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การพัฒนารูปแบบการประเมินครูพี่เลี้ยง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม
สุเมธ เทศกุล1* อัคครัตน์ พูลกระจ่าง2 และ อร่ามศรี อาภาอดุล3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการประเมินครูพี่เลี้ยง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม 2) พัฒนารูปแบบการประเมินครูพี่เลี้ยง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม และ 3) ประเมินรูปแบบการประเมินครูพี่เลี้ยง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ครูพี่เลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา สาขา
ช่างอุตสาหกรรม จํานวน 295 คน จากการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย โดยเปิดตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาองค์ประกอบการประเมินครูพี่เลี้ยง จํานวนทั้งสิ้น 9 คน เลือกแบบเจาะจง กลุ่มเป้าหมายใน
การพัฒนารูปแบบการประเมินครูพี่เลี้ยง จํานวน 10 คน และกลุ่มเป้าหมายในการประเมินรูปแบบการประเมินครูพี่เลี้ยง
เป็นผู้บริหาร จํานวน 5 คน ครูพี่เลี้ยง จํานวน 5 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 5 คน เลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสํารวจความเห็น แบบประเมินความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา แบบประเมินความเหมาะสมและแบบประเมินความพึงพอใจ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการประเมินครูพี่เลี้ยง
สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม มี 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ (2) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ (3) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2) ได้รูปแบบการประเมิน องค์ประกอบ
ที่ 1 การแลกเปลี่ยนความรู้ มี 5 กิจกรรมบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 การประเมินผลหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี
2 กิจกรรมบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 3 การติดตามผลการประเมินหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี 3 กิจกรรมบ่งชี้
และ 3) ได้ผลจากครูพี่เลี้ยงประเมินตนเอง ส่วนใหญ่ดําเนินการตามกิจกรรมบ่งชี้ทุกข้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูและผู้บริหาร ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง ที่ระดับดีมากทุกด้าน
คําสําคัญ: รูปแบบการประเมินครูพี่เลีย้ ง, การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูในสถานศึกษา, ครูพเี่ ลี้ยง
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The Development of a Mentor Assessment Model for Professional Experiences
Training In the Field of Technician Industry
Sumeth Theskul1* Akkarat Poolkrajang2 and Aramsri Arphaadul3
Abstract
The purpose of this research was to 1) Study the components of the mentor’s assessment for
practicing teacher professional experiences. 2) Develop the mentor’s assessment model for practicing
teacher professional experiences and 3) Assess the mentor’s assessment model for practicing teacher
professional experiences. The simple random sampling of mentor’s assessment on professional
experience in industrial technician schools of 295 mentors. From simple sampling by sample estimation
using krejcie and Morgan. The purposive sampling of the mentor assessment component of 9 persons
and the target group for the development of the assessment model of 10 persons and the target group
for assessing mentor assessment model as the chief executives of 5 persons, mentors 5 persons and
professional practice students 5 persons with in-depth interviews from experts to determine the
assessment components of mentors, opinion survey the content validity evaluation form, the
appropriateness evaluation form and the satisfaction assessment form were used, analyze the data by
frequency Average value percentage and Exploratory Factor Analysis. The results revealed that the
assessment components of the mentors for practicing teacher professional experience in industrial
technician schools in 3 components. (1) Creating a learning plans, (2) Learning management and (3)
Research for learners development. 2)The evaluation model, component 1, Knowledge Sharing with 5
activities indicating. component 2, evaluation after teaching professional experience has 2 activities
indicating and component 3, follow-up of evaluation after professional experience ,there are 3 activities
indicating effective and 3) mentor self-assessment. The most of them proceed according to all
indicative activities. Students practice the professional experience of teachers and administrators; assess
the duties of mentors as an excellence level in all aspects.
Keywords: Mentor’s assessment model for practicing teacher professional experiences, Professional
experience training for teachers in educational institutions, Mentor teachers
Received: March 17, 2020
Revised: May 18, 2020
Accepted: May 23, 2020
_________________________________________
1

Doctoral Degree Student, Doctor of Philosophy Technical Education Faculty of Technical Education,
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
2
Associate Professor of Doctor of Philosophy Program in Technical Education, Faculty of Technical Education,
Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
3
Cooperative advisor of Doctor of Philosophy Program in Technical Education
*
Corresponding Author, Tel. +668 1710 6775 e-mail: sumeth_t@rmutt.ac.th

_20-0823(001-240).indd 47

9/11/2563 BE 17:31

48

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 11 No. 2 May – August, 2020

