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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษำกำรประเมินควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำสมรรถนะครู
ในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และ 2) เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียน
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กลุ่มเป้ำหมำยคือ ผู้บริหำร หัวหน้ำงำนหลักสูตร/สำขำวิชำ และครู รวมทั้งสิ้น 80 คน เครื่องมือที่
ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ วิเครำะห์ข้อมูลโดยหำค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ ำ
เบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย พบว่ำ (1) ด้ำนกำรวำงแผนกำรนิเทศนักเรียน คือ กำหนดเกณฑ์กำรประเมิน
สมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียน (2) ด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศนักเรียน คือ ทักษะของครูเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรนิเทศ
แบบหลำกหลำยและเหมำะสมกับนักเรียน (3) ด้ำนกำรประเมินผลกำรนิเทศนักเรียน คือ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
ประเมินผลกำรนิเทศนักเรียน (4) ด้ำนกำรปรับปรุงแก้ไขกำรนิเทศนักเรียน คือ แนวทำงกำรนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
นักเรียนไปเป็นฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำและปรับปรุงที่ชัดเจน
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2. แนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ พบว่ำ (1) ด้ำนกำรวำงแผน
กำรนิเทศนักเรียน มีจำนวน 8 แนวทำง (2) ด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศนักเรียน มีจำนวน 7 แนวทำง (3) ด้ำนกำรประเมินผล
กำรนิเทศนักเรียน มีแนวทำง จำนวน 4 แนวทำง และ (4) ด้ำนกำรปรับปรุงแก้ไขกำรนิเทศนักเรียน มีจำนวน 2 แนวทำง
คาสาคัญ: สมรรถนะครู กำรนิเทศ กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

Abstract
The objectives of this study were: 1 ) to analyze the needs in competency
development of teachers in supervising students’ internship; and 2) to investigate the guidelines
for competency development of teachers in supervising students’ internship. This study
recruited 80 participants including administrators, heads of curriculum/programs and teachers in
responding to questionnaire and interview while frequency, percentage, mean and standard
deviation were employed in data analysis.
The results showed that:
1. The needs analysis of teachers’ competency development in supervising students’
internship of Chiang Rai Golden Jubilee Technical College indicated that (1) Internship
Supervision Planning involved determining teachers’ competency in supervising students’
internship; (2) Internship Supervision Deployment involved teachers’ skills in handling various and
appropriate platforms of internship supervision; (3) Internship Supervision Evaluation involved
knowledge and understanding on students’ internship evaluation; and (4) Internship Supervision
Improvement involved utilizing students’ internship performance for a database in clear
improvement and development of the internship supervision.
2 . The guidelines for teachers’ competency development in supervising students’
internship were that (1 ) Internship Supervision Planning involved 8 guidelines; (2 ) Internship
Supervision Deployment involved 7 guidelines; (3) Internship Supervision Evaluation involved 4
guidelines; and (4) Internship Supervision Improvement involved 2 guidelines.
