสุดท้ายของการฝึกงานของ
นักศึกษา และ สรุปผลการฝึกงานของนักศึกษา สําหรับ
ใช้ในการพิมพ์สรุปผลการฝึกงานของนักศึกษาที่ครูได้ไป
นิเทศการฝึกงานของนักศึกษา
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3) ครูฝึก (Trainer) บันทึกข้อมูลส่วนตัว สําหรับ
การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของครูฝึก ตรวจดูข้อมูลทะเบียน
ประวัติการฝึกงานของนักศึกษา สําหรับตรวจสอบผล
การทํางานของนักศึกษาฝึกงาน ข้อมูลบันทึกการฝึกงาน
ของนักศึกษาสําหรับตรวจสอบการทํางานและการส่ง
งานระหว่างฝึกงานของนักศึกษา และประเมินการฝึกงาน
ของนักศึกษา สําหรับการประเมินผลรอบสุดท้ายของ
การฝึกงานของนักศึกษา
4) เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลการฝึกงาน (System
administrator) บันทึกข้อมูลส่วนตัว สําหรับการแก้ไข
ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลการฝึกงาน ข้อมูล
ครู ทั้ ง หมด สํ า หรั บ ตรวจสอบข้ อ มู ล ของครู นิ เ ทศก์
ตรวจสอบข้อมูลหัวหน้าหน่วยงานผู้ดูแลนักศึกษา หรือ
ครูฝึก ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการ สําหรับจัดการ
ข้ อมู ลสถานที่ ฝึ ก งานของนั ก ศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานที่
นักศึกษาไปฝึกงาน ตรวจสอบ ข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด
สําหรับตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาฝึกงาน บันทึกข้อมูล
ลงทะเบียนประวัติฝึกงานของนักศึกษา สําหรับตรวจสอบ
และทําการบันทึกสถานที่ฝึกงานของนักศึกษากับสถาน
ประกอบการและสรุปผลการฝึกงานของนักศึกษา สําหรับ
พิมพ์สรุปการฝึกงานของนักศึกษาที่ครูเป็นผู้นิเทศการ
ฝึกงาน
3.1.2 กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ส่วน ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1) ข้อมูลนําเข้า (Import data) ประกอบด้วย
จุดประสงค์การฝึกงาน ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน ข้อมูล
ครูนิเทศก์ ข้อมูลครูฝึก ข้อมูลเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลการ
ฝึ ก งาน แผนการฝึ ก งาน หลั ก เกณฑ์ ก ารนิ เ ทศ การ
ฝึกงาน และการประเมินผลการฝึกงาน ในส่วนข้อมูล
นําเข้าหรือส่วนเตรียมความพร้อม ก่อนการฝึกงาน (1)
ขั้นวางแผน ประกอบด้วย การกําหนดแนวทางการฝึกงาน
การวางแผนการนิเทศการส่งงาน และการวางแผนการ
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ใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (2) ขั้นการ
ปฐมนิเทศ ประกอบด้วย การปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา
ก่อนการฝึกงาน การประชุมชี้แจงระเบี ยบ ข้อบั งคั บ
เกณฑ์ที่ใช้ในการฝึกงาน และการแนะนําการใช้ระบบฯ
เพื่อการนิเทศการประเมินผล (3) ขั้นการลงทะเบียน
ประกอบด้วยการลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การลงทะเบียนในระบบฯ การเลือกหน่วยงาน
ในการฝึกงาน และการจัดครูสําหรับการนิเทศการฝึกงาน
2) กระบวนการฝึกงาน (Internship) ประกอบ
ด้วย (1) ขั้นการออกฝึกงาน ประกอบด้วย การส่งตัว
นักศึกษาฝึกงาน ณ สถานประกอบการ และ การแจ้ง
รายละเอียดการฝึกงานโดยครูฝึก(2) ขั้นการนิเทศการ
ฝึกงานขั้นการควบคุมประกอบด้วยการนิเทศการฝึกงาน
แบบปกติ (Face to Face Supervision) การนิเทศการ
ฝึกงานแบบออนไลน์ (Online Supervision) และการใช้
กลุ่มไลน์ (Line)ในการติดต่อสื่อสารกรณีเร่งด่วน (3) ขั้น
การประเมินผล ประกอบด้วยการประเมินผลระหว่าง
ฝึกงาน โดยครูฝึกการประเมินผลระหว่างฝึกงานโดยครู
นิเทศก์การประเมินผลสรุปของครูฝึก และการประเมิน
ผลสรุปโดยครูนิเทศก์
3) สรุปผลการฝึกงาน (Reporting) ประกอบด้วย
