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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 
SDLC) โดยใช้เครื่องมือโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache โปรแกรมภาษา PHP โปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล PHPMyAdmin  (โปรแกรมช่วยจัดการกับฐานข้อมูล MySQL) โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ Joomla 
และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL จากนั้นใช้ต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 74 คน ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ จ านวน 10 คน ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 10 คน ได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 จ านวน 54 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่าง
ง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ผลการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิจัยพบว่า  

1. ผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์  จะแบ่งเป็น  3 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มอาจารย์นิเทศก์ กลุ่มครู
พ่ีเลี้ยง และกลุ่มนักศึกษา เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก จะมีเมนูการใช้งาน 5 เมนู ได้แก่ หน้าแรก คู่มือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกาศคณะฯ กระดานสนทนา และติดต่อเรา  การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ ได้แบ่งการท างานออกเป็น 4 ระบบ คือ จัดการข้อมูลสมาชิก กระดานสนทนา การให้คะแนน 
และรายงานผลการประเมิน มีประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.78 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 

2. ความพึงพอใจในภาพรวมของอาจารย์นิเทศก์ อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.73 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 ความพึงพอใจในภาพรวมของครูพ่ีเลี้ยง อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 และความพึงพอใจใน
ภาพรวมของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62  
ท าให้ได้ต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์และพันธกิจ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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The purposes of this research are: 1) to identify application program 

development for teachers’ professional experience training evaluation: a case study 
of Faculty of Education, Silpakorn University, and 2) to evaluate users’ satisfaction of 
the application. Application program development for evaluation of teacher s’ 
professional experience training, uses System Development of Life Cycle (SDLC) for 
system development and uses Apache server program, PHP language, PHPMyAdmin 
database management, Joomla web site program and MySQL. The application 
program prototype is evaluated by random seventy-four persons which are ten 
lecturers,  ten teachers and fifty-four fifth year undergraduate students.  The research 
tools are the interview form, application program for teachers’ professional 
experience training evaluation and satisfaction questionnaire. The statistics which 
used to analyze the data are mean and standard deviation.  

The results of application program development for teachers’ professional 
experience training evaluation: a case study of Faculty of Education, Silpakorn University 
reveals that  

1. Users of application program are divided into 3 groups which are lecturers, 
teachers and students. When you login to main website, there are 5 menus which are 
the first page, handbook of teachers’ professional experience training, announcements of 
Faculty of Education, web board and contact us. The application program development 
have 4 systems which are data management of members, web board, marking and 
report evaluation. It has the efficiency in the highest level. It has mean value of 4.78 
and standard deviation value of 0.35. 

2. Satisfaction evaluation of overview application program by lecturers also 
are in the highest satisfaction evaluation with mean value of 4.73 and standard 
deviation value of 0.42, teachers satisfaction evaluation is in the highest level with  
mean value of 4.56 and standard deviation value of 0.53 and students satisfaction 
evaluation is in high level with mean value of 4.13 and standard deviation value of 
0.62, so this research would be the application program prototype for teachers’ 
professional experience training to support strategic and mission of Faculty of Education, 
Silpakorn University. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ระบุเป้าหมายเมื่อ

สิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้
และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา 
บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550: 1) ซึ่งจากกรอบแผนดังกล่าว ได้ระบุถึงการพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม โดยในแวดวงการศึกษาปัจจุบัน ล้วนมีความ
ใกล้ชิดกับระบบสารสนเทศท้ังสิ้น เนื่องจากระบบสารสนเทศ สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน
กระบวนการการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ช่วยตัดสินใจให้กับผู้บริหาร และ
สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางด้านการศึกษา ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก นั่นหมายความว่า 
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร โอกาสในการเรียนรู้จากท่ัวโลก และการสื่อสารในยุคแห่งข่าวสารที่ไร้พรมแดนมีความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพส่งถึงมือผู้รับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและเวลาใดด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
โดยอาศัยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้ชีวิตของคน
ในสังคมยุคนี้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างไร้ขอบเขต โดยอาจจะเรียกสังคมนี้ได้ว่าเป็น “สังคม
อิเล็กทรอนิกส์” หรือ “ชุมชนอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งจัดเป็นส่วนประกอบอันส าคัญต่อความส าเร็จของ
องค์กรในยุคปัจจุบันเลยทีเดียว  

ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ (2557: 1) กล่าวว่า ในปี 2556 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จ านวน 
18.3 ล้านคน และจะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ (2553: 11) กล่าวถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เช่น การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารจัดการ ตลอดจนการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตก็ก่อให้เกิดกิจกรรมและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเพ่ิมคุณค่าแห่งคุณภาพชีวิตด้วย การน าไอซีทีมาใช้ในวงการต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการศึกษาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญในการใช้เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษา อันส่งผลให้มีการเปลี่ยนบทบาทและเปลี่ยนรูปลักษณ์ของสถานศึกษา ทั้งนี้ เพ่ื อให้
เหมาะสมกับการใช้ไอซีทีรวมถึงบูรณาการไอซีทีในงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมสัมฤทธิ์ผลในการท างานอีกด้วย 
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ซึ่งจะสามารถตอบสนองให้เป็นไปตามที่กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554: 1-2) ก าหนดแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554 – 2556 ที่ได้ก าหนด
พันธกิจข้อหนึ่ง คือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
การศึกษาสาธารณะ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ที่ว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2513 เปิดเป็นคณะ
วิชาที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาล าดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดสอนนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยมี ฯพณฯ 
ศาสตราจารย์  มล.ปิ่น  มาลากุล  ซ่ึงด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะน้ัน   เป็น
ผู้รักษาการคณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศใน
วิชาชีพระดับสากล เป็นผู้น าในการพัฒนาบุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะฯ  ให้เป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นน าที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม พัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพครูผู้สอน ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ระยะแรกท่ีเปิดสอนมี 4 สาขาวิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ มี
นักศึกษารุ่นที่ 1 รวม 31 คน พ.ศ. 2514 ได้ท าการแบ่งส่วนราชการตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
และท าการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร  ตามประกาศลงวันที่  29 มกราคม พ.ศ. 
2514 ภายในคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการ คือ 1) ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  2) ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน 3) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 4) ภาควิชาการบริหารและการนิเทศ
การศึกษา และ 5) ส านักงานเลขานุการ พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเพ่ิมคุณวุฒิ 
และพัฒนาความรู้ และทักษะการสอนให้แก่ครูประจ าการในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ สภามหาวิทยาลัย
จึงอนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาบุคคลภายนอก (ภาคพิเศษ) เข้ามาศึกษา
ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  
 ปรัชญาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  กล่าวคือ องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
ด้านการศึกษา  (Excellent Educational Organization) ค าขวัญ คือ สร้างสรรค์ ทันสมัย ใส่ใจสังคม 
อุดมความรู้ เชิดชูคุณธรรม อัตลักษณ์ คือ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ปณิธาน คือ ผลิต
บัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ การวิจัย 
นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม วิสัยทัศน์ คือ 
เป็นสถาบันชั้นน าที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษา  (Excellent Educational Organization : EEO)  การ
ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา การวิจัยตลอดจนให้บริการทางการศึกษาได้ อย่าง
ครอบคลุมทุกด้านในระดับสากล พันธกิจ ประกอบด้วย 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2) ส่งเสริมความเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้
ด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา 3) อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยไปสู่
ประชาคมท้ังในระดับภูมิภาคและระดับสากล 4) ให้บริการวิชาการด้านศึกษาศาสตร์และด้านอ่ืน ๆ ที่



 
 

3 
 

 
 

 

เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพ่ือสังคม และ 5) จัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 2) เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรม
ทางการศึกษา 3) เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยไปสู่ประชาคมทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับสากล 4) เพ่ือให้บริการวิชาการด้านศึกษาศาสตร์และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้เพ่ือสังคม และ 5) เพ่ือจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะศึกษาศาสตร์, 2556: 1-2) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตทาง
การศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพครูผู้สอน ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ในการผลิตครูให้มี
คุณภาพพึงประสงค์ นอกจากการเรียนรู้จากทฤษฎีแล้ว จ าเป็นจะต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึกนักศึกษาในหลักสูตรผลิตบัณฑิตทางการศึกษา และมุ่งให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติภารกิจอันเป็นวิชาชีพของครูทั้งมวล โดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องให้ค าแนะน า ดูแล ก ากับอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ และมีโอกาสพัฒนาตนทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพครู และบุคลิกภาพ อันจะ
น าไปสู่การเป็นครูที่มีคุณภาพตามปณิธานของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความเหมาะสม
ส าหรับการเป็นครู เน้นให้เป็นคนดี มีศรัทธาต่อวิชาชีพ และที่ส าคัญคือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
โดยฝึกทักษะส าหรับการเป็นครู (สู่เส้นทางอาชีพ) อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้นักศึกษาจะ
ได้รับประสบการณ์ทั้งทางด้านการสอน การวิจัย การท าโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู ตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ได้กล่าวถึง มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการ
สอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ 1) การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน และ 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (คุรุสภา, 2556: 3) 

การประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของการจัด
การศึกษา  การส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยังสถานศึกษาต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่
ก าหนด อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง จะมีการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานสอน ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน ด้านการพัฒนาตน และด้าน
งานพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งตามน้ าหนักของภารกิจแต่ละ
ด้าน การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ช่วงที่เป็นครูใหม่ ช่วงที่เป็นครูประจ าการ และช่วง
พัฒนาวิชาชีพ ผู้ประเมินประกอบด้วย อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง ท าหน้าที่ประเมินภารกิจของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้ง 4 ด้าน โดยมีน้ าหนักของค่าคะแนนแตกต่างกันไปตามบทบาท
และสถานะของผู้ประเมิน โดยผู้ประเมิน (อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง) ด าเนินการประเมินตาม
ระยะเวลาของการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะละ 1 ครั้ง คือ ครูใหม่ สัปดาห์ที่ 2-4 ครู
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ประจ าการ สัปดาห์ที่ 5-12 และพัฒนาวิชาชีพ สัปดาห์ที่ 13-17 ดังนั้น อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง
จะต้องประเมินผลนักศึกษาคนละ 3 ครั้ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะศกึษาศาสตร์, 2556: 20) 

ผู้วิจัยพบว่า จากการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เกิดปัญหาเป็นประจ าทุกภาค
การศึกษา คือ การจัดเตรียมแบบฟอร์มประเมินผลให้นักศึกษาแต่ละห้อง ซึ่งต้องแยกเป็นรายวิชา   
ชั้นเรียน รวมถึงการเก็บรวบรวมแบบฟอร์ม ซึ่งต้องใช้บุคลากรเพ่ิม รูปแบบการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยงในแต่ละครั้ง อยู่ในรูปแบบการประเมินผล
ด้วยเอกสาร และส่งรายละเอียดการประเมินผลให้กับเจ้าหน้าที่ท าการจัดเก็บข้อมูลลงในชุดโปรแกรม
ส าเร็จรูป (Microsoft Office) ที่มีอยู่มากทั้งข้อมูลเก่าและใหม่ มีการรวบรวมข้อมูลคะแนนที่ได้ตาม
แบบฟอร์มประเมินผล น ามาหาค่าเฉลี่ยและจัดท ารายงานสรุปในภาพรวมเสนอกลับไปยังบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารข้อมูลระหว่างคีย์ข้อมูลที่มีอยู่ และอาจารย์
นิเทศก์จะต้องรอรายงานผลจากเจ้าหน้าที่ที่ท าการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น ถึงจะทราบผลของการ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคการศึกษานั้น ๆ 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน าความสามารถของคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ซึ่งจะช่วยให้เป็นระบบ และลดภาระงานด้านการจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์ม การจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือประมวลผล และให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง มีความเป็นปัจจุบันของข้อมูล มีความ
รวดเร็วในการรับส่งข้อมูล เนื่องจากสามารถเข้าไปดูผลการประเมินผลได้ทุกที่ทุกเวลาจากโปรแกรม
ประยุกตด์ังกล่าว อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของอาจารย์นิเทศก์ เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากผลการประเมิน รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน  ตลอดจนการติดต่อสื่อสาร การแจ้งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และท าให้คณะศึกษาศาสตร์ ได้มี
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้ามาอ านวยความสะดวก
ในการท างานเพ่ิมข้ึน 
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ได้แก่ ข้อมูลสมาชิก คือ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว และรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ คือ ประกาศ และคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข้อมูลคะแนนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู แบบฟอร์มประเมินผล และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรม
ประยุกต์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านกระบวนการ (Process) นั้น ประกอบด้วย วงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ได้แก่ ก าหนดปัญหา (Problem 
Definition)  วิเคราะห์ (Analysis) ออกแบบ (Design) พัฒนา (Development) ทดสอบ (Testing) 
ติดตั้ง (Implementation) และบ ารุง (Maintenance) จนเกิดผลผลิต (Output) ซึ่งเป็นผลลัพธ์มา
จากกระบวนการการผลิต ได้แก่ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และความพึงพอใจการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิต (Output)  มีความสัมพันธ์กัน ดังภาพที่ 1 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ค ำถำมกำรวิจัย 
 1. โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรมีลักษณะอย่างไร 
 2. ความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์   ครูพ่ีเลี้ยง   และนักศึกษา  ต่อโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลผลิต (Output) 
 

1. โปรแกรมประยุกตส์ าหรับ
การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
1.1 ระบบจัดการขอ้มูลสมาชิก 
1.2 ระบบกระดานสนทนา 
1.3 ระบบการให้คะแนน 
1.4 ระบบรายงานผลการประเมิน 
2. ความพึงพอใจการใช้
โปรแกรมประยุกตส์ าหรับ
การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  

 

ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 
 

1. ข้อมูลสมาชิก ได้แก่ ช่ือ-สกุล 
รหัสประจ าตัว รายละเอยีดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู  
2. ข้อมูลข่าวประชาสมัพันธ์ 

ได้แก่ ประกาศ คู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
3. ข้อมูลคะแนนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
4. แบบฟอร์มประเมินผล 

5. แบบประเมินความพึงพอใจ
การใช้โปรแกรมประยุกต์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

สภำวะแวดล้อม (Context) 
งานสอน งานวิจัย การพัฒนาตน 

และงานพัฒนาสถานศึกษาและชมุชน 

กระบวนกำร (Process) 
 

วงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle: SDLC) 
1. ก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
2. วิเคราะห์ (Analysis) 
3. ออกแบบ (Design) 
4. พัฒนา (Development) 
5. ทดสอบ (Testing) 
6. ติดตั้ง (Implementation) 
7. บ ารุง (Maintenance) 

 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
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2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
     สัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จากอาจารย์นิเทศก์ ในการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว ได้แก่ 
รายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบฟอร์มประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โครงสร้างการให้คะแนนและขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงความต้องการที่มีต่อ
โปรแกรมประยุกตส์ าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2. ขอบเขตประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ในการทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์ 
     2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ านวน 41 คน  

กลุ่มท่ี 2 ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 75 คน  
กลุ่มที่ 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2558 จ านวน 207 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน 29 คน 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ จ านวน 29 คน สาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา จ านวน 31 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 24 คน สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 63 คน และสาขาวิชาการประถมศึกษา จ านวน 31 คน 
     2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

กลุ่มท่ี 1 อาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน จ านวน 10 คน แบ่งเป็นหัวหน้า
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 1 คน รองหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 1 คน  ประธานสาขาวิชา 
6 คน และอาจารย์ 2 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 

กลุ่มที่ 2 ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 10 คน ที่มีคุณสมบัติท าหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยงไม่น้อยกว่า 
1 ปี ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 

กลุ่มที่ 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 จ านวน 54 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย  
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
    3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ 
         โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
    3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 
         ความพึงพอใจของผู้ใช้ทีม่ีต่อโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
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4. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
     การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้ 

4.1 ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก 
4.2 ระบบกระดานสนทนา ส าหรับเขียนกระทู้เพ่ือตั้งค าถาม กรณีที่ไม่เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ 

เพ่ือให้ผู้วิจัยเข้าไปตอบปัญหานั้น หรือฝากข้อความทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การส่งนักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  

4.3 ระบบการให้คะแนน โดยมีโครงสร้างแบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ประกอบด้วย 

  4.3.1 แบบประเมินการสอน (บส.) ใช้ประเมินผลกับทุกสาขาวิชา และ Teaching 
Supervision Form (TS) ใช้ประเมินผลเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ 

  4.3.2 แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน (บว.) 
  4.3.3 แบบประเมินการพัฒนาตน (บพ.) คือ บุคลิกภาพ พฤติกรรมด้านสังคม และ

คุณธรรมและจริยธรรม 
4.3.4 แบบประเมินงานธุรการ งานปกครอง และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บธ.) 
4.3.5 แบบประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) 

 4.4 ระบบรายงานผลการประเมิน โดยจะรายงานผลในแบบตาราง แสดงคะแนน และ
รายงานผลแบบกราฟ 

 
    โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบ่งกลุ่มผู้ใช้

โปรแกรมประยุกต์ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
    1. อาจารย์นิเทศก์ สามารถท าได้ดังนี้ 

         1.1 สามารถเพ่ิมและแก้ไขผลการประเมินการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  ที่ตนเอง
รับผิดชอบได้  

         1.2 สามารถเขียนตอบ  ลบ และแก้ไขกระดานสนทนา  ในเรื่องปัญหาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนักศึกษา 
     2. นักศึกษา สามารถท าได้ดังนี้ 
         2.1 สามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขกระดานสนทนา ในเรื่องปัญหาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของตนเอง 
         2.2 สามารถดูรายละเอียดข้อมูลตนเองได้ 
     3. ครูพ่ีเลี้ยง สามารถท าได้ดังนี้ 
          3.1 สามารถกรอกคะแนนและแสดงผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ 
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         3.2 สามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไข กระดานสนทนาในเรื่องปัญหาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของตนเอง 
 โดยผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้ง 3 กลุ่ม คือ 
อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา และครูพ่ีเลี้ยง สามารถท าไดด้ังนี้ 

1. สามารถเข้าระบบจัดการข้อมูลสมาชิก (Login) โดยใช้รหัสประจ าตัว และรหัสผ่านของตนเอง
ได้  

2. สามารถอ่านคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูและประกาศคณะศึกษาศาสตร์  
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   หมายถึง  การให้คะแนนนักศึกษาท่ีฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานสอน ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน ด้านการพัฒนาตน 
และด้านงานพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งตามน้ าหนักของ
ภารกิจแต่ละด้าน เป็นกระบวนการฝึกนักศึกษาในหลักสูตรผลิตบัณฑิตทางการศึกษา และมุ่งให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติภารกิจอันเป็นวิชาชีพของครูทั้งมวล ฝึกประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ อันน าไปสู่การเป็นครูที่มีคุณภาพตามปณิธานของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 

2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
หมายถึง การสร้างโปรแกรมที่มีความสามารถจัดการกับงานการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้วิจัยใช้โปรแกรม Joomla  
 3. อาจารย์นิเทศก์ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการในสังกัด
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ท าหน้าที่ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

4. นักศึกษา หมายถึง  ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 ในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. ครูพ่ีเลี้ยง หมายถึง  ครูประจ าในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
สถานศึกษาให้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการปฏิบัติงานสอน  งานวิจัยใน
ชั้นเรียน งานพัฒนาตน และงานพัฒนาสถานศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปีการศึกษา 
 5. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับความรู้สึก  และทัศนะของบุคคล ที่มีต่อโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู   กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
   
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. มีต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์และพันธกิจ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาวิจัยเรื ่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
2. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศและฐานข้อมูลโดยขบวนการ SDLC 
3. เว็บเซิร์ฟเวอร์และเบราว์เซอร์ 
4. ระบบฐานข้อมูล MySQL 
5. การศึกษาโปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Content Management System) 
6. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
7. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        
8. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล 
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาไดน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากที่สุด สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและการบริหารที่ซับซ้อนมาก การ
จัดองค์กรที่แยกออกเป็นคณะวิชา หรือสาขาต่าง ๆ ก็ล้วนซับซ้อน นอกจากนั้นบุคลากรภายในคือ 
อาจารย์และนักวิจัยมีความคิดที่แตกต่างหลากหลาย อีกทั้งยังมีผู้มาเกี่ยวข้องอีกเป็นจ านวนมาก ใน
สภาวะที่ซับซ้อน จ าเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่ได้ผล และจะต้อง
พิจารณาน าเครื่องมือส าคัญ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงานให้มากที่สุด  
 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษานั้น มีความซับซ้อนเช่นเดียวกับการ
จัดองค์กรของสถาบันเอง ปัจจุบันนี้หน่วยงานภายในสถาบันไม่ว่าจะเป็นฝ่าย ส านัก คณะวิชา หรือ 
สาขาวิชาต่าง ๆ ได้น าคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างกว้างขวาง การบริหารจัดการให้สถาบันอุดมศึกษา
ก้าวหน้านั้น มีปัจจัยมาเกี่ยวข้องหลายประการ สถาบันอุดมศึกษาก็มีกระบวนการเรียนการสอน
ส าหรับเปลี่ยนแปลงนักศึกษาให้เป็นผลิตภัณฑ์ คือ บัณฑิตผู้มีความรู้ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรียนการสอนก็คือ ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  ที่ได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในการสอน และมี
ความรู้พ้ืนฐานพอเพียง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีก เช่น งบประมาณ วิสัยทัศน์ของสถาบัน และ
ผู้บริหาร  
 โดยทั่วไปสถาบันอุดมศึกษาท้ังหลายต้องการความเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่ง แนวทางหนึ่งก็
คือ การจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยการแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ 
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ภายในสถาบันเข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันเสนอแนะแนวทาง แล้วน ารายละเอียดต่าง ๆ มารวบรวม
จัดท าขึ้นเป็นแผน มักเริ่มต้นด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์  ตามด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดย
อาจจะเริ่มด้วยการส ารวจสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย คือ ทางด้านประชากร ด้านสังคม ด้าน
เทคโนโลยี ด้านการศึกษาระดับสูง ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง ในที่นี้จะยกตัวอย่างก าร
พิจารณาสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี 
 ด้านเทคโนโลยีมีศักยภาพในการปรับปรุงการเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก   
ท าให้เทคโนโลยีที่น ามาใช้กลายเป็นของล้าสมัยไปแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การแข่งขันระหว่าง
สถาบันปัจจุบันและสถาบันใหม่ ๆ เข้มข้นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ท าให้มีการร่วมมือระหว่างสถาบัน
ปัจจุบันและสถาบันใหม่ ๆ ด้วย ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางด้านทักษะของ
คนท างานท าให้ผู้จบการศึกษาจะต้องปรับตัวด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากสิ่งแวดล้อมทางด้าน
เทคโนโลยีนี้ มหาวิทยาลัยต้องตอบสนองด้วยการกลับมาพิจารณาสมมติฐานเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนปัจจุบัน และคิดหาวิธีน าเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจะต้อง
วางแผนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยจะต้องมีเครื่องมือและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการท าวิจัยและการเรียนการสอน  (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2542: 1-4) 

ค าว่า เทคโนโลยี ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า "Technology" ซ่ึงมาจากภาษากรีกว่า 
"Technologia" แปลว่า การกระท าที่มีระบบ อย่างไรก็ตาม ค าว่า เทคโนโลยี มักนิยมใช้ควบคู่กับค าว่า 
วิทยาศาสตร์ โดยเรียกรวม ๆ ว่า "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
2539 ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี คือ วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการน าเอาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม 

ลักษณะของเทคโนโลยีสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
1. เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ (Process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่าง ๆ ทีร่วบรวมไว้ เพ่ือน าไปสู่ผลในทางปฏิบัติ โดยเชื่อว่าเป็นกระบวนการ
ทีเ่ชื่อถือได้และน าไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ 

2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (Product) หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นผลมาจาก
การใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี 

3. เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต (Process and Product) เช่น 
ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการท างานเป็นปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตัวเครื่องกับโปรแกรม เป็นต้น 

การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้  
และปัจจัยเกือ้หนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

นิยามเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เป็นระบบการประยุกต์ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรม ผสมผสานกับหลักการทางสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มาใช้ในการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยครอบคลุมการจัดและออกแบบระบบพฤติกรรม เทคนิคและ
วิธีการการสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน และการประเมิน (สถาบันเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาแห่งชาติ, 2543: 5-6) 
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เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า เทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทส าคัญต่อวงการศึกษาเพราะเป็น
เครือ่งมือทีช่่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ การจะน าเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ในการงานใด ๆ 
ก็ตาม ผู้ใช้ต้องเข้าใจเทคโนโลยีการศึกษาอย่างชัดเจนและถูกต้อง การท าความเข้าใจกับความหมาย
และขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ มีหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
แสงเดือน  แก้วประสม  และปรัชญนันท์  นิลสุข  (2552: 34)  กล่าวว่าระบบสารสนเทศบน 

อินเทอร์เน็ตหรือระบบสารสนเทศออนไลน์ หมายถึง ระบบที่มีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
รวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถ
น าไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง ระบบสารสนเทศออนไลน์ ที่
เป็นความหมายอย่างส าคัญในที่นี้ คือ อินเทอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยง
ควบคุมได้ทั่วโลก ท าให้การสร้าง บันทึก และแพร่กระจายสารสนเทศง่ายรวดเร็วไม่ถูกก าหนดด้วย
เวลา และสถานที่ที่คนทั่วโลกมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน เพียงแต่ต้องรู้
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้กันทั่วโลก และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

พงษ์ศักดิ ์ผกามาศ (2553: 15) กล่าวถึงระบบสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพ่ือการเก็บรวบรวมและกระจายข่าวสารจากสิ่งแวดล้อมขององค์กรและกระบวนการท างานภายใน
เพ่ือสนับสนุนการท างาน การตัดสินใจ การสื่อสาร การร่วมมือ การควบคุม การวิเคราะห์และการพัฒนา
วิสัยทัศน์ 

นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา (2553: 1) ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวม
ข้อมูล น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ และจัดสร้างสารสนเทศให้ผู้ที่ต้องการ นอกจากนี้ระบบยังท า
หน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือสามารถน าไปใช้งานในอนาคตได้ 
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2554: 17) ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ซึ่งมักประกอบด้วยฐานข้อมูล ที่น ามาใช้เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลในองค์กรไว้
อย่างเป็นระบบ โดยมีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้งานกับระบบงานนั้น ๆ โดยเฉพาะ มีพนักงาน
ป้อนข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลเป็นรายงานทางสารสนเทศ ที่ผู้บริหารสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

สรุป ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ที่มีการน าคอมพิวเตอร์
มาช่วยซึ่งมักประกอบด้วยฐานข้อมูล ที่น ามาใช้เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลในองค์กรไว้อย่างเป็นระบบ โดย
มีโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้งานกับระบบงานนั้น ๆ โดยเฉพาะ 

ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ  ขบวนการประมวลผลข่าวสารที่มีอยู่ ให้อยู่ 
ในรูปของข่าวสารที่เป็นประโยชน์สูงสุด เพ่ือเป็นข้อสรุปที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลระดับ
บริหาร ขบวนการที่ท าให้เกิดข่าวสารสารสนเทศนี้ เรียกว่า การประมวลผลสารสนเทศ (Information 
Processing) และเรียกวิธีการประมวลผลสารสนเทศด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology: IT) 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการ
วางแผน จัดการ และใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ 
1.  ระบบประมวลผล  ความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน   และความต้องการสารสนเทศที่ 

หลากหลาย ท าให้การจัดการและการประมวลผลข้อมูลด้วยมือ ไม่สะดวก ช้า และอาจผิดพลาด ปัจจุบัน
องค์การจึงต้องท าการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการข้อมูล เพ่ือให้การท างานถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

2. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการจัดการและประมวลผล 
ตลอดจนการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ดีต้องประยุกต์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ใน
การสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้ที่อยู่ห่างกัน ให้สามารถ
สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การจัดการข้อมูล  ปกติบุคคลที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยี  จะอธิบายความหมายของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้ความส าคัญกับส่วนประกอบสองประการแรก  แต่ผู้ที่สนใจด้านการ
จัดการข้อมูล (Data/Information Management) จะให้ความส าคัญกับส่วนประกอบที่สาม ซ่ึงมี
ความเป็นศิลปะ ในการจัดรูปแบบและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูล 
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ อาจจะเป็นตัวชี้ความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของระบบได้ เนื่องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งก าเนิด ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง มี
การกลั่นกรอง และตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมีประโยชน์ ข้อมูลจ าเป็นจะต้องมีมาตรฐาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อใช้งานในระดับกลุ่มหรือระดับองค์การ ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดการข้อมูลและ
จัดเกบ็ที่เป็นระบบระเบียบเพ่ือการสืบค้นที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ (วชิราพร พุ่มบานเย็น, 2545: 47) 

สามารถสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่น ามาประยุกต์ในการ
ประมวลผล การจัดเก็บ การสื่อสาร และการส่งผ่านสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ระบบ
ทางกายภาพประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร และระบบเครือข่าย ขณะที่ระบบ
นามธรรมเกีย่วข้องกับการจัดรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ด้านสารสนทศ ทั้งภายในและภายนอกระบบ 
ให้สามารถด าเนินร่วมกันอย่างประสิทธิภาพ 
 
ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วชิราพร พุ่มบานเย็น (2545: 48) กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

1. การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การค้นคว้าข้อมูลทางด้านการศึกษาง่ายขึ้น และ
กว้างขวางไร้ขีดจ ากัด ผู้เรียนมีความสะดวกมากขึน้ในการค้นคว้าวิจัย 

2. การด าเนินชีวิตประจ าวัน ท าให้มีความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น กิจกรรมต่าง ๆ 
ทีเ่กิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน ก็สามารถท าได้หลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกันหรือใช้เวลาน้อยลง เป็นต้น 
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3. การด าเนินธุรกิจ จะท าให้การแข่งขันกันระหว่างธุรกิจมากขึ้น ท าให้ต้องมีการพัฒนา
องค์กรเพ่ือให้ทันกับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ส่งประโยชน์ให้ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. อัตราการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการติดต่อสื่อสารที่เจริญก้าวหน้า และ
ทันสมัยในปัจจุบัน จึงท าให้โลกของเราเป็นโลกไร้พรมแดน 

5. ระบบการท างาน เพราะจะต้องมีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการท างานมากขึ้น และ
งานบางอย่างทีม่นุษย์ไม่สามารถท าได้ ก็มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาท างานแทน  

 
ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยพืน้ฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องทีเ่กีย่วข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ลักษณะเด่นที่
ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้ 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ใน
การประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการอุตสาหกรรม เราจ าเป็นต้องหาวิธีในการเพ่ิม
ผลผลิต ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยท าให้
เกิดระบบอัตโนมัติ เราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ตลอดเวลา ธนาคารสามารถ
ให้บริการได้ดีข้ึน ท าให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพในการท างาน เช่น ใช้ในระบบจัดเก็บเงินสด 
จองตัว๋เครื่องบิน เป็นต้น 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบ
ข้อมูล และการใช้ข้อมูลได้ดี การบริการต่าง ๆ จึงเน้นรูปแบบการกระจาย ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้า
จากที่บ้านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้
คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากท่ีบ้านได ้

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ  ปัจจุบนัทุก
หน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในองค์การ ประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎร์ที่
จัดท าด้วยระบบ  ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล   ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษีในองค์การทุกระดับ
เห็นความส าคัญท่ีจะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จากการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้
ตารางค านวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
 
ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การก าเนิดของคอมพิวเตอร์เมื่อประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้ว เป็นก้าวส าคัญที่น าไปสู่ยุค
สารสนเทศ ในช่วงแรกมีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องค านวณ แต่ต่อมาได้มีความพยายาม
พัฒนาให้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ส าคัญส าหรับการจัดการข้อมูล เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้
ก้าวหน้ามากขึน้ ท าให้สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น สภาพการใช้
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งานจึงใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคม จึงมี
การเรียนรู้และใช้สารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมกล่าวได้ดังนี้ 

1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้  สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง  มีการพัฒนาใช้ระบบ 
สื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือติดต่อสื่อสารให้สะดวกข้ึน มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอ านวยความสะดวก
ภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น 

2. เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและกระจายโอกาส  เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดการ
กระจายไปทัว่ทุกหนแห่ง แม้แต่ถิน่ทุรกันดาร ท าให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการ
เรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากนีใ้นปัจจุบันมีความพยายามที่
ใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร 

3. สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการน าคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้  เช่น  วีดิทัศน์  เครื่องฉายภาพ   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา  จัดตารางสอน ค านวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ท ารายงานเพ่ือ 
ให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหา  และการแก้ปัญหาในโรงเรียน  ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น 

 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคม มีบทบาททีส่ าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยเรื่องการเรียนรู้ ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุน
การเรียนรู้หลายด้าน มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสาร เช่น การ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ใน World Wide Web เป็นต้น 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษา
สมัยใหม่จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการวางแผน การด าเนินการ การติดตามและประเมินผล
ซ่ึงอาศัยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญ 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารระหว่างบุคคล ในเกือบทุกวงการทั้งทางด้านการศึกษา
จ าเป็นต้องอาศัยสื่อสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล เช่น การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนโดยใช้องค์ประกอบ
ที่ส าคัญช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เทเลคอนเฟอเรนซ์ เป็นต้น  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2557: 1)   

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2554: 1)  ได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554 – 2556 ทีไ่ด้กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษาไว้ก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 
     วิสัยทัศน์ 

              “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” 
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    พันธกิจ 
              1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูงมี

สติปัญญา ความคิด และความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม” 
              2. ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และผลงานด้านศิลปะเพ่ือความก้าวหน้า

ทางวิชาการ 
           3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและ

พัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ 
           4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและ

ระดับชาติ 
           5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

และประชาคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
           6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

และการศึกษาสาธารณะ 
                ยุทธศาสตร์โดยรวมของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนากิจการนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค ์ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ 
และความคิดสร้างสรรค์ 

  ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมโดยการให้บริการ  

ทางวิชาการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ 

ชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่า และเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ   เพ่ือการเป็น 

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจให้

มีประสิทธิภาพ 
        
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ทีเ่กี่ยวกับ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546: 30-31) ได้ออกพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการศึกษาไว้ในหมวดที่ 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาตรา 63 – 69 ดังนี้ 
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มาตรา 63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน าและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืน เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามความจ าเป็น 

มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต าราหนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ทัง้นี้โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรา 67 รัฐต้องเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
รวมทัง้การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  เพ่ือให้เกิดการใช้ที่
คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

มาตรา 68 ให้มีการระดมทุน เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จากเงิน
อุดหนุนของรัฐค่าสัมปทานและผลก าไรที่ ได้จากการด าเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคม จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน
รวมทัง้ให้มีการลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว  เพ่ือการพัฒนาคนและสังคม 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการผลิต การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนส่งเสริมและ
ประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิต
และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 
2. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศและฐานข้อมูลโดยขบวนการ SDLC 
     2.1  การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

      วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ในแต่ละข้ันตอน ตั้งแต่ริเริ่มจนกระท่ังส าเร็จ วงจรการพัฒนาระบบนี้จะท าให้เข้าใจถึงกิจกรรม
พ้ืนฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ โดยมีอยู่ 7 ขั้นตอนด้วยกัน (Kendall and  
Kendall, 1998: 34) คือ  
 1. ก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
 2. วิเคราะห์ (Analysis) 

3. ออกแบบ (Design) 
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4. พัฒนา (Development) 
5. ทดสอบ (Testing) 
6. ติดตั้ง (Implementation) 
7. บ ารุง (Maintenance) 

 
1. ก าหนดปัญหา (Problem Definition) 

          การก าหนดปัญหา เป็นขั้นตอนของการก าหนดขอบเขตของปัญหา สาเหตุของ
ปัญหาจากการด าเนินงานในปัจจุบัน   ความเป็นไปได้กับการสร้างระบบใหม่   การก าหนดความ
ต้องการ (Requirements) ระหว่างนักวิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้งาน โดยข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสัมภาษณ์ 
การรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือท าการสรุปเป็นข้อก าหนด (Requirements 
Specification) ที่ชัดเจน ในขั้นตอนนี้หากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ อาจเรียกขั้นตอนนี้ว่า ขั้นตอน
ของการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  

สรุปในขั้นตอนก าหนดปัญหา คือ 
1.1 รับรู้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
1.2 สรุปหาสาเหตุของปัญหา และสรุปผลยื่นแก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
1.3 ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ด้านต้นทุน และทรัพยากร 
1.4 รวบรวมความต้องการ (Requirements) จากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 

การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต และแบบสอบถาม 
1.5 สรุปข้อก าหนดต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย 

 
2. วิเคราะห์ (Analysis) 

     การวิเคราะห์เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การด าเนินงานของระบบปัจจุบัน โดย
การน า Requirements Specification ที่ได้มาจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ในรายละเอียด เพ่ือท า
การพัฒนาเป็นแบบจ าลองลอจิคัล  (Logical Model) ซึ่งประกอบด้วย แผนภาพกระแสข้อมูล (Data 
Flow Diagram) ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description) และแบบจ าลองข้อมูล 
(Data  Model) ในรูปแบบของ ER - Diagram ท าให้ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานใน
ระบบว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความเก่ียวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งใด 

การวิเคราะห์ระบบ เป็นการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน เพ่ือ
ออกแบบระบบการท างานใหม่ นอกจากออกแบบสร้างระบบงานใหม่แล้ว เป้าหมายในการวิเคราะห์
ระบบการปรับปรุงและแก้ไขระบบงานเดิมให้มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยก่อนที่ระบบงานใหม่ยังไม่น ามาใช้
งาน ระบบงานที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันเราเรียกว่า ระบบปัจจุบัน แต่ถ้าต่อมามีการพัฒนาระบบใหม่
และน ามาใช้งาน เราจะเรียกระบบปัจจุบันที่เคยใช้ว่า ระบบเก่า (โอภาส เอี่ยมสิริ, 2544: 15)  
   ขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ 

1. ปัญหา (Identify Problem) 
 2. จุดมุ่งหมาย (Objectives)  
 3. ศึกษาข้อจ ากัดต่าง ๆ (Constraints) 
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4. ทางเลือก (Alternatives)  
5. การพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม (Selection)  
6. การทดลองปฏิบัติ (Implementation)  
7. การประเมินผล (Evaluation)  
8. การปรับปรุงแก้ไข (Modification) 

 
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  ขั้นตั้งปัญหาหรือก าหนดปัญหา  ในขั้นนี้ต้องศึกษาให้ถ่องแท้เสียก่อน   ว่าอะไรคือ 

ปัญหาที่ควรแก้ไข 
ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ว่าจะให้ได้ผล

ในทางใด มีปริมาณและคุณภาพเพียงใด ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์นี้ควรค านึงถึงความสามารถใน
การปฏิบัติและออกมาในรูปการกระท า 

ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างเครื่องมืดวัดผล การสร้างเครื่องมือนี้จะสร้างหลังจากก าหนดวัตถุประสงค์
แล้ว และต้องสร้างก่อนการทดลองเพ่ือจะได้ใช้เครื่องมือนี้ วัดผลได้ตรงตามเวลาและเป็นไปทุกระยะ 

ขั้นที่ 4 ค้นหาและเลือกวิธีการต่าง ๆ ที่จะใช้ด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ควรมองด้วย
ใจกว้างขวาง  และเป็นธรรม หลายมุมมอง พิจารณาข้อดีข้อเสียตลอดจนข้อจ ากัดต่าง ๆ 

ขั้นที่ 5 เลือกเอาวิธีที่ดีที่สุดจากข้ันที่ 4 เพ่ือน าไปทดลองในขั้นต่อไป 
ขั้นที่ 6 ขั้นการทดลอง เมื่อเลือกวิธีการใดแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามวิธีการนั้น การทดลองนี้ควร

กระท ากับกลุ่มเล็ก ๆ ก่อนถ้าได้ผลดีจึงค่อยขยายการปฏิบัติงานให้กว้างขวางออกไป จะได้ไม่เสีย
แรงงาน เวลาและเงินทองมากเกินไป 

ขั้นที่ 7 ขั้นการวัดผลและประเมินผล เมื่อท าการทดลองแล้วก็น าเอาเครื่องมือวัดผลที่สร้างไว้
ในขั้นที่ 3 มาวัดผลเพื่อน าผลไปประเมินดูว่า ปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายเพียงใด ยังมีสิ่งใดขาดตก
บกพร่อง จะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นที่ 8 ขั้นการปรับปรุงและขยายการปฏิบัติงาน จากการวัดผลและประเมินผลในขั้นที่ 7 ก็
จะท าให้เราทราบว่า การด าเนินงานตามวิธีการที่แล้วมานั้นได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด จะ
ได้น ามาแก้ไข ปรับปรุงจนกว่าจะได้ผลดี จึงจะขยายการปฏิบัติหรือยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป 
 

ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
  วิธีระบบ ( System Approach)  

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557: 1) ได้ให้ความหมายของระบบ 
คือ ภาพส่วนรวมของโครงสร้างหรือของขบวนการอย่างหนึ่งที่มีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่รวมกันอยู่ในโครงการหรือขบวนการนั้น ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ภาพรวมของโครงสร้างระบบ 

 
ระบบเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการวางแผนและด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้

บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ วิธีการระบบมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  
1. ข้อมูลวัตถุดิบ (Input) 
2. กระบวนการ (Process) 
3. ผลผลิต (Output) 
4. การตรวจผลย้อนกลับ (Feedback) 

  องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนนี้ จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  
  การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

การกระท าหลังจากผลที่ได้ออกมาแล้วเป็นการปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ
ขึ้น ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลและน ามาใช้แก้ไขข้อบกพร่องในส่วนต่าง ๆ หรือการดูข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ดังนั้นการน าข้อมูลย้อนกลับมาใช้ในการวิเคราะห์ระบบ จึงเป็นส่วนส าคัญของวิธีระบบ 
(System Approach) ซึ่งจะขาดองค์ประกอบนี้ไม่ได้ มิฉะนั้นจะไม่ก่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้ตรง
เป้าหมายและการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ  
 

ทฤษฎีกระบวนระบบ (System Thinking) 
ทฤษฎี (Theory) มีรากศัพท์มาจาก Theory (ละคร) เป็นการสะท้อนภาพของมนุษย์ เป็น

ภาพจ าลองของชีวิต ภาพสะท้อนของสังคม มนุษย์มักจะคิดว่า ทฤษฎีเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว สามารถ
ปฏิบัติตามได้ แต่ในความเป็นจริง ทฤษฎี คือ กรอบความคิดที่สร้างขึ้นมาเพ่ือเข้าใจความจริง
บางอย่าง รู้บางส่วน รู้โดยประมาณ ซึ่งกรอบความคิดนี้ จะช่วยท าให้เข้าใจความเป็นจริงมากขึ้น 
 

ความส าคัญของทฤษฎีกระบวนระบบ (System Theory) 
โลกสมัยใหม่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน มีระบบต่าง ๆ มากขึ้น ทุกอย่างเคลื่อนไหวไปอย่าง

รวดเร็ว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้น การมองแบบเดิม ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เราจะต้องติดตาม
สถานการณ์ให้ดี สถานการณ์เปลี่ยนความคิดของเราก็ควรจะเปลี่ยนไปด้วย แล้วจะสามารถเข้าใจถึง 
กระบวนระบบได้มากขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
OBJECTIVES 

ปัจจัยน าเข้า
INPUTS 

กิจกรรม 
PROCESSES 

ผลสัมฤทธิ์ RESULTS 
 

ผลลัพธ์
OUTCOMES 

ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) 

ความประหยัด ความมีประสิทธภิาพ 

ความมีประสิทธิผล 

ผลผลิต 
OUTPUTS 

โครงการ 
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ทฤษฎีกระบวนระบบ (System Theory) เริ่มมาจากการตั้งข้อสันนิษฐาน (Thesis) แล้วมีข้อ
ขัดแย้งของสันนิษฐานนั้น ๆ เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ถูกทั้งหมด ดังนั้นจึงเกิดการสังเคราะห์ (Synthesis) สิ่ง
ใหม่ และสิ่งเหล่านี้ก็พัฒนาไปเรื่อย ๆ ความรู้ต่าง ๆ ก็จะพัฒนาเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ทุกอย่าง
เคลื่อนไหว ไม่แน่นอน วิธีคิดแบบนี้มีมานานแล้ว ทุกอย่างมีมูลเหตุ ความรู้เรื่องทฤษฎีกระบวนระบบ
เป็นการมองโลกแบบองค์รวมอย่างศาสนามองโลกทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันหมด 
 

ความเป็นมาของทฤษฎีกระบวนระบบ 
ทฤษฎีกระบวนระบบ (System Theory) เริ่มปรากฎขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1920 โดยผู้ที่

เริ่มพูดถึงแนวคิดนี้เป็นคนแรก คือ Bertalanfy นักชีววิทยา ชาวออสเตรีย ต่อมาแนวคิดนี้เริ่มเป็นที่
รู้จักกันแพร่หลายเมื่อทศวรรษ 1940 และพัฒนาไปสู่สาขาอ่ืน ๆ เช่น ฟิสิกส์ Cybernetic (เช่น งาน
ของ Frederic Vester) โดยในช่วงหลังแนวคิดนี้ได้พัฒนาไปเป็น Complexity Theory และบางส่วน
ก็พัฒนาไปเป็นทฤษฎีไร้ระเบียบหรือ Chaos Theory นั่นเอง 

ทฤษฎีนี้ได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษาทางสายสังคมศาสตร์ด้วยเช่นกัน อาทิ Claud Levin 
และทฤษฎีที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก System Theory ก็คือ Radical Constructivism ที่เชื่อว่า
โลกหรือการรับรู้ของเรานั้น เกิดจากสิ่งที่สมองของเราสร้างข้ึนทั้งสิ้น 

ด้วยเหตุนี้ System Theory จึงมีลักษณะเป็นสหวิชาการ (Interdisciplinary) เนื่องจาก
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หลาย ๆ สาขาวิชา โดยจุดส าคัญของ System Theory อยู่ที่การมองแบบ
ไม่แยกส่วนหรือการมองว่าทุกอย่างสัมพันธ์กัน หรือส่วนย่อยสัมพันธ์กันส่วนใหญ่ เป็นต้น 

ดังนั้น วิธีคิดของ System Theory จึงต่างกับวิธีคิดแบบเส้นตรง (Linear Thinking) หรือ
การคิดที่ว่า "ถ้าเหตุเป็นอย่างนี้แล้ว ผลจะต้องเป็นอย่างนั้น" อย่างสิ้นเชิง เพราะ System Theory 
จะเป็นการคิดบนพ้ืนฐานของระบบที่มีความซับซ้อน (Complex System) คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็
สามารถเป็นอย่างอ่ืนได้ไม่ตายตัว คือมีความเป็นไปได้หลายอย่าง ฉะนั้น หัวใจของ System Theory 
จึงไม่ได้อยู่ที่การวิเคราะห์วิจัยเฉพาะส่วนนั้น ๆ เท่านั้น แต่จะเป็นการพิจารณา "ความสัมพันธ์" ของ
ปัจจัยสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดว่าสัมพันธ์กัน 

เราจะพบว่าในทฤษฎีแบบเดิม ๆ เวลาเราจะวิเคราะห์สิ่งใด เรามักจะท าเฉพาะสิ่งนั้น ๆ 
ขึ้นมา แล้วนิยามหรือให้คุณสมบัติของสิ่งนั้นเป็นส าคัญ ซึ่งจะแตกต่างจาก System Theory ที่จะ
มองไปที่ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นกับสิ่งอ่ืน ๆ ไม่ได้มองเฉพาะสิ่ง ๆ นั้น เพียงสิ่ง
เดียว นอกจากนี้ System Theory ยังเน้นการตั้งค าถามกับวิธีคิดแบบเส้นตรง  ซึ่งเป็นการมองแบบ
ภววิสัย (Objectivity) เพราะ System Theory เชื่อว่า การรับรู้ปรากฎการณ์ (Social Phenomena) 
ทุกอย่างล้วนเป็นอัตวิสัย (Subjectivity) ที่ตัวตนของเราไปท าความเข้าใจและอธิบายมันด้วยทั้งสิ้น 
เป็นเสมือนการมองของสิ่งเดียวกันจากหลาย ๆ มุมมอง หรือตาบอดคล าช้าง ตัวอย่างเช่น คนที่เป็น
โรคหัวใจ แพทย์อาจวิเคราะห์ว่ามาจากสาเหตุของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ แต่ถ้าให้สถาปนิก
วิเคราะห์ ก็ได้ค าตอบว่าอาจเป็นเพราะที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมก็ได้ หรือถ้าให้คนอ่ืน ๆ วิเคราะห์ 
ค าตอบก็คงแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ดังนั้น คุณสมบัติของสิ่งหนึ่ง ๆ จึงไม่ได้เกิดจากคุณสมบัติ
ของสิ่งนั้น ๆ เอง หากเกิดจากการที่สิ่งนั้น ๆ ไปสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืน  เปรียบได้กับการที่เราจะเห็นภาพ
หนึ่ง ๆ ได้  ก็เป็นเพราะภาพนั้น ๆ  มี  Background  นั่นเอง ดังนั้น เราจึงอาจพูดได้ว่าความแตกต่าง
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ของสิ่งของ 2 สิ่ง คือ เส้นแบ่งที่ท าให้เราเห็นหรือรับรู้ถึงอีกสิ่งหนึ่งได้ เช่น เรารู้จักเวลากลางวันได้ ก็
ต่อเมื่อเรารู้จักเวลากลางคืน เรารู้สึกถึงความสุขได้ ก็ต่อเมื่อเรารู้จักความทุกข์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การ
ที่เราจะวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ จึงควรที่จะดูบริบท (Context) ของสิ่งนั้น ๆ ประกอบด้วย ดังที่ Niklas 
Luhmann นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ผู้เชี่ยวชาญ System Theory กล่าวว่า ระบบสังคมเกิดจาก
การที่มีการนิยามความหมายชุดหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วมีการสื่อสาร (Communicate) ระหว่างกัน และมี
การลงมือปฏิบัติในทัศนะของกลุ่มคนผู้นิยามนั้น เช่น ในสังคมไทย ก็มีสังคมอินเทอร์เน็ต เพราะใน
ประเทศไทยก็มีคนจ านวนหนึ่งใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารกัน เป็นต้น 

แต่ในปัจจุบัน ยุคโลกาภิวัตน์ท าให้การสื่อสารมีมากขึ้น และโยงใยถึงกันทั่วทุกแห่ง ท าให้รับรู้
สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมอันเป็นระบบปิดได้เปิดออก เพราะทุกระบบส่งอิทธิพลถึงกัน ดังนั้น ระบบต่าง ๆ 
จึงเป็นระบบเปิด ซึ่งจะเห็นได้จากกรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในปัจจุบัน ก็ไม่สามารถนิยามหรือ
แก้ไขแบบระบบได้อีกต่อไป เนื่องเพราะทุกอย่างสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น น้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ไม่ได้
เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบเฉพาะพ้ืนที่นั้น เพียงพ้ืนที่เดียวเท่านั้น แต่ส่งผลโยงใยไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ด้วย 
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การแก้ปัญหาต่าง ๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมองอย่างรอบด้าน การอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะส่วนนั้นจึงไม่เพียงพอ และจะต้องเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงถึงกันด้วย 

ดังนั้น หากกล่าวโดยสรุปแล้ว System Theory จึงเป็นการมองความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
แบบองค์รวม โดยเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่ขึ้นไป ขณะเดียวกันตัวมันเองก็
เป็นระบบที่สามารถแยกย่อยลงไปเป็นระบบเล็ก ๆ มากมายหลายระดับได้ และระบบย่อยนี้ต่างก็มี 
ความสัมพันธ์กันได้ส่งผลต่อการด ารงอยู่ของกันและกัน ดังตัวอย่างในแผนภูมิ System A จะประกอบไป
ด้วย System Element ต่าง ๆ เช่น System a1, System a2, … ที่สัมพันธ์กันและประกอบกันขึ้น
เป็น System A และใน System (เช่น a1, a2, …) ก็จะประกอบไปด้วย Sub-sub System ที่
ประกอบขึ้นเป็น Sub-System a1 และใน Sub-sub System ก็สามารถแยกย่อยลงไปได้อีกเรื่อย ๆ 
จนถึง Infinity ในขณะเดียวกัน ระบบ System A ก็จะต้องสัมพันธ์กับระบบที่ใหญ่กว่าขึ้นไป อาทิ 
จากระบบของปัจเจกไปถึงระบบสังคมโลกและอ่ืน ๆ จนถึง Infinity เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ System 
Theory จึงมีความหมายต่อระบบการจัดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาก เพราะในการมองนิยามและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือระบบย่อย กับระบบใหญ่เราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือหาทางแก้ที่
ระบบใหญ่โดยไม่เปลี่ยนระบบย่อยก็ไม่สามารถท าได้ส าเร็จเช่นกัน นอกจากนี้ในการเป็นผู้จัดการการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่ถ้าอยู่ในฐานะของผู้สังเกตการณ์กับกระแสต่าง ๆ ได้ และนิยามความ
เปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ก็สามารถส่งผลสะเทือนให้กับสังคมได้เช่นกัน 

เมื่อน า System Theory มาประยุกต์ใช้กับปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เราต้องนิยามปัญหานั้นก่อน
ว่าประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยประการแรก คือ มนุษย์ เพราะปัญหานั้นต้อง
สัมพันธ์กับมนุษย์อย่างแน่นอน ปัจจัยประการต่อมา คือ การรับรู้ ดังนั้นเราจะต้องอาศัยการสื่อสาร
และเทคโนโลยีในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการรับรู้ขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา และเก่ียวพันไปถึงทรัพยากร (Resource) อาทิ เงินกับเวลา อีกด้วย 
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คุณสมบัติของวิธีคิดกระบวนระบบ (System Thinking)  
โดยสรุปคุณสมบัติของวิธีคิดกระบวนระบบ (System Thinking) มีวิธีดังนี้ 
1. ระบบเปิด โดยเฉพาะระบบที่มีชีวิตเป็นองค์รวมของส่วนประกอบต่าง ๆ คุณสมบัติของ

ระบบนั้นที่แสดงคุณภาพ หรือคุณลักษณะรวม ไม่สามารถจะย่อหรือลดส่วน (Reduction) ไปสู่ชิ้นส่วน 
หรือองค์ประกอบแต่ละชิ้นได้ 

2. ระบบต่าง ๆ จะซ้อนกันเป็นล าดับ จากระบบใหญ่มาเป็นระบบย่อย จากระบบย่อยมาสู่
ระบบจิ๋ว เรื่อย ๆ ไปเป็นชั้น ๆ 

3. วิธีคิดกระบวนระบบ เป็นวิธีคิดที่เชื่อมโยงกับบริบท (Context) หรือสภาพแวดล้อมที่อยู่
รอบสิ่งนั้น เราจะไม่สามารถเข้าใจ หรือวิเคราะห์คุณสมบัติของสิ่งนั้น หรือระบบนั้นได้อย่างถูกต้อง 
ถ้าไม่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับบริบทรอบ ๆ ตัวระบบนั้น แต่ขณะเดียวกันก็มีการขีดเส้นแบ่งระหว่างระบบ 
และบริบทด้วย 

4. เป็นวิธีคิดที่เป็นเครือข่ายของความสัมพันธ์เชื่อมโยง ไม่ได้อยู่อย่างโดด ๆ หรือแยกส่วน 
และหัวใจอยู่ที่การเชื่อมสัมพันธ์ย้อนกลับ (Feedback) ระหว่างองค์ประกอบหรือส่วนต่าง ๆ 

5. วิธีคิดกระบวนระบบ เป็นการคิดอย่างเป็นกระบวนการ (สถาบันการเรียนรู้และพัฒนา
ประชาสังคม, 2557: 1) 

 
3. ออกแบบ (Design) 
    การออกแบบเป็นขั้นตอนของการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางลอจิคัล มาพัฒนา

เป็น Physical Model ให้สอดคล้องกัน โดยการออกแบบจะเริ่มจากส่วนของอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น ามาพัฒนา การออกแบบจ าลองข้อมูล (Data  Model) การออกแบบ
รายงาน (Output Design) และการออกแบบจอภาพในการติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) การจัดท า
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซึ่งขั้นตอนของการวิเคราะห์และออกแบบจะมุ่งเน้นถึงสิ่ง
ต่อไปนี้ 

การวิเคราะห์ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอะไร (What) 
การออกแบบ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอย่างไร (How) 
สรุปในขั้นตอนออกแบบ คือ 
3.1 การออกแบบรายงาน (Output Design) 
3.2 การออกแบบจอภาพ (Input Design) 
3.3 การออกแบบข้อมูลน าเข้า และรูปแบบการรับข้อมูล 
3.4 การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) 
3.5 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
3.6 การสร้างต้นแบบ (Prototype) 
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4. พัฒนา (Development) 
การพัฒนาเป็นขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม ด้วยการสร้างชุดค าสั่งหรือเขียน

โปรแกรมเพ่ือการสร้างระบบงาน โดยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ ซึ่งในปัจจุบันภาษาระดับสูงได้มีการพัฒนาในรูปแบบของ 4GL ซึ่งช่วย
อ านวยความสะดวกต่อการพัฒนารวมทั้งการมี CASE (Computer Aided Software Engineering) 
ต่าง ๆ มากมายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม 

สรุปในขั้นตอนพัฒนา คือ 
4.1 พัฒนาโปรแกรมจากท่ีได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบไว้ 
4.2 เลือกภาษาที่เหมาะสม และพัฒนาต่อได้ง่าย 
4.3 อาจจ าเป็นต้องใช้ CASE Tools ในการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมความสะดวก และการ

ตรวจสอบ หรือแก้ไขท่ีรวดเร็วขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
4.4 สร้างเอกสารโปรแกรม 

 
5. ทดสอบ (Testing) 
    การทดสอบระบบ เป็นขั้นตอนของการทดสอบระบบก่อนที่จะน าไปปฏิบัติการใช้งานจริง 

ทีมงานจะท าการทดสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อน ด้วยการสร้างข้อมูลจ าลองเพ่ือตรวจสอบการท างานของ
ระบบ หากมีการตรวจสอบอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax) และ
การตรวจสอบวัตถุประสงค์งานตรงกับความต้องการหรือไม่ 

สรุปในขั้นตอนทดสอบ คือ 
5.1 ในระหว่างการพัฒนาควรมีการทดสอบการใช้งานร่วมไปด้วย 
5.2 ในการทดสอบอาจมีการทดสอบด้วยการใช้ข้อมูลที่จ าลองข้ึน 
5.3 ทดสอบระบบด้วยการตรวจสอบในส่วนของ Verification และ Validation  
5.4 จัดฝึกอบรมการใช้ระบบงาน 

 
6. ติดตั้ง (Implementation) 
   ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่ได้ท าการทดสอบ จนมีความม่ันใจแล้วว่าระบบสามารถท างานได้

จรงิและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ จากนั้นจึงด าเนินการติดตั้งระบบเพ่ือใช้งานจริงต่อไป 
สรุปในขั้นตอนติดตั้ง คือ 
6.1 ก่อนท าการติดตั้งระบบ ควรท าการศึกษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่จะติดตั้ง 
6.2 เตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ทางการสื่อสารและเครือข่ายให้พร้อม 
6.3 ขั้นตอนนี้อาจจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญระบบ  เช่น  System  Engineer  หรือ

ทีมงานทางด้าน Technical Support 
6.4 ลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันโปรแกรมให้ครบถ้วน 
6.5 ด าเนินการใช้งานระบบงานใหม่ 
6.6 จัดท าคู่มือการใช้งาน 
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7. บ ารุง (Maintenance) 
   เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานแล้ว ใน

ขั้นตอนนี้อาจเกิดจากปัญหาของโปรแกรม (Bug) ซึ่งโปรแกรมเมอร์จะต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเกิด
จากความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการเพ่ิมโมดูลในการท างานอ่ืน ๆ ซึ่งทั้งนี้ก็จะเกี่ยวข้อ งกับ 
Requirements Specification ที่เคยตกลงกันก่อนหน้าด้วย ดังนั้นในส่วนงานนี้จะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม
หรืออย่างไร เป็นเรื่องของรายละเอียดที่ผู้พัฒนาหรือนักวิเคราะห์ระบบจะต้องด าเนินการกับผู้ว่าจ้าง
ต่อไป 

สรุปในขั้นตอนบ ารุงรักษา คือ 
7.1 อาจมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่เพ่ิงค้นพบ ต้องรีบแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องโดยด่วน 
7.2 ในบางครั้งอาจมีการเพ่ิมโมดูลหรืออุปกรณ์บางอย่าง 
7.3 การบ ารุงรักษา หมายความรวมถึง การบ ารุงรักษาทั้งด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ 

(System Maintenance and Software Maintenance) 
 

2.2  ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูล มีหลายท่านได้ให้ความหมายต่าง ๆ ดังนี้ 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2544: 115)  กล่าวถึงฐานข้อมูล  ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ 

ซึ่งแต่ละแฟ้มจะมีความข้องเกี่ยวกันในรูปแบบของการก าหนดความสัมพันธ์ แต่ละแฟ้มข้อมูลนั้นจะ
ไม่มีข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ท าให้ประหยัดเนื้อที่การจัดเก็บ และในการปรับปรุงข้อมูลก็สามารถปรับเปลี่ยน
ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์  (2554: 176)  ให้ความหมายของฐานข้อมูลว่า เป็นแหล่งรวมของ
แฟ้มข้อมูลต่าง ๆ โดยจะมีการเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างมีระบบ 

วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ (2555: 2) บอกว่าฐานข้อมูล หมายถึง ชุดของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์
กันที่ถูกน ามาจัดเก็บไว้ด้วยกัน เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ (2553: 145) ให้ความหมายของฐานข้อมูล หมายถึง ชุดของข้อมูล
ไอซีทีที่มีโครงสร้างสม่ าเสมอ โดยชุดของข้อมูลไอซีทีใด ๆ ก็อาจเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลได้ ถึงกระนั้น
ค าว่าฐานข้อมูลนี้มักใช้อ้างถึงข้อมูลที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  และถูกใช้ส่วนใหญ่เฉพาะใน
วิชาการคอมพิวเตอร์ บางครั้งค านี้ก็ถูกใช้เพ่ืออ้างถึงข้อมูลที่ยังมิได้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
เช่นกัน ในแง่ของการวางแผนให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 

นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา (2553: 349)  กล่าวว่าฐานข้อมูลเป็นที่รวบรวมข้อมูลที่มีความ 
สัมพันธ์กันไว้ร่วมกัน 

สายสุนีย์ จับโจร (2555: 4) ให้ความหมายฐานข้อมูล คือ แหล่งหรือที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ ที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กัน และสามารถใช้งานร่วมกัน (Sharing Data) ได้ตามจุดประสงค์และ
ความต้องการของการใช้งาน 
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 Connolly and Begg (2010: 15) ให้ความหมายฐานข้อมูล คือ การแชร์การเก็บ
รวบรวมของข้อมูลที่เกี่ยวพันกัน และฐานข้อมูลที่อธิบาย ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการ
สารสนเทศขององค์กร 
  McCain and Merrill (2011: 142) ฐานข้อมูล หมายถึง แหล่งสารสนเทศในรูปแบบที่
สามารถใช้ร่วมกันได้ มีลักษณะพิเศษในด้านเนื้อหาหรือรูปแบบ แหล่งสารสนเทศประเภท
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ ผลิตโดยรัฐหรือนิติบุคคล และค านึงถึงประโยชน์เพื่อสื่อสารระหว่างกัน 