Keywords: Competency of Teachers, Supervision, Internship

บทนา
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร (2545 : 9)ได้ ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิ รูป ครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ โดยมี
ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ นั้น
เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ โดยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรฝึกอบรม กำรสืบสำนทำงวัฒนธรรม กำรสร้ำงสรรค์ควำมก้ำวหน้ำทำง
วิ ช ำกำร ซึ่ ง กำรสร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ อั น เกิ ด จำกกำรจั ด สภำพแวดล้ อ ม สั งคมกำรเรี ย นเรี ย นรู้ เป็ น ปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น

3

ให้บุคคลได้เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องและตลอดชีวิต นอกจำกนี้ กระทรวงศึกษำธิกำรยังมีแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะครู
ว่ำ ครูควรเป็นผู้สำมำรถจัดกำรศึกษำ โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรกำรจัดกำรศึกษำ ยอมรับ และสำมำรถจัดกำรให้
เกิดกำรมีส่วนจำกบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน
ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่นๆในกำรจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (2560 : ไม่ปรำกฏเลขหน้ำ) ได้กล่ำวถึงสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (Teachers and
personals competency) ว่ ำเป็ น พฤติ กรรม ซึ่ งเกิ ด จำกกำรรวมควำมรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skill) คุ ณ ลั ก ษณะ
(Character) ทั ศ น ค ติ (Attitude) แ ล ะ แ ร งจู งใจ (Motivation) ข อ งบุ ค ค ล แ ล ะ ส่ งผ ล ต่ อ ค วำม ส ำเร็ จ
ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
กำรนิ เทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์ วิชำชีพ เป็ น กระบวนกำร กำรแนะนำช่วยเหลือกำรเตรียมกำรฝึ ก
ประสบกำรณ์ วิ ชำชี พแก่ นั กเรียน นั กศึ กษำ เพื่ อให้ ปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ให้ ดี ที่ สุ ด และมี ประสิ ทธิภำพมำกที่ สุ ด ในกำรนิ เทศ
มีควำมหลำกหลำยลักษณะ ตั้งแต่ กำรเตรียมตัวนักเรียน นักศึกษำจำกโปรแกรม กำรปฐมนิ เทศกำรกำรเตรียมฝึ ก
ประสบกำรณ์ ประชุมแนะนำเป็นกลุ่ม กำรซักถำมพูดคุยเป็นรำยบุคคล กำรแนะนำเอกสำรและกำรแสวงหำควำมรู้
ควำมสำมำรถเพิ่มเติม กำรสัมมนำระหว่ำงกำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรปัจฉิมนิเทศ รวมทั้งวิธีกำรอื่นๆ ที่จะช่วย
เพิ่มพูนประสิทธิภำพในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ สอดคล้องกับ กุลกำญจน์ สุวรรณรักษ์ (2562 :25) ได้กล่ำวว่ำ กำร
นิเทศ คือกำรให้ควำมช่วยเหลือ แนะนำ และกำรปรับปรุง ดังนั้น กำรนิเทศ จัดเป็นกระบวนกำรเพื่อชี้แนะให้ ควำม
ช่วยเหลือ และเพิ่มคุณภำพของนักเรียน นักศึกษำ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของกำรศึกษำ นอกจำกนี้ สุเทพ แก่งสันเทียะ
(https://www.vec.go.th/A7/tabid/103/ArticleId/33896/language/th-TH/33896.aspx, 2564) ซึ่ งด ำรงต ำแหน่ ง
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ศูนย์อำชีวศึกษำทวิภำคีเขตพื้นที่ เปรียบเสมือนตัวกลำงที่จะ
เชื่อมโยงระหว่ำงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ หรือสถำบันกำรอำชีวศึกษำ สถำนประกอบกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำในกำรประสำนกำรพัฒนำกำลังคน โดยศูนย์อำชีวศึกษำทวิภำคีเขตพื้นที่แบ่งเป็น 4 ฝ่ำย ได้แก่ (1) ฝ่ำย
อำนวยกำร ดำเนินกำรสำรวจข้อมูล ควำมต้องกำรรับนักเรียน นักศึกษำ เข้ำฝึกงำนและฝึกอำชีพของสถำนประกอบกำร
ในพื้นที่รับผิดชอบ และกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล (2) ฝ่ำยพัฒนำวิชำกำรทวิภำคี จะจัดทำแผนพัฒนำกำร
ฝึกงำน และอบรมครูนิเทศและครูฝึกในพื้นที่รับผิดชอบ (3) ฝ่ำยส่งเสริมควำมร่วมมือทวิภำคี จะดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน
สร้ ำ งค วำม เข้ ำ ใจเกี่ ยวกั บ ก ระบ วน กำรจั ด กำรอำชี วศึ กษ ำระบ บ ท วิ ภ ำคี ให้ กั บ ส ถำน ป ระกอบ กำร
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และ (4) ฝ่ำยสวัสดิภำพ และควำมปลอดภัย จะดูแลและเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนในกำรสร้ำงควำม
ตระหนัก และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรฝึกงำน และฝึกอำชีพทั้งในสถำนศึกษำและในสถำนประกอบกำร
จำกควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ ที่เกิดขึ้นไม่ว่ำจะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะครู กำร
นิเทศนักเรียน นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ รวมถึงสถำนกำรณ์โควิด 19 ในปัจจุบันที่มีควำมทวีควำมรุนแรงมำก
ขึ้ น ผู้ วิ จั ยจึ งมี ควำมสนใจที่ จะศึ กษำแนวทำงกำรพั ฒ นำสมรรถนะครู ในกำรนิ เทศนั กเรี ยนฝึ กประสบกำรณ์ วิ ชำชี พ
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำเกี่ยวกับสมรรถนะครู
ด้ำนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และกำรวิจั ยเพื่ อ พั ฒ นำผู้ เรียนของครูผู้ส อน เป็ น ประโยชน์ ต่อ กำรพั ฒ นำเกี่ย วกั บ
สมรรถนะครู ด้ำนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และ และกำรวิจัยเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพต่อไป

วัตถุประสงค์
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1. เพื่อประเมินควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒ นำสมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย
2. เพื่ อ ก ำหนดแนวทำงกำรพั ฒ นำสมรรถนะครู ใ นกำรนิ เ ทศนั ก เรี ย นฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย

ประโยชน์ของการศึกษา
1. ได้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรพั ฒ นำสมรรถนะครูในกำรนิ เทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์ วิชำชีพ
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย
2. ผู้บริหำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย หน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถ
ผลกำรวิ จั ย สำมำรถน ำไปวำงแผนในกำรพั ฒ นำสมรรถนะครู ใ นกำรนิ เทศนั ก เรี ย นฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
และกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในสถำนศึกษำอื่นต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย (Angsana New 16, Bold)
ขอบเขตด้ ำนเนื้ อ หำ คื อ ขอบข่ำ ยกำรงำนในกำรนิ เทศนั ก เรีย นฝึ ก ประสบกำรณ์ วิชำชี พ ประกอบด้ ว ย
กำหนดลักษณะงำนและแผนกำรปฏิบัติงำน กำรจัดทำรำยงำนฝึกปฏิบัติงำนโนสถำนประกอบกำร กำรนิเทศงำน
ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ และกำรประเมินผลนักศึกษำ
ขอบเขตด้ำนประชำกร คือ กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย ผู้บริหำร หัวหน้ำงำนหลักสูตร/สำขำวิชำ และครู
รวมทั้งสิ้น 80 คน

วิธีดาเนินการ
ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน มีรำยละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูในการนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการ
สารวจ
กลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้บริหำร หัวหน้ำงำนหลักสูตร/สำขำวิชำ และครู รวมทั้งสิ้น 80 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรศึกษำกำรประเมินควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำ
สมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ จำแนกออกเป็น 2 ตอน มีรำยละเอียดดังนี้ ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ อำยุรำชกำร วุฒิกำรศึกษำ ตำแหน่งหน้ำที่
ปัจจุบัน เป็นข้อคำถำมแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกีย่ วกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำสมรรถนะครูใน
กำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย ประกอบด้วย ด้ำนกำรวำงแผน
