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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการ
ศึกษาและการบริหารสถานศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ 2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจและผลการด�ำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาและการ
บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประชากร ได้แก่ นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 26 รูป/คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เป็น แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิอร์ท (Rating Scale)
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการประมวลความคิดเห็นและการพรรณนาวิเคราะห์
*
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ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา พบว่า
โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกเป็นรายด้าน มีดังนี้
1.1 ด้านมาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ โดยภาพรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริหารนโยบาย และกลยุทธ์ทางการ
ศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
และการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล�ำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ
การบริหารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
1.2 ด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน โดยภาพรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ แก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมและความดีต่อผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ และการวางแผนและด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ตามล�ำดับ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดดือ มีทักษะการเป็นผู้น�ำทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
1.3 ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ติ น โดยภาพรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การวางตัวดี มีมารยาท วาจาเหมาะสมกับกาลเทศะ มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ การแต่งกายสะอาด เรียบร้อย เหมาะสม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
และมีมนุษยสัมพันธ์ รับฟังและท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล�ำดับ ส่วนข้อ
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดคือ มีภาวะผูน้ ำ 
� สามารถสร้างขวัญก�ำลังใจ ร่วมมือร่วมใจ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
2. ความพึงพอใจและผลการด�ำเนินโครงการ พบว่า โดยภาพรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การด�ำเนินโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ และเอกสารประกอบการโครงการมีความเหมาะสม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ตามล�ำดับ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ การน�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ; การบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา; หลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

Abstract
The purposes of the study were: 1) to study the practicing professional experience
in educational administration and school administration based on teachers council regulations
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with professional standards, 2013; 2) to study the satisfaction and performance of the
practicing professional experience training program in educational administration and
school administration in academic year 2018. The population consists of 26 Master's
degree students, year 2 in Buddhist educational administration program. The research
tools used was the questionnaires which classified as 5-level rating scale of Likert, the
reliability was .96. The statistics used to analyze data were Percentage, Average, and
Standard Deviation and to analyze qualitative data were feedback codification and
descriptive analysis.
The research results were as follows:
1. The practicing professional experience in educational administration and school
administration were found that in general and in all aspects, the average score at the
highest level. When separated on each aspects were as follows.
1.1 The standard of knowledge and professional experience aspects was the
average score at the highest level. In each item, it was found that: the highest average
was policy management and educational strategies, at the highest level; the second was
the academic administration, at the highest level; and personnel management, at the
highest level respectively. The lowest average was management of learners' learning, at
the highest level.
1.2 Performance Standards aspects was the average score at the highest
level. In each item, it was found that: the highest average was can apply the knowledge
to practice, at the highest level; the second was solve problems using principles and
good for others, at the highest level; and planning and executing them successfully, at
the highest level respectively. The lowest average was academic leadership skills, at the
highest level.
1.3 The standard behavior aspects was the average score at the highest
level. In each item, it was found that: the highest average was good posture and have a
good manners with words, at the highest level; the second was clean dress properly, at
the highest level; and good relationships, listen and work with others, at the highest
level respectively. The lowest average was leadership, create moral and participate with
others, at the highest level.

116 Dhammathas Academic Journal

Vol. 19 No. 3 (July - September 2019)

2. Satisfaction and performance of the practicing professional experience training
program were found that in general, the average score at the highest level. When separated
in each item, it was found that: the highest average was overall satisfaction on professional
experience, at the highest level; the second was project implementation appropriated,
at the highest level; and project documentation was appropriated, at the highest level
respectively. The lowest average was the application of knowledge has been applied, at
the highest level.
Keywords: Practical experience; Educational Administration and School Administration;
Master of Arts Program in Buddhist Educational Administration

1. บทน�ำ

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน
และสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานสากล (Ministry
of Education, 1999) กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้ประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Ministry of
Education, 2009) โดยได้กำ� หนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาและเพื่ อ เป็ น การ
ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขา/สาขาวิชา รวมทัง้ เพือ่ ใช้เป็นหลักในการ
จัดท�ำมาตรฐานด้านต่างๆ ให้การจัดการศึกษามุง่ สู่
เป้าหมายเดียวกันคือการผลิตบัณฑิตได้อย่างมี
คุณภาพ และได้ปรับปรุงและประกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
(Ministry of Education, 2015) เพื่อรองรับการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ตามจุดเน้นของ แต่ละสาขาวิชา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาพุทธบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(Mahachulalongkorn rajavidyalaya University,
2017) เป็ น หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ มี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิต
ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการด้านการบริหาร
การศึกษาอย่างลึกซึ้ง มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ภ าวะผู ้ น� ำ 
สามารถบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการศึกษา
ในการพัฒนาวิชาชีพที่เหมาะสมกับงานในหน้าที่
และการบริการแก่สังคม โดยก�ำหนดให้นิสิตได้รับ
การพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหาร
การศึกษา และบริหารสถานศึกษาซึง่ สอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.
2556 (The Prime Minister, 2013) ผู้วิจัย
ในฐานะเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรจึงได้วจิ ยั การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาและ
การบริหารสถานศึกษาครั้งนี้
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาสภาพการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารการศึกษาและการบริหารสถาน
ศึ ก ษา ตามข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และผลการ
ด�ำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการบริหาร
การศึกษาและการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา
2561