1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบทําการ
ส่งเสริมและพัฒนา กระบวนการผลิตครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
การเป็ นวิ ชาชี พชั้ นสู ง [1] ส่ งผล ให้ องค์ การวิ ชาชี พผู้
กํากับดูแลสถาบันผลิตครูคือคุรุสภา กําหนดมาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึก ษา ตามหลัก สูต รปริญ ญาทางการศึก ษา
เป็น เวลาไม่น้อ ยกว่า หนึ่ง ปี [2] หรือ เรีย กว่า การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขา
ช่างอุตสาหกรรม เป็นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ. 5 ปี)
มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท ดลองนํ า ทฤษฎี
หลักการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ที่ได้ศึกษามานําไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้
ได้ผลดี อีกทั้งเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะพัฒนาบุคลิกภาพ
เจตคติ และความเจริญงอกงามทางวิชาชีพโดยได้เริ่มต้น
อย่ างถู กต้ องตามแบบอย่ างที่ เหมาะสมจากครู พี่ เลี้ ยง
ดั ง นั้ น การปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึ กษา ได้ กํ าหนด
จุดมุ่งหมายไว้ดังนี้
1) เพื่อให้นัก ศึก ษาได้ฝึก ประสบการณ์วิช าชีพ ครู
ในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยการนํา
หลักการ วิธีการสอน ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน
การสอนที่ได้จากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จริง
2) เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงตามมาตรฐาน
การปฏิบัติตน โดยสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในฐานะที่
เป็นครู สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน เพื่อน
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพครู [3]
ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา หากพิจารณาตามบทบาท
หน้ า ที่ แ ล้ ว จะเป็ น ผู้ ทํ า หน้ า ที่ ดู แ ลแนะนํ า ช่ ว ยเหลื อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดูการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ การสนทนาสะท้อนความคิด พัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้นํา การจัดการ ตลอดจนให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์
แก้ปัญหา ฝึกฝนให้มีความเข้าใจหลักสูตร เข้าใจนักเรียน
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รวมถึงทําการจัดการเรียนรู้ให้ดูเป็นแบบอย่าง ทําหน้าที่
ประสานงานระหว่ างหน่ วยงานของสถานศึ กษาและ
สถาบันผลิตครู นับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญและใกล้ชิด
กับนักศึกษาผู้ทําการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่าง
มากที่สุด
สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาช่างอุตสาหกรรม ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญของกระบวนการผลิตครูวิชาชีพ
เป็ น อย่ า งมากเพราะเป็ น ผู้ ใ กล้ ชิ ด กั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู กํากับดูแลและทําการประเมินผล
นักศึก ษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพี่เ ลี้ย ง จึง มี
บทบาทที่สํา คัญ ต่อ คุณ ลัก ษณะครูที่ พึงประสงค์และ
การรั บรู้ ความสามารถในการสอนของนั กศึ กษาที่ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ [4]
จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พครู ในสถานศึ กษา สาขาช่ าง
อุ ต สาหกรรม พบว่ า มี เ พี ย งคู่ มื อ และแนวทางปฏิ บั ติ
โดยทั่วไปของครูพี่เลี้ยงที่แต่ละสถาบันผลิตครูจัดทําขึ้น
เพื่ อ ประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ข อง
นักศึกษาเท่านั้น ยังไม่พบว่ามีการศึกษาถึงองค์ประกอบ
และข้อ บ่ง ชี้ใ นการประเมิน การปฏิบัติห น้า ที่ข องครู
พี่ เลี้ ยงเพื่ อยื นยั นถึ งความสามารถในการเป็ นครู คู่ คิ ด
ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้วิจัยจึงได้ทํา
การพัฒนารูปแบบการประเมินครูพี่เลี้ยง สําหรับการฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ใ นสถานศึ ก ษา สาขาช่ า ง
อุตสาหกรรม ขึ้นโดยการสังเคราะห์และกําหนดรูปแบบ
ของการประเมินครูพี่เลี้ยงในการทําหน้าที่ดูแลแนะนํา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาช่างอุตสาหกรรม
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบการประเมินผลของ
ครูพี่เลี้ยง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินครูพี่เลี้ยง สําหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม
2.3 ประเมินรูปแบบการประเมินครูพเี่ ลี้ยง สําหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม
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3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 การพัฒนารูปแบบการประเมินครูพี่เลี้ยง สําหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุ ต สาหกรรม ครอบคลุ มเนื้ อหาด้ านการแลกเปลี่ ย น
ความรู้ การประเมินผลหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู และการติดตามผลการประเมินหลังการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ด้านเชิงปริมาณ
1) ประชากรในการวิจัยได้แก่ครูพี่เลี้ยง
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา จํานวนประชากร 1,160 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจั ยได้แก่
ครูพี่เลี้ยง จํานวน 295 คน จากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) [5] ตามตาราง
สําเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)
3.2.2 ด้านเชิงคุณภาพ
1) กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาองค์ประกอบ
การประเมิ น ครู พี่ เ ลี้ ย ง สํ า หรั บ การฝึ ก ประสบการณ์
วิ ชาชี พครู ในสถานศึ กษา สาขาช่ างอุ ตสาหกรรม เป็ น