ขั้นการจัดกลุ่มข้อมูลการฝึกงานของนักศึกษาโดยเอเจนต์
สรุปงาน ขั้นการให้คะแนนข้อมูลระหว่างการฝึกงาน
ของนักศึกษา และขั้นการสรุปผลการฝึกงานของนักศึกษา
โดยเอเจนต์สรุปงาน
3.1.3 การประเมินผล (Evaluation)
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
1) ประเมินด้านความรู้ (Knowledge)
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง และการเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินด้านทักษะและผลงาน (Skills &
Work) ประกอบด้วย ผลงานถูกต้องตามขัน้ ตอนและ
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เสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
วิเคราะห์และแก้ปัญหางานได้
3) ประเมิ นด้านลักษณะนิ สั ย คุ ณธรรมและ
จริยธรรม (Morality & Ethics) ประกอบด้วย มีความ
ขยันตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ และแต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบ
3.1.4 การป้อนกลับข้อมูล (Feedback)
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 การป้อนกลับข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1) ผลการฝึกงาน (Performance) แจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบมีการรายงานผลการปฏิ บัติงานการ
ฝึกงานของนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
2) คําแนะนํา (Advice) การประมวลผลความ
ก้าวหน้าของนักศึกษาด้วย เซอร์วิสเอเจนต์ส่งผลสะท้อน
กลับเข้าไปในกระบวนการของการฝึกงานให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ
3) ปัญหาอุปสรรค (Issue) รายงานปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างฝึกงาน และแนวทางแก้ปัญหา
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
3.1.5 เอเจนต์สร้างรายงานสรุป (Reporting
agent) เซอร์วิสเอเจนต์ขั้นตอนแรกทําหน้าที่จัดกลุ่ม
ข้อมูลการฝึกงานของนักศึกษาโดยเอเจนต์สรุปงานตาม
เกณฑ์รูบริคส์ ขั้นต่อมาทําการให้คะแนนข้อมูลระหว่าง
การฝึกงานของนักศึกษา และขั้นตอนสุดท้ายทําการ
สรุปผลการฝึกงานของนักศึกษาโดยเอเจนต์สรุปงาน
1) ขั้นการจัดกลุ่มข้อมูลการฝึกงานของนักศึกษา
โดยเอเจนต์สรุปงานตามเกณฑ์รูบริคส์ ประกอบด้วย
การจัดหมวดหมู่ข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษา การ
จัดหมวดหมู่ข้อมูลระหว่างฝึกงานโดยครูฝึก และการจัด
หมวดหมู่ข้อมูลระหว่างฝึกงานโดยครูนิเทศก์
2) ขั้นการให้คะแนนข้อมูลระหว่างการฝึกงาน
ของนักศึกษาตามเกณฑ์รูบริคส์ ประกอบด้วย การให้
คะแนนของครูฝึกระหว่างฝึกงานที่จัดกลุ่มตามลักษณะ

21/1/2563 BE 14:41

271

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2562

ของข้อมูล และการให้คะแนนของครูนิเทศก์ระหว่าง
ฝึกงานที่จัดกลุ่มตามลักษณะของข้อมูล
3) ขั้นการสรุปผลการฝึกงานของนักศึกษาโดย
เอเจนต์สรุปงานตามเกณฑ์รูบริคส์ ประกอบด้วย การ
สรุปผลการประเมินผลของครูฝึก และการสรุปผลการ
ประเมินผลของครูนิเทศก์ ได้ผลลัพธ์ (Output) คือ ผล
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพจากการประมวลผลของ
แฟ้มสะสมงานอัจฉริยะ
4. แนวทางการนํ าแฟ้ มสะสมงานอั จฉริ ยะโดยใช้
เซอร์วิสเอเจนต์ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียม
การก่อนการจัดการแฟ้มสะสมงานอัจฉริยะ เริ่มต้นจาก
การปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาบอกวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกงาน แนวทางในการฝึกงานให้นักศึกษาเตรียมตัวสร้าง
แรงจู งใจและทั ศนคติ ที่ ดี ให้ กั บนั กศึ กษาก่ อนฝึ กงาน
แนะนําการใช้เครื่ องมือที่เกี่ยวข้อง การเก็ บข้อมูลใน