สรุปฐานข้อมูล หมายถึง แหล่งรวมแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ที่ถูก
น ามาจัดเก็บไว้ด้วยกัน และเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ ท าให้ประหยัดเนื้อที่การจัดเก็บ สามารถใช้
ข้อมูลร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ฐานข้อมูลนับเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากของโปรแกรมประยุกต์ เนื่องจากฐานข้อมูลเป็น
แหล่งรวมข้อมูลทั้งหมดของกิจการ ข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการปฏิบัติงาน โดยถ้าข้อมูล
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อมประวัติและอนาคตขององค์กร เป็นข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้
องค์กรสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ในทางตรงกันข้าม ถ้าภาพลักษณ์ไม่ดี
องค์กรอาจสูญเสียได้ (Everest, 1985: 14)  

2.2.1 ลักษณะทั่วไปของฐานข้อมูล 
   ฐานข้อมูลเป็นที่รวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันไว้ร่วมกัน โดยข้อมูลใน

ฐานข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) Declarative คือ ข้อมูลที่คงที่ (Static Aspects)  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ที่ เป็นจริงและข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น 2) 
Procedural คือ ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง (Dynami Aspects) ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นจริงและ
ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น 

2.2.2 ลักษณะของฐานข้อมูล 
   การจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 

การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบแฟ้มข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล โดยการจัดเก็บ
ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลมักแบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) แฟ้มข้อมูลหลักหรือแฟ้มข้อมูลถาวร 
(Master File) 2) แฟ้มข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงหรือแฟ้มชั่วคราว (Transaction File) 3) แฟ้ม
ตารางข้อมูล (Look-up Table File) 4) แฟ้มใช้งาน (Work File) 5)  แฟ้มป้องกันหรือแฟ้มร่องรอย
การตรวจสอบ (Protection File หรือ Audit Tail) และ 6) แฟ้มประวัติ (History File) 

  ปัจจุบันโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นมักใช้ฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล 
เนื่องจากผู้พัฒนาระบบงานเห็นถึงประโยชน์ของการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการประมวลผล
ส าหรับโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวกัน ในการประเมินความเหมาะสมและความถูกต้องของ
ข้อมูลในฐานข้อมูลนั้น 

2.2.3 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
 ระบบจัดการฐานข้อมูล คือ ซอฟต์แวร์ทีอ่นุญาตให้ผู้ใช้สามารถสร้าง เข้าถึง และ

จัดการฐานข้อมูลได้ ระบบจัดการฐานข้อมูลมีทั้งระบบที่ใช้ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ เช่น Oracle 
Database และ Microsoft SQL Server เป็นต้น และส าหรับองค์กรขนาดเล็ก เช่น Microsoft 
Access เป็นต้น ปัจจุบันมีระบบจัดการฐานข้อมูลที่เป็นโอเพนซอร์ส (Open Source) โดยผู้ใช้ไม่ต้อง
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เสียค่าลิขสิทธิ์ เช่น MySQL เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าระบบจัดการฐานข้อมูลจะมีลักษณะที่แตกต่าง
กันออกไปดังกล่าวมาแล้ว  แต่ระบบจัดการฐานข้อมูลดังกล่าวจะมีองค์ประกอบการท างานพ้ืนฐานที่
เหมือนกัน  กล่าวคือ  ระบบจัดการฐานข้อมูลต้องมีเครื่องมือเพ่ือใช้ในการจัดท าหน้าที่พ้ืนฐาน        
3 ประการ ดังนี้ 

2.2.3.1 สร้างฐานข้อมูล ชุดของค าสั่งที่ใช้เพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าว เรียกว่า ภาษาที่
ใช้ในการก าหนดค านิยามข้อมูล (Data Definition Language หรือ DDL)  

2.2.3.2 เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูล (Data Manipulation 
Language หรือ DML) เป็นภาษาที่ใช้เพ่ือบ ารุงรักษาข้อมูล  ประกอบด้วย  การปรับปรุงข้อมูลบางส่วน 
การเพ่ิมเติมฐานข้อมูลบางส่วน และลบฐานข้อมูลบางส่วน 

2.2.3.3 สอบถามฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูล (Data Query 
Language หรือ DQL) มีหน้าที่ในการดึง จัดเรียง และให้ชุดของข้อมูลบางส่วนที่ตอบกลับต่อการ
สอบถามของผู้ใช้ 

ฐานข้อมูล เป็นแหล่งรวมของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ โดยจะมีการเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ 
เหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างมีระบบ ฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้เป็นศูนย์กลาง ที่สามารถแชร์ใช้งานร่วมกัน
ภายในองค์กรได้ โดยผู้ใช้แต่ละแผนกสามารถเข้าถึง เรียกดู และปรับปรุงข้อมูลส่วนกลางนี้ได้ จึงท า
ให้ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในฐานข้อมูลนั้น มีความทันสมัย สามารถน าไปใช้งานได้ทันที (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 
2554: 176) 

งานที่ส าคัญของระบบฐานข้อมูล คือ บันทึกข้อมูล แทรกข้อมูล ดึงข้อมูล แก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยนข้อมูล ลบข้อมูล ค้นคืนข้อมูล และย้ายฐานข้อมูล เป็นต้น โดยคุณสมบัติของฐานข้อมูล
โดยทั่วไป นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา (2553: 351) สรุปไว้ ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 1  สรุปลักษณะของฐานข้อมูล 
 

คุณลักษณะของฐานข้อมูล ค าอธิบาย 
ความเป็นอิสระของข้อมูลจาก
โปรแกรม 

เป็นการแยกข้อมูลให้เป็นอิสระออกมาจากโปรแกรมประยุกต์ ท าให้การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลท าได้ง่าย รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ตัวอย่างเช่น การ
เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์จากตัวเลข 7 หลักให้เป็นตัวเลข 9 หลักน้ัน สามารถ
กระท าท่ีฐานข้อมูลเพียงแห่งเดียว แม้ว่าจะมีโปรแกรมเป็นจ านวน 20 โปรแกรมใช้
ข้อมูลในฐานข้อมูลส่วนน้ีก็ตาม นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบต่อภาพของข้อมูลเชิงตรรกะท่ีผู้ใช้งานสามารถดูได้ 

ความต้องการหรือความสม่ าเสมอ
ของข้อมูล 

มีการก าหนดค านิยามมาตรฐาน (Standard Definition) ส าหรับองค์ประกอบของ
ข้อมูลแต่ละอันในฐานข้อมูล (Data Element) ส่งผลให้การเรียกใช้ข้อมูลของ
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เป็นไปในแนวเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ยอดขายสินค้า จะ
ถูกก าหนดชื่อ ความหมาย และขนาดพร้อมท้ังประเภทของข้อมูลเพียงท่ีเดียว
เท่าน้ัน โดยไม่ค านึงถึงว่าจะมีกี่ โปรแกรมท่ีเรียกใช้ข้อมูลน้ัน นอกจากน้ีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามกับข้อมูลจะกระท าท่ีฐานข้อมูลน้ีเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน  
ท าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วด้วย 

การป้อนและจัดเก็บข้อมลูกระท า
เพียงครั้งเดียว 

ข้อมูลถูกป้อนและน าไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพียงครั้งเดียว ช่วยลดความต้องการ
เน้ือท่ีในการจัดเก็บข้อมูล และลดเวลาในการป้อนข้อมูลเดียวกันซ้ า ๆ และการ
บ ารุงรักษาข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วด้วย 

การผสมผสานของข้อมูล เป็นแหล่งที่รวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกันซ่ึงถูกใช้ร่วมกันโดยผู้ใช้งานจ านวนมากไว้ในท่ี
เดียวกัน การรวมข้อมูลไว้ในท่ีเดียวกันจะช่วยลดกิจกรรมการบ ารุงรักษาข้อมูลใน
ฐานข้อมูล 

ความเป็นเจา้ของข้อมูลร่วมกัน ทุกส่วนงานในกิจการ เป็นเจ้าของข้อมูลในฐานข้อมูลตามอ านาจและหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงานเท่าน้ัน ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ท้ังหมด 

การรวมข้อมลูไว้ท่ีส่วนกลางของ
ข้อมูล 

การจัดเก็บข้อมูลท้ังหมดไว้ในท่ีเดียวกันท าให้การก าหนดนโยบายข้อมูลกระท าได้
ง่าย โดยการจัดการใด ๆ กับฐานข้อมูลกระท าท่ีข้อมูลซ่ึงจัดเก็บท่ีศูนย์รวมข้อมูล
เท่าน้ัน โดยนโยบายข้อมูลท่ีศูนย์กลางจะส่งผลให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัย
และความถูกต้องของข้อมูล 

 
3. เว็บเซิร์ฟเวอร์และเบราว์เซอร์ 

เว็บเซิร์ฟเวอร์  หมายถึง แอปพลิเคชันที่ท าหน้าที่รับและประมวลผลข้อที่ได้รับการร้องขอ
จากผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) เมื่อเว็บเบราว์เซอร์ได้
รับค าร้องขอก็จะท าการประมวลข้อมูล โดยการประมวลผลอาจจะอยู่ในรูปของการค้นหา การค านวณ
และการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้ ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งไปยังผู้ใช้บริการโดยผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ในยุค
ก่อนเว็บเซิร์ฟเวอร์ จะถูกติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ UNIX ที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับ
การใช้งานจากผู้ใช้จ านวนมาก และที่ส าคัญมีราคาค่อนข้างแพง ต่อมาเมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามี
บทบาทและได้รับนิยมกันมากขึ้น ท าให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) เพ่ือใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) กันมากขึ้น และในปัจจุบันก็มีระบบปฏิบัติการ
หลายระบบที่ท าหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ เช่น Window 7 และ Windows NT Server/Workstation 
เป็นต้น (ฉันทนา ปาปัดถา, 2549: 42) 
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ในการท างานของ Web Page จะอาศัยแนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์แบบ Client/Server มา 
ใช้งาน กล่าวคือ ในระบบคอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ จะต้องประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ส่วนที่ท างาน
ร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็น Server และคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่
เป็น Client ซ่ึงโดยทั่วไปคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็น Server จะมีเพียงเครื่องเดียว ส่วนคอมพิวเตอร์
ที่ท าหน้าที่เป็น Client จะมีจ านวนตั้งแต่ 2 เครื่อง เป็นต้นไป ด้วยเหตุนี้ได้ส่งผลให้ในการน า Web Page 
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้งาน จึงต้องประกอบด้วยโปรแกรมที่ท างานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็น 
Server และคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็น Client เช่นเดียวกัน 
 คอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็น Server ในความหมายของ Internet จะได้แก่ คอมพิวเตอร์ที่มี
การติดตั้งโปรแกรม Web Server ส่วนคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็น Client จะติดตั้งโปรแกรม Browser 
เช่น Internet Explorer 
 การท างานของโปรแกรม Web Server และ Browser จะมีการท างานที่สัมพันธ์กัน กล่าวคือ 
โปรแกรม Browser จะเป็นส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางจอภาพ ดังนั้นหน้าที่ของโปรแกรม Browser 
นี้ จึงได้แก่ การรับข้อมูลจากผู้ใช้และน าข้อมูลที่ส่งกลับมาจากโปรแกรม Web Server มาแสดงผล ส่วน
หน้าที่หลักของโปรแกรม Web Server ได้แก่ การจัดเก็บและน า Web Page มาแสดงผลตามความ
ต้องการที่ส่งมาจากโปรแกรม Web Browser 
 ข้อมูลที่ผู้ใช้สั่งผ่านโปรแกรม Browser จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของค าสั่งที่โปรแกรม Web 
Server เข้าใจ ซึ่งเรียกว่า Request แล้วจึงส่งไปให้โปรแกรม Web Server เพ่ือน าไปประมวลผลหรือน า 
Web Page ที่โปรแกรม Browser ต้องการมาแปลงให้อยู่ในรูปของค าสั่งที่โปรแกรม Browser เข้าใจ 
ซึ่งเรียกว่า Response แล้วจึงส่งไปให้ยังโปรแกรม Browser เพ่ือน าไปแสดงผลต่อไป 
 
4. ระบบฐานข้อมูล MySQL 

MySQL (อ่านว่า มาย-เอส-คิว-เอล) จัดเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 
Database Management System: RDBMS) ตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในโลกของอินเทอร์เน็ต สาเหตุก็เพราะว่า MySQL เป็นฟรีแวร์ทางด้านฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สูง เป็นทางเลือกใหม่จากผลิตภัณฑ์ระบบจัดการฐานข้อมูลในตลาดปัจจุบัน ที่มักจะเป็นการผูกขาด
ของผลิตภัณฑ์เพียงไม่กี่ตัว นักพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เคยใช้ MySQL ต่างยอมรับในความสามารถ
ความรวดเร็ว การรองรับจ านวนผู้ใช้ และขนาดของข้อมูลจ านวนมหาศาล ทั้งยังสนับสนุนการใช้งาน
บนระบบปฏิบัติการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Unix, OS/2, Mac OS หรือ Windows ก็ตาม นอกจากนี้ 
MySQL ยังสามารถใช้งานร่วมกับ Web Development Platform ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น C, C++, 
Java, Perl, PHP, Python, หรือ ASP ดังนั้น MySQL จึงได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน และมี
แนวโน้มสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต  
 MySQL จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source Software  สามารถดาวน์โหลด Source 
Code ต้นฉบับได้จากอินเทอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ การแก้ไขสามารถกระท าได้ตามความ
ต้องการ MySQL ยึดถือสิทธิบัตรตาม GPL (GNU General Public License) ซึ่งเป็นข้อก าหนดของ
ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ส่วนใหญ่ โดยจะเป็นการชี้แจงว่า สิ่งใดท าได้ หรือท าไม่ได้ ส าหรับการใช้งานใน
กรณีต่าง ๆ 
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MySQL ได้รับการยอมรับและทดสอบเรื่องของความเร็วในการใช้งาน โดยจะมีการทดสอบ
และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางด้านฐานข้อมูลอ่ืนอยู่เสมอ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่
เวอร์ชันแรก ๆ ที่ยังไม่ค่อยมีความสามารถมากนัก มาจนถึงทุกวันนี้ MySQL ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถมากยิ่งขึ้น รองรับจ านวนข้อมูลมหาศาล สามารถใช้งานหลายผู้ใช้ได้พร้อม ๆ กัน 
(Multi-user) มีการออกแบบให้สามารถแตกงานออก เพ่ือช่วยการท างานให้เร็วยิ่งขึ้น (Multi-threaded) 
วิธีและการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น การก าหนดและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีความรัดกุมน่าเชื่อถือ
ยิ่งขึ้น เครื่องมือหรือโปรแกรมสนับสนุนทั้งของตนเองและของผู้พัฒนาอ่ืน ๆ มีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
สิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือ MySQL ได้รับการพัฒนาไปในแนวทางตามข้อก าหนดมาตรฐาน SQL ดังนั้น เรา
สามารถใช้ค าสั่ง SQL ในการท างานกับ MySQL ได้ นักพัฒนาที่ใช้ SQL มาตรฐานอยู่แล้ว ไม่ต้อง
ศึกษาค าสั่งเพิ่มเติม แต่อาจจะต้องเรียนรู้ถึงรูปแบบและข้อจ ากัดบางอย่างโดยเฉพาะ  

ในปัจจุบันมีการน า  MySQL  ไปใชในระบบตาง ๆ มากมาย  ไมวาจะเปนระบบเล็ก ๆ  ที่ม ี
จ านวนตารางขอมูลนอย มีความสัมพันธของขอมูลในแตละตารางไมซับซอน เชน ระบบฐานขอมูล
บุคคลในแผนกเล็ก ๆ ไปจนถึงระบบจัดการขอมูลขนาดใหญ ที่ประกอบดวยตารางขอมูลมากมาย มี
ความสัมพันธของขอมูลในแตละตารางซับซอน เชน ระบบสต็อกสินคา ระบบบัญชีเงินเดือน เปนตน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน มีการใช MySQL เปน Database Server เพ่ือการท างานส าหรับ Web 
Database Application ในโลกของอินเทอรเน็ตมากขึ้น (สงกรานต์ ทองสว่าง, 2548: 17-18) 
 

5. การศึกษาโปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Content Management System) 
โปรแกรมที่น ามาใช้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู  มีด้วยกันหลายโปรแกรม  เช่น  Joomla,  Drupal,  Mambo  และ  Dotnetnuke  ซึ่ง
แต่ละโปรแกรมมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนั้น การเลือกโปรแกรมที่จะน ามาใช้ต้องพิจารณาให้เหมาะสม
กับชนิดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดเก็บ ระยะเวลาของการเก็บ ความเหมาะสมของ
ซอฟต์แวร์ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ และความรู้ด้านเทคนิคพิเศษ เป็นต้น (สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 
2553: 9) 
 CMS ย่อมาจาก Content Management System เป็นระบบที่น ามาช่วยในการสร้างและ
บริหารเว็บไซต์แบบส าเร็จรูป โดยในการใช้งาน CMS นั้น ผู้ใช้งานแทบไม่ต้องมีความรู้ในด้านการ
เขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ โดยที่ตัว CMS  มีโปรแกรมประยุกต์แบบพร้อมใช้งานอยู่
ภายในมากมาย อาทิ ระบบจัดการบทความและข่าวสาร (News and Story) ระบบจัดการบทวิจารณ์ 
(Review) ระบบจัดการสมาชิก (Member) ระบบสืบค้นข้อมูล (Search) ระบบจัดการไฟล์ดาวน์โหลด 
(Download) ระบบจัดการป้ายโฆษณา (Banner) ระบบการวิเคราะห์และตรวจสอบสถิติความนิยม
ในเว็บไซต์ (Analysis, Tracking and Statistics) เป็นต้น ปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง CMS มีหลาย
ตัวด้วยกัน อาทิเช่น PostNuke, PHP-Nuke, MyPHPNuke, Mambo, eNvolution, MD-Pro, 
XOOPs, OpenCMS, Plone, JBoss, Drupal เป็นต้น (อัครวุฒิ ต าราเรียง, 2557: 1)    
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5.1 โปรแกรม Joomla 
       การสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบันนั้น มีเครื่องมือหรือภาษามากมายที่ช่วยให้การสร้างเว็บไซต์
นั้นง่ายขึ้น แต่เนื่องด้วยความยากของการเขียนโปรแกรม จึงท าให้ผู้ที่สนใจสร้างเว็บไซต์แต่ไม่มี     
พ้ืนฐานความรู้การเขียนโปรแกรมไม่สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ 
       Joomla เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ หรือที่เรียกว่า CMS 
(Content Management Systems) ซึ่งเป็นระบบกึ่งส าเร็จรูปตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง
เว็บไซต์ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว เราสามารถใส่เนื้อหา รูปภาพได้ตามต้องการ มีฟังก์ชันและลูกเล่น
ต่าง ๆ ที่คอยอ านวยความสะดวกในการสร้างเนื้อหา สร้างเมนู และอ่ืน ๆ อีกมากมาย อีกทั้งยัง
สามารถปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลได้ไม่ยาก ท าให้ Joomla เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์
อย่างรวดเร็วโดยไม่จ าเป็นต้องเขียนโปรแกรม 
 ประวัติของ Joomla  
 เริ่มต้นในปี 2000 บริษัท Miro International Pty Ltd. หรือปัจจุบันคือ บริษัท Rice 
Studios ที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า แมมโบ้ 
(Mambo) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (CMS) หลังจากนั้นประมาณ
หนึ่งปี ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบลิขสิทธิ์ของการใช้งานออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกันคือ เวอร์ชันที่ไม่
เปิดเผยรหัส และเวอร์ชันที่เปิดเผยรหัส (Open Source)  
 ส่วนประกอบของ Joomla 
 Joomla  เป็นระบบที่แบ่งการท างานต่าง ๆ  ออกเป็นส่วน ๆ  ซ่ึงแต่ละส่วนมีหน้าท่ีการ
ท างานแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
 1. Component เป็นโปรแกรมเสริมไว้คอยช่วยเหลือการท างานเฉพาะทางที่ต้องการ 
เช่น การแสดงผลแกลอรีโชว์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
 2. Module เป็นฟังก์ชันการท างานบางส่วนจากคอมโพเน้นท์ ซึ่งสามารถก าหนด
ต าแหน่งแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ได้ เช่น ส่วนแสดงสินค้า Top 10 ส่วนล็อกอิน ส่วนสถิติต่าง ๆ เป็นต้น 
 3. Plug in เป็นส่วนเพ่ิมเติมความสามารถให้กับคอมโพเน้นท์หรือโปรแกรมหลักให้
สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4. Content   เป็นข้อมูลที่เตรียมส าหรับการแสดงผลเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์  ซ่ึง
สามารถแบ่งออกเป็นประเภท และหมวดหมู่ได้ตามต้องการ 
 5. Template   เป็นรูปแบบหรือหน้าตาของเว็บไซต์   ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และ
ความเป็นตัวตนของเว็บไซต์นั้น ๆ  
 การท างานของ Joomla 
 Joomla มีการท างานหลัก ๆ อยู่ด้วยกัน 2 ส่วนคือ หน้าเว็บไซต์ และหน้าผู้ดูแลระบบ 
โดยทั้งสองส่วนมีการท างานดังนี้ 
 1. หน้าเว็บไซต์ คือ ส่วนของการแสดงเนื้อหา รูปภาพ หรือดีไซน์ ที่บ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ และตัวตนของเว็บไซต์นั้น ๆ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้โดยผ่านการกรอกที่
อยู่ของเว็บไซต์ (URL) บนเบราว์เซอร์ 
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 2. หน้าผู้ดูแลระบบ คือ ส่วนของการจัดการข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ อาทิเช่น จัดการ
เนื้อหาหรือบทความ จัดการเมนู จัดการดีไซน์หน้าเว็บไซต์ เป็นต้น การจัดการข้อมูลเหล่านี้สามารถ
จัดการผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้ โดยเข้าผ่านทางที่อยู่ของเว็บไซต์ตามด้วย Administrator 
ตัวอย่างเช่น www.ชื่อเว็บไซต์.com/administrator และผู้ที่สามารถเข้ามาจัดการหน้าผู้ดูแลระบบ
ได้นั้น จะต้องมีรหัสผ่านในการล็อกอินเข้าระบบ โดยเรียกผู้มีหน้าที่ดูแลระบบว่า แอดมิน (Admin) 
(วิภารัตน์ พิศภูมิวิถี, 2555: 1) 
 

5.2  โปรแกรม Drupal 
 โปรแกรม Drupal เป็นโปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open Source Software) ในกลุ่มพัฒนา
เว็บ (Content Management System: CMS) ที่เขียนขึ้นโดย Dries Buytaert โปรแกรมเมอร์ชาว
เบลเยี่ยม โดยเผยแพร่ภายใต้ GPL (General Public License) ซึ่งทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้
ฟรี และยังสามารถที่จะแบ่งปันให้ผู้อ่ืนได้ด้วย Drupal เป็นโปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บที่มี
โปรแกรมเสริม (Modules) จ านวนมาก ท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาระบบงานออนไลน์
ได้หลากหลายระบบ  ทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไป เว็บไซต์องค์กร ฐานข้อมูลออนไลน์ คลังเอกสาร
ดิจิทัล คลังเอกสารจดหมายเหตุ คลังภาพถ่ายดิจิทัล เป็นต้น (บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, 2557: 1) 

Drupal เป็นโปรแกรมที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี PHP+MySQL ท าให้สามารถปรับประยุกต์ใช้
ในการใช้งานและการเรียนการสอนได้ การจัดการ Metadata หรือ Open Access หรือ Institutional 
Repository หรือ Information Storage & Retrieval ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นเครื่องมือ
ทางเลือกแทน DSpace ได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อติดตั้ง Module เพ่ิม เช่น Bibliography, Workflow 
และ OAI-PMH จะท าให้โปรแกรมเปลี่ยนจากเว็บไซต์ปกติ เป็นคลังเอกสารสถาบัน (Institution 
Repository: IR) ที่รองรับการน าเข้าเอกสารดิจิทัลได้หลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นหนังสือวารสาร 
วิทยานิพนธ์ บทความออนไลน์  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านมาตรฐาน  OAI-PMH 
และซอฟต์แวร์ในกลุ่ม OAI-PMH ได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ Drupal ยังมีโปรแกรมเสริมที่ท าให้คลัง
เอกสารสถาบัน สามารถแสดงผลสื่อมัลติมีเดียได้ ดังต่อไปนี้ 

1. Bibliography เป็น Module ที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการและแสดงรายชื่อของสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการหลากหลายรูปแบบ โดยใส่ข้อมูลตามช่องที่โปรแกรมก าหนดมาให้ เมื่อกรอกรายละเอียด
เกี่ยวกับเอกสารครบถ้วนแล้ว โปรแกรมจะแสดงผลรายการบรรณานุกรมของเอกสาร อีกทั้งโปรแกรม
ยังสามารถน าเข้าและส่งออกข้อมูลทางบรรณานุกรมจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 

 รูปแบบข้อมูลที่สามารถน าเข้า: PubMed, BibTeX, RIS, Marc, EndNote และ XML 
  รูปแบบข้อมูลการสามารถส่งออก: BibTeX, EndNote และ XML 

2. OAI-PMH เป็น Module ทีช่่วยให้โปรแกรมสามารถสืบค้นสารสนเทศจากเครือข่าย 
OAI - PMH  ท าให้สามารถเชื่อมโยง  สืบค้น  แลกเปลี่ยนเมทาดาทา  และรายการบรรณานุกรมระหว่าง
ระบบได้ 
       3. Workflow เป็น Module ที่ใช้ในการจัดการและบริหารเอกสาร สามารถใช้ในการ
ควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาในคลังจัดเก็บเอกสารได้  
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5.3 โปรแกรม Mambo  
                Mambo  เป็น  CMS  (Web Content Management System)  ที่ง่ายต่อการใช้งาน 
และท าได้รวดเร็วกว่า Open Source CMS  ตัวอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  โดยสามารถใช้ได้ทั้งกับเว็บไซต์
ส่วนตัวขนาดเล็ก และเว็บไซต์เพ่ือธุรกิจขนาดใหญ่ (อัครวุฒิ ต าราเรียง, 2557: 1)  

     Mambot ก็คือ โปรแกรมที่ท าเข้ามาเสริมความสามารถของ Corefile, Component, 
โดยส่วนมากก็จะเป็นพวกที่ช่วยในการเขียน Content เช่น เมื่อเราต้องการเขียนข่าวผ่านหน้าเว็บ 
หรือผ่าน Backend ก็จะใช้ Mambot ที่เป็น Text Editor มาใช้ในการเขียน และหากเป็น Mambot 
ที่ช่วยการท างานของ Component ก็เห็นจะเป็นตัวที่ติดมากับ Component เช่น AkoComment  
และมีอีกแบบก็คือช่วยในการผสมผสานการแสดงผลของ Content โดยการน า Component หรือ 
Module มาแสดงด้วยกับ Content  

     Mambo Open Source (MOS ก็คือ Software ที่เรียกกันว่า Open Source เป็น 
Content Management System (CMS) ตัวหนึ่งที่ใช้ในการบริหารจัดการ Website เช่นเดียวกับ 
CMS ตัวอ่ืน ๆ เช่น PostNuke, PhpNuke, OpenCMS และก็ยังมีอีกหลาย ๆ ตัวในประเทศไทย  

ข้อดีของ Mambo 
1.  ง่ายต่อการติดตั้ง และการใช้งาน  
2.  มีการบริหารเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ง่าย และเป็นเอกลักษณ์  
3.  มีความง่าย   และยืดหยุ่น   ในการออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ได้ตามต้องการ   โดยการใช้  

Template  
4.  สามารถเพ่ิมเติมเนื้อหา และรูปภาพได้ง่าย 
5.  ส าหรับเว็บมาสเตอร์ที่ไม่ช านาญทางเทคนิค   หรือเป็นนักเขียนโปรแกรมชั้นสูงก็

สามารถสร้าง Costom Application ได ้
 
5.4 โปรแกรม Dotnetnuke 

       DotNetNuke ซึ่งเป็น Open Source ที่เป็นที่นิยมใช้กันมาก ถ้าพูดถึงการท าเว็บไซต์
ด้วยระบบ Content Management System ก็จะนึกถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย แต่ถ้าจะ
น ามาพัฒนา Web Application ต้องยกให้ DotNetNuke เพราะ DotNetNuke ไม่ได้พัฒนามาเพียง
แค่เป็น CMS แต่เป็นถึง Content Management Framework คือมี Framework ในการพัฒนา 
Web Application มาให้นักพัฒนาได้ใช้ในการพัฒนาได้ง่าย และสะดวกขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาด้วย
เครื่องมือของ Microsoft ด้วยเทคโนโลยี .NET Framework ทั้ง 1.1 และ 2.0 ที่มีเครื่องมืออ านวย
ความสะดวกในการพัฒนามากมาย  

ทางด้าน Application นั้น DotNetNuke ได้เตรียมเครื่องเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การบริหารจัดการเว็บไซต์ไว้มากมาย เช่น  

1. ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Installation Wizard 
2. การบริหารจัดการผู้ใช้ และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน 
3. Site Log เพ่ือดูรายงานสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
4. การบริหารจัดการหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ อย่างง่ายดาย 

http://akarawuth.com/
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5. มี Module รองรับการใช้งานต่าง ๆ เช่น Forum, Gallery,  Document Download, 
RSS Feed, Feedback, etc. 