ผู้บริหาร, หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศ จํานวนทั้งสิ้น 9 คน เลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2) กลุ่มเป้าหมาย ในการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการประเมินครูพี่เลี้ยง สําหรับการ
ฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พครู ในสถานศึ ก ษา สาขาช่ าง
อุตสาหกรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูจํานวน 10 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
3) กลุ่ มเป้ าหมายในการประเมิ นความ
เหมาะสมของคู่มือรูปแบบการประเมินครูพี่เลี้ยง สําหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและด้านการประเมินผล จํานวน 5 คน เลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4) กลุ่ ม เป้ า หมายในการติ ด ตามและ
ประเมินผลการใช้รูปแบบ การประเมินครูพี่เลี้ยงสําหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม จํานวน 15 คน ประกอบด้วยครูพี่เลี้ยงใน
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สถานศึกษา จํานวน 5 คน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ ครู จํ า นวน 5 คนและผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
จํานวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 การศึกษาองค์ประกอบการประเมินครู
พี่ เ ลี้ ย ง สํ า หรั บ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ใน
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน
ดังนี้
1) การศึกษาข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครูพี่เลี้ยงใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
2) การศึกษาหาองค์ประกอบการปฏิบัติงาน
ของครูพเี่ ลี้ยง โดยใช้แบบสอบถาม
3.3.2 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ
โดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้แบบประเมินความเหมาะสม
3.3.3 การพั ฒนาและประเมิ นคู่ มื อรู ปแบบฯ
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) การประเมินคู่มือรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ใช้แบบประเมินความเหมาะสม
2) ทดลองใช้คู่มือรูปแบบใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยง
3.3.4 การประเมินผลการนํารูปแบบไปใช้ทํ า
การประเมินแบบ 360 องศา ใช้แบบสอบถาม สําหรับครู
พี่เลี้ยงประเมินตนเองใช้แบบตรวจสอบรายการ (Check
List) สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูใช้แบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ และสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้แบบมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ
4. วิธีดําเนินการวิจยั
4.1 ศึ กษาองค์ ประกอบ สํ าหรั บสร้ างรู ปแบบการ
ประเมินครูพี่เลี้ยง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม จากเอกสารวิชาการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 9 คน ได้แก่ ผู้บริหาร, หัวหน้าหน่วยงานที่
รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์
นิเทศ
4.2 สํารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบั ติ
หน้าที่ครูพี่เลี้ยง จํานวน 295 คน ในประเด็นการปฏิบัติ
หน้าที่ครูพี่เลี้ยง โดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูล
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ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและไปรษณีย์ ได้ครบ
ทุกฉบับ
4.3 จัดทําร่างรูปแบบการประเมินครูพี่เลี้ยงสําหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม
4.4 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประเมิน
ครู พี่ เลี้ ยง สํ าหรั บการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พครู ใน
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยการสนทนากลุ่ม
(Focus group) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู จํานวน 10 คน
4.5 พัฒนาคู่มือรูปแบบการประเมินครูพี่เลี้ยงสําหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุ ต สาหกรรม จากผลข้ อ มู ล ในขั้ น ตอนที่ 4.4 คู่ มื อ
ประกอบด้ ว ย 1) ข้ อ มู ล เนื้ อ หาการประเมิ น การฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ใ นสถานศึ ก ษา สาขาช่ า ง
อุตสาหกรรม 2) แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม
4.6 ประเมิ น คู่ มื อ รู ป แบบการประเมิ น ครู พี่ เ ลี้ ย ง
สําหรับการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูในสถานศึ กษา
สาขาช่ า งอุ ต สาหกรรม โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและการประเมินผลจํานวน 5 คน
4.7 ทดลองใช้ คู่ มื อรู ปแบบการประเมิ นครู พี่ เลี้ ยง
สําหรับการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูในสถานศึ กษา
สาขาช่างอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขกับ
ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา จํานวน 20 คน ก่อนนําไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
4.8 ติ ดตามผลการนํ ารู ปแบบการประเมิ นการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม
ไปใช้ จริ ง ผู้ วิจั ยติดตามผลจากกลุ่ มเป้ าหมาย จํ านวน
15 คน ประกอบด้วยครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา จํานวน
5 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา
จํานวน 5 คน และผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการ
ประเมิ นความเหมาะสมของรู ป แบบใช้ ค่ าดั ชนี ค วาม
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence)
การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92
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5. ผลการวิจยั
5.1 ผลสํ ารวจความคิ ดเห็ นของครู พี่ เลี้ ยง จํ านวน
295 คน ในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง ใน
สถานศึ ก ษา ได้ ผ ลตามตารางที่ 1 โดยมี เ กณฑ์ ก าร
ประเมิน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 1 ผลสํารวจความเห็นครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
รายการ