กำรนิเทศนักเรียน ด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศนักเรียน ด้ำนกำรประเมินผลกำรนิเทศนักเรียน และด้ำนกำรปรับปรุงแก้ไข
กำรนิเทศนักเรียน
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำม จำกมหำวิทยำลัย
รำชภัฎเชียงรำย โดยเสนอผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย จำกนั้นดำเนินกำรเก็บแบบสอบถำม
ด้วยตนเอง
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ข้อมูลตอนที่ 1 วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรแจกแจงควำมถี่ (f) ค่ำร้อยละ (%) ข้อมูลตอนที่ 2 วิเครำะห์ข้อมูลโดยหำ
ค่ำเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (σ) ส่วนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำสมรรถนะครูนิเทศ
นักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรวิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำโดยใช้ดัชนีควำมสำคัญของลำดับควำมต้องกำรจำเป็น หรือ
Modified Priority Needs Index : PNImodified
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูในการนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
วิท ยาลั ย เทคนิ ค กาญจนาภิ เษกเชี ย งราย เป็ น การวิจั ย ในเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยวิธี ก าร
สัมภาษณ์
กลุ่มเป้ำหมำยคือ ผู้บริห ำร จำนวน 1 คน หั วหน้ำงำนหลักสู ตร จำนวน 1 คน และหัวหน้ำแผนกวิชำ
จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสัมภำษณ์ แบบมีโครงสร้ำง (Structured Interview Protocol) โดย
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป คือ ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ ประสบกำรณ์กำรทำงำน ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำ และอำยุ ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภำษณ์ปลำยเปิดเกี่ยวกับปัญหำและข้อเสนอแนะในกำรนิเทศ
นักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และตอนที่ 3 เป็นแบบสัมภำษณ์ปลำยเปิดเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะครูใน
กำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูล โดยกำรสัมภำษณ์จำกมหำวิทยำลัยรำช
ภัฎเชียงรำย จำกนั้นดำเนินกำรสัมภำษณ์ด้วยตนเอง
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้จำกกำรถอดเทปมำพิจำรณำประเด็นที่
สำคัญ และสร้ำงหัวข้อสรุป / กลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดในข้อมูล จำกนั้น เขียนบรรยำยสิ่งที่ค้นพบอย่ำงละเอียด และชัดเจน

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลกำรประเมินควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย
1. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เป็นเพศชำย มีอำยุ ระหว่ำง 41 – 50 ปี ส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติ
รำชกำร น้อยกว่ำ 5 ปี วุฒิกำรศึกษำสูงสุดคือระดับปริญญำตรี
2. ผลกำรศึกษำสภำพปัจจุบันของสมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิค
กำญจนำภิเษกเชียงรำย ในภำพรวม พบว่ำ อยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนอยู่ในระดับ
ปำนกลำง ยกเว้น ด้ำนกำรประเมินผลกำรนิเทศนักเรียน ซึ่งอยู่ในระดับน้อย โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ำนกำรปฏิบัติ
กำรนิเทศนักเรียน รองลงมำคือ ด้ำนกำรปรับปรุงแก้ไขกำรนิเทศนักเรียน ด้ำนกำรวำงแผนกำรนิเทศนักเรียน และ ด้ำน
กำรประเมินผลกำรนิเทศนักเรียน ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
2.1 ด้ำนกำรวำงแผนกำรนิเทศนักเรียน ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ
พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหำรให้โอกำสครูกำหนดทำงเลือกของตนเองในกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรนิเทศ
นักเรียน รองลงมำคือ กำรจัดโปรแกรมตำรำงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงสถำนศึกษำร่วมกับสถำนฝึกประสบกำรณ์
ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ กำหนดเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียน
2.2 ด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศนักเรี ยน ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ
พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่กำลังปฏิบัติงำนโดยลำพัง ณ สถำนประกอบกำร
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รองลงมำคือ เมื่อนักเรียนเกิดปั ญ หำ ผู้บ ริห ำรและครูร่วมกันแก้ไขปัญ หำต่ำงๆ ทั้งปัญ หำด้ำนวิชำกำรและปัญ หำ
กำรปรั บ ตั วของนั ก เรีย นในสภำวะกำรท ำงำนจริ ง ส่ วนข้ อ ที่ มี ค่ ำ เฉลี่ ย ต่ ำสุ ด คื อ กำรสนั บ สนุ น ด้ ำนงบประมำณ
ในกำรนิเทศนักเรียน
2.3 ด้ำนกำรประเมินผลกำรนิเทศนักเรียน ในภำพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ
ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติให้กับ
นักเรียน รองลงมำคือ ทักษะของครูเกี่ยวกับกำรสังเครำะห์ข้อมูลผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักเรียน ส่วนข้อที่
มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับประเมินผลกำรนิเทศนักเรียน
2.4 ด้ำนกำรปรับปรุงแก้ไขกำรนิเทศนักเรียน ในภำพรวมอยู่ในระดับปำน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ
พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ กำรสรุปปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเพื่อเป็นประโยชน์ใ น
กำรปรับปรุงรำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพให้มีประสิทธิภำพต่อไป รองลงมำคือ ผู้บริหำรและคณะครู มีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำกระบวนกำรนิเทศนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ แนวทำงกำรนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
นักเรียนไปเป็นฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำและปรับปรุงให้ชัดเจน
3. ผลกำรศึก ษำสภำพที่พึงประสงค์ข องสมรรถนะครูใ นกำรนิเ ทศนัก เรีย นฝึก ประสบกำรณ์วิชำชี พ
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชี ยงรำย ในภำพรวม พบว่ำ อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศ รองลงมำคือ ด้ำนกำรวำงแผนกำรนิเทศนักเรียน ด้ำนกำรประเมินผลกำรนิเทศ
นักเรียน และด้ำนกำรปรับปรุงแก้ไขกำรนิเทศนักเรียน ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
3.1 ด้ำนกำรวำงแผนกำรนิเทศนักเรี ยน ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ
ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้บริหำรและคณะครู ในกำรกำหนดขั้นตอน กระบวนกำร และวิธีกำร
ประเมินผลกำรนิเทศนักเรียนร่วมกั น รองลงมำคือ สถำนศึกษำจัดทำหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะครู ด้ำนกำรนิเทศ
นักเรียน เช่น กำรฝึกอบรม กำรศึ กษำดูงำน กำรศึกษำต่อ เป็นต้น ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ กำรเตรียมกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ แก่นักเรียน เพื่อให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพ เช่น กำรปัจฉิมนิเทศกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
3.2 ด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศนักเรีย น ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ
พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่กำลังปฏิบัติงำนโดยลำพัง ณ สถำนประกอบกำร
รองลงมำคือ ทักษะของครูเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรนิเทศแบบหลำกหลำยและเหมำะสมกับนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ย
ต่ำ สุด คือ ทั กษะของครูเกี่ยวกับกำรคัดสรรสถำนประกอบกำร/ลักษณะงำนให้สอดคล้อ งตรงตำมสำขำวิชำของ
นักเรียน
3.3 ด้ำนกำรประเมินผลกำรนิเทศนักเรียน ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ
พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ กำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรนิเทศนักเรียน รองลงมำคือ