6. ทางด้าน Framework สนับสนุนการเพ่ิมเติม หรือต่อยอดระบบงานต่าง ๆ เช่น Skin & 
Container รองรับการปรับเปลี่ยน Look & Feel ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่กระทบกับเนื้อหาเดิมที่อยู่
ในเว็บไซต์ 

7. Authentication Provider รองรับการใช้งาน Authentication จากหลายแหล่ง 
เช่น Active Directory, Windows Live ID  

8. Module รองรับการติดตั้ง Module เพ่ิมเติมได้ตลอดเวลาและอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
หากได้ลองใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

DotNetNuke ได้จัดเตรียม Library ต่าง ๆ ไว้ให้ผู้พัฒนา สามารถพัฒนา Web 
Application ได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดาย เช่น 

1. เพรียบพร้อมด้วย  Library  เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ไว้ใช้งาน โดยไม่ต้องกังวล
เกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มเติม 

2. รวบรวมความสามารถในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ  Security,  Logging,  Caching, 
Performance, Database ไว้ให้ผู้พัฒนาเรียกใช้งานได้อย่างง่ายดาย 

3. สนับสนุนการท า Package Deployment และการท า Package Versioning ที่
สนับสนุนการ Upgrade Version ได้อย่างสะดวกสบาย 

4. มี Starter Kit ส าหรับผู้เริ่มต้นการพัฒนา Module ด้วย DotNetNuke 
(บริษัท บิ๊กเฮด จ ากัด, 2557: 1)  

ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรณีศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ Joomla เนื่องจาก Joomla นั้น 
ไม่เพียงแต่ติดตั้งและประมวลผลง่ายกว่า Drupal การพัฒนา Custom Functionality ส าหรับ 
Joomla ยังง่ายกว่าเมื่อเทียบกับกรณีของ Drupal และ Wordpress อีกด้วย ดังภาพที่ 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แสดงระดับความยากง่ายในการติดตั้ง  
ที่มา:  Arash Arabi, Joomla Vs. Drupal: A technical comparison of the best open 

source CMS, Accessed July 6, 2015. Available from http://www.butterfly.com. 
au/thinking/blog/entry/joomla-vs-drupal-a-technical-comparison-of-the- 
best-open-source-cms  

http://www.butterfly.com/
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เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกโปรแกรม  Joomla  เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่อยู่ในกลุ่มเปิดเผยรหัส  
ท าให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดมาใช้งาน เน้นการท างานร่วมกัน สามารถรองรับระดับของ
สมาชิกแต่ละประเภททั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน ดังนั้น เราจึงสามารถจัดการกับเว็บไซต์
ได้ด้วยการแบ่งงานกันท า เหมาะอย่างยิ่งส าหรับเว็บที่เป็นองค์กรที่จะแบ่งการท างานเป็นส่วน ๆ ได้ 
ต่อยอดความสามารถได้ เช่น ระบบเว็บบอร์ด ระบบดาวน์โหลด  ระบบ Gallery ที่สามารถท าได้ทั้งรูปภาพ 
วิดีโอ ไฟล์เสียงต่าง ๆ สามารถจัดหมวดหมู่ และแสดงผลได้อย่างเป็นระเบียบ ระบบ Community ที่
ท าได้ทั้งในส่วนของภายในเว็บไซต์และภายนอกเว็บไซต์ เช่น การเชื่อมโยงเข้ากับ Facebook 
Twitter ที่ท าให้คนที่เข้าชมสามารถติดตามเว็บได้ตลอด โดยไม่จ าเป็นต้องเขียนเว็บเพ่ือประกาศ
ข่าวสารเสมอไป และสังคมการเรียนรู้ที่กว้าง มีเว็บไซต์หรือสังคมออนไลน์ ที่คอยให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องของการจัดการต่าง ๆ เหมือนมีที่ปรึกษาอยู่รายรอบ มีกว่า 5,000 ล้านเว็บไซต์ในโลกที่ใช้ Joomla 

Joomla จะใช้ Design Pattern ต่อไปนี้ ซึ่งทันสมัย เป็นวิธีที่ดี และถูกใช้โดย  Framework 
ยอดนิยมอย่าง Symphony 2 และ Zend หรือใช้ในการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ด้วย Java (รวมไป
ถึง Struts และ Spring) นั่นคือ 1)  Object  Oriented  (รวมไปถึง Polymorphism, Encapsulation, 
Inheritance ฯลฯ) 2) MVC (Model View Control) 3) Event Driven, Event Dispatcher, และ 
Observer 4) Singleton  และ 5) Factory 

ส าหรับ Design Pattern บางตัวที่ถูกใช้กับ  Framework เช่น DBAL (Database Abstraction 
Layer) นั้น จะใช้ได้ดีกว่ากับ Joomla โดย DBAL ของ Joomla นั้น แทบจะดีพอ ๆ กับ ORM 
(Object-relational Mapping)  และถ้าอยากจะใช้ ORM แบบเต็ม ๆ Joomla นั้นก็ Integrate กับ 
Doctrine ได้อย่างง่ายดาย 

การใช้วิธีการทันสมัยเหล่านี้ เกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Joomla Framework 
และ CMS ในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้ว การใช้วิธีการที่ทันสมัยเหล่านี้ยังบ่งบอกความ
กระตือรือร้นของชุมชน Joomla ทั่วโลกอีกด้วย 

Joomla จะมีล าดับชั้นแบบต้นไม้ (Tree Hierarchy) โดยตัวล าต้นเปรียบดั่ง Joomla Core มี
กิ่งก้านสาขา (API) ที่สามารถต่อกิ่งอ่ืน ๆ (Component) หรือใบ (Module หรือ Widget) ต่อไปได้อีก 
ดังนั้นจึงสามารถ Plug in Component เพ่ือ Integrate ตัวมันเองเข้ากับความปลอดภัย (Access 
Control Levels) และฟังก์ชันจัดการ Article ได้ และในเมื่อเป็นกิ่งก้าน ก็ยังสามารถมีกิ่งก้านย่อย ๆ 
หรือมีแม้กระทั่งสะพานเชื่อมไปยังกิ่งอ่ืน ๆ ได้ แต่เอาเข้าจริง ส่วนใหญ่จะมีการเชื่อมต่อระหว่าง 
Component ที่ต่างกันน้อยมาก ดังภาพที่ 4 
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ภาพที ่4 โครงสร้างล าดับชั้นแบบต้นไม้ของ Joomla  
ที่มา:  Arash Arabi, Joomla Vs. Drupal: A  technical comparison of the best open 

source CMS, Accessed July 6, 2015. Available from http://www.butterfly.com. 
au/thinking/blog/entry/joomla-vs-drupal-a-technical-comparison-of-the-best- 
open-source-cms  

 
6. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ที่รับผิดชอบเรื่องการผลิตบัณฑิตในสายวิชาชีพทางด้านการศึกษา ที่มีความรู้
ความสามารถ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความรัก ความศรัทธา และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เพ่ือท าหน้าที่ในการสั่งสอน ปลูกฝัง และให้ความรู้แก่เยาวชนของชาติ มาเป็นเวลายาวนาน ผู้ที่จะ
ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีความประพฤติ และมีบุคลิกภาพที่ดี  เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชน 
ตลอดจนจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ดังนั้นหน้าที่หลักของคณะ
ศึกษาศาสตร์ จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนานักศึกษาของคณะ ให้มีทั้งความรู้ความสามารถ รวมทั้งสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เพ่ือจะสามารถออกไปพัฒนาเยาวชนที่
จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น เป็นผู้รักษาการคณบดีคนแรกของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2513 เปิดเป็นคณะวิชาที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และเป็นคณะวิชาล าดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์  ได้เปิดสอน
นักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513  

มีวัตถุประสงคด์ังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 กล่าวคือ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ
ในวิชาชีพระดับสากล เป็นผู้น าในการพัฒนาบุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะฯ ให้เป็น
สถาบันการศึกษาชั้นน าที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และ
คุณธรรม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพครูผู้สอน ในระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ระยะแรกที่เปิดสอนมี 4 สาขาวิชาเอกคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นที่ 1 รวม 31 คน  

http://www.butterfly.com/
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พ.ศ. 2514 ได้ท าการแบ่งส่วนราชการตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี และท าการแบ่งส่วน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514 ภายในคณะศึกษาศาสตร์ 
แบ่งส่วนราชการ คือ  

1. ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   
2. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
3. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
4. ภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษา  
5. ส านักงานเลขานุการ  
พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเพ่ิมคุณวุฒิ และพัฒนาความรู้ และทักษะ

การสอนให้แก่ครูประจ าการในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ สภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ 
ด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาบุคคลภายนอก (ภาคพิเศษ) เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 

 
ปรัชญา 
“องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา  (Excellent Educational Organization)”  
 
ค าขวัญ  
“สร้างสรรค์ ทันสมัย ใส่ใจสังคม อุดมความรู้ เชิดชูคุณธรรม”  
 
อัตลักษณ์  
“สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม”  
 
ปณิธาน  
“ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์

ความรู้ การวิจัย  นวัตกรรมทางการศึกษา  อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
สังคม”  

 
วิสัยทัศน์  
“เป็นสถาบันชั้นน าที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษา  (Excellent Educational Organization : 

EEO)  การผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา การวิจัย ตลอดจนให้บริการทางการศึกษาได้
อย่างครอบคลุมทุกด้านในระดับสากล” 

 
พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
2. ส่งเสริมความเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรมทาง

การศึกษา  
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3. อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยไปสู่ประชาคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล  
4. ให้บริการวิชาการด้านศึกษาศาสตร์  และด้านอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   และเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้เพ่ือสังคม  
5. จัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม  
2. เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องคค์วามรู้ด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรม

ทางการศึกษา  
3. เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย  ไปสู่ประชาคมทั้งในระดับภูมิภาคและ

ระดับสากล  
4. เพ่ือให้บริการวิชาการด้านศึกษาศาสตร์และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้เพื่อสังคม  
5. เพ่ือจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
หน่วยงานในปัจจุบัน มีดังนี ้
1. ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
2. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
3. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
4. ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
5. ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 

     5.1 สายการศึกษา 
     5.2 สายวิทยาศาสตร์การกีฬา 

6. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
     6.1 สาขาวิชาการประถมศึกษา 
     6.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
     6.3 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
     6.4 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
     6.5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
  

สีประจ าคณะ 
 สีน้ าเงิน 
  

ดอกไม้ประจ าคณะ 
ดอกกล้วยไม้ 

(มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะศึกษาศาสตร์, 2556 : 1-2) 
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7. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
     7.1 หลักการ  

      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึกนักศึกษาในหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา และมุ่งให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติภารกิจ อันเป็นวิชาชีพของครูทั้งมวล โดยมี
อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ค าแนะน า ดูแล ก ากับอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ และมีโอกาสพัฒนาตนทั้งทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพครู และบุคลิกภาพ อันจะน าไปสู่การเป็นครูที่มีคุณภาพตามปณิธานของหลักสูตรที่ได้ก าหนด
ไว้ คือ 

 7.1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้อย่างกว้างขวางและลุ่มลึก โดยมีความรู้ลุ่มลึกในศาสตร์ที่
ตนเองรับผิดชอบสอน มีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสอน และ
ด าเนินชีวิตตามบทบาทผู้มีอาชีพเป็นครู เป็นบุคคลที่ เป็นขุมแห่งความรู้อันเป็นพ้ืนฐานของการ
ประกอบอาชีพครูต่อไป 

 7.1.2 เป็นบุคคลที่สามารถใช้วิธีการสื่อสาร และเทคนิคการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานความคิดที่ว่าครูที่มีความรู้ และทักษะด้านเทคนิควิธีสอนตลอดจน
การจัดการ และสามารถสื่อสารได้ดี จะเป็นครูที่มีประสิทธิภาพมากกว่าครูที่ขาดความรู้ และขาด
ทักษะในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะครูเป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยการสื่อสาร และเทคนิคในการถ่ายทอด
เป็นหลัก นอกจากนั้นยังเก้ือกูลต่อการปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพครูอีกด้วย 

 7.1.3 เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ และสามารถตีความพฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้
เพราะครูเป็นสาขาวิชาชีพทางด้านประยุกต์พฤติกรรมศาสตร์ การท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
เพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์ ที่มีรากฐานมาจาก
การศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ จะท าให้เป็นบุคคลที่เข้าใจผู้อื่นและตนเองอย่างแท้จริง 

 7.1.4 เป็นบุคคลที่มีกระบวนการตัดสินใจอยู่บนรากฐานของเหตุและผล แนวคิด
และกระบวนการใช้เหตุผลในการตัดสินใจจะท าให้ครูเป็นบุคคลที่สามารถวิเคราะห์ความส าคัญของ
บทบาทของตน และผลแห่งการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองได้  กระบวนการตัดสินใจนี้เป็นที่
ยอมรับกันว่าเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบกระบวนการวิชาชีพอย่างส าคัญทั้งในแง่บทบาทและการ
ประเมินผลของกระบวนการปฏิบัติงาน การที่ครูมีคุณสมบัติดังกล่าวจะท าให้งานวิชาชีพของตนมี
ประสิทธิภาพ เช่น นักเรียนจะได้รับการสอนจากการเตรียมการสอนที่มีเหตุมีผล โดยครูจะวินิจฉัย
ความต้องการของผู้เรียน จุดประสงค์ จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ ตลอดจนการ
ประเมินผลการสอนบนรากฐานของจุดประสงค์ เป็นต้น 

 7.1.5 เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นผู้ที่อยู่ในวิชาชีพชั้นสูง ในที่นี้
นอกจากการแสดงพฤติกรรมเฉพาะบุคคลแล้ว ยังหมายความรวมไปถึงความสามารถในการร่วม
ท างาน หรือร่วมแก้ปัญหากับบุคคลอื่นด้วย และมีการประเมินตนเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

   7.2 จุดประสงค์ 
 จุดประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถทาง

วิชาการ มีประสบการณ์ตรงในด้านการท าโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพและการวิจัย และมี
ทักษะด้านวิชาชีพต่อไปนี้ 
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 7.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นครูในสถานศึกษา 
 7.2.2 สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านวิชาการ และพัฒนาตนให้สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 7.2.3 สามารถใช้ประสบการณ์ในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 7.2.4 สามารถใช้ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์โครงการเพ่ือพัฒนาตนและชุมชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   7.3 วิธีการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 7.3.1 แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 7.3.2 นักศึกษาลงชื่อเลือกสถานศึกษาที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 7.3.3 เลขานุการโครงการส่งหนังสือแจ้งจ านวนนักศึกษา รายชื่อ และสาขาวิชาที่

นักศึกษาจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปยังสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพ่ือระบุวันเวลาส่งตัวต่อไป 
 7.3.4 อาจารย์นิเทศก์ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้น านักศึกษาไปสถานศึกษาต่าง ๆ ตาม

วันเวลาที่ก าหนดเพื่อรับมอบหมายภาระการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    7.4 ระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ก าหนดเวลา ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาท้ัง

ภาคต้น และภาคปลายของปีการศึกษา รวมระยะเวลา 1 ปีต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นสถานศึกษาเดิมหรือ
เปลี่ยนสถานศึกษาตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 
  วิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1. นักศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามปฏิทินที่คณะกรรมการฝึ ก
ประสบการณว์ิชาชีพในหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ได้แจ้งแก่สถานศึกษา 

2. นักศึกษาต้องมีเวลาปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างน้อย 80% ในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

3. สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมหรือ
เขตปริมณฑลภายใต้การควบคุมก ากับของคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตรของ
คณะศึกษาศาสตร์ 

เงื่อนไขการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1. นักศึกษาต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรครบทุก

หมวดวิชาที่ก าหนดไว้ 
2. นักศึกษาต้องได้รับการปฐมนิเทศจากคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือเตรียมความ

พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดระยะเวลาการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้ 
3.1 การสัมมนากลุ่มย่อย จ านวน 2 ครั้ง 
3.2 กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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   7.5 บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
7.5.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 

          ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การที่นักศึกษาจะมีประสิทธิภาพใน
การท างานด้านการศึกษาเพ่ือรับใช้สังคมได้ดีหรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการได้รับความร่วมมือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากผู้บริหารสถานศึกษา เพราะสิ่งเหล่านี้เป็น
ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าที่นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการท างานในอนาคตได้จริง 

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา มีดังนี้ 
 1. ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา การปฏิบัติงานของสถานศึกษา และ
แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ทราบ 
 2. ก าหนดครูพ่ีเลี้ยง/ผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
 3. สนับสนุน ช่วยเหลือ และส่งเสริมการปฏิบัติงานของครู พ่ีเลี้ยง และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 4. ติดตามหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูพ่ีเลี้ยงและ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 5. ส่งอาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาเข้าประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้น 
 6. ติดต่อประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา 
  7.5.2 ครูพ่ีเลี้ยง 
          ครูพ่ีเลี้ยง หมายถึง ครูประจ าในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถาบันการอาชีวศึกษา แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาให้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในการปฏิบัติงานสอน งานวิจัยในชั้นเรียน งานพัฒนาตน และงานพัฒนาสถานศึกษาตลอด
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา ครูพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะท า
ให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามจุดประสงค์ 
 บทบาทหน้าที่ของครูพ่ีเลี้ยง มีดังนี้ 

1. ชี้แจงและมอบหมายงานสอนและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับงานสอนให้แก่นักศึกษาตามความ
เหมาะสม 

2. ให้นักศึกษาได้สังเกตการณ์สอนของครูพ่ีเลี้ยง หรือเป็นผู้ช่วยสอนในช่วงบทบาทครูใหม่ 
คือ ระยะเวลาสัปดาห์ที่ 2-4 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกสัปดาห์อย่างสม่ าเสมอ 
5. ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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6. นิเทศการสอนอย่างสม่ าเสมอ และประเมินความก้าวหน้าในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

7. ประสานงานกับอาจารย์นิเทศกเ์พ่ือความเข้าใจตรงกัน และช่วยแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 
7.5.3 อาจารย์นิเทศก์ 
       อาจารย์นิเทศก์ เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้สอนหรือควบคุม

โปรแกรมการเรียนของนักศึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา มีประสบการณ์ในการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาเอก ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
ตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก ์มีดังนี้ 
1. ชี้แจงให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3. ให้ค าแนะน า ควบคุมและตรวจแผนการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา 
4. นิเทศการสอนของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ และติดตามประเมินความก้าวหน้าของการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในทุกด้าน 
5. สนับสนุนให้ก าลังใจ ตลอดจนร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
6. ติดต่อประสานงานกับครูพ่ีเลี้ยงเกี่ยวกับการนิเทศ และการพัฒนาคุณภาพการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
7.5.4 นักศึกษา 
        ก่อนจบหลักสูตรการศึกษา นักศึกษาทุกคน จะต้องออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องมีความเข้าใจในภารกิจ การปฏิบัติตน และ
การปฏิบัติงานตลอดจนความรับผิดชอบที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา มีดังนี้ 
1. เข้าร่วมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือรับทราบแนวทางและข้อปฏิบัติต่าง ๆ 

อาทิ การปรับตัว การมีมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเข้าร่วม
การสัมมนาย่อย ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ก าหนด และเข้ารับการปฐมนิเทศในสถานศึกษาที่ตนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2. ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของสถานศึกษาเช่นเดียวกับบุคลากรประจ าการพึงปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกับสถานภาพของนักศึกษา เช่น การแต่งกาย การลา การร่ วมกิจกรรม การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์กับครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น 

3. ศึกษาระบบงานของสถานศึกษา อาทิ งานสอน งานธุรการ งานแนะแนว งานกิจการ
นักเรียน งานพัฒนาตน งานพัฒนาสังคมและชุมชน  

4. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาหรืองานอ่ืน ๆ ตลอดจนเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 



 

42 

 

5. ประพฤติตนเป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงาม มีความอ่อนน้อม มีระเบียบวินัยในการท างานให้
ความร่วมมือกับสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเอ้ือเฟ้ือ  มีน้ าใจ  รู้จักการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ทั้งเพ่ือนนักศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษา 

6. เป็นผู้ตรงต่อเวลาในการท างานและการนัดหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานในหน้าที่
ครูผู้สอน 

7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง ครู อาจารย์อ่ืน ๆ นักเรียน 
ตลอดจนบุคลากร และเพ่ือนนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยกัน 

8. รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ บุคลากรของสถานศึกษา ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ 
ศึกษาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เช่น อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องกิจกรรมต่าง ๆ 
สนามกีฬา ฯลฯ 

9. มีความรับผิดชอบในการจัดท าโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรม
ประจ าวัน การวิจัยในชั้นเรียน การจัดท าโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ 

10. สังเกตการณ์สอนและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของครูพ่ีเลี้ยง และครู อาจารย์อ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม เพ่ือการน ามาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. เตรียมการสอน สื่อและอุปกรณ์การสอนสม่ าเสมออย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาระดับชั้น เข้าสอนและเลิกสอนตรงตามเวลา 

12. รับผิดชอบในการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมาย   สอนทบทวนบทเรียน   สอนซ่อมเสริม  
ออกข้อสอบ  และด าเนินการสอบตามแนวทางของการวัดและประเมินผล  ตรวจผลงานและประเมิน
ความก้าวหน้าของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 

13. ขณะปฏิบัติหน้าที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักศึกษาให้
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

14. ปฏิบัติตน และวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็นครูที่ดี  ไม่ละเมิดกฎระเบียบของ
สถานศึกษาและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน 

15. ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสม่ าเสมอ   รับฟังค าแนะน าตักเตือนของอาจารย์
นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา  โดยน าไปศึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือการ
พัฒนาตน 

16. แสดงความมีน้ าใจ ช่วยเหลือครูพ่ีเลี้ยง ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา นอกเหนือจาก
ภารกิจที่ตนได้รับมอบหมาย 

17. พบและปรึกษางานที่ได้รับมอบหมายกับครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ตลอดระยะเวลาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

18. ตลอดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาต้องติดต่อนัดหมายการ
ปฏิบัติงานกับอาจารย์นิเทศก์ เช่น การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ตารางสอน ตารางสอบ ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องปฏิบัติ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจากที่เคยแจ้งไว้ก่อนแล้ว 

19. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีวุฒิภาวะและไม่เกินจากหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ควรขอ
ค าแนะน าปรึกษาจากครูพี่เลี้ยง ผู้บริหาร อาจารย์นิเทศก ์เมื่อพบปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขด้วยตนเองได้ 
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20. วางตนและประพฤติตนให้เหมาะสมต่อครูพ่ีเลี้ยง ครูอาจารย์ของสถานศึกษา ผู้บริหาร 
บุคลากรอ่ืน ๆ ตลอดจนนักเรี ยนในสถานศึกษา เ พ่ือเกียรติของตนและคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7.6 บันทึกกิจกรรมประจ าวัน 
     นักเรียนทุกคนต้องเขียนบันทึกกิจกรรมประจ าวันตลอดระยะเวลาที่ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานศึกษา เพ่ือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติในแต่ละวัน อาทิ งานสอน 
งานพัฒนาตน งานธุรการ งานกิจการนักเรียน และอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการรายงานให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์
นิเทศก์ทราบเพ่ือติดตาม หรือให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลที่
นักศึกษาสามารถน ามาพัฒนาแก้ไขปัญหาได้ แนวทางการบันทึกกิจกรรมประจ าวัน มีดังนี้ 

     7.6.1 เขียนบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ปฏิบัติเป็นประจ าทุกวันและ
ส่งครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ตรวจพร้อมกับแผนการจัดการเรียนรู้ 

     7.6.2 เขียนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาระงานสอนประจ าวัน ผลส าเร็จในการสอน อุปสรรค 
ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา 

     7.6.3 เขียนบันทึกการปฏิบัติภาระงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานสอน การร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

7.7 การวิจัยในชั้นเรียน 
     7.7.1 ลักษณะของงานวิจัยในชั้นเรียน 
            งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานวิจัยที่ครูผู้สอนด าเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ชั้นเรียน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ดียิ่งขึ้น 

     7.7.2 จุดประสงค์ของงานวิจัยในชั้นเรียน 
   เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ และน าผลการวิจัยในชั้นเรียนนั้นมา

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
     7.7.3 แนวปฏิบัติในการวิจัยในชั้นเรียน 
            นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องท าวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง ในภาคเรียนที่ 2 

โดยแบ่งภาระงานเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก นักศึกษาจะต้องพัฒนาโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียนให้
แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 6 ตามค าแนะน าของครูพ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ประเมินความก้าวหน้า
ของการวิจัยในชั้นเรียน 

  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากครูพ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์แล้ว ให้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  และสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียนให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 12 
เพ่ือให้ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ประเมินผลการวิจัยในชั้นเรียนต่อไป 

การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนควรประกอบไปด้วย 
1. ส่วนน า ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ครูพ่ีเลี้ยงและ

อาจารย์นิเทศก์) ค าน า สารบัญ 
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2. บทที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ค าถามการ
วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย  (ระบุแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย และตัวแปรที่ศึกษา) 
นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3. บทที่ 2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ท าวิจัยในชั้นเรียน 

4. บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย (ประเภท/ลักษณะเครื่องมือ วิธีการสร้าง และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ) การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

5. บทที่ 4 ผลการวิจัยในชั้นเรียน 
6. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจัย 
7. บรรณานุกรม 
8. ส่วนท้าย ประกอบด้วย ภาคผนวก 

ขั้นตอนการด าเนินงานและข้อปฏิบัติของนักศึกษา 
หลังจากที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดส่งนักศึกษาไปยังสถานศึกษา และ

นักศึกษาได้รับมอบหมายจากครูพ่ีเลี้ยงให้ด าเนินการจัดการเรียนรู้แล้ว เมื่อนักศึกษาด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษาสังเกตและวิเคราะห์สภาพปัญหา ตลอดจนศึกษาวิธีการใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

เมื่อนักศึกษาสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ให้น าสภาพปัญหาดังกล่าว ไปปรึกษาครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์เพ่ือพัฒนาเป็นโครงร่างการ
วิจัย และหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษารีบ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน และจัดส่งให้
ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนการด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   สามารถสรุปเป็นแผนภาพ    ดังแสดงใน
ภาพที่ 5 
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เร่ิม 

ขั้นที่ 1 นักศึกษายื่นค าร้องขอฝกึประสบการณ์วิชาชพีครูต่อภาควิชาฯ 

ขั้นที่ 5 เลขานุการแจ้งรายชือ่นักศึกษา ระบุวันส่งตัว และขอชื่อครูพี่เล้ียงกับโรงเรียน 

ขั้นที่ 3 ภาควิชาฯ ส่งรายชื่อให้คณะศึกษาศาสตร์ 

ขั้นที่ 4 เลขานุการติดต่อประสานงานและท าหนังสือถึงโรงเรียน 

 

ขั้นที่ 6 เลขานุการส่งรายชื่อเพื่อแต่งต้ังอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เล้ียงไปยังคณะศึกษาศาสตร์ 

ขั้นที่ 7 นักศึกษาฟังการปฐมนิเทศเบื้องต้น และอาจารย์นิเทศก์น านักศึกษาไปพบผู้บริหารโรงเรียน 

ขั้นที่ 8 เลขานุการเตรียมเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เล้ียง ผู้บริหาร และนักศึกษา 

ขั้นที่ 9 ภาควิชาฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 

สิ้นสุด 

ขั้นที่ 12 ภาควิชาฯ จัดสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูของนักศึกษา 

ขั้นที่ 11 อาจารย์นิเทศก์นิเทศการสอนของนักศึกษา 

ขั้นที่ 13 อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เล้ียงส่งผลประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 

ขั้นที่ 15 โรงเรียนส่งนักศึกษากลับสถานศึกษา 

ขั้นที่ 16 เลขานุการตัดเกรดเสนอคณะกรรมการ 

ขั้นที่ 17 คณะกรรมการรายงานผลต่อกองบริการการศึกษา 

ภาพที ่5 ขั้นตอนการด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ไม่ครบถ้วน 

ไม่ตอบรับ 

นักศึกษาแก้ไข/รอภาคการศึกษาถัดไป 

ตอบรับ 

ครบถ้วน 

สิ้นสุด 

ขั้นที ่2 
ภาควิชาฯ ตรวจสอบ

คุณสมบัต ิ
 

ขั้นที่ 10 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ขั้นที่ 14 อาจารย์นิเทศก์สอบสอนของนกัศึกษา 

 โรงเรียนพิจารณา 
และแจ้งผล 
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จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่างานบริการการศึกษามีภารกิจในการสนับสนุนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
คณะกรรมการชุดนี้มีการแต่งตั้งเป็นปีการศึกษาไป  ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้จัดท าปฏิทินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 นักศึกษายื่นค าร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยยื่นค าร้องที่ภาควิชา/สาขาวิชา
ที่ตนสังกัด ตามก าหนดที่คณะศึกษาศาสตร์ประกาศในแต่ละภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น
ประมาณเดือนพฤศจิกายน และภาคการศึกษาปลาย ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี 
 ขั้นที่ 2 ภาควิชา/สาขาวิชาตรวจสอบคุณสมบัติว่านักศึกษาแต่ละคนที่ยื่นค าร้องขอฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ เช่น รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ ากว่า 2.00 เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 ภาควิชา/สาขาวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติให้คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมระบุ
ชื่อโรงเรียน/หน่วยงานที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส าหรับการเลือกโรงเรียน/หน่วยงานที่จะฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูนั้น ให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกตามโรงเรียน/หน่วยงานที่ภาควิชา/สาขาวิชา
ก าหนด 

ขั้นที่ 4 การติดต่อประสานงานกับโรงเรียน/หน่วยงานที่จะส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ทางฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นผู้ด าเนินการ คือ จะ
ท าหนังสือขออนุญาตส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามจ านวนที่นักศึกษาแจ้งความ
ประสงค์ไว้ และขอให้โรงเรียน/หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณาให้คณะศึกษาศาสตร์ทราบตามเวลาที่
ก าหนด 

ขั้นที่ 5 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ส่งเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปยังโรงเรียน/หน่วยงานที่
ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมระบุวัน เวลาส่งตัวนั กศึกษาให้โรงเรียน/
หน่วยงานทราบ และขอรายชื่อครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาแต่ละคนตามจ านวนนักศึกษาที่เข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือแต่งตั้งเป็นครูพี่เลี้ยงต่อไป 

ขั้นที่ 6 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยงตามที่โรงเรียน/หน่วยงาน ส่งรายชื่อไปให้คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

ขั้นที่ 7 ส่งตัวนักศึกษาไปยังโรงเรียน/หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพ่ือพบผู้บริหารโรงเรียน/หน่วยงาน และรับฟังการปฐมนิเทศเบื้องต้นก่อนเริ่มฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีอาจารย์นิเทศก์ประจ าสาขาวิชาเอก เป็นผู้น านักศึกษาไปพบผู้บริหา ร
โรงเรียน/หน่วยงานนั้น ๆ 

ขั้นที่ 8 การเตรียมเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารเพ่ือมอบให้อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง 
ผู้บริหารโรงเรียน/หน่วยงาน และนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ นักศึกษานอกจากจะรับเอกสารของตน
แล้ว ยังต้องรับเอกสารของครูพ่ีเลี้ยง และของผู้บริหารโรงเรียน/หน่วยงานไปมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวด้วย 
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ขั้นที่ 9 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี 2 วัน นักศึกษาทุกคนต้องเข้า
ปฐมนิเทศ หากไม่เข้าปฐมนิเทศไม่มีสิทธิ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาคการศึกษานั้น กิจกรรมวัน
แรก ช่วงเช้า มีพิธีเปิดบรรยายพิเศษเรื่อง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีต่อนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ช่วงบ่าย มีการอภิปราย เรื่อง การวางตัวของครูใหม่เลือกนักศึกษาเพ่ือท า
หน้าที่หัวหน้ารุ่น หัวหน้าวิชาเอก และหัวหน้าโรงเรียน วันที่สอง ช่วงเช้า บรรยายเรื่อง การปรับตัว
ของนักศึกษาในโรงเรียน การนิเทศและแนวทางการจัดท าโครงการพัฒนาวิชาชีพครู ช่วงบ่าย แยก
กลุ่มย่อยตามสาขาวิชาเอก 

ขั้นที่ 10 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา มีระยะการฝึกไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
โดยจ าแนกเป็น 3 บทบาท คือ บทบาทครูใหม่ มีการฝึกประสบการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 - 4  บทบาทคร ู
ประจ าการ   มีการฝึกประสบการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่   5 - 12  และบทบาทพัฒนาวิชาชีพ   มีการฝึก
ประสบการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 13 - 17 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ขั้นที่ 11 นิเทศการสอน เป็นภารกิจของอาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยงที่จะต้องนิเทศการ
สอน ส าหรับอาจารย์นิเทศก์นั้น จะต้องนิเทศการสอนของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส าหรับครูพี่เลี้ยงนั้นอยู่ใกล้ชิดนักศึกษามาก สามารถนิเทศการสอนของนักศึกษาที่
อยู่ในความดูแลได้มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 

ขั้นที่ 12 การสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในแต่ละภาคการศึกษา  มีการ
สัมมนาย่อย 2 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้พบอาจารย์นิเทศก์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเอก สัมมนา
ถึงปัญหาและประสบการณ์จากฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีสัมมนารวม 2 ครั้ง คือ สัมมนาครั้งแรก 
เพ่ือให้นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศก์โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู  และเสนอโครงการต่อที่
ประชุมสัมมนา และสัมมนาครั้งที่ 2 เพ่ือให้นักศึกษารายงานผลการด าเนินงานของโครงการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