S.D.

ขั้นจัดทําแผนการเรียนรู้
-วิเคราะห์รายวิชา
-แผนการจัดการเรียนรู้
-การจัดเตรียมสื่อการสอน
ขั้นการจัดการเรียนรู้
-การนําเข้าสู่บทเรียน
-การสอน
-การสรุปและประเมินผล
ขั้นการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ภาพรวม

4.36
4.30
4.36
4.42
4.45
4.46
4.41
4.47
4.28
4.39

0.68
0.76
0.68
0.61
0.61
0.59
0.64
0.60
0.65
0.64

ระดับ
ความเห็น

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าความเห็นของครูพี่เลี้ยงเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (ܺത = 4.39, S.D = 0.64)
5.2 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลจากแบบสอบถามใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย Kaiser-MeyerOlkin (KMO) และ Bartlett’s ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
5.2.1 องค์ ป ระกอบที่ 1 การจั ด ทํ า แผนการ
เรียนรู้ จากข้อมูลตัวแปรทั้งหมด 10 ตัวแปร ประกอบด้วย
1) คําอธิบายรายวิชา 2) จุดประสงค์รายวิชา 3) การแบ่ง
หน่วยเรียน 4) จุดประสงค์การเรียน 5) ความเหมาะสม
ของเนื้อหา 6) กิจกรรมการเรียน 7) การวัด ประเมินผล
8) สื่อการสอน 9) ความพร้อมของสื่อและ 10) ส่งเสริม
การเรียนรู้ ได้ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม ดังตาราง
ที่ 2
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ที่ 1 การจัดทําแผนการเรียนรู้

KMO and Bartlett’s TEST
Kaiser-Meyer-Olkin Measu. of Sampling Adequacy.
0.932
Bartlett’s TEST of Spher. App. Chi-Square
1103.46
Df
18
Sig.
.00

จากตารางที่ 2 ผลจากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
องค์ประกอบที่ 1 การจัดทําแผนการเรียนรู้ ได้ค่า KMO
เท่ากับ 0.932 ซึ่งมากกว่า 0.50 และเข้าใกล้ค่า 1 สรุปได้
ว่าทุกตัวแปร มีความเหมาะสมในการประเมินผลของครูพี่
เลี้ ย ง สํ า หรั บ การฝึก ประสบการณ์ว ิช าชีพ ครูใ น
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม ส่วนค่า Bartlett’s
TEST มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square =
1103.46 ได้ค่า Significance = 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
หมายความว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน
5.2.2 องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนรู้ จาก
ข้ อ มู ล ตั ว แปรทั้ ง หมด 15 ตั ว แปร ประกอบด้ ว ย 1)
เนื้อหาที่สอน 2) เวลาเหมาะสม 3) ทบทวนความรู้เดิม 4)
นําเข้าสู่บทเรียน 5) สอนเข้าใจง่าย 6) ส่งเสริมการคิด 7)
การสอนสอดคล้องกับเนื้อหา 8) การเสริมแรง 9) สื่อมี
ประสิทธิภาพ 10) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 11) การสรุป
บทเรียนหลากหลาย 12) แบบทดสอบมีประสิทธิภาพ
13) ทดสอบตรงตามวัตถุประสงค์ 14) ผู้เรียนมีส่วนร่วม
การประเมินผลและ 15) มีการตรวจปรับผู้เรียน ได้ผล
การวิเคราะห์ ความเหมาะสม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ที่ 2 การจัดการเรียนรู้
KMO and Bartlett’s TEST
Kaiser-Meyer-Olkin Measu. of Sampling Adequacy.
0.79
Bartlett’s TEST of Spher. App. Chi-Square
1472.36
Df
64
Sig.
.00

จากตารางที่ 3 ผลจากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนรู้ ได้ค่า KMO เท่ากับ
0.79 ซึ่งมากกว่า 0.50 และเข้าใกล้ค่า 1 สรุปได้ว่าทุกตัว
แปรมีความเหมาะสมในการประเมินผลของครูพี่เลี้ยงสําหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม ส่วนค่า Bartlett’s TEST มีการแจกแจง
โดยประมาณแบบ Chi-Square = 1472.36 ได้ ค่ า
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Significance = 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า
ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน
5.2.3 องค์ ประกอบที่ 3 การวิ จั ยเพื่ อพั ฒนา
ผู้เรียน จากข้อมูลตัวแปรทัง้ หมด 4 ตัวแปร ประกอบด้วย
1) กําหนดประเด็นปัญหาน่าสนใจ 2) หัวข้อวิจัยครบถ้วย
3)การวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการวิจัยและ 4) ผลการ
วิจัยสามารนําไปแก้ปัญหาได้ ได้ผลการวิเคราะห์ความ
เหมาะสม ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
KMO and Bartlett’s TEST
Kaiser-Meyer-Olkin Measu. of Sampling Adequacy.
Bartlett’s TEST of Spher. App. Chi-Square
Df
Sig.