ควำมสำมำรถของครูในกำรพั ฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติให้กับนักเรียน ส่วนข้อที่ มี
ค่ำเฉลี่ยต่ำสุดคือ ทักษะของครูเกี่ยวกับกำรสังเครำะห์ข้อมูลผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักเรียน
3.4 ด้ำนกำรปรับปรุงแก้ไขกำรนิเทศนั กเรียน ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ
พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ กำรสรุปปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเพื่อเป็นประโยชน์ ใน
กำรปรับ ปรุง รำยวิช ำกำรฝึก ประสบกำรณ์วิช ำชีพ ให้ม ีป ระสิท ธิภ ำพต่อ ไป รองลงมำคือ น ำผลกำรประเมิน
จำกกำรนิเทศไปวำงแผนดำเนินกำรนิเทศในปีกำรศึกษำต่อไป ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุดคือ กำรแสดงควำมคิดเห็นให้
ข้อเสนอแนะต่อกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงรำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ให้มี
ประสิทธิภำพต่อไป
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4. ผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย
4.1 ด้ำนกำรวำงแผนกำรนิเทศนักเรียน พบว่ำ สภำพปัจจุบันในภำพรวม พบว่ำ อยู่ในระดับปำนกลำง
ส่วนสภำพที่พึงประสงค์ พบว่ำ อยู่ในระดับมำก เมื่อวิเครำะห์ระดับควำมต้องกำรจำเป็น (PNImodified) ในกำรพัฒนำสมรรถนะครู
ในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์ วิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย ด้ำนกำรวำงแผนกำรนิเทศ
นักเรียน พบว่ำ โดยรวมมีค่ำควำมต้องกำรจำเป็น (PNImodified) เท่ำกับ 1.21 หำกพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมี ควำมต้องกำรจ ำเป็ นลำดับ แรก คือ กำหนดเกณฑ์ กำรประเมิน สมรรถนะครูในกำรนิเทศนั กเรีย น
ค่ำควำมต้องกำรจำเป็น(PNImodified) เท่ำกับ 2.39 ลำดับที่สอง คือ กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้บริหำรและคณะครู ในกำรกำหนด
ขั้นตอน กระบวนกำร และวิธีกำรประเมินผลกำรนิเทศนักเรียนร่วมกัน ค่ำควำมต้องกำรจำเป็น(PNImodified) เท่ำกับ 1.86
ลำดับที่สำม คือ ควำมชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดสิ่งที่นิเทศนักศึกษำและองค์ประกอบกำรนิเทศนักศึกษำแต่ละสำขำวิชำ
ค่ำควำมต้องกำรจำเป็น(PNImodified) เท่ำกับ 1.50 ส่วนควำมต้องกำรจำเป็นลำดับสุดท้ำย คือ กำรเตรียมกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ แก่นักเรีย น เพื่อให้ปฏิบัติห น้ำที่ให้มีประสิท ธิภำพ เช่น กำรปัจฉิมนิเ ทศกำรฝึกประสบกำรณ์วิ ชำชีพ ค่ ำ
ควำมต้องกำรจำเป็น(PNImodified) เท่ำกับ 0.17
4.2 ด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศนักเรียน พบว่ำ สภำพปัจจุบัน ในภำพรวม พบว่ำ อยู่ในระดับปำนกลำง
ส่วนสภำพที่พงึ ประสงค์ พบว่ำ อยู่ในระดับมำก เมื่อวิเครำะห์ระดับควำมต้องกำรจำเป็น (PNImodified) ในกำรพัฒนำสมรรถนะครู
ในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย ด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศนักเรียน
พบว่ำ โดยรวมมีค่ำต้องกำรจำเป็น (PNImodified) มีค่ำเท่ำกับ 1.51 หำกพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำม
ต้องกำรจำเป็นลำดับแรก คือ ทักษะของครูเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรนิเทศแบบหลำกหลำยและเหมำะสมกับนักเรียน ค่ำ
ควำมต้องกำรจำเป็น(PNImodified) เท่ำกับ 2.40 ลำดับที่สอง คือ ครูใช้สื่อและเครื่องมือในกำรนิเทศได้อย่ำงเหมำะสม
ค่ำควำมต้องกำรจำเป็น(PNImodified) เท่ำกับ 2.31 ลำดับที่สำม คือ กำรดูแลและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของนักเรียน
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ของฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร ค่ำควำมต้องกำรจำเป็น (PNImodified) เท่ำกับ 2.09
ส่วนควำมต้องกำรจำเป็นลำดับสุดท้ำย คือ กำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียนและสถำนประกอบกำร
ด้วยเหตุและผล ค่ำควำมต้องกำรจำเป็น(PNImodified) เท่ำกับ 0.65
