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การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วาสนา สังข์พมุ่ 1* และ ณมน จีรังสุวรรณ2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร 2) พัฒนาแบบจําลองระบบสารสนเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฯ 3) ประเมินระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ และ4) ประเมินเพื่อ
รับรองระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพครูฯ
การวิจัยครั้ง นี้ เป็นการวิจัยแบบวิจั ยและพัฒนา
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ก ารวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาครู ชั้ น ปี ที่ 5 คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี ที่
ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการสอน 1 จํานวน 247 คน และอาจารย์นิเทศก์ จํานวน 31 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบ
สารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ การวิเคราะห์ การวางแผนหรือการ
กําหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช้และการประเมินผล การเผยแพร่และการบํารุงรักษา 2)
แบบจําลองระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีประสิทธิภาพ และคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 3) การ
ประเมินระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 3.1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษาครูส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 จํานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 95.55 โดยการประเมินผลตามสภาพจริง
จากแบบประเมินด้านคุณลักษณะและการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ด้านสมรรถภาพการสอน ด้าน
แฟ้มสะสมผลงาน และด้านการวิจัยปฏิบัติงานในชั้นเรียน 3.2) ความพึงพอใจของนักศึกษาครู และอาจารย์นิเทศก์ ที่มี
ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศประสบการณ์วิชาชีพครูฯอยู่ในระดับมาก และ 4) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเพื่อรับรอง
ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สถาบันผลิตครูสามารถนําระบบ
สารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯไปใช้ร่วมกับกระบวนการนิเทศซึ่งการออกแบบสอดคล้องกับมาตรฐานการ
ผลิตครูของคุรุสภา
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบจําลองระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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Development of Teacher Field Experience Information Technology System
for Pre-service Teachers, Faculty of Education, Rajabhat Dhonburi University
Wasana Sungpum1* and Namon Jeerungsuwan2
Abstract
The study was designed as a Research and Development (R&D) with the objectives : 1) to
analyze and synthesiz a profession experience information technology system for pre-service
teachers, Faculty of Education, Rajabhat University in Bangkok Metropolitan; 2) to develop a
professional experience information technology system model; 3) to evaluate the a professional
experience information technology system; and 4) to evaluate and verify a professional experience
information technology system. The paticipants used in the study were 247 fifth year pre-service
teachers enrolling in Teaching Practice 1 and 31 supervisors in the field of education. The sample
group was from the Faculty of Education, Dhonburi Rajabhat University. The findings revealed the
following results: The first, the analysis and synthesis of a professional experience information
technology system showed that the system consisted of six elements: analysis, planning/objective
setting, design, development, implementation and evaluation of the system, and publishing and
maintenance. The second results from a professional experience information technology system
model showed that the the quality and effectiveness at the highest level. The third results, the
evaluation of a professional experience information technology system included 3.1) the results
from the pre-service teachers’ teaching practice in schools revealed that more than 90% or 236
the pre-service teachers (95.55%) met the criteria when evaluated against the operations with the
teaching competencies, portfolios and operational research in the class; and 3.2) the pre-service
teachers’ and supervisors’ satisfaction towards a professional experience information technology
system were highly satisfied level. And the fourth result, the experts evaluated and verified a
professional experience information technology system were suitable at the highest level which
can be implemented in the real situation.
Keywords: Professional Experience Information Technology System, professional experience
information technology system model

________________________________________

1

Doctoral Degree Student, Technological Education Department, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University
of Technology North Bangkok
2
Associate Professor, Department of Technical Education Technology, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok
*
Corresponding Author Tel. 08-1355-2314 e-mail: mai_na_@hotmail.com