0.81
502.75
6
.00

จากตารางที่ 4 ผลจากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
องค์ประกอบที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ได้ค่า KMO
เท่ากับ 0.81 ซึ่งมากกว่า 0.50 และเข้าใกล้ค่า 1 สรุปได้ว่า
ทุกตัวแปร มีความเหมาะสมในการประเมินผลของครู
พี่ เ ลี้ ย ง สํา หรั บ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ใน
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม ส่วนค่า Bartlett’s
TEST มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square =
502.75 ได้ค่า Significance = 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
หมายความว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน
5.3 ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบ การประเมิน
ครูพี่เ ลี้ย ง สํา หรับ การฝึก ประสบการณ์วิช าชีพ ครูใ น
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม
5.3.1 ผลการพัฒนารู ปแบบการประเมินของ
ครูพี่เ ลี้ย ง สํา หรับ การฝึก ประสบการณ์วิช าชีพ ครูใ น
สถานศึ กษา สาขาช่ างอุ ตสาหกรรม ประกอบด้ วย 3
องค์ประกอบ 1) ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge
Sharing) 2) ขั้นการประเมินผลหลังการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู (Evaluation after Teaching Professional
Experience) และ 3) ขั้นการติดตามผลการประเมินหลัง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Follow-up of Evaluation
after Teaching Professional Experience) ดังรูปที่ 1
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินความมเห็นของรูปแบบบ (ต่อ)

รูปที่ 1 รูปแบบการปรระเมินครูพี่เลี้ยง
ย สําหรับการรฝึก
ปประสบการณ์วิวิชาชีพครูในสถานศึกษา สาาขา
ชช่างอุตสาหกรรรม
55.3.2 ผลการปประเมิ นความมเห็ น รู ปแบบกการ
ประเมินครูพี่เลี้ยง สําหรัรับการฝึกประสสบการณ์วิชาชีพพครู
ในสถานศึศึ ก ษา สาขาชช่ า งอุ ต สาหกรรรม ประเมิ น โโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
ญ จํานวน 10 คน
ค ได้ผลตามตตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประเมิมินความเห็นขอองรูปแบบ
รายการ
การประเมินนครูพี่เลี้ยง ควรมี 3 ขัน้ ตอน
ขั้นตอนที1่ การแลกเปลีย่ นคววามรู้
(Knowledgge Sharing)
ขั้นตอนที2่ การประเมินผลหลัลังการ
ฝึกประสบกการณ์ วิชาชีพครู(Evaluation
E
after Teacching Professionaal
Experiencee)
ขั้นตอนที3่ การติดตามผลการรประเมิน
หลังการฝึกปประสบการณ์วิชาชีชีพครู
(Follow-upp of Evaluation after
a
Teaching PProfessional Expperience)
ขั้นตอนการรแลกเปลี่ยนความมรู้ มี
5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่1 การเตรียมความพร้อม
ก่อนสอน
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ระดัดับ
ความเเห็น
4.90 0.30 มากทีที่สุด
5.00 0.00 มากทีที่สุด


S.D.

4.90 0.30 มากทีที่สุด

4.80 0.40 มากทีที่สุด

4.80 0.40 มากทีที่สุด
4.80 0.40 มากทีที่สุด

รายการ



S.D.

ขันตอนที
้น
่2 การให้ขอมู
อ้ ลเนื้อหาก่อนสอนน
ขันตอนที
้น
่3 การสังเกตตระหว่างการสอน
ขันตอนที
้น
่4 การชี้แนะะหลังการสอน
ขันตอนที
้น
่5 การตรวจสอบความก้าวหน้า
หลัลังการสอน
ขันตอนการประเมิ
้น
นผลหลั
ผ งการฝึกประสสบ
การณ์วิชาชีพครู ควรรมี 2 ขั้นตอน
ขันตอนที
้น
่1 การจัดทําแผนการเรี
า
ยนรู้
ขันตอนที
้น
่2 การจัดกาารเรียนรู้
ขันตอนการติ
้น
ดตามผลลการประเมินหลัง
การฝึกประสบการณ์วิวชิ าชีพครู มี
3 ขัข้นตอน
ขันตอนที
้น
่1 การจัดทําแผนการเรี
า
ยนรู้
ขันตอนที
้น
่2 การจัดกาารเรียนรู้
ขันตอนที
้น
่3 การวิจัยเพพื่อพัฒนาผู้เรียน
ภาพรวม

5.00
4.80
4.80
4.90

0.000
0.400
0.400
0.300

ระดับ
ความเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.40 0.499 มากที่สุด
4.90 0.300 มากที่สุด
4.90 0.300 มากที่สุด
4.70 0.466 มากทีส่ ุด
4.80
5.00
5.00
4.84