4.3 ด้ำนกำรประเมินผลกำรนิเทศนักเรียน พบว่ำ สภำพปัจจุบันในภำพรวม พบว่ำ อยู่ในระดับปำนกลำง
ส่วนสภำพที่พึงประสงค์ พบว่ำ อยู่ในระดับมำก เมื่อวิเครำะห์ระดับควำมต้องกำรจำเป็น (PNImodified) ในกำรพัฒนำ
สมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย ด้ำนกำรประเมินผลกำร
นิเทศนักเรียน พบว่ำ โดยรวมมีค่ำควำมต้องกำรจำเป็น (PNImodified) มีค่ำเท่ำกับ 1.54 หำกพิจำรณำในรำยละเอียด
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมต้องกำรจำเป็นลำดับแรก คือ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับประเมินผลกำรนิเทศนักเรียน
ค่ำควำมต้องกำรจำเป็น (PNImodified) เท่ำกับ 2.85 ลำดับที่สอง คือ กำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์
ใช้ในกำรนิเทศนักเรียน ค่ำควำมต้องกำรจำเป็น (PNImodified) เท่ำกับ 2.65 ลำดับที่สำม คือ ควำมหลำกหลำยในกำรวัด
และประเมินผลกำรนิเทศนักเรียน ค่ำควำมต้องกำรจำเป็น (PNImodified) เท่ำกับ 1.59 ส่วนควำมต้องกำรจำเป็นลำดับ
สุดท้ำย คือ ทักษะของครูเกี่ยวกับกำรสังเครำะห์ข้อมูลผลกำรฝึกประสบกำรณ์ วิชำชีพของนักเรียน ค่ำควำมต้องกำร
จำเป็น(PNImodified) เท่ำกับ 1.54
4.4 ด้ำนกำรปรับปรุงแก้ไขกำรนิเทศนักเรียน พบว่ำ สภำพปัจจุบันในภำพรวม พบว่ำ อยู่ในระดับ
ปำนกลำง ส่วนสภำพที่พึงประสงค์ พบว่ำ อยู่ในระดับมำก เมื่อวิเครำะห์ระดับควำมต้องกำรจำเป็น ( PNImodified)
ในกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียง รำย
ด้ำนกำรปรับปรุงแก้ไขกำรนิเทศนักเรียน พบว่ำ โดยรวมมีค่ำควำมต้องกำรจำเป็น (PNImodified) มีค่ำเท่ำกับ 0.88
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หำกพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมต้องกำรจำเป็นลำดับแรก คือ แนวทำงกำรนำผล
กำรปฏิบัติงำนของนักเรียนไปเป็นฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำและปรับปรุงชัดเจน ค่ำ ควำมต้องกำรจำเป็น (PNImodified)
เท่ำ กับ 1.66 ลำดับ ที่ สอง คือ นำผลกำรประเมิน จำกกำรนิเทศไปวำงแผนดำเนิน กำรนิเทศในปีก ำรศึก ษำต่อ ไป
ค่ำควำมต้องกำรจำเป็น (PNImodified) เท่ำกับ 1.47 ลำดับที่สำม คือ กำรสรุปปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงรำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพให้มีประสิทธิภำพต่อไป ค่ำควำมต้องกำร
จำเป็น (PNImodified) เท่ำกับ 0.98 ส่วนควำมต้องกำรจำเป็นลำดับสุดท้ำย คือ ผู้บริหำรและคณะครู มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนำกระบวนกำรนิเทศนักเรียน ค่ำควำมต้องกำรจำเป็น (PNImodified) เท่ำกับ 0.14
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูในการนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ผลกำรศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิค
กำญจนำภิเษกเชียงรำย ผู้วิจัยได้สรุปสำระสำคัญดังนี้
1. ด้ำนกำรวำงแผนกำรนิเทศนักเรียน
1.1 ผู้บริหำร คณะครู สถำนประกอบกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวำงแผนกำรนิเทศนักเรียน
ด้วยกำรกำหนดขั้นตอน กระบวนกำร และวิธีกำรประเมินผลกำรนิเทศนักเรียน
1.2 จัดทำข้อกำหนดและองค์ประกอบกำรนิเทศนักศึกษำจำแนกตำมแต่ละสำขำวิชำ
1.3 กำหนดเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียนที่ชัดเจน
1.4 สถำนศึกษำจัดทำหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะครู ด้ำนกำรนิเทศนักเรียน โดยเฉพำะ อย่ำงต่อเนื่อง
เช่น กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน กำรศึกษำต่อ เป็นต้น
1.5 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลสภำพปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหำควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและนโยบำย
ของสำนักอำชีวศึกษำ เพื่อเป็นฐำนข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ
1.6 สถำนศึกษำเปิดโอกำสให้ครูได้พัฒนำสมรรถนะที่ตรงกับควำมต้องกำร เพื่อให้เกิดควำมเชี่ยวชำญใน
กำรนิเทศนักเรียน