3.  วิธีด�ำเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจยั นีโ้ ดยใช้การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาคสนาม ประชากร ได้แก่ นิสิตปริญญาโท
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2561 จ�ำนวน 26 รูป/คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั คือ แบบสอบถามเกีย่ วกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารการศึกษาและการบริหารสถาน
ศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดของการ
วิจัย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับของลิเคิอร์ท มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
โดยผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยการประมวลความคิดเห็นและการ
พรรณนาวิเคราะห์ การวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ
ระยะที่ 1 ก�ำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
โดยการศึกษา 1) เอกสารหลักสูตร (มคอ. 2) พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Mahachulalongkorn
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rajavidyalaya University, 2017) ค�ำอธิบาย
รายวิชาบังคับในหลักสูตร 2) ข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (The Prime
Minister, 2013) 3) ประกาศคุรุสภาเรื่องการ
รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 (The Prime
Minister, 2014) และ 4) รายละเอียดแนบท้ายคือ
4.1) มาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพผู้บริหารสถาน
ศึกษาและผูบ้ ริหารการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับ (1) โครงสร้าง
ของหลักสูตร (2) มาตรฐานความรู้และปฏิบัติการ
วิชาชีพบริหารการศึกษา และ 4.2) เกณฑ์การรับรอง
ตามที่คุรุสภาก�ำหนด ผลที่ได้คือ 1) รายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ. 3) 210 207 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารการศึกษา 2) รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) 3) คู่มือการฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารการศึกษาและการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2561 (Chasingkaew,
2018) และ 4) กรอบแนวคิดของการวิจัย
ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคสนาม โดยมีล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ โดยประชุมอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรเพือ่ เตรียมงาน การน�ำเสนอโครงการ
เพื่ อ เห็ น ชอบ/อนุ มั ติ ต ่ อ ผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
และเสนอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ขั้นด�ำเนินการ โดย 1) การวางแผน
ก�ำหนดกิจกรรม/ขั้นตอน 2) ประชุมชี้แจงนิสิต
ผู้ร่วมโครงการ 3) ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/
สถานศึกษาให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 4)
หน่วยงาน/สถานศึกษาตอบรับให้นสิ ติ ฝึกประสบการณ์
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การจัดท�ำทะเบียนผู้บริหาร/ผู้บริหารพี่เลี้ยงและ
ส่งตัวนิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 5) การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคสนาม แยกเป็น 5.1)
การฝึกประสบการณ์ที่สถานศึกษา ร้อยละ 50 คิด
เป็ น 48 ชั่ ว โมง 5.2) การฝึ ก ประสบการณ์ ที่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 50 คิดเป็น
48 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 96 ชั่วโมง และ 6)
นิ เ ทศ ก� ำ กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการฝึ ก

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
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ประสบการณ์วชิ าชีพฯ ทีส่ ถานศึกษาและส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โดยอาจารย์ นิ เ ทศร่ ว มกั บ
ผู้บริหารโรงเรียน/ผู้บริหารส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา และผู้บริหาร พี่เลี้ยง
3. ขัน้ สรุปและประเมินผล โดยจัดประชุม
สัมมนาสรุปและประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฯ และรายงานผลการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพฯ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

4.  สรุปผลการวิจัย

1. สภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา
พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน มีคา่ เฉลีย่
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกเป็นรายด้าน มีดังนี้
1.1 ด้ า นมาตรฐานความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์วชิ าชีพ พบว่า โดยภาพรวม มีคา่ เฉลีย่
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (μ = 4.79) เมือ่ พิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริหาร
นโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ (μ = 4.90) รองลงมาคือ การบริหาร
วิชาการ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (μ = 4.88)
และการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ (μ = 4.87) ตามล�ำดับ ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
ต�่ำสุดคือ การบริหารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.70)
1.2 ด้ า นมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
พบว่า โดยภาพรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
(μ = 4.71) เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การฝึกประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ดุ (μ = 4.76) รองลงมาคือ แก้ปญ
ั หาโดยใช้หลัก
ธรรมและความดีตอ่ ผูอ้ นื่ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (μ = 4.75) และการวางแผนและด�ำเนินงาน
ให้ประสบความส�ำเร็จ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (μ = 4.74) ตามล�ำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำ
สุดดือ มีทักษะการเป็นผู้น�ำทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.64)
1.3 ด้ า นมาตรฐานการปฏิ บั ติ ต น
พบว่า โดยภาพรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 119