ขั้นที่ 13 การส่งผลประเมินของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งอาจารย์นิเทศก์และ
ครูพ่ีเลี้ยงจะต้องส่งผลการประเมินตามก าหนดเวลาแต่ละบทบาทของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
คือ บทบาทครูใหม่ จะต้องส่งผลการประเมินในสัปดาห์ที่ 3 - 4 บทบาทครูประจ าการ ส่งผลการ
ประเมินในสัปดาห์ที่ 11 - 12 และบทบาทพัฒนาวิชาชีพ ส่งผลการประเมินในสัปดาห์ที่ 18 

ขั้นที่ 14 การสอบสอน เป็นภารกิจของอาจารย์นิเทศก์ที่จะต้องสอบสอนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของตน มีการสอบสอนในสัปดาห์ที่ 16 - 17 และ
รายงานผลการประเมินในสัปดาห์ที่ 18 คือ ส่งผลการสอบสอนมาในแบบประเมินการสอน บทบาท
พัฒนาวิชาชีพ ในภารกิจงานพัฒนาตนและสังคม 

ขั้นที่ 15 การส่งตัวนักศึกษากลับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ สถานศึกษา/
หน่วยงานส่งนักศึกษากลับในสัปดาห์ที่ 18 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้าย พร้อมทั้งสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของ
นักศึกษา และหลักฐานการลา สถิติการลา 

ขั้นที ่16 การตัดเกรด ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะท าการตัด
เกรดของนักศึกษาทุกคน ตามผลการประเมินของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง เมื่อตัดเกรดเสร็จแล้ว
จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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ขั้นที่ 17 รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ เมื่อคณะกรรมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูได้ให้ความเห็นชอบผลการตัดเกรดของนักศึกษาแล้ว จะส่งผลการประเมินไปยังกองบริการ
การศึกษา ตามก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

7.8 โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ 
     ความหมาย 
     โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง โครงการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพจัดท าขึ้นเพ่ือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มร่วมกัน โดยไม่แยกตามสาขาวิชาเอกของแต่ละคน โดยมี
เป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่จัดขึ้นจะต้องมีความเหมาะสม 
มีสาระทางวิชาการ  โดยได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษา 

จุดมุ่งหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติงาน

อย่างมีระบบร่วมกับผู้ อ่ืน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างาน การใช้ศักยภาพ และ
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาในด้านการติดต่อสื่อสาร และ
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา นอกเหนือไปจากอาจารย์  ครูพ่ีเลี้ยง  และ/
หรืออาจารย์ในหมวดวิชาเอกของตน 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสร้างสรรค์งานที่สนองต่อนโยบายหรือค าแนะน าของสถานศึกษาโดย
ที่งานนั้นสอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของกลุ่มนักศึกษาที่เสนอโครงการ 

แนวปฏิบัติ 
1. กิจกรรมที่จะปฏิบัติในโครงการพัฒนาประสบการณ์จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบและ

นโยบายของสถานศึกษา เช่น ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2532 เป็นต้น 

2. โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ  ควรเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ หรือฟ้ืนฟู ปรับปรุง
สิ่งที่มีอยู่แล้วในสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

3. โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ   ควรให้ชุมชนหรือแหล่งวิทยาการใกล้เคียงมี
ส่วนร่วม 

4. การจัดหาค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินงานตามโครงการ ควรให้เป็นไปโดยประหยัดเหมาะสม
กับสถานะของนักศึกษา และจะต้องไม่ใช้วิธีการเรี่ยไร หรือเรียกเก็บจากบุคลากรในสถานศึกษา แต่
อาจขอความร่วมมือในด้านวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสถานที่ที่มีอยู่แล้ว หรืออาจขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนแจกจ่ายให้ หรือให้ยืมวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งของต่าง ๆ ได้ 

ลักษณะงาน 
ลักษณะงานของโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ เป็นงานกลุ่มที่มุ่งส่งเสริมการ

ท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษาวิชาเอกต่าง ๆ และนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานที่เดียวกันให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาออกไปปฏิบัติงาน 

1. อาจารย์นิเทศกโ์ครงการ ได้แก ่อาจารย์ที่คณะกรรมการโครงการพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพก าหนดให้จากทางคณะศึกษาศาสตร์ 
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2. ครูที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ ครูหรืออาจารย์ที่ทางสถานศึกษาก าหนดให้ดูแลและให้
ค าแนะน าและนิเทศการจัดโครงการ 

3. หัวหน้าโครงการ  ได้แก่  นักศึกษาที่ได้รับเลือกจากผู้ร่วมโครงการให้เป็นหัวหน้า      
ท าหน้าที่ในการเรียกประชุม และตดิต่อประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์ และสถานศึกษา 

4. ผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ นักศึกษาที่เป็นผู้ร่วมปฏิบัติโครงการนั้น  
ขนาดของโครงการ 
โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับจ านวน

สมาชิกผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก โครงการที่มีสมาชิก 2-3 คน ถือว่าเป็นโครงการขนาดเล็ก 4-6 คน ถือว่า
เป็นโครงการขนาดกลาง ส่วนโครงการที่มีสมาชิก 7 คนขึ้นไป ถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ ขนาด
ของโครงการจะเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณาและประเมินผลด้วย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ฟังการปฐมนิเทศเกี่ยวกับโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้มีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้ง 
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่อยู่ในสถานศึกษาแห่งเดียวกัน  ประชุมเพ่ือวาง

แผนการด าเนินงาน  โดยควรจะเริ่มจากการส ารวจปัญหา  และความต้องการของสถานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและชุมชน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนด าเนินงานต่อ และควรจะมีการติดต่อประสานงานกับ
อาจารย์นิเทศกโ์ครงการของคณะศึกษาศาสตร์ และครูที่ปรึกษาโครงการของสถานศึกษาเพ่ือขอค าแนะน า
ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. เขียนโครงการอย่างละเอียดตามหัวข้อที่ก าหนด  และท าส าเนาส่งตามก าหนดการ
ในปฎิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละภาคการศึกษา 

3.1 พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
    3.2 ปรับปรุงโครงการตามค าแนะน า 
    3.3 ขออนุมัติโครงการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. ปฏิบัติงานตามโครงการ   โดยมีอาจารย์นิเทศก์โครงการ   และอาจารย์ที่ปรึกษา 

โครงการที่สถานศึกษา มอบหมายนิเทศโครงการอย่างน้อย 2 ครั้ง 
5. ส่งรายงานการปฏิบัติงานต่ออาจารย์นิเทศก์โครงการ   เพ่ือประเมินผลขั้นสุดท้าย 

ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันเสร็จสิ้นโครงการ  
การยุติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนก าหนด 
นักศึกษาต้องยุติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาก่อนก าหนดในกรณีต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ตรวจสอบ

ว่าขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไข 
2. นักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่

แจ้งไว้ในคู่มือ 
3. นักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม และสถานศึกษาแจ้งความประสงค์ส่งตัวกลับ 
4. หรือกรณีอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์

เห็นสมควรให้ยุติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะศึกษาศาสตร์, 2556: 4-21) 
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แบบฟอร์มประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ในการวิจัยครั้งนี้ มีการใช้แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดังนี้ 
1. แบบประเมินการสอน (บส.) 
2. แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน (บว.)  
3. แบบประเมินการพัฒนาตน (บพ.) 
4. แบบประเมินงานธุรการ งานปกครอง และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บธ.) 
5. แบบประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) 
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ตารางที ่2 โครงสร้างแบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ภาคการศึกษาต้น) 

 

ภารกิจหลัก 
ภารกิจย่อย แบบประเมิน 

อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลีย้ง 
น้ าหนักประเมิน จ านวนครั้ง/น.ศ./เทอม น้ าหนัก % จ านวนครั้ง/น.ศ./เทอม น้ าหนัก % 
1. งานสอน 55% 1.1 การสอนในช้ันเรียน 

1.2 การเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ 
1.3 การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน 
1.4 การวิเคราะหห์ลักสูตร 

- แบบประเมินการสอน (บส.) 
- Teaching supervision form 
(TS)* 
*เฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ 

3 ครั้งตลอดเทอม 20% 3 ครั้ง 
1) ช่วงครูใหม่ 
2) ครูประจ าการ 
3) ครูพัฒนาวิชาชีพ 

15% 

 1.5 การสอบสอน แบบ บส. และ แบบ TS 1 ครั้ง ตอนปลายเทอม 10%   
 1.6 การเข้าร่วมสัมมนา อบรม นับจ านวนท่ีเข้าร่วม  5%   
 1.7 บันทึกประจ าวัน การส่งแผนการสอน นับความสม่ าเสมอในการส่ง  5%   
2. งานวิจัย 15% 2.1 ความถูกต้องครบถ้วน: กระบวนการ

การด าเนินการวิจัย และการเขียนรายงาน 
2.2 ความคิดสรา้งสรรค ์

แบบประเมินงานวิจัยในช้ันเรียน (บว.) 1 ครั้ง ตอนปลายเทอม 15%   

3. การพัฒนาตน 
10% 

3.1 บุคลิกภาพ 
3.2 พฤติกรรมด้านสังคม 
3.3 คุณธรรมและจริยธรรม 

แบบประเมินการพัฒนาตน (บพ.)   1 ครั้ง ตอนปลายเทอม 10% 

4. งานพัฒนา
สถานศึกษาและ
ชุมชน 20% 

4.1 งานธุรการ 
4.2 งานปกครอง 
4.3 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แบบประเมินงานธุรการ งานปกครอง 
และงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (บธ.) 

  1 ครั้ง ตอนปลายเทอม 10% 

4.4 งานกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาและ
ชุมชน (โครงการฝึกประสบการณ์) 

แบบประเมินโครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) 

1 ครั้ง เมื่อสิ้นโครงการ 5% 1 ครั้ง เมื่อสิ้นโครงการ 5% 

รวม    60%  40% 
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ตารางที่ 3 โครงสร้างแบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ภาคการศึกษาปลาย) 

ภารกิจหลัก 
 ภารกิจย่อย แบบประเมิน 

อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลีย้ง 

น้ าหนักประเมิน จ านวนครั้ง/น.ศ./เทอม น้ าหนัก % จ านวนครั้ง/น.ศ./เทอม น้ าหนัก % 

1. งานสอน 65% 1.1 การสอนในช้ันเรียน 
1.2 การเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ 
1.3 การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน 
1.4 การวิเคราะหห์ลักสูตร 

- แบบประเมินการสอน (บส.) 
- Teaching supervision form (TS)* 
*เฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ 

3 ครั้งตลอดเทอม 30% 3 ครั้ง 
1) ช่วงครูใหม่ 
2) ครูประจ าการ 
3) ครูพัฒนาวิชาชีพ 

15% 

 1.5 การสอบสอน แบบ บส. และ แบบ TS 1 ครั้ง  
ตอนปลายเทอม 

10%   

 1.6 การเข้าร่วมสัมมนา อบรม นับจ านวนท่ีเข้าร่วม  5%   
 1.7 บันทึกประจ าวัน การส่ง

แผนการสอน 
นับความสม่ าเสมอในการส่ง  5%   

2. การพัฒนาตน 
15% 

2.1 บุคลิกภาพ 
2.2 พฤติกรรมด้านสังคม 
2.3 คุณธรรมและจริยธรรม 

แบบประเมินการพัฒนาตน (บพ.) 1 ครั้ง  
ตอนปลายเทอม 

5% 1 ครั้ง ตอนปลาย
เทอม 

10% 

3. งานพัฒนา
สถานศึกษาและ
ชุมชน 20% 

3.1 งานธุรการ 
3.2 งานปกครอง 
3.3 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แบบประเมินงานธุรการ งานปกครอง และ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน (บธ.) 

  1 ครั้ง ตอนปลาย
เทอม 

10% 

 3.4 งานกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
และชุมชน (โครงการฝึก
ประสบการณ์) 

แบบประเมินโครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (บค.) 

1 ครั้ง  
เมื่อสิ้นโครงการ 

5% 1 ครั้ง เมื่อสิ้น
โครงการ 

5% 

รวม    60%  40% 
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8. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 
ส าหรับความหมายของการประเมินผลนั้น ได้มีหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความ ไว้ดังนี้ 
สมนึก ภัททิยธนี (2544: 3) ให้ความหมายของค าว่า การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง 

การตัดสิน หรือวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดผล 
เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ (2545: 201-202)  ให้ความหมายของการประเมิน  คือ  การประเมิน

เป็นกระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตีค่าของเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น 

Welch (1974: 175) กล่าวว่า การประเมินผล คือ กระบวนการที่ก่อก าเนิดซึ่งสารนิเทศที่จะ
เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ 

Suchman (1967: 29-37) กล่าวว่าการประเมินเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริง 
(Actual Results) กับผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Results) ซึ่งเป็นการวัดความส าเร็จจากการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาจุดมุ่งหมาย และเป็นการศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับผลลัพธ์ซึ่งเกิดจากกิจกรรม
บางประเภทที่มุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

สรุป การประเมินผล คือ การตัดสิน หรือวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ เป็นกระบวนการรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตีค่าของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 การประเมินตามแนวทางของเวลซ์ มีวิธีการคือ เมื่อจะด าเนินการประเมินโครงการใด ๆ 
จะต้องตอบค าถาม 3 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ประเมิน คือ 
 1. ประเมินท าไม   ค าถามนี้จะท าให้ผู้ประเมินทราบถึงความส าคัญของปัญหา  ที่จะต้อง
ประเมินว่า   การประเมินนั้นเป็นการประเมินความก้าวหน้า  (Formative  Evaluation)   หรือการ
ประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation)  
 2. ประเมินอะไร ค าถามนี้ช่วยให้ผู้ประเมินทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 3. จะประเมินอย่างไร ค าถามนี้ผู้ประเมินจะได้วิธีการและขั้นตอนของกระบวนการประเมิน 
ซึ่งเวลซ์ได้เสนอกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Gathering) การวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Processing) และการรายงานผล (Reporting) ซึ่งแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
ประเมินประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญแตกต่างกัน 

 
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

งานสอน ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน ด้านการพัฒนาตน และด้านงานพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน โดยมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งตามน้ าหนักของภารกิจแต่ละด้าน การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ ช่วงที่เป็นครูใหม่ ช่วงที่เป็นครูประจ าการ และช่วงพัฒนาวิชาชีพ ผู้ประเมินประกอบด้วย 
อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง ท าหน้าที่ประเมินภารกิจของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้ง 4 
ด้าน โดยมีน้ าหนักของค่าคะแนนแตกต่างกันไปตามบทบาทและสถานะของผู้ประเมิน ให้ผู้ประเมิน 
(อาจารย์นิ เทศก์  และครู พ่ีเลี้ยง) ด าเนินการประเมินตามระยะเวลาของการพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ระยะละ 1 ครั้ง คือ ช่วงครูใหม่ สัปดาห์ที่ 2 - 4  ช่วงครูประจ าการ  สัปดาห์ที่ 
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5 - 12 และช่วงพัฒนาวิชาชีพ สัปดาห์ที่ 13 - 17 ดังนั้น อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยงจะต้องประเมินผล
นักศึกษาคนละ 3 ครั้ง 
 ช่วงครูใหม่   สัปดาห์ที่ 2 - 4 
 ช่วงครูประจ าการ  สัปดาห์ที่ 5 - 12 
 ช่วงพัฒนาวิชาชีพ  สัปดาห์ที่ 13 - 17 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
 หลังจากการประเมินผลในระยะต่าง ๆ ทั้ง 3 ระยะเสร็จสิ้นแล้ว ให้น าคะแนนของนักศึกษาที่
ฝึกปฏิบัติการสอนแต่ละคน เทียบกับเกณฑ์การประเมินผล เพ่ือก าหนดระดับคะแนนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้ 
 85  คะแนนขึ้นไป   มีค่าเท่ากับ A 
 80-84      มีค่าเท่ากับ B+ 
 75-79     มีค่าเท่ากับ B 
 70-74     มีค่าเท่ากับ C+ 
 65-69     มีค่าเท่ากับ C 
 60-64     มีค่าเท่ากับ D+ 
 55-59     มีค่าเท่ากับ D 
 54 คะแนนลงมา มีค่าเท่ากับ F 
หมายเหตุ การปัดจุดทศนิยม ให้ท าในการรวมคะแนนครั้งสุดท้ายเท่านั้น โดยคะแนนที่เป็นจุดทศนิยม 
0.5 ขึ้นไป ให้ปัดเป็น 1 คะแนน จุดทศนิยมที่ต่ ากว่า 0.5 ให้ตัดทิ้ง 
 
     ความหมายของระบบ 
 ระบบคืออะไร มีผู้ให้ความหมายของระบบหลายท่าน ดังนี้ 
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์  (2554: 22)  ได้ให้ความหมายของระบบว่าเป็นกลุ่มขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยแต่ละองค์ประกอบจะประสานการท างานระหว่างร่วมกัน เพ่ือบรรลุสู่
เป้าหมายเดียวกัน 

จันทิมา  ก๊งหวั่น   (2557: 4)   กล่าวถึงระบบ   คือ   สิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากหน่วยย่อยหรือ
องค์ประกอบย่อย ที่จะต้องมีความสัมพันธ์และท าหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน (2557: 1) ให้ความหมายของระบบ  หมายถึง 
กลุ่มของสิ่งซึ่งมีลักษณะประสานเข้าเป็นสิ่งเดียวกันตามหลักแห่งความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน ด้วย
ระเบียบของธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
จักรวาล ระบบสังคม ระบบการบริหารประเทศ 

พรรณี สวนเพลง (2555: 60) ให้ความหมายของระบบ หมายถึง กลุ่มขององค์ประกอบหลาย ๆ 
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และต้องท างานร่วมกันภายในขอบเขตหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกันที่ก าหนดไว้ ซึ่งองค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบ ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า ( Input) 
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) และข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

http://www.l3nr.org/u/jamtima009
http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A
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ประชุม  รอดประเสริฐ  (2543: 66) ได้ให้รายละเอียดของระบบไว้ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ 
ความหมายที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม โดยความหมายที่เป็นนามธรรมของระบบ หมายถึง วิธีการ 
(Method) การปฏิบัติงานที่มีรูปแบบและขั้นตอนที่ไม่ตายตัว อาจผันแปรตามสภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยที่ก าหนดให้ ส่วนความหมายที่เป็นรูปธรรม หมายถึง สรรพสิ่ง (Entity)  ที่ประกอบด้วยส่วน
ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์และพ่ึงพาอาศัยกัน โดยมีส่วนหนึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบ 

Hicks (1972: 461) Semprevivo (1976: 1) Kindred (1980: 6) กล่าวว่า ระบบ คือ การ
รวมตัวของสิ่งหลายสิ่ง เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยแต่ละสิ่งนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
หรือขึ้นต่อกันและกัน หรือมีผลกระทบต่อกันและกัน เพ่ือให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ส าหรับ Robbins, and others (2006: 54) ให้นิยาม ระบบ คือ สิ่งที่เกี่ยวพันและสัมพันธ์
ซึ่งกัน ซึ่งก าหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นเอกภาพ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ 

สรุปความหมายของระบบ หมายถึง กลุ่มขององค์ประกอบจากหน่วยย่อยที่มีความสัมพันธ์
กัน และต้องท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันที่ก าหนดไว้ 

วิธีการระบบที่ดี จะต้องเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างประหยัดและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
ถ้าระบบใดมีผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพมากกว่าข้อมูลวัตถุดิบที่ป้อนเข้าไป ก็ถือได้ว่าเป็น
ระบบที่มีคุณภาพ ในทางตรงข้ามถ้าระบบมีผลผลิตที่ต่ ากว่าข้อมูลวัตถุดิบที่ไปใช้ ก็ถือว่าระบบนั้นมี
ประสิทธิภาพต่ า 

ลักษณะส าคัญของวิธีระบบ  
1. เป็นการท างานร่วมกันเป็นคณะของบุคคลที่เก่ียวข้องในระบบนั้น ๆ  
2. เป็นการแก้ปัญหาโดยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  
3. เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม  
4. เป็นการแก้ปัญหาใหญ่ โดยแบ่งออกเป็นปัญหาย่อย ๆ เพ่ือสะดวกในการแก้ปัญหา  อันจะ

เป็นผลให้แก้ปัญหาใหญ่ได้ส าเร็จ  
5. มุ่งใช้การทดลองให้เห็นจริง  
6. เลือกแก้ปัญหาที่พอจะแก้ไขได้และเป็นปัญหาเร่งด่วนก่อน  
องค์ประกอบของระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตาม จะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  
1. สิ่งที่ป้อนเข้าไป (Input) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการหรือโครงการ

ต่าง ๆ เช่น ในระบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน อาจได้แก่ ครู นักเรียน ชั้นเรียน หลักสูตร ตารางสอน 
วิธีการสอน เป็นต้น ถ้าในเรื่องระบบหายใจ อาจได้แก่ จมูก ปอด กระบังลม  อากาศ เป็นต้น 

2. กระบวนการหรือการด าเนินงาน (Process)  หมายถึง การน าเอาสิ่งที่ป้อนเข้าไป มาจัด
กระท าให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การสอนของครู หรือการให้นักเรียนท า
กิจกรรม เป็นต้น 

3. ผลผลิต หรือการประเมินผล (Output) หมายถึง ผลที่ได้จากการกระท าในขั้นที่สอง ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หรือผลงานของนักเรียน เป็นต้น  
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  ผลที่ได้จากการกระท าในขั้นที่สอง การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) การวิเคราะห์
ระบบ เป็นวิธีการน าเอาผลที่ได้ ซึ่งเรียกว่า ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  จากผลผลิตหรือการประเมินผล
มาพิจารณาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ลักษณะของระบบท่ีดี  
ระบบที่ดีต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีความยั่งยืน 

(Sustainable) ต้องมีลักษณะ 4 ประการคือ  
1. มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (Interact with Environment ) 
2. มีจุดหมายหรือเป้าประสงค์ (Purpose) 
3. มีการรักษาสภาพตนเอง (Self-regulation) 
4. มีการแก้ไขตนเอง (Self-correction ) 
 
มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  (Interact with Environment)   ระบบทุก ๆ ระบบจะมี

ปฏิสัมพันธ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับโลกรอบ ๆ ตัว ของระบบ โลกรอบ ๆ ตัวนี้ เรียกว่า "สิ่งแวดล้อม" 
การที่ระบบมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนี้เอง  ท าให้ระบบดังกล่าวกลายเป็น ระบบเปิด (Open 
System) กล่าวคือ ระบบจะรับปัจจัยน าเข้า (Input) จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะเป็นพลังงาน อาหาร 
ข้อมูล ฯลฯ ระบบจะจัดกระท าเปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้านี้ให้เป็นผลผลิต (Output) แล้วส่งกลับไปให้
สิ่งแวดล้อมอีกท่ีหนึ่ง 

 
มีจุดหมายหรือเป้าประสงค์ (Purpose) ระบบจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแน่นอนส าหรับ

ตัวของมันเอง ระบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ระบบการด าเนินชีวิตของมนุษย์นั้นก็มีจุดมุ่งหมาย
ส าหรับตัวของระบบเองอย่างชัดเจนว่า  "เพ่ือรักษาสภาพการมีชีวิตไว้ให้ได้ให้ดีที่สุด" จุดมุ่งหมายนี้ดู
ออกจะไม่เด่นชัดส าหรับเรา เพราะเราไม่ใช่ผู้คิดสร้างระบบดังกล่าวขึ้นมาเอง  

 
มีการรักษาสภาพตนเอง (Self-regulation) ลักษณะที่สามของระบบ คือ การที่ระบบ

สามารถรักษาสภาพของตัวเองให้อยู่ในลักษณะที่คงที่อยู่เสมอ การรักษาสภาพตนเองท าได้โดยการ
แลกเปลี่ยนปัจจัยน าเข้าและผลผลิตกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบหรือระบบย่อย 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ ระบบย่อยอาหารของร่างกายมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ๆ 
หรือระบบย่อยต่าง ๆ เช่น ปาก น้ าย่อย น้ าดี กระเพาะอาหาร ฯลฯ 

  
มีการแก้ไขตนเอง (Self-correction) ลักษณะที่ดีของระบบ คือ มีการแก้ไขและปรับตัว

เอง ในการที่ระบบมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม บางครั้งปฏิสัมพันธ์นั้นก็จะท าให้ระบบการรักษา
สภาพตัวเอง ต้องย่ าแย่ไป ระบบก็ต้องมีการแก้ไขและปรับตัวเองเสียใหม่  ตัวอย่างเช่น การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับอากาศหนาว (สภาพแวดล้อม) อาจจะท าให้เกิดอาการหวัดขึ้นได้ ใน
สถานการณ์นี้ ถ้าระบบร่างกายไม่สามารถท่ีจะรักษาสภาพตัวเองได้อย่างดี ร่างกายก็จะต้องสามารถที่
จะปรับตัวเองเพ่ือที่จะต่อสู้กับอาการหวัดนั้นโดยการผลิตภูมิคุ้มกันออกมาต้านหวัด 
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ประเภทของระบบ 
โดยทั่วไประบบ จ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ ระบบปิด และระบบเปิดในองค์การ

แบบปิด (Closed System) จะไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ส่วนในองค์การ
แบบเปิด (Open System) จะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสิ่งแวดล้อม หากพิจารณาโดยรายละเอียด 
พบว่า 

ระบบปิด (Closed System) คือ ระบบที่มีความสมบูรณ์ภายในตัวเอง ไม่พยายามผูกพันกับ
ระบบอ่ืนใด และแยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในสังคม 

ระบบเปิด (Open System) คือ ระบบที่ต้องอาศัยการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคล องค์การหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ในลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
มีความสมดุล รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีผลหรืออิทธิพลต่อการท างานขององค์การ
เช่นกัน (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2545: 24-25, Robbins and others, 2006: 55, Kinichi and 
Kreitner, 2003: 307) 
 

องค์ประกอบของระบบ 
จากความหมายของระบบที่ ได้ให้ค านิยามนั้น ย่อมแสดงให้ เห็นว่า ทุกระบบต้องมี

องค์ประกอบหรือสิ่งต่าง ๆ เพ่ือด าเนินงานสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่องค์การได้ตั้งไว้ ดังนั้นภายในระบบจึงมีองค์ประกอบดังนี้ 

สิ่งที่ป้อนเข้าไป (Input) หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ และองค์ประกอบแรกที่จะน าไปสู่การด าเนินงาน
ของระบบ โดยรวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อันเป็นที่ต้องการของระบบนั้นด้วย ในระบบการศึกษา
ตัวป้อนเข้าไป ได้แก่ นักเรียน สภาพแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียน สมุด ดินสอ และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

กระบวนการ (Process) เป็นองค์ประกอบที่สองของระบบ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่
ผลงานหรือผลผลิตของระบบ และในระบบการศึกษา ได้แก่ วิธีการสอนต่าง ๆ เป็นต้น 

ผลงาน (Output) หรือผลิตผล (Product) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของระบบ หมายถึง 
ความส าเร็จในลักษณะต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลในระบบการศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในลักษณะต่าง ๆ หรือนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถที่จะด ารงชีวิตใน
อนาคตได้ตามอัตถภาพ เป็นต้น 

ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ขาดสิ่งใดไม่ได้ นอกจากนั้นทั้ง 3 องค์ประกอบ
ยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การด้วย ในขณะที่
องค์การต้องด าเนินกิจกรรมนั้น สิ่งที่ช่วยให้องค์การสามารถตรวจสอบว่ากิจกรรมต่าง ๆ นั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ มีส่วนใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง จึงต้องอาศัยข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ซ่ึงจะ
ช่วยให้องค์การสามารถปรับปรุงตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) 

สรุป ระบบการปฏิบัติงานขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ สิ่งที่
ป้อนเข้าไป (Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) โดยแต่ละส่วนจะต้องมีความสัมพันธ์
และผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ 
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9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

โสมวรรณ ทิพจร (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบประเมินผลการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย แผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบประเมินผลการสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยใช้ Web Based Programming ในการพัฒนาระบบ ลดภาระงานของฝ่ายวิชาการ 
และลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน ได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลและความต้องการของระบบจากคณะกรรมการบริหาร บุคลากรฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอน 
และนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และได้ท าการวิเคราะห์ระบบงานที่ใช้ปัจจุบัน ศึกษาถึง
ความต้องการในการพัฒนาระบบ จากนั้นจึงท าการออกแบบการท างานและฐานข้อมูลของระบบ ให้
ท างานภายใต้ระบบ Web based Application โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ และใช้ 
MySQL Server เป็น Database Server เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ Data Flow 
Diagrams ใช้ในการออกแบบการท างาน Entity Relationship Diagram ใช้ในการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล และภาษา PHP ภาษา SQL ใช้ในการพัฒนาระบบให้ท างานตามที่ได้ออกแบบไว้ จาก
ผลการวิจัยพบว่า ได้ระบบประเมินผลการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย โดยนักศึกษาเป็นผู้กรอกผลการประเมินด้วยตนเอง 
ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดเตรียมเอกสาร ลดภาระงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ โดยเทียบภาระ
งานของเจ้าหน้าที่ 1 คน สามารถลดภาระงานเดิมได้ ประมาณ 7 วัน และรูปแบบการรายงานผลเป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 

ฉันทนา ปาปัดถา (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบประเมินผลการสอนผ่านเครือข่าย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบประเมินผลการสอนผ่านเครือข่าย  และลดขั้นตอนในการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ ที่สอน
ในภาคเรียนที่ 2/2549 ระบบนี้จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
อ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์และผู้บริหารที่ต้องการดูผลการประเมินผลการสอนได้ง่ายขึ้น  และ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลระบบในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้มีการออกแบบระบบ
รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล โดยจ าแนกระบบออกเป็น 4 กลุ่มคือ นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
ผู้บริหารระดับสูง (หัวหน้าสาขาวิชา คณบดี อธิการบดี) และผู้ดูแลระบบ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีการก าหนด
ขอบเขต สิทธิการท างานอย่างชัดเจน ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ จ าแนกออกได้ดังนี้ 
1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) ประกอบด้วย เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ครบชุด และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)  ก) ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล AppServ Open Project–2.4.4a for Windows (phpMyAdmin Database Manager 
Version 2.5.7-pl1) ข) โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ (Internet Explorer) และ ค) 
โปรแกรมออกแบบกราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ Adobe Photoshop 7.0 และ 3) ภาษา 
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คอมพิวเตอร์ (Computer Language)  ก) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ภาษาพีเอชพี 5 (PHP 
Language) ข) ภาษาเอสคิวแอล (SQL) จากการทดลองใช้ระบบและหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิค พบว่าระบบงานที่พัฒนา มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก และหาความพึงพอใจของผู้ใช้
ที่มีต่อระบบหลังทดลองใช้งานระบบ พบว่าผู้ใช้ระบบทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

เปรมฤดี นุ่นสังข์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและการ
ให้บริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือส ารวจและประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์  ตามมาตรฐานตัวชี้วัด  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิผลตามภาระงาน ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ และด้านการพัฒนาองค์กร ผู้พัฒนาได้ทดสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์
คอมพิวเตอร์  โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการจ านวน 20 คน  ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ Microsoft SQL Server 2000, PHP เวอร์ชัน 4.12, TARGIT Analysis เวอร์ชัน 
2005 โดยท างานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและการให้บริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในระดับพอใจมากถึงมากที่สุด ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง   
0.22-0.47 