_17-0780(161-169)19.indd 162

9/2/60 BE 3:02 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

1. บทนํา
การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน ในศตวรรษที่ 21 เป็น
โลกแห่ ง ข้ อมู ลข่ าวสารและเทคโนโลยี เป็ นสั งคมที่ มี
การเชื่ อ มโยงและการเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ ว เป็ น สั ง คมความรู้ และสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้
ส่ งผลให้ ครู ซึ่ งเป็ นบุ คลากรทางการศึ กษาจํ าเป็ นต้ อง
ปรับตัวให้เข้ากับยุคแห่งการเรียนรู้ [1] ซึ่งเป็นไปตามที่
สั ง คมคาดหวั ง และเชื่ อ ว่ า ครู ผู้ ส อนที่ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ เป็นครูมืออาชีพสามารถพัฒนาผู้เรียนเป็น
คนที่ดี เก่ง และมีความสุขสู่การเป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง
ในการพั ฒนาประเทศและสั งคม [2] โดยเฉพาะครู ใน
ศตวรรษที่ 21 ครู ต้ อ งมี ค วามสามารถเชิ ง วิ ช าชี พ มี
ความรู้ ในวิ ชาการทั นต่ อความรู้ ใหม่ ๆที่ เกิ ดขึ้ น ทํ าให้
หลาย ๆ ประเทศเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง การปฏิ รู ป
การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เ พราะระบบการศึ ก ษาจะประสบ
ความสําเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของครูผู้สอน
เป็ นสํ าคั ญ จากผลการวิ จั ยของฝ่ ายฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่ง พบว่า อาจารย์
นิเทศก์มีภาระงานสอน และหน้าที่รับผิดชอบอื่นมาก ทํา
ให้ไม่มีเวลาในการนิเทศ การประสานงานมีความล่าช้า
ทําให้ไม่สามารถติดตามข่าวสารได้ทันเวลา นักศึกษายัง
ไม่เข้าใจในกระบวนการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ขาดความชัดเจนในขั้นตอนและจุดมุ่งหมายของการทํา
วิจัย นั กศึ กษาครูขาดเทคนิ คการจูงใจนักเรี ยนในการ
เรียนการสอน ปัญหาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ไม่
เชื่อมโยงกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระ [3] ซึ่ง
สะท้อนได้ว่าภาพลักษณ์ของการผลิตครูที่ผ่านมายังไม่
อาจตอบสนองความต้องการของสังคมได้ชัดเจน และ
ถึงแม้ว่าคณะครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์ จะแสดง
ความชั ด เจนในเรื่ อ งการเตรี ย มนั ก ศึ ก ษาครู ไ ปฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
วิชาชีพครู แต่ปัญหาที่นักศึกษาครูได้ประสบหรือต้อง
เผชิญนั้นมีมากมายกว่าที่ได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อแก้ไข
เช่น ปัญหาการทํางานร่วมกันระหว่างนักศึกษาครูกับครู
พี่เลี้ยง การวางตัวของนักศึกษาครู ปัญหาการวิจัยในชั้น
เรียน รวมถึงปัญหาที่พบในชั้นเรียน [4] สถาบันผลิตครู
ควรมีระบบการเตรียมความพร้อม และคัดเลือกโรงเรียน
เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และฝึก
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ประสบการณ์ ส อนเป็ น การเฉพาะนํ า ไปสู่ โ รงเรี ย น
“Teacher of Training School”
แนวทางหนึ่ งที่จะส่ งเสริมให้ คณะครุ ศาสตร์หรื อ
คณะศึกษาศาสตร์ ผลิตนักศึกษาครูให้มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของสังคมโดยการนําเทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทสําคัญทางการศึกษา และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดย
ผ่านทางเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ประกอบไป ข้อมูลสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ช่องทางการสื่อสาร การโต้ตอบ
ผ่านเครือข่าย มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กัน ทําให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น [5] ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้เชื่อมโยง
นิยม (Connectivism Theory) คือกระบวนการเชื่อมต่อ
ระหว่างแหล่งข้อมูลที่สําคัญ และการเรียนรู้เกิด ขึ้นจาก
การแสดงความคิดเห็นจากบุคคลที่หลากหลายความรู้มา
รวมกัน และมีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ จนกระทั้งผู้เรียนสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง [6]
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ศึ ก ษาแนวคิ ด
หลักการและทฤษฏีในการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึก
ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ครู เพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรมการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติการสอน
ของนักศึกษาครูให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบสารสนเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาครูคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อพัฒนาแบบจําลองระบบสารสนเทศการฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร
2.3 เพื่อประเมินระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ ครู สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาครู คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
2.3.1 ผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ของนักศึกษาครู
2.3.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาครูอาจารย์
นิ เ ทศก์ ที่ มี ต่ อ การใช้ ง านระบบสารสนเทศการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
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2.4 เพื่ อประเมิ นรั บรองระบบสารสนเทศการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ และแนวคิด
หลักการ ทฤษฏีเชื่อมโยงนิยม ดังรูปที่ 1
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

หลักการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
แบบจําลองระบบ
สารสนเทศ
การฝึกประสบการณ์

แนวคิด หลักการ
ทฤษฏีเชื่อมโยงนิยม

ประเมินระบบสารสนเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ
- ผลการปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาครู
- ความพึงพอใจของนักศึกษาครู
และอาจารย์นิเทศก์ ที่มีต่อการ
ใช้งานระบบสารสนเทศฯ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
4. ระเบียบวิธีวิจัย
การพั ฒนาระบบสารสนเทศการฝึ กประสบการณ์
วิ ช าชี พ ครู สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาครู คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ พั ฒ นากรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย และวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู พร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการสอน
ในสถาบันอุดมศึกษา/เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า
10 ปี ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบการพัฒนา
ระบบสารสนเทศฯ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาแบบจําลองระบบสารสนเทศการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ ตามองค์ประกอบของระบบ
ที่ พั ฒนาขึ้ นในขั้ นตอนที่ 1 ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบ พร้ อ มทั้ ง ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ประสบการณ์ ด้ า น
คอมพิ วเตอร์ /เทคโนโลยี การศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 10 ปี
ประเมินประสิทธิภาพ และนําไปทดลองใช้กับกลุ่มย่อย
ขั้ น ตอนที่ 3 ประเมิ น ระบบสารสนเทศการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูฯ จากการประเมินผลการปฏิบัติ
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การสอนของนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษา
ครูและอาจารย์นเิ ทศก์ ที่มีตอ่ การใช้งานระบบสารสนเทศฯ
กลุ่มเป้าหมาย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยเก็บข้อมูลจาก
- นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ทุกสาขาวิชาที่ลงทะเบียน
รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึ กษา 1 จํานวน
247 คน 42 โรงเรียน
- อาจารย์นิเทศก์ ที่มีประสบการณ์ในการนิเทศ 1 ปี
ขึ้นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา จํานวน 31 คน
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินเพื่อรับรองระบบสารสนเทศการ
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ครู โดยการประเมิ น ผลจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู /ด้านเทคโนโลยีการศึกษา /ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศ และมีประสบการณ์ใน
การสอนในสถาบันอุดมศึกษา/เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่
น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 17 ท่าน
5. ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้งนํามาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ โดยใช้
วิธีการคิดเชิงระบบ (Systematic Approach)
ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 องค์ประกอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
จากรูปที่ 2 สามารถอธิบายกระบวนการทํางานได้ดังนี้
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การสังเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า องค์ ประกอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ มี
กระบวนการทํางานแบบวงจร และสามารถตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน เช่น การวิเคราะห์ และการปรับวัตถุประสงค์
เกิดขึ้นได้เกือบตลอดขั้นตอนการสร้างสื่อในระบบสารสนเทศ