(μ = 4.71) เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การวางตัวดี มีมารยาท วาจา
เหมาะสมกับกาลเทศะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ดุ (μ = 4.77) รองลงมาคือ การแต่งกายสะอาด
เรียบร้อยเหมาะสม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
(μ = 4.76) และมีมนุษยสัมพันธ์ รับฟังและท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
(μ= 4.75) ตามล�ำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ
มีภาวะผู้น�ำ  สามารถสร้างขวัญก�ำลังใจ ร่วมมือ
ร่วมใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.65)
2. ความพึงพอใจและผลการด�ำเนินโครงการ
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ =
4.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดคือ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ดุ (μ = 4.71) รองลงมาคือ การด�ำเนินโครงการฯ
มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
(μ = 4.70) และเอกสารประกอบการโครงการฯ
มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
(μ = 4.69) ตามล�ำดับ ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดคือ
การน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้งานได้มคี า่ เฉลีย่
อยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.60)

5.  อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย มีประเด็นส�ำคัญที่น�ำมา
อภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา
พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน มีคา่ เฉลีย่
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า การฝึก
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ประสบการณ์ วิ ช าชี พ การบริ ห ารภาคสนาม
เป็นการฝึกประสบการณ์จริงจากสถานการณ์จริง
ทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารสถาน
ศึกษา และการบริหารการศึกษา ในส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาโดยผู้บริหาร ผู้บริหารพี่เลี้ยงและ
ผู้บริหารงานฝ่ายต่างๆ กลุ่มงานต่างๆ เป็นผู้น�ำพา
และให้ความรู้ในภาคปฏิบัติจริง จึงเป็นการเสริม
ประสบการณ์ตรงให้กับนิสิต เพิ่มเติมจากที่ได้
ศึ ก ษาภาคทฤษฎี ท างการบริ ห ารในชั้ น เรี ย นใน
มหาวิทยาลัย อีกทั้งนิสิตได้ลงมือปฏิบัติการจริง
และได้จัดท�ำรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของแต่ละรูป/ท่าน จึงท�ำให้การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารการศึกษาและการบริหารสถาน
ศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน ทุกด้าน มีคา่ เฉลีย่
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับข้อบังคับคุรสุ ภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (The Prime
Minister, 2013) และ มาตรฐานหลักสูตรเกณฑ์
การรับรองตามที่คุรุสภาก�ำหนด (The Prime
Minister, 2014) สอดคล้องกับหลักสูตร (มคอ. 2)
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการ
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Mahachulalongkorn
rajavidyalaya University, 2017) สอดคล้องกับ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่พบว่า ควรมุ่งเน้น
การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาและการพัฒนา
ผู้เรียน (Secretariat of the Teachers Council
of Thailand, 2014) และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า การจัดการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายนัน้ ต้องยกระดับการศึกษาและการ
เรียนรูใ้ นทุกระดับและประเภทการศึกษา ให้บรรลุ
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วิสัยทัศน์ประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
(Office of the Education Council, 2016)
2. ความพึ ง พอใจและผลการด� ำ เนิ น
โครงการ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มีการวางแผนการ
ด�ำเนินงานที่ดี และมีขั้นตอนการด�ำเนินงานการ
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า ง
ชัดเจน และยังเปิดโอกาสให้นสิ ติ ได้มโี อกาสได้เลือก
สถานศึกษาส�ำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มี
คุณภาพ ซึง่ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามจากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
ที่อยู่ใกล้ภูมิล�ำเนาหรือที่พักอีกทั้งผู้บริหารสถาน
ศึกษามีความเป็นกัลยาณมิตร และในส่วนของการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาใน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณาจารย์ได้มีการ
ประสานงานกับผูบ้ ริหารอย่างใกล้ชดิ มีความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ชัดเจน
โดยมี ห นั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ มี คู ่ มื อ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ (Chasingkaew, 2018)
มีแผนการประเมินและเครื่องมือการประเมินที่
ชัดเจน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียงิ่ จึงท�ำให้
นิสติ มีความพึงพอใจและผลการด�ำเนินโครงการอยู่
ในระดับมากที่สุด

6.  ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำไปใช้
1.1 ด้ า นมาตรฐานความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์วิชาชีพ ควรสนับสนุนและมุ่งเน้นให้
เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ เกี่ยวกับการ
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บริ ห ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เรี ย นการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการบริ ห าร
งบประมาณที่เหมาะสม
1.2 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ควรมุ่งเน้นทักษะเกี่ยวกับ ทักษะการเป็นผู้น�ำทาง
วิชาการ ทักษะความสามารถสื่อสารทั้งการพูดฟัง
เขียนและน�ำเสนอได้ และทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสื่อสารและการปฏิบัติงานได้
1.3 ด้ า นมาตรฐานการปฏิ บั ติ ต น
ควรส่งเสริม มุง่ เน้นทักษะเกีย่ วกับ การมีภาวะผูน้ ำ 
�
สามารถสร้างขวัญก�ำลังใจร่วมมือร่วมใจ การสร้าง

ความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพและมีส่วนร่วมงาน
ของหน่วยงาน และการมีจรรยาบรรณปฏิบัติตาม
ระเบียบของหน่วยงาน
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ทางการ
บริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา
2.2 การมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของผู้ประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษาในประเทศไทย
2.3 การพัฒนาองค์กรวิชาชีพทาง
การศึกษาของประเทศไทย
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