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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มุ่งประเมินเฉพาะประเด็นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ  
โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง   สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา  กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ 
ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนจ านวน  33 คน  อาจารย์คู่คิดจ านวน  37 คน  อาจารย์พ่ีเลี้ยงจ านวน  
135 คน และนักศึกษาจ านวน  158 คน รวมทั้งหมด  363 คน 
 ผลการศึกษามีข้อค้นพบดังนี้ 

1.  ผู้บริหารโรงเรียน  อาจารย์คู่คิดและอาจารย์พ่ีเลี้ยงเห็นตรงกันว่านักศึกษามีคุณลักษณะ
ความเป็นครูอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด   เรียงตามล าดับ ได้แก่  ด้านการมีบุคลิกภาพที่ดี   ด้านการวัด
และประเมินผล  ด้านการพัฒนาผู้เรียน  ด้านการจัดการเรียนรู้  ด้านการผลิตสื่อ  และด้านการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  โดยเรียงตามล าดับคือ  ด้านความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์พ่ีเลี้ยง  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
อาจารย์นิเทศก์  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ด้านความพึงพอใจ
ที่มีต่ออาจารย์คู่คิดและด้านความพึงพอใจที่มีต่อผู้บริหารโรงเรียน 

3. ผลการพิจารณาความสอดคล้องถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาของนักศึกษาจากผู้บริหารโรงเรียน  อาจารย์คู่คิดและอาจารย์พ่ีเลี้ยง  พบว่า  นักศึกษามีส่วน
ช่วยให้โรงเรียนและนักเรียนประสบความส าเร็จในการเข้าร่วมการประกวด  แข่งขัน หรือรับการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก  ทุกโรงเรียนยังคงต้องการรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อไป 
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ABSTRACT 
 

 This  research  was  aimed  at  aimed  at  evaluating  specificly  on  teaching  
performance  in  schools  with  the  objectives  to  evaluate  teacher  characteristics  of  
students’  practicum  in  school,  their  satisfaction  and  the  effect  occurring  during  
their  teaching  performance.  The  data  was  collected  in  both  quantitative  and  
qualitative  data  by  using  the  open-ended  structural  questionnaire.  The  data  was  
analyzed  by  frequency,  percentage,  mean,  standard  deviation  and  contextual  
analysis.  The  total  363  target  data  informants  were  33  school  administrators,  37  
mentors, 135  cooperative  teacher  and  159  students. The  research  findings  were  as  
follows :   
 1. The  school  administrators,  mentors  and  cooperative  teachers  had  
consensus  opinions  that  student  teachers  having  teacher  competency  in  high  and  
highest  levels  in  the  order  of  good  personality,  measurement  and  evaluation,  
student  development,  learning  organization,  production  of  learning  media,  and  
plans  for  learning  organization,  respectively.     
 2. The  students  were  overall  satisfied  with  teaching  practicum  in  school  in  
the  highest  level  in  the  order  of  the  satisfaction  towards  cooperative  teachers,  
supervisors,  teaching  practicum  process  in  schools,  mentors  and  school  
administrators,  respectively.   
 3. The  solution  by  school  administrators,  mentors  and  cooperative  teachers  
was  related  to  the  effect  occurring  during  the  students  teaching  practicum  in  
schools  of  the  students  revealed  that  the  students  helped  the  schools  and  the  



pupils  succeed  in  contests,  competitions  or  external  assessment.  Every  school  
needed  to  accept  the  students  to  do  their  teaching  practicum  in  schools  
hereafter. 
          

 

 