ศิรกรณ์ กุดแก้ว (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย
ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ อาจารย์  จ านวน 5 คน  หัวหน้าสาขาวิชา  จ านวน 
5 คน คณบดี จ านวน 5 คน และผู้ดูแลระบบ 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
แบบสอบถามความคิดเห็นในการใช้งาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์
ผลการสอบถาม ท าได้โดยค านวณหาค่าร้อยละของค าตอบของแต่ละหัวข้อ การประเมิน และ
ค านวณหาค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละค าตอบ จากผลการวิจัยพบว่า  ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระบบจะอยู่ที่ 
3.9 จะเห็นได้ว่า จากความคิดเห็นของอาจารย์ ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
โดยรวมของระบบจะอยู่ที่ 3.78 จากความคิดเห็นของหัวหน้าสาขา ประสิทธิภาพของระบบโดย
รวมอยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ยโดยรวมของระบบจะอยู่ที่ 3.92 จากความคิดเห็นของคณบดี ประสิทธิภาพ
ของระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระบบจะอยู่ที่ 3.9 จากความคิดเห็นของผู้ดูแล
ระบบประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี จากการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของ
ระบบ จะเห็นได้ว่าระดับของประสิทธิภาพของกลุ่มอาจารย์ หัวหน้าสาขา คณบดี และผู้ดูแลระบบ 
อยู่ในระดับดีทุกกลุ่ม และเมื่อหาค่าเฉลี่ยโดยรวมของระบบจะอยู่ที่ 3.87 จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพ
ของระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี 

 วรพล มะโนสร้อย (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการทางวิชาการด้านการ
เรียนการสอน เพื่อบริการนักศึกษาและอาจารย์ ผ่านระบบเครือข่ายภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์มือถือ 
กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาเกมและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาระบบการจัดการทางวิชาการด้านการเรียนการสอนเพ่ือ
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บริการนักศึกษาและอาจารย์ผ่านระบบเครือข่ายภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์มือถือ เพ่ือท าให้งานด้าน
วิชาการนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่เดิม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพ่ือขยายผลน าระบบนี้ไปใช้ใน
คณะอ่ืน ๆ ภายในสถาบันหรือโรงเรียนต่าง ๆ ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยศึกษากับกลุ่มที่เป็น
นักศึกษาและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ  (เกมและมัลติมีเดีย) จ านวน 
38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ Web/Database 
Server, Personal Computer, Pocket PC รุ่น HTC Touch และเครื่องพิมพ์แบบพ่น ซอฟต์แวร์ 
แบบสอบถามในการหาประสิทธิภาพของระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลส ารวจที่ได้คือระบบมีความรวดเร็วในการ
เข้าถึงอยู่ที่ระดับดีมาก รูปร่างหน้าตาของเว็บอยู่ที่ระดับดี ความสะดวกในการโหลดเอกสาร
ประกอบการสอนหรือไฟล์ต่าง ๆ อยู่ที่ระดับดี ความสะดวกในการอ่านข่าวประชาสัมพันธ์อยู่ที่ระดับดี
มาก ความสะดวกในการตรวจสอบเวลาเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับดี ความสะดวกในการดู
รายละเอียดวิชาหรือค าอธิบายรายวิชาอยู่ที่ระดับดีมาก ระบบเว็บบอร์ดภายในอยู่ในระดับดีมาก 
รูปแบบของปุ่มน าทางในเว็บอยู่ที่ระดับดีมาก ความสะดวกในการเข้าถึงเว็บอยู่ในระดับดีมาก สรุปได้
ว่าระบบดังกล่าวที่พัฒนาขึ้นมานี้ มีประสิทธิภาพและระบบที่ใช้งานจริงขึ้นมา โดยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

วาสนา ดิสสร (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบประเมินผลการจัดการสอน และระบบ
รายงานผลการเรียนของผู้เรียน วิทยาลัยสารพัดช่างตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ
ประเมินผลการจัดการสอน และระบบรายงานผลการเรียนของผู้เรียน วิทยาลัยสารพัดช่างตราด โดย
ระบบประกอบด้วยผู้ใช้งาน 5 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนของผู้เรียน มีหน้าที่ตอบแบบสอบถาม 
การประเมินผลการจัดการสอนของครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ส่วนที่สอง เป็นส่วนของครูผู้สอน มีหน้าที่
แสดงค่าความพึงพอใจของตนเอง  ส่วนที่สาม   เป็นส่วนของหัวหน้าแผนก   มีหน้าที่แสดงค่าความ
พึงพอใจของตนเอง  และครูผู้สอนในแผนก  ส่วนที่สี่  เป็นส่วนของผู้บริหาร  มีหน้าที่แสดงค่าความ
พึงพอใจของครูผู้สอนทุกคน และส่วนสุดท้าย เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ เพ่ิม – แก้ไขข้อมูล
ระบบ และแสดงค่าความพึงพอใจของครูผู้สอนทุกคน ส าหรับระบบรายงานผลการเรียน เป็นระบบที่
ผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียนแต่ละรายวิชา ถ้าในรายวิชาใดผู้เรียนไม่ท าการประเมินผลการจัดการ
สอนจะไม่สามารถแสดงผลการเรียนได้ ลักษณะของระบบได้พัฒนาขึ้นในเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่ง
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน โดยใช้ภาษาพีเอชพี เอชทีเอ็มแอล และใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล Std 2003, MySQL ใช้วิธีการประเมินประสิทธิภาพระบบ  โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  
5 ท่าน เมื่อภาคเรียนที่ 2/2551 ด้วยแบบประเมินค่าชนิด 5 ระดับ สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพดี
มาก (X̅ = 4.83) และใช้วิธีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ โดยกลุ่มผู้ใช้งาน จ านวน 50 คน 
ด้วยแบบประเมินค่าชนิด 5 ระดับ  สรุปได้ว่า  ผู้ใช้งาน  มีความพึงพอใจต่อระบบดีมากด้วยเช่นกัน 
(X̅  = 4.65) 

แสงเดือน แก้วประสม และปรัชญนันท์ นิลสุข (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศแบบออนไลน์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี   
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2) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี ที่
สามารถจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่บุคลากรหรือผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยเลือกอาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา จ านวน 30 คน วิธีการคัดเลือกคือ การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา จะ
ประกอบด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศ แบบประเมินคุณภาพผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน และคู่มือการใช้งานระบบ ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล คือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผลการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญระบบ
มีคุณภาพในระดับค่อนข้างดี ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่ 
โดยเจ้าหน้าที่ระบบมีคุณภาพในระดับมาก 

รักชนก โสภาพิศ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยว เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการเตรียมความพร้อม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 18 คน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
กับรูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มีต่อ
รูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ANOVA และการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่พัฒนาขึ้นเรียกว่า 
EDCATOPppp Model มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.93/89.07 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่เตรียมความพร้อมด้วย
รูปแบบการเตรียมความพร้อมสูงกว่านักศึกษาท่ีได้รับรูปแบบการเตรียมความพร้อมแบบปกติแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความเหมาะสมในการเตรียมความพร้อมมากที่สุด ในด้านการฝึก
ทักษะการปฏิบัติ ฝึกการท างานกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกการสื่อสาร การจัดเวลากับกิจกรรมในการ
เตรียมความพร้อม และจัดกิจกรรมให้สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ 

โอปอ กลับสกุล (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบที่ปรึกษาการใช้งานระบบสนับสนุน
การเรียนการสอนบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาหา
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้หลังใช้ระบบที่ปรึกษา ผู้วิจัยได้น าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ร่วมกับการให้ค าปรึกษาโดยน าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ที่มีอยู่ ระบบ
พัฒนาขึ้นใช้วิธีการพัฒนาจากรูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 
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SDLC) โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ อาจารย์ 50 คน และนักศึกษา 150 คน 
ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยระบบที่ปรึกษาที่
พัฒนาขึ้น และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการวิจัยพบว่า ระบบที่ปรึกษาการใช้งานระบบสนับสนุน
การเรียนการสอนบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพของระบบ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 ซึ่งแสดงว่าระบบมีประสิทธิภาพในระดับดี ส่วนความพึงพอใจของอาจารย์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และค่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีความพอใจในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84 

 น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการใช้ระบบการจัดการออนไลน์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาระบบการจัดการออนไลน์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเพ่ือ
ศึกษาผลการใช้ระบบการจัดการออนไลน์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชากร จ านวน 52 คน ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศก์ จ านวน 7 คน 
อาจารย์พ่ีเลี้ยง จ านวน 11 คน และนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ที่ลงทะเบียนในรายวิชา 
468300 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ ระบบการจัดการออนไลน์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  แบบประเมินคุณภาพระบบการจัดการออนไลน์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี
การศึกษาฯ และแบบประเมินการใช้งานระบบการจัดการออนไลน์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เทคโนโลยีการศึกษาฯ ผลการวิจัยพบว่า ระบบการจัดการออนไลน์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เทคโนโลยีการศึกษาฯ ประกอบด้วย สมาชิก การประชาสัมพันธ์ การเขียนบันทึกประจ าวัน การ
บันทึกความรู้ และการแสดงความคิดเห็น และมีขั้นตอนในการด าเนินการโดยใช้ระบบดังนี้ การสมัคร
เป็นสมาชิกของระบบฯ การเขียนบันทึกประจ าวัน การเขียนบันทึกความรู้ การแสดงความคิดเห็น 
และการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนและอาจารย์นิเทศก์ และผลการประเมินคุณภาพระบบฯ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าระบบมีคุณภาพระดับดี (X̅ = 4.35 SD = 0.51) และผลการใช้ระบบการจัดการ
ออนไลน์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษาฯ พบว่า ระบบมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก (µ = 4.35,σ= 0.51)  

 ปิยนันท์  จันทร์สี (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยเว็บ
เซอร์วิส กรณีศึกษา: คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้หลักการของเว็บ
เซอร์วิสเข้ามาช่วยในการท างานของระบบ  และให้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถรับ – ส่งข้อมูลและท างานร่วมกับระบบที่พัฒนาได้ ในการพัฒนาระบบ
ผู้วิจัยได้แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน  คือ  ส่วนที่ 1 เป็นระบบเว็บแอปพลิเคชัน  ซึ่งเป็นการจ าลอง
ระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประการณ์วิชาชีพครูจ านวน 5 โรงเรียน และฐานข้อมูล
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กลางของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ส่วนที่  2 เป็นระบบเว็บ
เซอร์วิส เป็นการท างานในส่วนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์ฝึกฯ กับโรงเรียนเครือข่ายฯ  และ
โรงเรียนเครือข่ายฯ กับโรงเรียนเครือข่ายฯ ด้วยกัน  ผลที่ได้จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการน าระบบ
เว็บแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้น  ท าให้การ
ท างานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึก และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของแต่ละ
โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  การน า
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสมาเป็นมาตรฐานกลางในการรับ – ส่งข้อมูลนั้น ช่วยลดข้อจ ากัดทางด้านโครงสร้าง
ข้อมูลที่แตกต่างกัน  เป็นผลให้กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวดเร็วและถูกต้อง  จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ทดสอบจ านวน  18 คน  พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวม  เท่ากับ  3.71  อยู่
ในระดับดี  ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน 

Grace, Suan and Wanzhen (2008) ได้ท าการวัดผลของการใช้งานและการออกแบบ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษานั้น อยู่ในขั้นปฏิบัติการคิด ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget ที่เด็ก
สามารถท าความเข้าใจความหมายที่เป็นนามธรรมได้ แต่ยังต้องอาศัยการเรียนด้วยสิ่งที่สามารถจับ
ต้องได้ หรือตั้งอยู่บนประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม ฉะนั้น ในการออกแบบบทเรียน จึงต้องค านึงถึงการ
ใช้งานที่ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง น่าสนใจ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับโปรแกรม 
ซึ่งงานวิจัยเล่มนี้ได้วัดด้วยเกณฑ์ 12 ประการ เช่น มีการใช้ผลตอบรับ เพ่ือกระตุ้น ชมเชย และจูงใจ
ให้ผู้เรียนเรียนต่อไป ทั้ง 12 เกณฑ์นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการออกแบบ หรือคัดเลือกบทเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ดี 

Ottenbreit-Leftwich และคณะ (2012) รายงานการวิจัยที่ศึกษาความส าคัญของเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนครู และครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสม เพื่อหาโปรแกรมท่ีจะเตรียมความพร้อมของครูในการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเข้ากับการสอน 
จากการศึกษาพบว่า ครูร้อยละ 47.4 เห็นว่าความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีในการสอน คือ การ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ส่วนอาจารย์ร้อยละ 30 เห็นว่าความส าคัญ คือ เพ่ือเตรียมชั้นเรียน อีกทั้ง
ครูและอาจารย์เชื่อว่าประโยชน์สูงสุดของการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอนในชั้นเรียน จะเป็น
การกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน เพ่ิมการมีส่วนร่วมใน
การเรียน ทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น การเรียนรู้โดยการท าโครงงาน เพราะ
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และต้องน าเอาความรู้เดิม และความรู้จากในห้องเรียน ผสมผสานเข้ากับ
การใช้ทักษะต่าง ๆ ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิด และการสื่อสาร มีการด าเนินการท า
โครงงานในหัวข้อที่ตนสนใจให้เสร็จสมบูรณ์ 
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Wei และ Zhao (2014) ได้ท าวิจัยที่ได้ท าการศึกษาการวัดผลระบบดัชนีคุณภาพของคอมพิวเตอร์
ศึกษา โดยใช้วิธีการวัดตามล าดับขั้น เพ่ือค้นหาและวัดสาเหตุและผลกระทบของปัญหา น ามาพัฒนา
และกระตุ้นคุณภาพของการศึกษา จากการวิจัยพบว่า ดัชนีชั้นแรกที่มีความส าคัญมากที่สุดของ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คือ การพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ที่ค่าน้ าหนักดัชนี คือ 0.285 รองลงมา 
คือ วิธีสอน และบุคลากรทางการศึกษา และดัชนีชั้นที่สองที่มีความส าคัญต่อคุณภาพการศึกษาที่
สมควรน าไปพัฒนา เพ่ือให้ได้การศึกษาที่มีคุณภาพ คือ เทคนิคการสอน หนังสือประกอบการเรียน 
และจุดมุ่งหมายของการสอน ที่มีค่าน้ าหนักดัชนี คือ 0.391 0.386 และ 0.364 ตามล าดับ 

สรุป 
ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการ

ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ านวน 14 เรื่อง พบว่า ผู้วิจัยท าวิจัยแล้วเสร็จในระหว่างปี 2549 – 2557 ประเด็นที่ท าวิจัยมุ่งเน้น
การใช้ระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ และ 2) 
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศ ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
ตัวแปรต้น ได้แก่ ระบบสารสนเทศ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ใช้กับนักศึกษาและอาจารย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการท าระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย
ท างานภายใต้ระบบ Web Based Application โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ และใช้ 
MySQL Server เป็น Database Server และแบบประเมินหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ 
ผลการวิจัย ส่วนใหญ่ระบบสารสนเทศที่สร้างมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  ประสิทธิภาพการใช้งานสูง
กว่าเกณฑ ์และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบที่สร้าง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยได้แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 1. แนวคิดในการออกแบบ และสามารถสืบค้นได้ทุกท่ีทุกเวลา 

2. แนวคิดในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเลือกใช้สถิติส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งผู้วิจัยมีแนวคิดในการเลือกเครื่องมือในกลุ่มของ 
Joomla 
 3. แนวคิดในการประเมินความพึงพอใจของระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ตัววัดค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสอดคล้องกับงานวิจัยในปัจจุบัน 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การด าเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นงานเชิงวิจัยและ
พัฒนา จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
       1.1 ประชำกร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ ใช้ระบบที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น ได้แก่  
 กลุ่มที่ 1  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ านวน 41 คน  
 กลุ่มท่ี 2  ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 75 คน  
 กลุ่มที่ 3  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 207 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน 29 คน 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ จ านวน 29 คน สาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา จ านวน 31 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 24 คน สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ จ านวน 63 คน และสาขาวิชาการประถมศึกษา จ านวน 31 คน 
          
 1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้คัดเลือกจากผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่  
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กลุ่มที่ 1 อาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน จ านวน 10 คน แบ่งเป็นหัวหน้า
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 1 คน รองหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 1 คน  ประธานสาขาวิชา  
6 คน และอาจารย์ 2 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 

กลุ่มที่ 2 ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 10 คน ที่มีคุณสมบัติท าหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยงไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง  

กลุ่มที่ 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 จ านวน 54 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
2.1 แบบสัมภาษณ์ความต้องการที่มีต่อโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2.2 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 

           2.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
            2.2.1.1 Intel Core 2 Duo 2.10 GHz 
          2.2.1.2 Ram 3 GB 

          2.2.1.3 Harddisk 250 GB 
           2.2.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 

            2.2.2.1 ระบบปฏิบัติการ Windows 7 
            2.2.2.2 โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache 2.2 
            2.2.2.3 โปรแกรมภาษา PHP 5.5 
            2.2.2.4 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล PHPMyAdmin 4.3 (โปรแกรมช่วยจัดการกับ

ฐานข้อมูล MySQL) 
            2.2.2.5 โปรแกรมสร้างเว็บไซต ์Joomla 1.5.15 
             2.2.2.6 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL 5.6 
            2.2.2.7 โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer, Firefox, Google Chrome 

           2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  

 
3. กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ในการท างานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีล าดับขั้นตอนในการท า 
ดังนี้ 

3.1 แบบสัมภาษณ์ความต้องการที่มีต่อโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
     3.1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
     3.1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยก าหนดรูปแบบ และเนื้อหาในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ 

รายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบฟอร์มประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โครงสร้างการให้คะแนนและขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงความต้องการที่มีต่อ
โปรแกรมประยุกตส์ าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
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    3.1.3 น าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ด าเนินการปรับปรุง 
แก้ไขให้เหมาะสม และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

    3.1.4 รวบรวมข้อมูลที่ได้มาเพ่ือจัดท าโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวต่อไป  
3.2 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
     ผู้วิจัยได้พัฒนาและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน และสร้างโปรแกรมประยุกต์ตามวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) โดยมีอยู่ 7 ขั้นตอน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาดัง
รายละเอียดในบทที่ 2 ดังนี้ 

3.2.1 ก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
3.2.2 วิเคราะห์ (Analysis) 
3.2.3 ออกแบบ (Design) 
3.2.4 พัฒนา (Development) 
3.2.5 ทดสอบ (Testing) 
3.2.6 ติดตั้ง (Implementation) 
3.2.7 บ ารุง (Maintenance) 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีการด าเนินการวิจัยตามวงจรการพัฒนาระบบ ดังนี้ 
3.2.1 ก าหนดปัญหา (Problem Definition) 

การก าหนดปัญหาการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นขั้นตอนของการ
ก าหนดขอบเขตของปัญหา สาเหตุของปัญหาจากการด าเนินงานในปัจจุบัน   ความเป็นไปได้กับ
การสร้างระบบใหม่   การก าหนดความต้องการ (Requirements) ระหว่างนักวิเคราะห์ระบบกับ
ผู้ใช้งาน โดยข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสัมภาษณ์ การรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือท า
การสรุปเป็นข้อก าหนด (Requirements Specification) ที่ชัดเจน  

ในปัจจุบัน การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้เอกสารในการประเมินผล และให้เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์  
พร้อมทั้งค านวณคะแนนประเมินผล เพ่ือจัดท ารายงานสรุปเสนอกลับไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจ
ใช้ระยะเวลานานในระหว่างรอข้อมูลและคีย์ข้อมูลในภาคการศึกษานั้น ๆ อาจารย์นิเทศก์หรือผู้ที่
ต้องการข้อมูลการประเมินผลต้องรอรายงานผลจากเจ้าหน้าที่ที่ท าการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น ถึงจะ
ทราบผลการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้วิจัยจึงท า
วิจัยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาประยุกต์ใช้กับระบบดังกล่าว ลดระยะเวลาการท างาน มีความ
รวดเร็วในการรับส่งข้อมูล ลดภาระงานด้านเอกสารแบบฟอร์ม การประมวลผลมีความแม่นย าถูกต้อง 
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลมีความปลอดภัย เนื่องจากอาจารย์นิเทศก์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดูผล
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คะแนนประเมินผลได้ทุกที่ทุกเวลาจากระบบดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของอาจารย์
นิเทศก์ในการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

 
 3.2.2 วิเคราะห์ (Analysis) 

วิเคราะห์ระบบงานเดิม 
3.2.2.1 ศึกษาสภาพการท างานของระบบงานเดิม เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินผล

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือให้ทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศ และรูปแบบการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในปัจจุบัน ดังรายละเอียดในบทที่ 2 

3.2.2.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในขอบเขตที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ประกาศ และขั้นตอนการด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากงาน
บริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ให้เป็นระบบงานบนเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้นมาใหม่ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล  โดย
ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ จะมีการสร้างหน้าเว็บส าหรับการประเมินผล เพ่ือลดความผิดพลาดและ
ระยะเวลาในการท างานให้ลดลงด้วย   

การออกแบบระบบงาน โดยใช้ Context Diagram สร้างเป็นแผนผังการไหลของ
ข้อมูล เพ่ือแสดงภาพรวมของระบบงานใหม่  
 
ผังบริบท 

โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถเขียนเพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของระบบ และ
ขอบเขตของการวิเคราะห์ระบบได้ โดยระบบจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือมีเกี่ยวข้องกับ
ระบบ ซึ่งแสดงการท างานผังบริบท  

แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0) แสดงถึงกระบวนการหรือ
กิจกรรมที่ปฏิบัติการรวมถึงการแสดงความเคลื่อนไหวของข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 ผังกระแสข้อมูล ระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0) โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

แผนผังแสดงระบบ 
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วยระบบ

จัดการข้อมูลสมาชิก ระบบกระดานสนทนา ระบบการให้คะแนน และระบบรายงานผลการประเมิน 
ดังภาพที ่7 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
ภาพที่ 7  แผนผังแสดงระบบจัดการข้อมูลสมาชิก ระบบกระดานสนทนา ระบบการให้คะแนน และ

ระบบรายงานผลการประเมิน  

ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก ่
 อาจารย์นิเทศก ์
  -- รายงานภาพรวมทกุแบบประเมิน 
      แบบตาราง แสดงคะแนน     
  -- รายงานด้วยกราฟ 
 ครูพี่เล้ียง 
  -- รายงานภาพรวมทกุแบบประเมิน 
      แบบตาราง แสดงคะแนน     
 
 

0 
โปรแกรมประยุกต์

ส าหรับการ
ประเมินผลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู
 

รหัสและรหัสผ่าน 
 

รหัสและรหัสผ่าน  
เมนูคู่มือการฝึกฯ 

การเพิ่ม/ลบ/แก้ไข/อา่น/ดาวน์โหลด 

การกรอก/ค้นหาผลการประเมิน 

ระบบจัดการข้อมลู
สมาชิก 

ระบบกระดาน
สนทนา 

ระบบการใหค้ะแนน 
 

ระบบรายงาน 
ผลการประเมิน 

 

การเพิ่ม/ลบ/แก้ไขกระทู้ค าถาม 
เมนูคู่มือการฝึกฯ 

ครูพี่เลีย้ง อาจารย์นิเทศก์ 

นักศึกษา 

ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ประเมินผล 
 รายละเอียดคู่มือการฝึกฯ 

ข้อมูลการเพิ่ม/ลบ/แก้ไขกระทู้ค าถาม 
ข้อมูลกรอก/ค้นหาผลการประเมิน 

 

การกรอก/ค้นหาผลการประเมิน 
ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ประเมินผล 

 รายละเอียดคู่มือการฝึกฯ 
ข้อมูลการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข/อ่าน/ดาวน์โหลด 
รายงานการกรอก/ค้นหาผลการประเมนิ 

รห
ัสแ

ละ
รห

ัสผ
่าน

 

กา
รเพ

ิ่ม/
ลบ

/แ
ก้ไ

ขก
ระ

ทู้ค
 าถ

าม
 

เม
นูคู่

มือ
กา

รฝึ
กฯ

 
 

 

ข้อ
มูล

โป
รแ

กร
มป

ระ
ยุก

ต์ป
ระ

เม
ินผ

ล 
 

รา
ยล

ะเ
อีย

ดคู่
มือ

กา
รฝึ

กฯ
 

 
ข้อ

มูล
กา

รเพ
ิ่ม/

ลบ
/แ

ก้ไ
ขฯ

 
 

ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก ่
 อาจารย์นิเทศก ์
 นักศึกษา 
 ครูพี่เล้ียง 

-- ลงทะเบียนสมาชิกใหม ่
-- แก้ไขข้อมูลสมาชกิ 
-- ลืมรหัสผ่าน 

โปรแกรมประยุกตส์ าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก ่
 อาจารย์นิเทศก ์
 ครูพี่เล้ียง 

-- เพิ่มกระทู้ค าถาม 
-- ลบกระทู้ค าถาม 
-- แก้ไขกระทู้ค าถาม 

 
 
    

 

ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก ่
 อาจารย์นิเทศก ์
 นักศึกษา 
 ครูพี่เล้ียง 
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3.2.3 ออกแบบ (Design) 
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยออกแบบระบบที่จะพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการที่ได้ระบุไว้

ในเอกสารขั้นตอนของการวิเคราะห์ซึ่งได้ออกแบบในส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไว้ดังนี้ 

3.2.3.1 การจัดหาระบบ ผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็นโปรแกรมเปิดเผย
รหัส (Open Source Software) นั่นคือโปรแกรม Joomla เหตุผลที่เลือกใช้โปรแกรมดังกล่าวได้
กล่าวไว้ดังรายละเอียดในบทที่ 2 

3.2.3.2 การออกแบบฐานข้อมูล เป็นการออกแบบลักษณะโครงสร้างของข้อมูลที่จะ
เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เป็นระบบฐานข้อมูลสามารถท างานภายใต้ระบบปฏิบัติการ  Windows ซึ่ง
สามารถรองรับการใช้งานได้  24  ชั่วโมง  ท าการประมวลผลแบบ  Online  Processing  ตลอด  
24 ชั่วโมง ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ระบบงานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) โดยใช้ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถค้นหาองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็วผ่านการจัดองค์ความรู้อย่างเป็น
หมวดหมู่   

3.2.3.3  ออกแบบโปรแกรม ประกอบด้วยการออกแบบหน้าจอหลัก  และออกแบบ
การติดต่อกับผู้ใช้ 

3.2.3.4  การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย และการก าหนดสิทธิ์ในการใช้
ระบบ เช่น การอ่าน การเพ่ิมเติม  การลบ เป็นต้น 

 
การออกแบบหน้าจอหลักของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ดังภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  หน้าจอหลักของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

คู่มือการฝึกประสบการณ์…….อ่านเพิ่ม 
 

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เมนูหลัก 
ติดต่อเรา 

 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง
การฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 

Login 
 

เข้าสู่ระบบ 

 

Password 
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จากภาพแสดงหน้าหลักของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ทีแ่สดงให้เห็นเมนูการใช้งานของระบบ ประกอบด้วย 

 1. เมนูหลัก คือ ส่วนแสดงหน้าจอหลักของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

 2. คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ รายละเอียดข้อปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

 3. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ ข้อชี้แจงเพ่ือเป็น
แนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 4. ติดต่อเรา คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถติดต่อ สอบถามมายังผู้ดูแลระบบ 
 5. เข้าสู่ระบบ คือ ส่วนของการกรอกรหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ 
 
การออกแบบจอภาพหน้าจอหลักของอาจารย์นิเทศก์ ดังภาพที ่9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 หน้าจอหลักของอาจารย์นิเทศก์ 
 
จากภาพแสดงการออกแบบจอภาพหน้าจอหลักของอาจารย์นิเทศก์ ทีแ่สดงให้เห็นเมนูการใช้

งานของระบบ ประกอบด้วย 
 1. ให้คะแนน คือ ปุ่มแสดงให้คะแนนกับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น หรือภาคการศึกษา

ปลาย ซึ่งเป็นภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 2. รายงานผลการประเมิน  คือ ปุ่มแสดงรายงานผลการประเมินแบบตาราง หรือแบบกราฟ 
 3. กระดานสนทนา คือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ถาม-ตอบ เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 4. บส. 1 - 4 คือ ปุ่มแสดงแบบประเมินการสอน ครั้งที่ 1 – 4 
 5. บพ. คือ ปุ่มแสดงแบบประเมินการพัฒนาตน 

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เมนูหลัก 
คู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 
เร่ืองการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู
กระดานสนทนา 
ติดต่อเรา 

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ทดสอบ 1 อาจารย์นิเทศก์เข้าสู่การประเมินผล 

ให้คะแนน  ภาคการศกึษาต้น   รายงานผลการประเมนิ                   
             แบบตาราง 
         แบบกราฟ                

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา งานสอน การ
พัฒนา

ตน 

งานพัฒนา
สถานศึกษา
และชุมชน 

งานวิจัย 

06530201 น.ส. ทดสอบ 1 ภาษาไทย บส. 1-4 บพ. บค. บว. 

06530202 น.ส. ทดสอบ 2 ภาษาไทย บส. 1-4 บพ. บค. บว. 

       

      กอ่นหนา้นี้        หน้าต่อไป       กลับหน้าหลัก 
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 6. บค. คือ ปุ่มแสดงแบบประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ 
 7. บว. คือ ปุ่มแสดงแบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน 
 8. ก่อนหน้านี้ คือ ย้อนกลับไปหน้าเดิม 
 9. หน้าต่อไป คือ ปุ่มเลือกหน้าจอหลักของอาจารย์นิเทศก์หน้าที่ 2 (ถ้ามี) 
 10. กลับหน้าหลัก คือ ปุ่มเลือกหน้าจอหลักของอาจารย์นิเทศก์หน้าแรก 
 
 

การออกแบบจอภาพหน้าจอหลักของครูพ่ีเลี้ยง  ดังภาพที่ 10 
 
 
 
ล 
 
 
 
 
 
 
หน้าจอหลักของนักศึกษา 
 

 

ภาพที่ 10 หน้าจอหลักของครูพ่ีเลี้ยง   
 
จากภาพแสดงการออกแบบจอภาพหน้าจอหลักของครูพ่ีเลี้ยง  ที่แสดงให้เห็นเมนูการใช้งาน

ของระบบเช่นเดียวกับจอภาพหน้าจอหลักของอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งของครูพ่ีเลี้ยงจะไม่มีแบบประเมิน
งานวิจัยในชั้นเรียน (บว.) แต่จะมี บธ. คือ ปุ่มแสดงแบบประเมินงานธุรการ งานปกครอง และงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เมนูหลัก 
คู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 
เร่ืองการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู
กระดานสนทนา 
ติดต่อเรา 

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ทดสอบ 3 ครูพี่เล้ียงเข้าสู่การประเมินผล 

ภำคกำรศึกษำต้น 
 

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา งานสอน การ
พัฒนา

ตน 

งานพัฒนาสถานศึกษา
และชุมชน 

06530201 น.ส. ทดสอบ 2 ภาษาไทย บส. 1-3 บพ. บธ. บค. 