0.400
0.000
0.000
0.288

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารรางที่ 5 พบว่าคความเห็นของผูผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินเฉลี่ยอยูในระดั
่ใ บมากที่สสุด (ܺത = 4.884, S.D =
0.228)
5.3.3 ผลการประเมิน คู่มือรูปแบบการประเมิน
ครูรูพี่เ ลี้ย ง สํา หรัรับ การฝึก ประะสบการณ์วิชาชีพ ครูใ น
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหก รรม โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การฝึ ก ประสบกการณ์ วิ ช าชี พ คครู แ ละการประเมิ น ผล
น 5 คน ได้ผลตามตารางที
ผ
ที่ 6
จํานวน
ตารางที่ 6 ผลปรระเมินความเหมมาะสมของคู่มอรู
ือ ปแบบ
ระดับความ
เหมาะสม
รูปแบบการประเมิ
ป
นฯ สามารถนําไปใช้ 5.00 0.00 มากที่สุด
ปฏิฏิบัติได้จริง
รูปแบบการประเมิ
ป
นฯ มีประโยชน์ต่อ 4.60 0.49 มากที่สุด
ครูพี่เลี้ยง
รูปแบบการประเมิ
ป
นฯ มีประโยชน์ต่อ 4.60 0.49 มากที่สุด
นักศึ
ก กษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถถานศึกษา
รูปแบบการประเมิ
ป
นฯ มีประโยชน์
4.80 0.40 มากที่สุด
หนน่วยงานรับผิดชอบการฝึก
ปรระสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
เนือหาของคู
้อ
่มือรูปแบบบครบถ้วนครอบ 4.40 0.49 มากที่สุด
คลุลุมการปฏิบัตงิ านขอองครูพี่เลี้ยง
หัวข้
ว อหลัก ข้อข้อย่อย ของแต่ละแบบ 4.80 0.40 มากที่สุด
ปรระเมินครบถ้วนและะครอบคลุมการ
ปฏิฏิบัติหน้าทีข่ องครูพีพ่เี ลี้ยง
ภาพรรวม
4.70 0.37 มากที่สุด
รายกการ



S.D.
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2563

จากตารางที่ 6 พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (ܺത =
4.70, S.D = 0.37)
5.3.4 ผลการทดลองใช้คู่มือรูปแบบการประเมิน
ครู พี่ เลี้ ย ง สํ าหรั บ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พครู ใ น
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม กับครูพี่เลี้ยง จํานวน
20 คน ได้ผลตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลประเมินความพึงพอใจของครูพเี่ ลี้ยงใน
การทดลองใช้รปู แบบ
รายการ
ด้านการจัดการ
1. การลงทะเบียนและการต้อนรับ
2. ระยะเวลาดําเนินโครงการเหมาะสม
3. ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์
4. ความเหมาะสมของสถานที่
ด้านเนื้อหา
1. เนื้อหามีประโยชน์กับการใช้งาน
จริง
2. เอกสารประกอบการสัมมนา
3. มีความรู้และเข้าใจในเรื่อง การ
ประเมินครูพี่เลีย้ งดียิ่งขึ้น
4. ได้แนวทางการพัฒนาการประเมิน
ครูพี่เลี้ยง
5. ความรู้ที่ได้รับครั้งนี้สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม
6. มีความรู้เพิ่มขึน้ หลังจากได้รับการ
ฝึกอบรม
ด้านเทคนิคการอบรม
1. การเตรียมตัวของวิทยากรมีความ
พร้อมในเนื้อหา และตรงต่อเวลา
2. วิทยากรมีเทคนิคในการบรรยาย /
การใช้สื่อ / ภาษาเข้าใจง่าย
เหมาะสม
3. วิทยากรมีความสามารถถ่ายทอด
ความรู้ตามลําดับขั้นตอน และ
ชัดเจน
ภาพรวม



S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.90
4.30
4.90
4.65

0.30
0.46
0.60
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60 0.49

มากที่สุด

4.65 0.48
4.90 0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

4.95 0.22

มากที่สุด

4.90 0.30

มากที่สุด

4.95 0.22

มากที่สุด

4.50 0.50

มากที่สุด

4.45 0.50

มากที่สุด

4.45 0.50

มากที่สุด

4.70 0.42 มากที่สุด

จากตารางที่ 7 พบว่าครูพี่เลี้ยงประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ܺത = 4.70, S.D = 0.42)
5.4 การติดตามผลการนํารูปแบบการประเมินของ
ครู พี่ เลี้ ย ง สํ าหรั บ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พครู ใ น
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรมไปใช้ ประเมินแบบ

_20-0823(001-240).indd 53

360 องศา ผลการประเมินตนเองของครูพี่เลี้ยงใช้แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ได้ผลตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลประเมินตนเองของครูพี่เลี้ยง
รายการ

ดําเนิน ดําเนิน ไม่ได้
การครบ การ ดําเนิน
บางส่วน การ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

แนะนํานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 100
0
0
ให้กับนักเรียนในชั้นเรียน
แนะนํา อธิบายถึงปัญหาที่สําคัญ
80
20
0
ให้คําแนะนําการจัดทําแผนการสอน
80
20
0
แนะนําการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
0
ทุกขั้นตอน
40
60
วางแผน ร่วมกับอาจารย์นิเทศ เพื่อแก้ไข 40
60
0
ปัญหาด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาเสมอ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาสังเกตการสอน
100
0
0
ก่อนปฏิบัติการสอนจริง
แนะนํา แก้ไข การสอนของนักศึกษา
100
0
0
แนะนํา การใช้สื่อการสอน
100
0
0
ตรวจแผนการสอนทุกสัปดาห์พร้อมเขียน
0
80
20
ข้อเสนอแนะล่วงหน้า
ส่งเสริม จุดเด่นของนักศึกษาในการสอน 100
0
0
ระหว่างการสอน เมือ่ มีอุปสรรคได้ทําการ 100
0
0
ช่วยเหลือแก้ไขทันที
ชี้แนะแนวทางแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป 100
0
0
ทําการสรุปผล แนะนําจุดเด่น แก้ไขจุด
0
ด้อย หลังการสอนทุกครั้ง
80
20
บันทึกสรุปหลังการสอนทุกครั้ง
80
20
0
เป็นแบบอย่างในการเป็นครูที่ดี
100
0
0
ผลรวมเฉลีย่
85.30 14.70 0.00