165

ขณะเดี ยวกั นการออกแบบก็สามารถทํ าควบคู่ กั บการ
สร้างสื่อในระบบสารสนเทศได้ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบ
ได้มาพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู สําหรับนั กศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏในกรุงเทพมหานครดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ฯ
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จากรู ป ที่ 3 การพั ฒ นาระบบสารสนเทศการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ฯ มี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
(1) การวิเคราะห์ ได้แก่ มาตรฐานการฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ ครู ความต้ อ งการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาครู
องค์ ประกอบระบบสารสนเทศ และแนวคิ ด หลั กการ
ทฤษฏี (2) การวางแผนหรื อการกํ าหนดวั ตถุ ประสงค์
ได้แก่ กิจกรรมการนิเทศ กระบวน การเรียนรู้,เนื้อหาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการวัดและการประเมินผล
(3) การออกแบบ เพื่อใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือนักศึกษา
ครูชั้นปีที่ 5 ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการสอน 1 และ
อาจารย์นิเทศก์ ที่มีประสบการณ์นิเทศ 1 ปีขึ้นไป ตาม
เกณฑ์ ของคุ รุ สภา การออกแบบสื่ อ โดยใช้ โปรแกรม
Adobe Flash cc /Adobe Photoshop cc /Adobe
illustrator cc /Adobe Dreamweaver cc / Social
Network / Databased : Microsoft Access 2007 ใช้
สร้างฐานข้อมูลของระบบด้วยภาษา ASP กระบวนการ
เรียนรู้ออกแบบจากหลักการแนวคิด/ทฤษฏีเชื่อมโยง
นิยมประกอบด้วย คลังความรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้
ผู้รู้ให้คําแนะนํา การติดต่อสื่อสาร และการประเมินผล
เนื้อหา (4) การพัฒนาระบบสารเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูฯ โดยการเรียนรู้และการนิเทศผ่าน http://
imai-edu.com
ผู้ ใ ช้ ระบบ ได้ แก่ ผู้ ดู แลระบบ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ นั ก ศึ ก ษาครู และอาจารย์ นิ เ ทศก์ ซึ่ ง ได้
ออกแบบตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น กิจกรรมในห้องนิเทศ
ประกอบด้ วย การแจ้ ง ข่ าวสาร การส่ ง ข้ อความ การ
สนทนา และการประเมินผลนักศึกษาครูผ่านระบบฯซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานของคุรุสภา (5) การนําไปใช้และ
การประเมินผล ได้แก่55การประเมินผลการทดลองใช้
โดยนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศก์ และการประเมินผลจาก
ผู้เชี่ยวชาญ (6) การเผยแพร่และการบํารุงรักษา ได้แก่
การจัดอบรมให้กับนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศก์ โดยทุก
ขั้นตอนมีการประเมินผลอย่างเป็นทางการ และอย่างไม่
เป็ นทางการ สามารถตรวจสอบการดํ าเนิ นงานได้ ทุ ก
ขั้ นตอน เพื่ อพั ฒนาระบบสารสนเทศผลการประเมิ น
ความสอดคล้ อ งเหมาะสมขององค์ ป ระกอบให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ดั ง
ตารางที่ 1

_17-0780(161-169)19.indd 166

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้องเหมาะสม
ด้านองค์ประกอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ
รายการประเมิน
1. การวิเคราะห์
2. การวางแผน/กําหนด
วัตถุประสงค์
3. การออกแบบ
4. การพัฒนา
5. การนําไปใช้และการ
ประเมินผล
6. การเผยแพร่ และการ
บํารุงรักษา

ผล
ประเมิน
4.83 .40 มากที่สุด
x

S.D.

4.83 .40 มากที่สุด
4.83 .40 มากที่สุด
4.83 .40 มากที่สุด
5.00 .00 มากที่สุด
5.00 .00 มากที่สุด
รวม 4.81 .32 มากที่สุด

จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสม
ด้านองค์ประกอบหลักของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาครู
จํ า นวน 6 องค์ ป ระกอบ ในภาพรวมพบว่ า มี ค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.81, S.D. = 0.32)
จึงสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู นี้มีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะนําไปใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5.2 ขั้ นตอนที่ 2 ผลการพั ฒนาแบบจํา ลองระบบ
สารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีจุดเด่นใน
การเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมระหว่ า งบุ ค คล ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
สังคมออนไลน์ และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เป็นแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ (1) คลังความรู้ ประกอบไป
ด้วย การวางแผนการจัดการเรียนรู้, ทักษะและเทคนิค
การสอน, การวัดและการประเมินผล และการวิจัยเพื่อ
การเรี ย นรู้ (2) การสื่ อ สาร ประกอบไปด้ ว ย การส่ ง
ข้อความ, การสนทนา, ข่าวการนิเทศ และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่
ฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์, โรงเรียน
เครือข่าย, ดาวโหลดเอกสาร โดยมีผลการประเมิน
คุ ณ ภาพแบบจํ า ล องระบบส ารส นเทศการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพแบบจําลองระบบ
สารสนเทศฯ
รายการประเมิน

x

S.D.