1.7 กำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนนิเทศให้ชัดเจน และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
1.8 กำหนดปฏิทินกำรนิเทศอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งมีกำรกำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
2. ด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศนักเรียน
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะในด้ำนนิเทศให้มีควำมหลำกหลำย
ตำมควำมเหมำะสมกับนักเรียน
2.2 สถำนศึกษำพัฒ นำสื่อและเครื่องมือในกำรนิเทศสำหรับครูเพื่อนำไปใช้ในกำรนิเทศนักเรียน
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ให้เกิดประสิทธิภำพ
2.3 ส่งเสริมให้ครูพัฒนำทักษะทำงด้ำนกำรติดต่อประสำนงำน เพื่อให้วิทยำลัย และสถำนประกอบกำรมี
ควำมเข้ำใจตรงกัน
2.4 มีกำรจัดสรรงบประมำณที่เกีย่ วข้องกับกำรนิเทศนักเรียน ทั้ง กำรพัฒนำครู กำรดำเนินกำรนิเทศ
กำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยควำมสะดวกให้ครอบคลุมและเหมำะสม
2.5 ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ รั บ กำรฝึ ก อบรมทั ก ษะในด้ ำ นกำรจั ด กำรกั บ ปั ญ หำที่ เ กิ ด กั บ นั ก เรี ย น
ระหว่ำงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
2.6 จัดอบรมครูนิเทศเกี่ยวกับกำรนำเครื่องเมือกำรนิเทศนักเรียนไปใช้ เพื่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
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2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูร่วมกับสถำนประกอบกำรดำเนินกำรนิเทศในรูปแบบออนไลน์
3. ด้ำนกำรประเมินผลกำรนิเทศนักเรียน
3.1 ส่งเสริมให้ครูได้รับกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรวัดและประเมินผลกำรนิเทศ
นักเรียน สำมำรถสังเครำะห์ข้อมูล และสรุปผลได้
3.2 สนับสนุนให้ครูนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยมำประยุกต์ใช้ในกำรนิเทศนักเรียน
3.3 สถำนศึกษำกำหนดรูปแบบกำรจัดทำรำยงำนฝึกปฏิบัติงำนที่ชัดเจน โดยกำรมีส่วนร่วมของครู
และสถำนประกอบกำร เพื่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
3.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำรำยงำนกำรฝึกปฏิบัติงำน โดยใช้กระบวนกำรวิจัย 5 บท
สำหรับครู เพื่อให้ครูมีควำมเข้ำใจและสำมำรถถ่ำยทอดสู่นักเรียนได้
4. ด้ำนกำรปรับปรุงแก้ไขกำรนิเทศนักเรียน
4.1 ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำผลกำรปฏิบัติงำนของนักเรียนไปเป็นฐำนข้อมูล ใน
กำรพัฒนำและปรับปรุง และแก้ไขปัญหำร่วมกัน
4.2 จัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อวิเครำะห์ SWOT โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ครู และสถำน
ประกอบกำร กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สถำนศึกษำสำมำรถนำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ
2. สถำนศึกษำควรศึกษำกระบวนกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้ำน คือ
ด้ำนกำรวำงแผนกำรนิเทศนักเรียน ด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศนักเรียน ด้ำนกำรประเมินผลกำรนิเทศนักเรียน ด้ำนกำรปรับปรุง
แก้ไขกำรนิ เทศนั กเรียน โดยในแต่ ละด้ำนมี กำรกำหนดแนวทำงสำคัญ ในกำรพั ฒ นำสมรรถนะครู เช่น กำรจัดท ำ
หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะครู ด้ำนกำรนิเทศนักเรียนโดยเฉพำะ ควำมหลำกหลำยในกำรฝึกอบรมเสริมทักษะต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรนิเทศนักเรียน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีกำรศึกษำเกี่ยวกับตัวชี้วัดควำมสำเร็จเกี่ยวกับสมรรถนะครูในกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย
2. ควรมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
3. ควรมีกำรศึกษำปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับควำมสำเร็จของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ สร้ำงแนวปฏิบัติที่
ดีที่มีประสิทธิผล

รายการอ้างอิง
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