จากตารางที่ 8 พบว่ากิจกรรมบ่งชี้ที่ครูพเี่ ลี้ยงได้
ดําเนินการบางส่วน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 14.70 และครูพี่เลีย้ ง
ได้ดําเนินการตามกิจกรรมบ่งชี้ครบถ้วน ค่าเฉลี่ยร้อยละ
85.30
ผลสํารวจความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อครูพี่เลี้ยงใช้
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ ได้ผล
ตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อครูพี่เลี้ยง
รายการ
แนะนําให้รู้จักกับนักเรียนก่อนทําการสอน
แนะนํา ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างละเอียด
ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดของผู้เรียน สภาพ
ความพร้อมของห้องเรียนโสตทัศนูปกรณ์
ก่อนทําการสอน

ระดับ
 S.D. ความเห็น
3.00 0.00 ดีมาก
3.00 0.00 ดีมาก
2.60 0.50

ดีมาก
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ตารางที่ 9 ผลความเห็นของนักศึกษาที่มตี ่อครูพี่เลี้ยง
(ต่อ)
รายการ
ให้การช่วยเหลือ ชี้แนะ แก้ไขปัญหา
ตลอดเวลาการสอน ทุกครั้ง
ได้รับการชี้แนะ หลังสิ้นสุดการสอน ทุกครั้ง
ได้รับการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ก่อน
การสอน ทุกครั้ง
ได้รับการบันทึกสรุปผล พร้อมข้อเสนอแนะ
หลังการจัดการเรียนรู้ ทุกครั้ง
ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมของ
สถานศึกษา
เมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการจัดการเรียนรู้
ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข ทุกครั้ง
ให้คําปรึกษาในการทําการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ในทุกขั้นตอน
สามารถประสานงานกับอาจารย์นิเทศและ
ผู้บังคับบัญชา ได้อย่างรวดเร็ว
เป็นแบบอย่างของการเป็นครูที่ดี
ผลรวมเฉลีย่

ระดับ
 S.D. ความเห็น
3.00 0.00 ดีมาก
3.00 0.00
2.60 0.50

ดีมาก
ดีมาก

3.00 0.00

ดีมาก

3.00 0.00

ดีมาก

3.00 0.00

ดีมาก

3.00 0.00

ดีมาก

3.00 0.00

ดีมาก

3.00 0.00 ดีมาก
2.95 0.08 ดีมาก

จากตารางที่ 9 พบว่าความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
ครูพี่เลี้ยงมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก (ܺത = 2.95, S.D =
0.08)
ผลสํารวจความเห็นของผู้บริห ารที่มีต่อ ครูพี่เลี้ย ง
ใช้แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้ผล
ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลความเห็นของผู้บริหารที่มีต่อครูพี่เลี้ยง
รายการ
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
เข้าใจกระบวนการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ครูในสถานศึกษา
เอาใจใส่ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา อย่างใกล้ชิด
ทําการบันทึกสรุป ผลการสอนทุกครั้ง
ให้การช่วยเหลือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา อย่างเต็มที่
ส่งเสริม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ครูในสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของสถานศึกษาทุกโอกาส
ส่งเสริม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ครูในสถานศึกษา สามารถแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนอย่างเต็มที่
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ระดับ
 S.D. ความเห็น
5.00 0.00 ดีมาก
4.60 0.50

ดีมาก

4.60 0.50

ดีมาก

4.60 0.50
4.80 0.40

ดีมาก
ดีมาก

4.60 0.50

ดีมาก

4.80 0.40

ดีมาก

ตารางที่ 10 ผลความเห็นของผู้บริหารที่มีต่อครูพี่เลี้ยง
(ต่อ)
รายการ

ระดับ
 S.D. ความเห็น
5.00 0.00 ดีมาก

สามารถประสานงาน ให้ความร่วมมือกับ
อาจารย์นิเทศก์เป็นอย่างดี
สามารถปรับปรุงจุดด้อย ส่งเสริมจุดเด่นของ 4.60 0.50 ดีมาก
นักศึกษาได้อย่างดี
เป็นแบบอย่างของการเป็นครูที่ดี
5.00 0.00 ดีมาก
ผลรวมเฉลีย่
4.76 0.33 ดีมาก

จากตารางที่ 10 พบว่าความเห็นของผู้บริหารทีม่ ีต่อ
ครูพี่เลี้ยงเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (ܺത = 4.76, S.D = 0.33)