องค์ประกอบพื้นฐานของแบบจําลองระบบสารสนเทศ
1. มีสัมพันธ์ตามกระบวนการฝึก
4.73 .40
ประสบการณ์วิชาชีพครู
2. มีความครอบคลุมตามหลักการ
พัฒนาระบบฯ และกิจกรรม
4.57 .02
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3. มีความสอดคล้องกับกระบวนการใน
4.73 .40
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4. เนื้อหาสอดคล้องกับบริบทการ
4.73 .41
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5. มีช่องทางการสื่อสารที่ หลากหลาย 4.73 .41
6. มีการประเมินผลการปฏิบัติ
4.73 .41
การสอนในสถานศึกษา
7. มีความสอดคล้องกับกระบวน
4.73 .41
การเรียนรู้ทฤษฏีเชื่อมโยงนิยม
8. มีแหล่งการเรียนรู้ และจัดสภาพ
5.00 .00
แวดล้อมตามทฤษฏีเชื่อมโยงนิยม
9. มีเทคโนโลยีและเครื่องมือสนับสนุน
5.00 .00
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
10. สามารถนําไปใช้ในกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูตาม
5.00 .00
มาตรฐานของได้
รวม 4.57 .50

ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม

จํานวน
นักศึกษา

จํานวนที่
ผ่านเกณฑ์

มาก
ที่สุด

1. คณิตศาสตร์
2. คอมพิวเตอร์ศึกษา
3. วิทยาศาสตร์
4. ภาษาไทย
5. สังคมศึกษา
รวม

72
34
36
48
57
247

69
31
36
44
56
236

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

จากตารางที่ 2 คุณภาพแบบจําลองระบบสารสนเทศฯ
ในภาพรวม พบว่าฯมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57
5.3 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินระบบสารสนเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูฯ โดยมีผลการประเมินใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
ผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู
โดยการเปรียบเทียบคะแนนกับเกณฑ์การประเมินผลของ
ทางมหาวิทยาลัย 90 คะแนน โดยการประเมินผลตาม
สภาพจริงของอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง โดยแบ่ง
แบบประเมินออกเป็น 5 ด้านดังนี้ (1) ด้านคุณลักษณะ
และการปฏิบัติงานของนักศึกษา (2) ด้านการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ครูของนักศึกษา (3) ด้านสมรรถภาพการสอน
ของนักศึกษา (4) ด้านแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา
และ (5) ด้านการวิจัยปฏิบัติงานในชั้นเรียน โดยผลการ
วิเคราะห์การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครู จากการ
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ประเมินผลตามสภาพจริงของอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่
เลี้ยงหลังการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศดังตารางที่
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาของนักศึกษาครูฯ
สาขาวิชา

ดีเยี่ยม

167

จํานวนที่
ไม่ผ่าน
เกณฑ์
3
3
4
1
11

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การปฏิบัติ
การสอนในสถานศึ กษาของนั กศึ กษาครู ในภาพรวม
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 จํานวน
236 คน คิดเป็นร้อยละ 95.55โดยเรียงลําดับได้ดังนี้ (1)
สาขาคณิ ต ศาสตร์ มี นั ก ศึ ก ษาผ่ า นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 90
จํ านวน 69 คน (2) สาขาสั งคมศึ กษามี นั กศึ กษาผ่ าน
เกณฑ์ร้อยละ 90 จํานวน 56 คน และ (3) สาขาภาษา
ไทยมี นั กศึ กษาผ่ านเกณฑ์ ร้ อยละ 90 จํ านวน 44 คน
ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึ ก ษามี 5 ด้ า น สํ า หรั บ สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ ทั้งหมดนั้น เพราะนักศึกษามีการ
ติดตามงานกับอาจารย์นิเทศ และครูพี่เลี้ยงอย่างสม่ําเสมอ
สามารถจัดกิจกรรมการสอนและปรับตัวเข้ากับสภาพ
แวดล้อม ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้คะแนนการประเมิน
ผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา
ครูและอาจารย์นิเทศก์ที่มีต่อการใช้งานระบบฯ
รายการประเมิน
1. ด้านการใช้งานระบบ
สารสนเทศฯ
2. ด้านกิจกรรมคลังความรู้
3. ด้านการติดต่อสื่อสาร
4. ด้านกิจกรรมการนิเทศ
5. ด้านการควบคุมดําเนินการ
6. ด้านกิจกรรม
รวม

x

S.D.