แฟ้มเก็บผลงานอัจฉริยะ เครื่องมือปฏิสัมพันธ์ เครื่องมือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และ แหล่งทรัพยากรออนไลน์
ขั้นตอนที่ 2 การจัดกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มต้นโดยให้นักศึกษาฝึกงานเรียนรู้การปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ โดยศึ ก ษาเนื้ อ หาผ่ า นแฟ้ ม เก็ บ
ผลงานอัจฉริยะที่ได้เตรียมไว้ ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการ
แก้ปัญหา นําข้อมูลที่ได้จากขั้นวางแผนในการแก้ปัญหา
มาลงมือปฏิบัติงาน ดําเนินการแก้ปัญหาจริงๆ โดยการ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม นักศึกษารายงานผลผ่านแฟ้มเก็บ
ผลงานอัจฉริยะเป็นการสะสมผลงานตามจุดประสงค์เข้า
สู่ระบบผสมผสานปัญญาประดิษฐ์ โดยเซอร์วิสเอเจนต์
ที่มีความชาญฉลาดสามารถคัดกรอง แยกแยะ และสืบค้น
เนื้อหาส่วนที่ตรงกับเงื่อนไขที่กําหนดโดยครูนิเทศก์และ
ครูฝึกซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์รูบริคส์ จากนั้นครูนิเทศก์
ทําหน้าที่ประเมินผลงานตามที่เซอร์วิสเอเจนต์ได้ทําการ
แยกแยะผลงานไว้ เมื่อทํางานประเมินผลงานเรียบร้อย
เซอร์วิสเอเจนต์ทําหน้าที่รวบรวมคะแนนทั้งหมดและ
แยกแยะสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
ตามลําดับ
5. สรุป
การจัดทําแฟ้มสะสมงานอัจฉริยะโดยใช้เซอร์วิสเอเจนต์
เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้ในการฝึกงานของ
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นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้การฝึกงานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ครูนิเทศก์สามารถ
ติดตามและประเมิ นผลระหว่ างการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการฝึกปฏิบัติงาน
ของนักศึกษารวดเร็วขึ้น ทั่วถึงมากขึ้น ครูฝึกตรวจสอบ
ผลการทํ างานของนั กศึ กษาฝึ กงานข้ อมู ลบั นทึ กการ
ฝึกงานของนักศึกษาสําหรับตรวจสอบการทํางานได้ทันที
เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลการฝึกงาน ตรวจสอบและทําการ
บันทึกสถานที่ฝึกงานของนักศึกษากับสถานประกอบการ
และสรุปผลการฝึกงานของนักศึกษาร่วมกับเซอร์วิสเอเจนต์
ที่มีความชาญฉลาดสามารถคัดกรอง แยกแยะ และสืบค้น
เนื้อหาส่วนที่ตรงกับเงื่อนไขที่กําหนดโดยครูและต้อง
สอดคล้องกับเกณฑ์รูบริคส์ โดยแฟ้มสะสมงานอัจฉริยะ
ด้วยเซอร์วิสเอเจนต์เพื่อการฝึกประสบการณ์ใช้ในการ
ทบทวนการปฏิบัติงาน ทําหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการฝึกงานที่
เชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเน้นความร่วมมือใน
การจัดการฝึกงาน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสามารถ
นําผลงานที่ได้จากการฝึกงานไปใช้ประกอบการสอบ
สัมภาษณ์ในการศึกษาต่อ และใช้ประกอบการการยื่น
สมัครงานได้ สอดคล้องกับรูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมุ้งเน้นการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) จากข้อเสนอเชิง
นโยบาย เป้ าหมาย ยุ ทธศาสตร์ การผลิ ตและพั ฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านการกําหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผน
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ให้ความสําคัญกับคุณภาพ
ผู้สําเร็จอาชีวศึกษาเป็นสําคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ
ในด้านที่ 3 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเน้นความร่วมมือใน
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน
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