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
6.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการประเมินครู
พี่เลี้ยง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถาน
ศึ ก ษา สาขาช่ า งอุ ต สาหกรรม โดยการศึ ก ษาข้ อ มู ล
เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ ดูแลแนะนํานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิ ชาชี พครู จั ดทํ าสรุ ปรายละเอี ยดข้ อมู ล เมื่ อทํ าการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าประเด็นที่สรุปได้จากการ
ศึกษาเอกสารมีความสอดคล้องตรงกับการสัมภาษณ์ ทํา
ให้ได้ข้อสรุปที่แท้จริงว่า องค์ประกอบในการปฏิบัติงาน
ของครูพี่เลี้ยง ซึ่งประกอบด้วย 3 ภารกิจหลักคือ องค์ประกอบ
ด้านการจัดทําแผนการเรียนรู้ องค์ประกอบด้านการจัด
การเรี ยนรู้ และองค์ ประกอบด้ านการวิจั ยเพื่ อพั ฒนา
ผู้เรียน
6.2 ผลการพัฒนารูปแบบฯ จากการสนทนากลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ข้อสรุปในองค์ประกอบการปฏิบัติหน้าที่
ของครูพี่เลี้ยง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1)
การแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อ
นักศึ กษาฝึ กประสบการณ์วิ ชาชีพครูให้มี แนวทางการ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนเป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยมี 5 กิจกรรมบ่งชี้ มีการปฏิบัติควบคู่กับการ
บันทึกผล 2) การประเมินผลหลังการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เป็นการสรุปผลการปฏิบัติการสอนในแต่ละ
ครั้งของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อทบทวน
ถึงแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนสอดรับกับ
ขั้นตอนที่ 1 มี 2 กิจกรรมบ่งชี้คือตรวจสอบว่าเป็นไป
ตามแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้
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ดําเนินการครบถ้วนหรือไม่เพียงไร และ3) การติดตามผล
การประเมินหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นการ
ติดตามผลถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงว่ามี
ความสม่ํ าเสมอในการดู แลนั กศึ กษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ครบถ้วนตามกิจกรรมบ่งชี้ใน 3 กิจกรรมที่
ประกอบด้วย การดําเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการ
เรียนรู้และดูแลให้เป็นไปในขั้นการจัดการเรียนรู้และการ
แนะนําการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
6.3 ผลการติดตามการใช้รูปแบบฯ ดําเนินการใน 3
ส่ วนประกอบด้ วย ครู พี่ เลี้ ยงทํ าการให้ ข้ อมู ลโดยการ
ประเมินตนเองถึงการปฏิบัติตามในกิจกรรมบ่งชี้ ครบถ้วน
หรือไม่ พบว่าการแนะนําการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุก
ขั้นตอน และการวางแผนร่วมกับอาจารย์นิเทศ เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาเสมอครูพี่เลี้ยงส่วนใหญ่
ได้ดําเนินการเพียงบางส่วน เนื่องจากครูพี่เลี้ยงส่วนใหญ่
มีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบจํานวนมาก ทําให้การ
ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในประเด็นนี้ยัง
ทําได้ไม่เต็มที่ จากการสอบถามศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู พบว่าได้ให้ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครูพี่เลี้ยง ที่ระดับ ดีมากทุกด้าน รวมถึงผู้บริหารประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง ที่ระดับดีมากทุกด้าน ใน
การให้ข้อมูลพบว่าแต่ละฝ่ายมีความอิสระต่อกันทําให้ได้
ข้อมูลที่ตรงตามจริง โดยที่ไม่มีความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากครู
พี่เลี้ยงว่าผู้บริหารคอยจับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่อยู่ในความดูแล
ของครูพี่เลี้ยงก็มีความเป็นอิสระต่อการให้ข้อมูลการทํา
หน้าที่ของครูพี่เลี้ยงงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Saiphon and Nampueng [6] ที่ได้สรุปผลการพัฒนา
บทบาทครูพี่เลี้ยงในการส่งเสริมความสามารถด้านการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 3 เป็น
การประเมินติดตามผลใช้การประเมินบทบาทครูพี่เลี้ยง
หลังการพัฒนา จากผู้ประเมิน 3 กลุ่ม ได้แก่ ครูพี่เลี้ยง
ประเมินตนเอง ผู้บริหารประเมินครูพี่เลี้ยง และนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์์วิชาชีพครูประเมินครูพี่เลี้ยง และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Junghan [7] ที่ได้ทําการวิจัยการ
พั ฒนาหลั กสู ตรฝึ กอบรมอาจารย์ พี่ เลี้ ยงนั กศึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่าการประเมินติดตามผล
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การทําหน้าที่ของอาจารย์พี่เลี้ยง จากบุคลากร 3 กลุ่ม
คือ อาจารย์พี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่เป็นผู้บังคับบัญชา และนักศึกษาที่ได้รับการนิเทศ
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 สถาบันผลิตครูควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การประเมินครูพี่เลี้ยง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม
7.2 สถาบันผลิตครูควรทําการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมครูพี่เลี้ยง
7.3 สถาบันผลิตครูควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การประเมินครูพี่เลี้ยง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
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