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

4.32

.38

มาก

4.32
4.44
4.27
4.41
4.33
4.35

.38
.47
.47
.39
.42
.34

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 4 พบว่า มีระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.35, S.D. = 0.34)
5.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินเพื่อรับรองระบบ
สารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผลการประเมิ น รั บ รองระบบสารสนเทศการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ชาชีพครูของผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ทั้ง 17 ท่ าน
พบว่าระบบสารเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.79 สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น สามารถ
นํ าไปใช้ ได้ จริ ง และเกิ ดประโยชน์ ต่ อกระบวนการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
6. อภิปรายผล
จากขัน้ ตอนการสังเคราะห์ระบบสารสนเทศการฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครูฯผู้วิจยั สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
6.1 การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับการสังเคราะห์ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 6
องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา [7] ได้
กล่าวถึง การออกแบบเชิงระบบว่า หากเริ่มต้นพัฒนา
จากขั้นการวิเคราะห์สภาพเป็นจริง จะนํามาสู่การศึกษา
ความต้ อ งการ และจุ ด บกพร่ อ งต่ า ง ๆ เพื่ อ การระบุ
เป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
การพัฒนาครูผู้สอนเป็นสิ่งสําคัญ โดยเน้นที่การพัฒนาครู
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
6.2 การพัฒนาแบบจําลองระบบสารสนเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูฯ เป็นกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย
6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่(1) การวิเคราะห์ ประกอบไป
(2) การวางแผน หรือการกําหนดวัตถุประสงค์ (3) การ
ออกแบบ (4) การพัฒนา (5) การนําไปใช้ และการประเมิน
ผล (6) การเผยแพร่ และการบํารุงรักษา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Capron and Jonhson [8] ที่สะท้อนการ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาครู เพื่ อ ช่ ว ยเติ ม เต็ ม
ศั กยภาพในการนิ เทศของอาจารย์ นิ เทศก์ และ เสริ ม
ศักยภาพในการปฏิบัติสอนของนักศึกษาครู ที่เป็นกําลัง
สําคัญของชาติให้มีประสิทธิภาพต่อไป
6.3 การประเมินระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาครูฯ
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6.3.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษาครู โดยการเปรียบเทียบคะแนนกับเกณฑ์การ
ประเมิ นผลของทางมหาวิ ทยาลั ย 90 คะแนน พบว่ า
นั ก ศึ ก ษาครู ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ค ะแนนในแต่ ล ะด้ า นสู ง กว่ า
เกณฑ์ร้อยละ 90 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จํานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 95.55 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุทธิพงศ์ [3] ที่พบว่า นักศึกษาครูต้องแม่นยํา
ในเนื้อหาการสอน มีเทคนิคและวิธีการสอนที่จูงใจหรือ
เร้ าความสนใจของนั กเรี ยน เข้ าใจหลั กการสอนและ
ทฤษฏี การสอน สามารถ จั ดกิ จกรรมการสอนเพื่ อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของตนเองตามลักษณะของนักเรียนที่จะสอน เพื่อส่งเสริม
กระบวนการผลิตนักศึกษาครูให้มีคุณภาพมากขึ้น
6.3.2 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาครู
และอาจารย์นิเทศก์ ที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาพรวมทั้งหมดพบว่า
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัย
เห็นได้ว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศในการฝึกประสบการณ์
วิชาชี พครู ทํ าให้ เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้ กิ จกรรมการ
นิเทศระหว่างนักศึกษาครู และอาจารย์นิเทศก์สอดคล้อง
กับแนวคิดของ บุปผชาติ [9] ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ให้ความสําคัญในการใช้เทคโนโลยีการ
เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความสนใจของนักเรียน และ
พัฒนากระบวนการนิเทศ [10] และ [11] โดยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งทําให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกัน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ทําให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ส่งผลต่อการพัฒนากระบวน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีคุณภาพ สถาบันผลิต
ครู สามารถนํ าระบบสารสนเทศการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูไปใช้ในกระบวนการนิเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ
เกณฑ์การรับรองตามมาตรฐานการผลิตของคุรุสภา
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