       

       

      กอ่นหนา้นี้        หน้าต่อไป       กลับหน้าหลัก 
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การออกแบบจอภาพหน้าจอหลักของนักศึกษา ดังภาพที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 11 หน้าจอหลักของนักศึกษา 
 
จากภาพแสดงการออกแบบจอภาพหน้าจอหลักของนักศึกษา  ทีแ่สดงให้เห็นเมนูการใช้งาน

ของระบบ ประกอบด้วย 
1. รายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ ข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่  สาขาวิชาที่ฝึกสอน ชื่อโรงเรียนที่ฝึกสอน ระยะเวลาการฝึกสอน ชื่อ
อาจารย์นิเทศก์ และชื่อครูพ่ีเลี้ยง  

2. ออกจากระบบ คือ ปุ่มคลิกออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งาน หรือกลับไปหน้าเริ่มต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เมนูหลัก 
คู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 
เร่ืองการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู
กระดานสนทนา 
ติดต่อเรา 

รายละเอียดการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูของคุณ 
สาขาวิชาที่ฝึกสอน : ภาษาไทย 
ช่ือโรงเรียนที่ฝึกสอน :  โรงเรยีน ทดสอบ 4 
ระยะเวลาการฝึกสอน : ภาคการศกึษาต้น 
ช่ืออาจารย์นิเทศก์ : อาจารย์ ทดสอบ 2 
ช่ือครูพี่เลี้ยง : ครู ทดสอบ 3 
 
- ค าถาม ค าตอบ 

ยินดีต้อนรับนางสาว ทดสอบ 2  เข้าสูก่ารประเมินผล 

ออกจากระบบ 
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การออกแบบจอภาพหน้าจอหลักของระบบการให้คะแนนการประเมินผล ดังภาพที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 จอภาพหน้าจอหลักระบบการให้คะแนนการประเมินผล 
 
จากภาพแสดงการออกแบบจอภาพหน้าจอหลักของระบบการให้คะแนนการประเมินผล ที่

แสดงให้เห็นเมนูการใช้งานของระบบ ประกอบด้วย 
 1. บันทึก คือ ปุ่มบันทึกข้อมูลการให้คะแนน 
 2. แก้ไข คือ ปุ่มแก้ไขข้อมูลการให้คะแนน 
 3. ล้างข้อมูล คือ ปุ่มล้างข้อมูลให้คะแนนที่ไม่ต้องการทั้งหมด 
 4. ออกจากระบบ คือ ปุ่มกลับไปหน้าเริ่มต้น 
 5. พิมพ์ คือ ปุ่มพิมพ์หน้ารายงานของข้อมูลการให้คะแนน 
 6. แบบประเมินการสอน คือ แบบ บส. โดยคลิกเลือกครั้งที่ ให้ตรงกับที่ประเมิน 
 7. ก่อนหน้านี้ คือ ย้อนกลับไปหน้าเดิม 
 8. หน้าต่อไป คือ หน้าแบบประเมินการสอน หน้าถัดไป 
 9. กลับหน้าหลัก คือ กลับไปหน้าเริ่มต้น 
 
3.2.4 พัฒนา (Development) 

ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
3.2.4.1 ขั้นตอนการเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างของระบบ  และโครงสร้างของ

ฐานข้อมูล MySQL ผ่านโปรแกรม Joomla  

น.ส. ทดสอบ 2    รหัส  06530201    สาขาวิชาการสอนภาษาไทย              
แบบประเมนิการสอน (บส.) คร้ังท่ี 1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่3 ครั้งที ่4  
ล าดับ มาตรฐานที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 5 4 3 2 1 

1 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบ 
และสอดคล้องกัน 

     

2 เขียนจุดประสงค์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และก าหนดเนื้อหาสอดคล้องกัน 

     

3 ก าหนดวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหา ผู้เรียน
และเวลา 

     

4 ก าหนดสื่อ/แหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับ
เนื้อหา กิจกรรมและผู้เรียน 

     

5 ก าหนดการวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 

     

 
      กอ่นหนา้นี้        หน้าต่อไป       กลับหน้าหลัก 

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เมนูหลกั 
คู่มือการฝกึประสบการณ์
วิชาชีพคร ู
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 
เรื่องการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู
กระดานสนทนา 
ติดต่อเรา 
ออกจากระบบ 

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ทดสอบ 2 อาจารย์นิเทศก์เข้าสู่การประเมินผล 

บันทึก 

แก้ไข 

ล้างข้อมูล 

พิมพ ์



 
 

75 
 

 
 

3.2.4.2 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

     โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้น 
ได้ออกแบบมาเพ่ือรองรับการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในส่วนของผู้ใช้ระบบสามารถ
ด าเนินการผ่านเมนูต่าง ๆ บนหน้าเว็บเพจ การใส่ข้อมูล Login และ Password จากนั้นระบบจะ
ตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล หากถูกต้องก็จะอนุญาตให้ด าเนินการกับข้อมูลได้ 

 
3.2.5 ทดสอบ (Testing) 

ในขั้นแรกระบบที่สร้างขึ้นจะได้รับการทดสอบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถ
ด าเนินงานตรงตามที่ออกแบบไว้  เมื่อท าการทดสอบระบบจนมั่นใจว่าระบบที่ได้รับการทดสอบนั้น
พร้อมที่จะน าไปติดตั้งเพ่ือใช้งานบนสถานการณ์จริงจึงน าระบบไปติดตั้ง ต้องมีการจัดอบรมผู้ใช้ก่อน
ใช้งานจริง เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจถึงขั้นตอนการใช้งานและการสื่อสารกับระบบ ช่วยลดความผิดพลาดจาก
การใช้งาน 

 
3.2.6 ติดตั้ง (Implementation) 

หลังจากที่ได้ท าการทดสอบ จนมีความมั่นใจแล้วว่าโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สามารถท างานได้จริงและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
ระบบ จากนั้นจึงด าเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริงต่อไป  

จากนั้นจะมีการจัดท าเอกสารคู่มือระบบเพ่ือให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงวิธีการใช้งาน การปฏิบัติงาน
กับระบบและการบ ารุงรักษาระบบ รวมถึงการน ามาใช้เพื่อปรับปรุงโปรแกรมในอนาคต  โดยแบ่งเป็น
คู่มือของผู้ดูแลระบบ และคู่มือของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้งานระบบ โดยจะมีทั้งตัวเล่มเอกสารและ
เอกสารออนไลน์ 

ขั้นตอนต่อไป คือ ต้องมีการประเมินผลระบบภายหลังการติดตั้ง เพ่ือประเมินการท างาน
ของระบบว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผู้ใช้มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 

 
3.2.7 บ ารุง (Maintenance) 

หลังจากที่ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ถูกน าไปใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากพบ
ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการท างานของระบบงานใหม่  ผู้วิจัยจ าเป็นต้องด าเนินการติดตาม
และแก้ไขให้ถูกต้อง  

 
การหาประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์เป็นแบบมาตรประเมินค่าให้คะแนน 5 ระดบั 

ระดับ 5 หมายถึง ประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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คะแนนที่ได้จากแบบประเมิน มาค านวณหาค่าเฉลี่ยแล้วน าค่าเฉลี่ยที่ค านวณไปเปรียบเทียบ
กับค่าระดับน้ าหนักคะแนนดังต่อไปนี้ 

ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง   4.50-5.00  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง   3.50-4.49  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์มาก 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง   2.50-3.49  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง   1.50-2.49  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์น้อย 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง   1.00-1.49  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด 
 
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

3.3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
ของโปรแกรมประยุกต์ 

3.3.2 ก าหนดรูปแบบ และส่วนประกอบของการประเมินความพึงพอใจของโปรแกรม
ประยุกต ์ดังนี้ 

3.3.2.1 ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (Check List) 
3.3.2.2 ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์

ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านเนื้อหา  ด้านการใช้งาน  และด้านการน าไปใช้ประโยชน์  

3.3.2.3 ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ 

3.3.3 ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของโปรแกรม
ประยุกต ์ 

3.3.4 น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเครื่องมือ  
3.3.5 ปรับปรุง แก้ไข โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลหรือการวิจัยที่มีความรู้เกี่ยวกับ

โปรแกรมประยุกต ์
3.3.6 น าแบบประเมินความพึงพอใจการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผล

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปใช้งานจริง 
โดยเป็นแบบให้คะแนน 5 ระดบั 
ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

คะแนนที่ได้จากแบบประเมิน มาค านวณหาค่าเฉลี่ยแล้วน าค่าเฉลี่ยที่ค านวณไปเปรียบเทียบ
กับค่าระดับน้ าหนักคะแนนดังต่อไปนี้ 

ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง   4.50-5.00  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง   3.50-4.49  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์มาก 
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ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง   2.50-3.49  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง   1.50-2.49  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์น้อย 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง   1.00-1.49  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด 

 

4. กำรรวบรวมข้อมูลงำนวิจัย ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนะน าวิธีการใช้โปรแกรมและเกณฑ์

การให้คะแนนส าหรับประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแก่กลุ่มตัวอย่าง 
4.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่าง ทดลองใช้งานโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประมาณ 30 นาท ี

4.3 เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้โปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยให้เวลาในการท าประมาณ 15 นาที และเก็บคืน 

4.4 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และวัดค่าการ
กระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.5 ผู้วิจัยด าเนินการสรุปและอภิปรายผล 
 

5. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
5.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค านวณค่าที่ได้จากแบบประเมินทั้งด้านเนื้อหา
และสื่อการน าเสนอของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งน าข้อมูลจากการประเมินด้วยเกณฑ์การประเมินตาม
ระดับคุณภาพ 5 ระดับ คะแนนที่ได้จากแบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์  และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์มาค านวณหาค่าเฉลี่ยแล้วน าค่าเฉลี่ยที่ค านวณไป
เปรียบเทียบกับค่าระดับน้ าหนักคะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

คะแนนที่ได้จากแบบประเมิน มาค านวณหาค่าเฉลี่ยแล้วน าค่าเฉลี่ยที่ค านวณไป
เปรียบเทียบกับค่าระดับน้ าหนักคะแนนดังต่อไปนี้ 

ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง   4.50-5.00  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง   3.50-4.49  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์มาก 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง   2.50-3.49  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง   1.50-2.49  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์น้อย 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง   1.00-1.49  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด 

ค่าท่ียอมรับได้คือ 3.50 ขึ้นไป (ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ, 2541) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.00  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จากการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้กล่าวไว้แล้วในบท
ที่ 1 กล่าวคือ 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
โดยผู้วิจัยขอน าเสนอผลการด าเนินการวิจัย เป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตอนที่  2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 ผู้วิจัยทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ 
Joomla โดยใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL  

ผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะแบ่งเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาจารย์นิเทศก์ กลุ่มครูพ่ีเลี้ยง และกลุ่มนักศึกษา โดยผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก จะมีเมนูการใช้
งาน 5 เมนู ได้แก่ หน้าแรก คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกาศคณะฯ กระดานสนทนา 
และติดต่อเรา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เมนูหน้าแรก ประกอบไปด้วยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่
น่าสนใจ ดังแสดงในภาพที่ 13 
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ภาพที่ 13  ตัวอย่างหน้าจอหลักเมนูหน้าแรกของโปรแกรมประยุกต์การประเมินผลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 
  

2. เมนคูู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบไปด้วยรายละเอียดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สามารถดาวน์โหลดข้อมูลคู่มือดังกล่าวได้ ดังแสดงในภาพที่ 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 ตัวอย่างหน้าจอคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

3. เมนูประกาศคณะฯ ประกอบไปด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ดังแสดงในภาพที่ 15 
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างหน้าจอเมนูประกาศคณะฯ 
 

4. เมนูกระดานสนทนา  เป็นกระดานสนทนาระหว่างอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษา 
ดังแสดงในภาพที่ 16 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16 ตัวอย่างเมนูกระดานสนทนา 
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5. เมนูติดต่อเรา แสดงรายละเอียดข้อมูลผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น สังกัด ที่อยู่ 
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และแผนที่ ดังแสดงในภาพที่ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 ตัวอย่างหน้าจอเมนตูิดต่อเรา 
 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ได้แบ่งการท างานของระบบออกเป็น 4 ส่วน ด้วยกันดังนี้ 
1. ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก  
2. ระบบกระดานสนทนา  
3. ระบบการให้คะแนน  
4. ระบบรายงานผลการประเมิน 
จากการด าเนินงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก   ผู้ใช้งานจะต้องใส่ Login และ Password  เพ่ือยืนยันสิทธิ์ใน

การเข้าถึงและจัดการข้อมูล ถ้ารหัสที่ใช้ถูกต้อง ระบบจะอนุญาตผู้ใช้เข้าไปใช้งาน ดังแสดงในภาพที ่18 
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ภาพที่ 18  ตัวอย่างหน้าจอการเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก 
 

2. ระบบกระดานสนทนา ได้กล่าวรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 4 ดังแสดงในภาพที่ 16 หน้าที่ 80 
 

3. ระบบการให้คะแนน เป็นการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของอาจารย์
นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง ได้ผลการด าเนินงานดังนี้ 
     3.1 อาจารย์นิเทศก์ เมื่อเข้าระบบการให้คะแนน ซึ่งจะประกอบไปด้วยเมนูหลัก คือ แบบ
ประเมินการสอน (บส.) สอบสอน สัมมนา แผนการสอน แบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.) และ
แบบประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) อาจารย์นิเทศก์เลือกแบบประเมินผลที่
ต้องการประเมินได ้จากเมนูหลักของอาจารย์นิเทศก์ ดังแสดงในภาพที่ 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 19 ตัวอย่างหน้าจอระบบการให้คะแนนของอาจารย์นิเทศก์ 
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 แบบประเมินการสอน (บส.) จะแสดงรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา สาขาวิชา และครั้งที่
ประเมิน ใช้ประเมินการสอน โดยเลือกครั้งที่จะประเมิน เช่น ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 หรือครั้งที่ 3 คลิกค า
ว่า ประเมิน จะเข้าสู่การประเมินการสอน หากประเมินผลเรียบร้อยแล้ว จะเปลี่ยนค าว่า “ประเมิน” 
เป็นค าว่า “ดูผล” คือ การดูผลการประเมิน “แก้ไข” คือ การแก้ไขผลการประเมิน และ “ลบ” คือ 
การลบผลการประเมิน ดังแสดงในภาพที ่20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่20 ตัวอย่างแบบประเมินการสอน (บส.) ของอาจารย์นิเทศก์ ส่วนที่ 1 

 
แบบประเมินการสอน (บส.) หากคลิกค าว่า “ประเมิน” จะเข้าสู่การประเมินการสอน มี

รายละเอียดดังแสดงในภาพที ่21 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

84 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่21 ตัวอย่างแบบประเมินการสอน (บส.) ของอาจารย์นิเทศก์ ส่วนที่ 2 
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 กรณีอาจารย์นิเทศก์ท าการประเมินการสอน (บส.) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะมีรายละเอียดแบบประเมินผล ดังแสดงในภาพที่ 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1         อ.ดร.ทดสอบ 16 

ภาพที ่22 ตัวอย่างแบบประเมินการสอน (บส.) ของอาจารย์นิเทศก์ ส่วนที่ 2 เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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เมื่ออาจารย์นิเทศก์ท าการประเมินผลเรียบร้อยแล้ว คลิกค าว่า “บันทึกแบบประเมิน” 
โปรแกรมประยุกต์จะแจ้งรายละเอียด ดังแสดงในภาพที่ 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23 ตัวอย่างหน้าจอประเมินการสอน (บส.) ของอาจารย์นิเทศก์ แจ้งส่งผลประเมินเรียบร้อยแล้ว 

 
หากอาจารย์นิเทศก์ต้องการแก้ไขผลการประเมิน คลิกค าว่า “แก้ไขแบบประเมิน” โปรแกรม

ประยุกต์จะแจ้งรายละเอียด ดังแสดงในภาพที่ 24 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่24 ตัวอย่างหน้าเว็บที่ localhost แจ้งว่าต้องการแก้ไขผลการประเมิน ใช่หรือไม่ 
 
หากอาจารย์นิเทศก์ต้องการลบผลการประเมิน คลิกค าว่า “ลบ” โปรแกรมประยุกต์จะแจ้ง

รายละเอียด ดังแสดงในภาพที ่25 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่25  ตัวอย่างหน้าเว็บที่ localhost แจ้งว่าต้องการลบข้อมูลการประเมิน ใช่หรือไม่ 
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สอบสอน ใช้แบบประเมินการสอน (บส.) ครั้งที่ 4 ดังแสดงในภาพที ่26 - 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่26 ตัวอย่างหน้าจอสอบสอน ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่27 ตัวอย่างหน้าจอสอบสอน ส่วนที่ 2 
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สัมมนา ให้ประเมินผลการเข้าร่วมสัมมนาของนักศึกษา ดังแสดงในภาพที ่28 - 29 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่28 ตัวอย่างหน้าจอสัมมนา ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่29 ตัวอย่างหน้าจอสัมมนา ส่วนที่ 2 
 
แผนการสอน ใช้ประเมินผลการส่งแผนการสอน จ านวน 18 สัปดาห์ ดังแสดงในภาพที่ 30 – 31 
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ภาพที ่30 ตัวอย่างหน้าจอแผนการสอน ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่31 ตัวอย่างจอหน้าแผนการสอน ส่วนที่ 2 
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แบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.) แสดงรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา สาขาวิชา และ
ประเมิน ใช้ประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.) โดยคลิกค าว่า “ประเมิน” จะเข้าสู่การประเมิน ดัง
แสดงในภาพที ่32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่32 ตัวอย่างหน้าจอแบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.) ส่วนที่ 1 
 

หากประเมินผลเรียบร้อยแล้ว จะเปลี่ยนค าว่า “ประเมิน” เป็นค าว่า “ดูผล” คือ การดูผล   
การประเมิน “แก้ไข” คือ การแก้ไขผลการประเมิน และ “ลบ” คือ การลบผลการประเมิน รายละเอียด
ดังแสดงในภาพที ่33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่33 ตัวอย่างหน้าจอแบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.) ส่วนที่ 2 



 
 

91 
 

 
 

 

แบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.) เมื่อคลิก “ประเมิน” รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่34 ตัวอย่างหน้าจอแบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.) ส่วนที่ 3 
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แบบประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) แสดงรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
นักศึกษา สาขาวิชา และประเมิน ใช้ประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) โดยคลิกค าว่า 
“ประเมิน” จะเข้าสู่การประเมิน รายละเอียดดังแสดงในภาพที ่35 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่35 ตัวอย่างแบบประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) ของอาจารย์นิเทศก์ ส่วนที่ 1 
 

หากประเมินผลเรียบร้อยแล้ว จะเปลี่ยนค าว่า “ประเมิน” เป็นค าว่า “ดูผล” คือ การดูผล
การประเมิน “แก้ไข” คือ การแก้ไขผลการประเมิน และ “ลบ” คือ การลบผลการประเมิน รายละเอียด
ดังแสดงในภาพที ่36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่36 ตัวอย่างแบบประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) ของอาจารย์นิเทศก์ ส่วนที่ 2 
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แบบประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) รายละเอียดดังแสดงในภาพที ่37 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่37 ตัวอย่างแบบประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) ของอาจารย์นิเทศก์ ส่วนที่ 3 

 
 3.2 ครูพ่ีเลี้ยง 
      ส่วนของเมนูหลักครูพ่ีเลี้ยง ประกอบด้วย แบบประเมินการสอน (บส.) แบบประเมิน

การพัฒนาตน (บพ.) แบบประเมินงานธุรการ งานปกครอง และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บธ.) แบบ
ประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) ดังแสดงในภาพที ่38 
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ภาพที่ 38 ตัวอย่างหน้าจอหลักของครูพ่ีเลี้ยง 
 

การเลือกเมนู  ประเมินการสอน (บส.)  จะแสดงข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 39 - 41 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่39 ตัวอย่างหน้าจอประเมินการสอน (บส.) ส่วนที่ 1 
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ภาพที ่40 ตัวอย่างหน้าจอประเมินการสอน (บส.) ของครูพ่ีเลี้ยง ส่วนที่ 2 ใช้ประเมินนักศึกษา

ฝึกสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1 
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ภาพที่ 41 ตัวอย่างหน้าจอประเมินการสอน (บส.) ของครูพ่ีเลี้ยง ส่วนที่ 2 ใช้กับนักศึกษาฝึกสอน

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
และสาขาวิชาการประถมศึกษา 
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การเลือกเมนูประเมินการพัฒนาตน (บพ.)  จะแสดงข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 42 - 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่42 ตัวอย่างหน้าจอประเมินการพัฒนาตน (บพ.) ส่วนที่ 1 
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ภาพที ่43 ตัวอย่างหน้าจอประเมินการพัฒนาตน (บพ.) ส่วนที่ 2 
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การเลือกเมนูประเมินงานธุรการฯ (บธ.) จะแสดงข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 44 - 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่44 ตัวอย่างหน้าจอประเมินงานธุรการฯ (บธ.) ส่วนที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 45 ตัวอย่างหน้าจอประเมินงานธุรการฯ (บธ.) ส่วนที่ 2 
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การเลือกเมนูประเมินโครงการพัฒนาฯ (บค.) จะแสดงข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 46 ตัวอย่างหน้าจอประเมินโครงการพัฒนาฯ (บค.) ของครูพี่เลี้ยง ส่วนที่ 1  
 

เมื่อครูพ่ีเลี้ยงคลิกเข้าประเมินโครงการพัฒนาฯ (บค.) จะแสดงข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 47 ตัวอย่างหน้าจอประเมินโครงการพัฒนาฯ (บค.) ของครูพี่เลี้ยง ส่วนที่ 2  
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4. ระบบรายงานผลการประเมิน ผู้ที่ใช้ระบบรายงานผลการประเมินการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
     4.1 อาจารย์นิเทศก์ คลิกเลือกรายงานผลการประเมิน ดังแสดงในภาพที่ 48 - 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 48 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลการประเมินของอาจารย์นิเทศก์ ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
ภาพที่ 49 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลการประเมินของอาจารย์นิเทศก์ ส่วนที่ 2 
  

กรณีประธานสาขาวิชา จะก าหนดสิทธิ์ให้สามารถเห็นรายงานผลการประเมินของอาจารย์
นิเทศก์ทั้งหมดของสาขาวิชาทีต่นเองรับผิดชอบ รวมถึงรายงานผลการประเมินของครูพ่ีเลี้ยง และการ
แสดงผลคะแนนในรูปแบบกราฟแท่ง ดังแสดงในภาพที่ 50 – 51 
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ภาพที่ 50 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลการประเมินของอาจารย์นิเทศก์ ส่วนที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 51 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลการประเมินของอาจารย์นิเทศก์ ส่วนที่ 4 
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เมื่อประธานสาขาวิชาคลิกปุ่ม          จะแสดงหน้าจอรายงานผลการประเมินการสอน (บส.) 
ในรูปแบบกราฟแท่ง ดังแสดงในภาพที่ 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 52 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลการประเมิน ในรูปแบบกราฟแท่ง 
 

ประธานสาขาวิชาหรืออาจาย์นิเทศก์ คลิกปุ่ม               จะรายงานผลประเมินแบบตาราง 
Excel ดังแสดงในภาพที่ 53 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 53 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลประเมินแบบตาราง Excel 
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4.2 ครูพ่ีเลี้ยง  คลิกเมนูรายงานผลการประเมิน จะแสดงข้อมูลดังแสดงในภาพที่ 54 - 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่54 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลการประเมินของครูพ่ีเลี้ยง ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่55 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลการประเมินของครูพ่ีเลี้ยง ส่วนที่ 2 

 
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในส่วนของนักศึกษา 
ในกรณีที่เป็นนักศึกษาเข้าใช้โปรแกรมประยุกต์ เมื่อใส่ Login และ Password (รหัส

นักศึกษา) เพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเข้าถึงและจัดการข้อมูล ถ้ารหัสที่ใช้ถูกต้อง ระบบจะอนุญาตผู้ใช้เข้า
ไปใช้งาน  
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1. ส่วนของเมนูหลักนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลนักศึกษา และกระดานสนทนา  ดังแสดง
ในภาพที่ 56 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 56 ตัวอย่างหน้าจอหลักของนักศึกษา 

 
2. เลือกเมนูหลัก  คือ เมนูข้อมูลนักศึกษา จะแสดงข้อมูล สาขาวิชาที่ฝึกสอน ชื่อโรงเรียนที่

ฝึกสอนระยะเวลาการฝึกสอน ชื่ออาจารย์นิเทศก์ ชื่อครูพี่เลี้ยง และข้อเสนอแนะ ดังแสดงในภาพที่ 57 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่  57  ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดข้อมูลนักศึกษา 
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3. กระดานสนทนา  ส าหรับถามตอบปัญหาด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ดังแสดงใน
ภาพที่ 16 หน้าที่ 80 
 

ผู้วิจัยน าโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
โปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หัวหน้างานพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์ประจ า
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที ่4 
 

ตารางที ่4 การแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์โดยจ าแนกตามด้านต่าง ๆ 
 

ผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

ด้านการออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้    
1. การออกแบบหน้าแรก และหน้าหลกัมีความเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
2. การจัดเรียงล าดับเมนูมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. เมนูที่จัดเตรียมไว้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.60 0.89 มากที่สุด 

5. รูปแบบของตัวอกัษร ขนาด และสีมคีวามเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 

สรุปผลประเมินด้านการออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้ 4.84 0.36 มากที่สุด 

ด้านการประมวลผลและการแสดงผล    
1. การออกแบบหน้าจอและการออกรายงานมีความเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
2. การออกรายงานท าได้ง่ายและมีความสะดวก 4.20 0.84 มาก 
3. การออกรายงานในแต่ละสว่นได้ข้อมลูที่ถูกต้อง 4.60 0.55 มากที่สุด 

4. รูปแบบของตัวอกัษร ขนาด และสีในการแสดงผลข้อมูลมีความ
เหมาะสม 

4.60 0.55 มากที่สุด 

5. การพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพท์ าได้สะดวก 4.60 0.55 มากที่สุด 

สรุปผลประเมินด้านการประมวลผลและการแสดงผล 4.56 0.59 มากที่สุด 

ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล    
1. การลงทะเบียนผู้ใช้งานมีความเหมาะสม  5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. การก าหนดให้เข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์มคีวามเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. ระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.60 0.55 มากที่สุด 

สรุปผลประเมินด้านระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมูล 4.90 0.14 มากที่สุด 

ด้านภาพรวมของโปรแกรมประยุกต ์    
1. ระบบมีความสะดวก ใช้งานง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ระบบนี้สามารถประมวลผลและสรุปผลได้ถูกต้องแม่นย า 4.80 0.45 มากที่สุด 

3. ระบบนี้สอดคล้องกับความต้องการทีจ่ะน าไปใช้งาน 4.60 0.55 มากที่สุด 

4. ระบบนี้ช่วยอ านวยความสะดวกในการประเมินผล 4.80 0.45 มากที่สุด 

5. ระบบนี้มีประโยชน์เหมาะสมที่จะน ามาใช้งานได้จริง 5.00 0.00 มากที่สุด 

สรุปผลประเมินด้านภาพรวมของโปรแกรมประยุกต ์ 4.84 0.29 มากที่สุด 

สรุปผลประเมิน 4 ด้าน 4.78 0.35 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4 จากการตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 

1. ด้านการออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.36 แสดงว่าระบบที่พัฒนามีความเหมาะสมในการท างานที่ผู้ใช้ต้องการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

2. ด้านการประมวลผลและการแสดงผล ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.59 แสดงว่าระบบที่ได้พัฒนาท างานได้ถูกต้องตามหน้าที่ก าหนดไว้ในระดับมาก
ที่สุด 

3. ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.14 แสดงว่าระบบที่ได้พัฒนามีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานในระดับมาก
ที่สุด 

4. ด้านภาพรวมของโปรแกรมประยุกต์ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.29 แสดงว่าระบบที่ได้พัฒนามีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานในระดับมาก
ที่สุด 

จากการสรุปผลทุกด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.78 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ
โปรแกรมประยุกต์อยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของระบบการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบโดยผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 74 คน ทดลองใช
โปรแกรมประยุกต์และประเมินความพึงพอใจใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้งาน และด้าน
การน าไปใช้ประโยชน โดยใช้แบบสอบถามประมาณ ค่า 5 ระดับ และรวบรวมผลมาวิเคราะห์ด้วยค่า
ทางสถิติค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  การแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช้โปรแกรมประยุกต์ ด้านเนื้อหา ด้านการ
ใช้งาน  และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

หัวข้อการประเมิน 

อาจารย์นิเทศก์ 10 คน ครูพ่ีเลี้ยง 10 คน นักศึกษา 54 คน รวม 74 คน 
ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล
ผล 

ค่าเฉลี่ย 
(X̅) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล
ผล 

ค่าเฉลี่ย 
(X̅) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล
ผล 

ค่าเฉลี่ย 
(X̅) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล
ผล 

ด้านเนื้อหา             
1. ความสอดคล้องกัน
ของเนื้อหา 

4.80 0.42 มาก
ที่สุด 

4.40 0.52 มาก 4.13 0.52 มาก 4.26 0.55 มาก 

2. ความครบถ้วน
สมบูรณ์ของเนื้อหา 

4.50 0.53 มาก
ที่สุด 

4.40 0.52 มาก 4.07 0.54 มาก 4.18 0.56 มาก 

3. ปริมาณเนื้อหา
เพียงพอต่อการใช้งาน 

4.40 0.52 มาก 4.40 0.52 มาก 4.06 0.60 มาก 4.15 0.60 มาก 

4. ความต่อเนื่องและ
การจัดล าดับเนื้อหา 
เข้าใจง่าย 

4.90 0.32 มาก
ที่สุด 

4.50 0.53 มาก
ที่สุด 

3.98 0.63 มาก 4.18 0.67 มาก 

5. เนื้อหาสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

4.70 0.48 มาก
ที่สุด 

4.80 0.42 มาก
ที่สุด 

4.28 0.60 มาก 4.41 0.59 มาก 

สรุปผลประเมินด้าน
เนื้อหา 

4.66 0.45 มาก
ที่สุด 

4.50 0.50 มาก
ที่สุด 

4.10 0.58 มาก 4.24 0.59 มาก 

ด้านการใช้งาน             
1. ความเหมาะสมใน
การใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ สามารถใช้งาน
ได้ง่ายและไม่ซับซ้อน 

4.90 0.32 มาก
ที่สุด 

4.60 0.52 มาก
ที่สุด 

4.20 0.63 มาก 4.35 0.63 มาก 

2. ความเหมาะสมใน
การแบ่งเมนู 

4.80 0.42 มาก
ที่สุด 

4.50 0.53 มาก
ที่สุด 

4.07 0.64 มาก 4.23 0.65 มาก 

3. ความเหมาะสมของ
ในการโต้ตอบกบั
ผู้ใช้งาน 

4.50 0.53 มาก
ที่สุด 

4.50 0.53 มาก
ที่สุด 

4.00 0.55 มาก 4.14 0.58 มาก 

4. ความเหมาะสมใน
การใช้ข้อความอธิบาย
หรือสื่อความหมาย 

4.70 0.48 มาก
ที่สุด 

4.60 0.52 มาก
ที่สุด 

4.13 0.62 มาก 4.27 0.63 มาก 

5. ความเหมาะสมของ
การแสดงผลรายการต่อ
หน้าเว็บเพจ 

4.90 0.32 มาก
ที่สุด 

4.40 0.70 มาก 4.15 0.60 มาก 4.28 0.63 มาก 

6. ความเหมาะสมของ
ประสิทธิภาพในการ
เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 
หรือความรวดเร็วในการ
ตอบสนองของโปรแกรม
ประยุกต ์

4.70 0.48 มาก
ที่สุด 

4.50 0.53 มาก
ที่สุด 

4.22 0.66 มาก 4.32 0.64 มาก 
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จากตารางที่ 5 จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์ จ านวน 10 คน 

พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหา แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าแต่ละหัวข้อมาผ่านวิธีการทาง
สถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.66 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 ดังนั้น อาจารย์นิเทศก์มีความพึงพอใจด้านเนื้อหา อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

หัวข้อการ
ประเมิน 

อาจารย์นิเทศก์ 10 คน ครูพ่ีเลี้ยง 10 คน นักศึกษา 54 คน รวม 74 คน 
ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล
ผล 

ค่าเฉลี่ย 
(X̅) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล
ผล 

ค่าเฉลี่ย 
(X̅) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล
ผล 

ค่าเฉลี่ย 
(X̅) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล
ผล 

ด้านการใช้
งาน (ต่อ) 

            

7. ความ
เหมาะสมของ
การก าหนด
สิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูล 

4.80 0.42 มาก
ที่สุด 

4.50 0.53 มาก
ที่สุด 

4.11 0.60 มาก 4.26 0.62 มาก 

สรุปผล
ประเมินด้าน
การใช้งาน 

4.76 0.42 มาก
ที่สุด 

4.51 0.55 มาก
ที่สุด 

4.13 0.61 มาก 4.26 0.63 มาก 

ด้านการ
น าไปใช้

ประโยชน์ 

            

1. สามารถใช้
เป็นแหล่ง
ความรู้  

4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

4.80 0.42 มาก
ที่สุด 

4.26 0.68 มาก 4.36 0.67 มาก 

2. สามารถใช้
เป็นสื่อในการ
เผยแพร่หรือ
ประชาสัมพัน
ธ์ได้ 

4.80 0.42 มาก
ที่สุด 

4.70 0.67 มาก
ที่สุด 

4.19 0.68 มาก 4.34 0.69 มาก 

3. มีประโยชน์
ต่อบุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.80 0.42 มาก
ที่สุด 

4.11 0.72 มาก 4.32 0.72 มาก 

สรุปผล
ประเมินด้าน
การน าไปใช้
ประโยชน ์

4.77 0.38 มาก
ที่สุด 

4.77 0.50 มาก
ที่สุด 

4.19 0.69 มาก 4.34 0.69 มาก 

สรุปผล
ประเมินใน
ภาพรวม 

4.73 0.42 มาก
ที่สุด 

4.56 0.53 มาก
ที่สุด 

4.13 0.62 มาก 4.27 0.63 มาก 
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ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 10 คน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 
4.50 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 ดังนั้น ครูพ่ีเลี้ยงมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา อยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

นักศึกษา จ านวน 54 คน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 
4.10 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 ดังนั้น นักศึกษามีความพึงพอใจด้านเนื้อหา อยู่
ในระดับมาก 

ดังนั้น ในภาพรวมพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหา พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 
4.24 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.59 ดังนั้น ผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์มีความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก 

จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์ จ านวน 10 คน พบว่าผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งาน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าแต่ละหัวข้อมาผ่านวิธีการทางสถิติเพ่ือ
หาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.76 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 ดังนั้น อาจารย์นิเทศก์มีความพึงพอใจด้านการใช้งาน อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 10 คน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่
ที่ 4.51 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 ดังนั้น ครูพ่ีเลี้ยงมีความพึงพอใจด้านการใช้
งาน อยู่ในระดับมากที่สุด 

นักศึกษา จ านวน 54 คน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่
ที่ 4.13 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61 ดังนั้น นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการใช้งาน 
อยู่ในระดับมาก 

ดังนั้น ในภาพรวมพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งาน พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 
4.26 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 ดังนั้น ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจด้านการใช้งาน 
อยู่ในระดับมาก 

จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์ จ านวน 10 คน พบว่าผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์ แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าแต่ละหัวข้อมาผ่านวิธีการ
ทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.77 และ
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38 ดังนั้น อาจารย์นิเทศก์มีความพึงพอใจด้านการน าไปใช้
ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 10 คน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.77 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 ดังนั้น ครูพ่ีเลี้ยงมีความพึงพอใจ
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

นักศึกษา จ านวน 54 คน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.19 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 ดังนั้น นักศึกษามีความพึงพอใจ
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 



 
 

111 
 

 
 

 

ดังนั้น ในภาพรวมพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า
ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.34 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 ดังนั้น ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจ
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของอาจารย์นิเทศก์ พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.73 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 ดังนั้น อาจารย์นิเทศก์มีความพึงพอใจในภาพรวม  อยู่
ในระดับมากที่สุด  ครูพ่ีเลี้ยง พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.56 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.53 ดังนั้น ครูพ่ีเลี้ยงมีความพึงพอใจในภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด และนักศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ย
ที่ได้อยู่ที่ 4.13 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 ดังนั้น นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 74 คน พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.27 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 ดังนั้น
ผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรณีศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ อาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
จ านวน 10 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ครูพ่ีเลี้ยงที่มีคุณสมบัติท าหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงไม่น้อยกว่า 
1 ปี จ านวน 10  คน  ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 จ านวน  
54 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ความ
ต้องการที่มีต่อโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2) โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์มาจาก
การหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย ดังนี้  
  1.  ผลการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบไปด้วย ผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาจารย์นิเทศก์ 
กลุ่มครูพี่เลี้ยง และกลุ่มนักศึกษา โดยผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก จะมีเมนูการใช้งาน 5 เมนู ได้แก่ หน้าแรก คู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประกาศคณะฯ กระดานสนทนา และติดต่อเรา  การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ ได้แบ่งการท างานของระบบออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก สามารถเข้า
ใช้งานโดยใส่รหัส และรหัสผ่าน เพ่ือยืนยันสิทธิ์การเข้าถึงและจัดการข้อมูล  2) ระบบกระดาน
สนทนา สามารถเพ่ิม ลบ ตอบปัญหาแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่าง
อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษา 3) ระบบการให้คะแนน สามารถเลือกเมนูเพ่ือการ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยอาจารย์นิเทศก์ คลิกเลือกเมนูแบบประเมินการสอน 
(บส.) สอบสอน สัมมนา แผนการสอน แบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.) และแบบประเมิน
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โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.)  ครูพ่ีเลี้ยง คลิกเลือกเมนูแบบประเมินการสอน (บส.) 
แบบประเมินการพัฒนาตน (บพ.) แบบประเมินงานธุรการ งานปกครอง และงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (บธ.) และแบบประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.)  และ 4) ระบบรายงานผล
การประเมิน สามารถเลือกเพ่ือดูรายงานผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้ประเมิน
ไปแล้ว 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์ จ านวน 10 คน ด้านเนื้อหา พบว่าค่าเฉลี่ยที่
ได้อยู่ที่ 4.66 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 ดังนั้น อาจารย์นิเทศก์มีความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการใช้งาน พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.76 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.42 ดังนั้น อาจารย์นิเทศก์มีความพึงพอใจด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.77 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.38 ดังนั้น อาจารย์นิเทศก์มีความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

   ผลประเมินความพึงพอใจของครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 10 คน ด้านเนื้อหา พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่
ที่ 4.50 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 ดังนั้น ครูพ่ีเลี้ยงมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการใช้งาน พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.51 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.55 ดังนั้น ครูพ่ีเลี้ยงมีความพึงพอใจด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการน าไปใช้
ประโยชน์ พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.77 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 ดังนั้น ครูพ่ีเลี้ยง
มีความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

   ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา จ านวน 54 คน ด้านเนื้อหา พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่
ที่ 4.10 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 ดังนั้น นักศึกษามีความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
อยู่ในระดับมาก ด้านการใช้งาน พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.13 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.61 ดังนั้น นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ด้านการน าไปใช้
ประโยชน์ พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.19 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 ดังนั้น นักศึกษา
มีความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของอาจารย์นิเทศก์ พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.73 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 ดังนั้น อาจารย์นิเทศก์มีความพึงพอใจในภาพรวม  อยู่
ในระดับมากที่สุด  ครูพ่ีเลี้ยง พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.56 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.53 ดังนั้น ครูพ่ีเลี้ยงมีความพึงพอใจในภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด และนักศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ย
ที่ได้อยู่ที่ 4.13 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 ดังนั้น นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 74 คน ใน 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.59 ด้านการ
ใช้งาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.26 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  4.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   เท่ากับ  0.69  ซึ่งจากผลการประเมินความ
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พึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์อย่างเป็นระบบ โดยได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และพัฒนาตาม
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ที่เป็นที่ยอมรับโดยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของโอปอ กลับสกุล (2553: 13-17) และแสงเดือน แก้วประสม และปรัชญนันท์ นิลสุข (2552: 35) 

นอกจากการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ตามวงจรการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพแล้ว ผู้วิจัย
ยังมีระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้แก่ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หัวหน้างานพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1.1 ด้านการออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 แสดงว่าระบบที่พัฒนามี
ความเหมาะสมในการท างานที่ผู้ใช้ต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 

1.2 ด้านการประมวลผลและการแสดงผล ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 แสดงว่าระบบที่ได้พัฒนา
ท างานได้ถกูต้องตามหน้าที่ก าหนดไว้ในระดับมากท่ีสุด 

1.3 ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 แสดงว่าระบบที่ได้
พัฒนามีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

1.4 ด้านภาพรวมของโปรแกรมประยุกต์ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 แสดงว่าระบบที่ได้พัฒนามี
ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีประโยชน์เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้งานได้จริงในระดับมากที่สุด 

จากการสรุปผลทุกด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.78 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ 
ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉันทนา ปาปัดถา 
(2549: 87) ที่พัฒนาระบบประเมินผลการสอนผ่านเครือข่าย พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก และสามารถตอบสนองต่อการน าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณาจากการวัดค่าเฉลี่ย (X̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เนื้อหา ด้านการใช้งาน และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมของอาจารย์นิเทศก์ อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.73 และมีค่าส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของครูพ่ีเลี้ยง อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.56 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.13 และมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ใช้
โปรแกรมประยุกต์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.63 

จากผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ซึ่งอยู่ในระดับมาก  เป็นผลมาจากผู้วิจัยได้
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์อย่างเป็นระบบ และผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์จากการศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ 
และผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีการน าข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

2.1 ด้านเนื้อหา เช่น ความสอดคล้องกันของเนื้อหา ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา ปริมาณ
เนื้อหาเพียงพอต่อการใช้งาน ความต่อเนื่องและการจัดล าดับเนื้อหา เข้าใจง่าย เนื้อหาสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้เป็นต้น 

2.2 ด้านการใช้งาน เช่น ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ สามารถใช้งานได้
ง่ายและไม่ซับซ้อนความเหมาะสมในการแบ่งเมนู ความเหมาะสมของในการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน ความ
เหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายหรือสื่อความหมาย ความเหมาะสมของการแสดงผลรายการต่อ
หน้าเว็บเพจ และความเหมาะสมของประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ เป็นต้น 

2.3 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น สามารถใช้เป็นแหล่งความรู้ สามารถใช้เป็นสื่อในการ
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ได้ และมีประโยชน์ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

นอกจากการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ด้าน
ต่าง ๆ แล้ว ผู้วิจัยยังได้ทดสอบระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดของระบบ และปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะน าไป
หาประสิทธิภาพร่วมกับแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
74 คน และน าผลการประเมินมาหาค่าทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแสงเดือน แก้วประสม 
และปรัชญนันท์ นิลสุข (2552: 41) ที่พัฒนาระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี พบว่าผู้ใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นใหม่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ดังนั้นจากผลการวิจัยข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่าโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาขึ้น ผู้ใช้
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมประยุกต์ในระดับมาก จึงถือว่าเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้จริงตาม
วัตถุประสงค์ และตอบค าถามงานวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ด้าน คือ ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ในกรณีที่สาขาวิชาอ่ืน ๆ จะน าโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปใช้
จะต้องศึกษาสภาพแวดล้อม บริบท ของสาขาวิชานั้น ๆ ในเบื้องต้น เพ่ือจะได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ดังกล่าว ได้ตรงกับความต้องการ 
 2. ความพร้อมในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว  ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจแตกต่างกัน เช่น นักศึกษารู้จักเทคโนโลยี จะมีความคล่องตัวและ
ความถนัดในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ อาจจะต้องท าความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์
กับอาจารย์นิเทศก์ หรือครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือความพร้อมและความเข้าใจที่ตรงกัน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้เชื่อมต่อ

กับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ เช่น ฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์
ผู้สอน และการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยได้ 

2. มีการเชื่อมโยงน าเครื่องมือสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น Facebook เพ่ิมในโปรแกรมประยุกต์ 
เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย ท าให้เพ่ิมความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์ 
 
1.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ 
 ต าแหน่ง รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
2.   อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย     
 ต าแหน่ง รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    
3.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.น  ามนต์ เรืองฤทธิ์ 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
4.   อาจารย์ เอกสิทธิ์  ชนินทรภูมิ 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
    
5.  นายวัชรินทร์    แสงแก้ว 
 ต าแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์  

และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์ 
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แบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ 
ประเภทอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และหัวหน้างานพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ 

เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยสอบถามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการใช้โปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว 
โดยประเมินด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 1. การติดต่อกับผู้ใช้ 
 2. การออกรายงาน 
 3. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 4. ลักษณะโดยรวมของระบบ 
 เพ่ือประโยชน์ต่อการน าไปใช้  ค าตอบทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการแก้ไข 
ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ที่ได้พัฒนาขึ้นจริง จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่าง
ละเอียดและตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผล 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ค าตอบของท่านไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านหรือหน้าที่การงานของท่านแต่ประการใด แต่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัย เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาระบบเท่านั้น 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ครั้งนี้ 
 

(นางสาวภวิสาณัชช์ ศรศิริวงศ์) 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่วงความพึงพอใจตามความเห็นของท่านข้อละ 1 ช่อง โดยมี
ค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด 
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หัวข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช ้      
1. การออกแบบหน้าแรก และหนา้หลักมีความเหมาะสม      
2. การจัดเรียงล าดับเมนมูีความเหมาะสม      
3. เมนูท่ีจัดเตรียมไว้มีความเหมาะสม      
4. ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
5. รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีมีความเหมาะสม      
ด้านการประมวลผลและการแสดงผล      
1. การออกแบบหน้าจอและการออกรายงานมีความเหมาะสม      
2. การออกรายงานท าได้ง่ายและมีความสะดวก      
3. การออกรายงานในแต่ละส่วนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง      
4. รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีในการแสดงผลข้อมลูมีความเหมาะสม      
5. การพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ท าได้สะดวก      
ระบบรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล      
1. การลงทะเบียนผู้ใช้งานมีความเหมาะสม       
2. ขั้นตอนการเข้าสูร่ะบบมคีวามเหมาะสม      
3. การก าหนดให้เข้าถึงข้อมูลตามสิทธ์ิมีความเหมาะสม      
4. ระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมูลในภาพรวมมีความเหมาะสม      
ภาพรวมของโปรแกรมประยุกต์      
1. ระบบมีความสะดวก ใช้งานง่าย      
2. ระบบนี้สามารถประมวลผลและสรุปผลได้ถูกต้องแม่นย า      
3. ระบบนี้สอดคล้องกับความต้องการที่จะน าไปใช้งาน      
4. ระบบนี้ช่วยอ านวยความสะดวกในการประเมินผล      
5. ระบบนี้มีประโยชน์เหมาะสมทีจ่ะน ามาใช้งานได้จริง      
 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

ลงชื่อ………………………..……………………………….. 
(………………………………….…………………….) 

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มุ่งที่จะศึกษาเพ่ือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผล  การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์ 

ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 3. ค าตอบของท่านไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านหรือหน้าที่การงานของท่านแต่ประการใด แต่
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัย เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาระบบเท่านั้น 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ครั้งนี้ 
 

(นางสาวภวิสาณัชช์ ศรศิริวงศ์) 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
1. เพศ 
  ชาย    หญิง 
2. อายุ 
  ต่ ากว่า 30 ปี   31-35 ปี   36-40 ปี   

 41-45 ปี   46-50 ปี   51 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ 
  อาจารย์นิเทศก์  ครูพ่ีเลี้ยง   นักศึกษา 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………….. 

5. ประสบการณ์ในการท างานที่ได้รับมอบหมาย/ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 
 1-5 ปี   6-10 ปี   มากกว่า 10 ปี 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………….. 
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ค าชี้แจง 
 1. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่วงความพึงพอใจตามความเห็นของท่านข้อละ 1 ช่อง โดย
มีค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด 

 2. โปรดอ่านข้อความทุกข้อโดยละเอียด แล้วพิจารณาว่าโปรแกรมประยุกต์การประเมินผล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ท่านมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับใด ตามสภาพที่แท้จริง โดยใช้เกณฑ์ตามค าชี้แจงในข้อ 1 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ความพึงพอใจ: ด้านเนื้อหา      
1. ความสอดคล้องกันของเนื้อหา      
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา      
3. ปริมาณเนื้อหาเพียงพอต่อการใช้งาน      
4. ความต่อเนื่องและการจัดล าดับเนื้อหา เข้าใจง่าย      
5. เนื้อหาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้      
ด้านความพึงพอใจ: การใช้งาน      
1. ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ สามารถใช้งานไดง่้าย
และไม่ซับซ้อน 

     

2. ความเหมาะสมในการแบ่งเมน ู      
3. ความเหมาะสมของในการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน      
4. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายหรือสื่อความหมาย      
5. ความเหมาะสมของการแสดงผลรายการต่อหน้าเว็บเพจ      
6. ความเหมาะสมของประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ  
หรือความรวดเร็วในการตอบสนองของโปรแกรมประยุกต์ 

     

7. ความเหมาะสมของการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล      
ด้านความพึงพอใจ: การน าไปใช้ประโยชน ์      
1. สามารถใช้เป็นแหล่งความรู้       
2. สามารถใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธไ์ด้      
3. มีประโยชน์ต่อบคุคลที่เกีย่วข้อง      
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คู่มือในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ 
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 คู่มือในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่าง ๆ จ านวน 5 เมนูหลัก ประกอบด้วย หน้าแรก คู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประกาศคณะฯ กระดานสนทนา และติดต่อเรา ดังแสดงในภาพที่ 1  
 

 
 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอหลักของโปรแกรมประยุกต์การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
เมนูการใช้งาน 

1. เมนูหน้าแรก ส่วนแสดงหน้าจอหลักของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

2. คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ รายละเอียดข้อปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
 3. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ ข้อชี้แจงเพ่ือเป็น
แนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

4. กระดานสนทนา คือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ถาม-ตอบ เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
5. ติดต่อเรา คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถติดต่อ สอบถามมายังผู้ดูแลระบบ 
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การเข้าสู่ระบบ 
 ในการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะต้องใส่ Login และ Password เพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเข้าถึงและ
จัดการข้อมูล ถ้ารหัสที่ใช้ถูกต้อง ระบบจะอนุญาตผู้ใช้เข้าไปใช้งาน 
 ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบนี้ได้มาตรฐานสากล ข้อมูลรหัสผ่านที่ผู้ใช้ป้อนจะ
ถูกท าการเข้ารหัสก่อนส่งผ่านเครือข่าย เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบว่าเป็นอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ี
เลี้ยง หรือนักศึกษา ให้เป็นไปตามงานที่ต้องการใช้ระบบงานนั้น ๆ ส าหรับอาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ี
เลี้ยง จะเข้าสู่ระบบการประเมินผล และนักศึกษา ก็จะเข้าสู่ระบบแสดงรายละเอียดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาต่อไป 
 
การใช้งานระบบ  

ในการใช้งานระบบ แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น  3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และ
นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
อาจารย์นิเทศก์ 
วิธีใช้งาน 
 1. อาจารย์นิเทศก์สามารถเลือกแบบประเมินที่ต้องการประเมินผล ให้คลิกเมนูแบบประเมิน
การสอน (บส.) สอบสอน สัมมนา แผน แบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.) หรือแบบประเมิน
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) 
 2. อาจารย์นิเทศก์ต้องการแสดงตารางคะแนนที่ได้ประเมินผล ให้คลิกเมนูรายงานผลการ
ประเมิน  ดังแสดงในภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอหลักของอาจารย์นิเทศก์ 
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 3. อาจารย์นิเทศก์ต้องการประเมินผลในแบบประเมินการสอน (บส.) ให้คลิกเมนู 
“ประเมินผลการสอน (บส.)” จะแสดงรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา สาขาวิชา และครั้งที่ประเมิน 
ใช้ประเมินการสอน โดยเลือกครั้งที่จะประเมิน เช่น ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 หรือครั้งที่ 3 คลิกค าว่า 
ประเมิน จะเข้าสู่การประเมินการสอน หากประเมินผลเรียบร้อยแล้ว จะเปลี่ยนค าว่า “ประเมิน” เป็น
ค าว่า “ดูผล” คือ การดูผลการประเมิน “แก้ไข” คือ การแก้ไขผลการประเมิน และ “ลบ” คือ การลบ
ผลการประเมิน ดังแสดงในภาพที ่3 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอแสดงแบบประเมินการสอน (บส.) 
 

อาจารย์นิเทศก์ต้องกรอกรายละเอียดในช่องว่าง  ให้คะแนนในแต่ละข้อ โดยคลิกในช่อง
ระดับพฤติกรรม/ผลงาน 4 3 2 หรือ 1 เมื่อครบทุกข้อ คลิกปุ่มส่งแบบประเมิน ดังแสดงในภาพที ่4 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอแบบประเมินการสอน (บส.) ครั้งที่ 1 
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เมื่ออาจารย์นิเทศก์ท าการประเมินผลเรียบร้อยแล้ว คลิกค าว่า “บันทึกแบบประเมิน” 
โปรแกรมประยุกต์จะแจ้งรายละเอียด ดังแสดงในภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 ตัวอย่างหน้าจอประเมินการสอน (บส.) ของอาจารย์นิเทศก์ แจ้งส่งผลประเมินเรียบร้อยแล้ว 
 
หากอาจารย์นิเทศก์ต้องการแก้ไขผลการประเมิน คลิกค าว่า “แก้ไขแบบประเมิน” โปรแกรม

ประยุกต์จะแจ้งรายละเอียด ดังแสดงในภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 ตัวอย่างหน้าเว็บที่ localhost แจ้งว่าต้องการแก้ไขผลการประเมิน ใช่หรือไม่ 
 
หากอาจารย์นิเทศก์ต้องการลบผลการประเมิน คลิกค าว่า “ลบ” โปรแกรมประยุกต์จะแจ้ง

รายละเอียด ดังแสดงในภาพที ่7 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7  ตัวอย่างหน้าเว็บที่ localhost แจ้งว่าต้องการลบข้อมูลการประเมิน ใช่หรือไม่ 
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4. อาจารย์นิเทศก์ต้องการประเมินผลสอบสอน คลิกค าว่า “สอบสอน” และ “ประเมิน” ดัง
แสดงในภาพที ่8 - 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 ตัวอย่างหน้าจอสอบสอน ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่9 ตัวอย่างหน้าจอสอบสอน ส่วนที่ 2 
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5. อาจารย์นิเทศก์ต้องการประเมินผลสัมมนา คลิกค าว่า “สัมมนา”และ “ประเมิน” ให้
ประเมินผลการเข้าร่วมสัมมนาของนักศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 10 - 11 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่10 ตัวอย่างหน้าจอสัมมนา ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11 ตัวอย่างหน้าจอสัมมนา ส่วนที่ 2 
 
 



139 
 

6. อาจารย์นิเทศก์ต้องการประเมินผลแผนการสอน คลิกค าว่า “แผนการสอน” และ “ประเมิน” 
ดังแสดงในภาพที่ 12 – 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่12 ตัวอย่างหน้าจอแผนการสอน ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่13 ตัวอย่างจอหน้าแผนการสอน ส่วนที่ 2 
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7. อาจารย์นิเทศก์ต้องการประเมินผลแบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.) คลิกค าว่า 
“ประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.)” จะแสดงรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา สาขาวิชา และประเมิน 
ใช้ประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.) โดยคลิกค าว่า “ประเมิน” จะเข้าสู่การประเมิน ดังแสดงในภาพที่ 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่14 ตัวอย่างหน้าจอแบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.) ส่วนที่ 1 
 

หากประเมินผลเรียบร้อยแล้ว จะเปลี่ยนค าว่า “ประเมิน” เป็นค าว่า “ดูผล” คือ การดูผล
การประเมิน “แก้ไข” คือ การแก้ไขผลการประเมิน และ “ลบ” คือ การลบผลการประเมิน รายละเอียด
ดังแสดงในภาพที ่15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่15 ตัวอย่างหน้าจอแบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.) ส่วนที่ 2 
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แบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.) เมื่อคลิก “ประเมิน” อาจารย์นิเทศก์ต้องการกรอก
รายละเอียดในช่องว่าง  ให้คะแนนในแต่ละข้อ โดยคลิกในช่องโครงร่างงานวิจัย และรายงานการวิจัย 
4 3 2 หรือ 1 เมื่อครบทุกข้อ คลิกค าว่า “ส่งแบบประเมิน” รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่16 ตัวอย่างหน้าจอแบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (บว.) ส่วนที่ 3 
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8. อาจารย์นิเทศก์ต้องการประเมินผลแบบประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) 
คลิกค าว่า “ประเมินโครงการพัฒนาฯ (บค.)” จะแสดงรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา สาขาวิชา 
และประเมิน ใช้ประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.)  โดยคลิกค าว่า “ประเมิน” จะ
เข้าสู่การประเมิน รายละเอียดดังแสดงในภาพที ่17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่17 ตัวอย่างแบบประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) ของอาจารย์นิเทศก์ ส่วนที่ 1 
 

หากประเมินผลเรียบร้อยแล้ว จะเปลี่ยนค าว่า “ประเมิน” เป็นค าว่า “ดูผล” คือ การดูผล
การประเมิน “แก้ไข” คือ การแก้ไขผลการประเมิน และ “ลบ” คือ การลบผลการประเมิน รายละเอียด
ดังแสดงในภาพที ่18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่18 ตัวอย่างแบบประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) ของอาจารย์นิเทศก์ ส่วนที่ 2 
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แบบประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) รายละเอียดดังแสดงในภาพที ่19 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่19 ตัวอย่างแบบประเมินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) ของอาจารย์นิเทศก์ ส่วนที่ 3 

 

9. อาจารย์นิเทศก์ต้องการให้รายงานผลการประเมิน โดยจะแสดงผลในรูปแบบของตาราง 
กรณีประธานสาขาวิชา จะก าหนดสิทธิ์ให้สามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดของสาขาวิชาที่รับผิดชอบ รวมถึง
รายงานผลการประเมินของครูพ่ีเลี้ยง และการแสดงผลคะแนนในรูปแบบกราฟแท่ง โดยคลิกค าว่า 
“รายงานผลการประเมิน” ดังแสดงในภาพที่ 20 - 23 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่20 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลการประเมิน ส่วนที่ 1 
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ภาพที ่21 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลการประเมิน ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่22 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลการประเมิน ส่วนที่ 3 
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ภาพที่ 23 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลการประเมิน ส่วนที่ 4 
 

เมื่อประธานสาขาวิชาคลิกปุ่ม         จะแสดงหน้าจอรายงานผลการประเมินการสอน (บส.) 
ในรูปแบบกราฟแท่ง ดังแสดงในภาพที่ 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 24 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลการประเมิน ในรูปแบบกราฟแท่ง 
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ประธานสาขาวิชา คลิกปุ่ม               จะรายงานผลประเมินแบบตาราง Excel ดังแสดงใน
ภาพที่ 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 25 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลประเมินแบบตาราง Excel 
 
ครูพี่เลี้ยง  
วิธีใช้งาน 

1. ครูพ่ีเลี้ยงต้องการเลือกแบบประเมินที่ต้องการประเมินผล คลิกเมนู เช่น แบบประเมินการ
สอน (บส.) แบบประเมินการพัฒนาตน (บพ.) แบบประเมินงานธุรการ งานปกครองและงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (บธ.) และแบบประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) ดังแสดงในภาพที่ 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลักของครูพ่ีเลี้ยง 
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2. ครูพ่ีเลี้ยงต้องการประเมินผลในแบบประเมินการสอน (บส.)  เช่นเดียวกับแบบประเมิน
การสอนของอาจารย์นิเทศก์ หากประเมินผลเรียบร้อยแล้ว จะเปลี่ยนค าว่า “ประเมิน” เป็นค าว่า “ดูผล/
แก้ไข/ลบ”  ค าว่า “ดูผล” คือ การดูผลการประเมิน “แก้ไข” คือ การแก้ไขผลการประเมิน และ “ลบ” 
คือ การลบผลการประเมิน ดังแสดงในภาพที ่27 - 29 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 27 ตัวอย่างแบบประเมินการสอน (บส.) ส่วนที่ 1 
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างหน้าจอประเมินการสอน (บส.) ส่วนที่ 2 ใช้ประเมินนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

1 
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ภาพที ่29 ตัวอย่างหน้าจอประเมินการสอน  (บส.) ส่วนที่ 2 ใช้กับนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชา
การประถมศึกษา 
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3. ครูพ่ีเลี้ยงต้องการประเมินผลในแบบประเมินการพัฒนาตน (บพ.)  ให้คลิกเมนู “ประเมิน
การพัฒนตน (บพ.)” และ “ประเมิน” ดังแสดงในภาพที่ 30 - 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 30 ตัวอย่างหน้าจอแบบประเมินการพัฒนาตน (บพ.) ของครูพ่ีเลี้ยง ส่วนที่ 1 
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ภาพที ่31 ตัวอย่างหน้าจอประเมินการพัฒนาตน (บพ.) ส่วนที่ 2 
 
4. ครูพ่ีเลี้ยงต้องการประเมินผลในแบบประเมินงานธุรการ งานปกครองและงานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน (บธ.) ให้คลิกค าว่า “ประเมินงานธุรการฯ (บธ.)” และ “ประเมิน” ดังแสดงในภาพที่ 32 - 33 
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ภาพที่ 32  ตัวอย่างหน้าจอแบบประเมินงานธุรการ งานปกครองและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บธ.) 

ของครูพ่ีเลี้ยง ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 33 ตัวอย่างหน้าจอประเมินงานธุรการ งานปกครองและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บธ.) ส่วนที ่2 
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5. ครูพ่ีเลี้ยงต้องการประเมินผลในแบบประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) 
เช่นเดียวกับแบบประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์นิเทศก์ ให้คลิกค าว่า “ประเมิน
โครงการพัฒนาฯ (บค.)” และ “ประเมิน” ดังแสดงในภาพที่ 34 - 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่34 ตัวอย่างหน้าจอแบบประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) ของครูพี่เลี้ยง ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35 ตัวอย่างหน้าจอแบบประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (บค.) ของครูพี่เลี้ยง ส่วนที่ 2  
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6. ครูพ่ีเลี้ยงต้องการให้แสดงการรายงานผลการประเมินของครูพ่ีเลี้ยง จะรายงานผลใน
รูปแบบของตาราง ให้คลิกเมนู “รายงานผลการประเมิน” ดังแสดงในภาพที่ 36 - 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่36 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลการประเมินของครูพ่ีเลี้ยง ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่37 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผลการประเมนิของครูพ่ีเลี้ยง ส่วนที่ 2 
 

ครูพ่ีเลี้ยงต้องการให้แสดงรายงานผลประเมินแบบตาราง Excel เช่นเดียวกับอาจารย์นิเทศก์
คลิกปุ่ม               ดังแสดงในภาพที่ 25 หน้าที่ 146 
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นักศึกษา 
วิธีใช้งาน 

1. นักศึกษาต้องการให้แสดงข้อมูลนักศึกษา หรือกระดานสนทนา ให้คลิกเมนู “ข้อมูลนักศึกษา” 
หรือ “กระดานสนทนา” ดังแสดงในภาพที ่38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 38 ตัวอย่างหน้าจอหลักของนักศึกษา 
 

2. นักศึกษาต้องการเลือกเมนูข้อมูลนักศึกษา ให้คลิกค าว่า “ข้อมูลนักศึกษา” จะแสดงข้อมูล 
สาขาวิชาที่ฝึกสอน ชื่อโรงเรียนที่ฝึกสอนระยะเวลาการฝึกสอน ชื่ออาจารย์นิเทศก์ ชื่อครูพ่ีเลี้ยง และ
ข้อเสนอแนะ  ดังแสดงในภาพที่ 39 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  39  ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลนักศึกษา 
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3. นักศึกษาต้องการให้แสดงกระดานสนทนา ให้คลิกเมนู “กระดานสนทนา”  ดังแสดงใน
ภาพที ่40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  40  ตัวอย่างหน้าจอกระดานสนทนา 
 
ออกจากระบบ  
 เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบการประเมินผลแล้ว ต้องคลิกท่ีเมนอูอกจากระบบ  
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