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รูปแบบกระบวนการเตรียมความพร้อมที่มีต่อการ-ฝึกทักษะวิชาซีพครู 1 
ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA และ Coaching

Processes of Preparation Model and Opinion of Affected to Practicum 1 
with PDCA Quality Cycle and Coaching
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2สาฃาวิซาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้นมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบและความคิดเห็นของกระบวนการเตรียมความพร้อมที่มีต่อการ'ฝ็ก 

ทักษะวิชาซีพครู 1 ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA และ Coaching ประชากรการศึกษาเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ้ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 

62 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มืค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ 

ระหว่าง 0.67 -1.00 ค่าอำนาจจำแนก 0.67 - 0.86 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเซิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบกระบวนการเตรียมความที่มืต่อการปีกทักษะวิชาชีพครู 1 ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

และ Coaching นักศึกษามืความคิดเห็นในภาพรวมอยูท่ี่ระดับมากท่ีสุด (|J=4.99, o =0.01)โดยพบว่า หลักสูตรวิชา 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป มืรูปแบบกระบวนการเตรียมความที่มืต่อการปีกทักษะวิชาชีพครู 1 ที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ทักษะการสังเกตการณ์ ในการเตรียมความพร้อมด้วยปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้กระบวนการเสรีมสร้างประสบการณ์จาก 

หลากหลายกิจกรรมชองโครงการที่จัดให้ทั่งในและนอกสถานศึกษา โดยนำผลและกระบวนการวางแผนการพัฒนา 

นักศึกษาเริ่มตั้งแต่เข้าศึกษาในปีแรกด้วยระบบ PDCA และมีการใช้รูปแบบ Coaching ในการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองทุกภาคส่วนโดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามประเมินผลด้วยการ Coaching 

เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและทันต่อการแก้ปัญหาในทุกระยะของการศึกษาตามหลักสูตรสาชาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ท่ัวไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำสำคัญ ะ การเตรียมความพร้อม, ปีกทักษะวิชาชีพครู, PDCA
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ABSTRACT

The purpose of this research was to Created Processes of PreparationModel and opinion of 

affected to Practicum 1 with PDCA Quality Cycle and Coaching.The population were 62 students by 

purposive sampling, 3 grade in 1 semester academic year 2017 of General Science, Faculty of 

Education, BansomdejchaoprayaRajabhat University. The research instrument was a questionnaire 

with a consistency index was between 0.67 - 1.00 discrimination was between 0.67 - 0.75 and a 

reliability was at .97. The statistics used for data analysis are frequency, percentage, and standard 

deviation for approximate data qualitative data uses content analysis and descriptive summaries.

The results show that Processes of PreparationModel affected to Practicum 1 with PDCA 

Quality Cycle and Coaching at the highest level (เน=4.99, o  =0.01)and it was found that the curriculum 

of general science have available to create knowledge and understanding observation skills เท 

preparation with supporting factors for learning. The process of enhancing the experience from 

various activities of the project provided both inside and outside the school by applying the results 

and the student development planning process starting from the first year of study with the PDCA 

system and using the Coaching model in developing students systematically It also promotes the 

participation of all sectors and the use of technology in monitoring and evaluating by Coaching for 

the convenience, speed and promptness to solve problems in every stage of the study according to 

the general science program of the Faculty of Education, BansomdejchaoprayaRajabhat University
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บทนำ
มหาวิทยาลัยราซกัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีวิสัยทัศน์มุ่งเป็นสถาบันขั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยต้ัง 

ปณิธานมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป ็นประโยซน์ต่อสังคม ทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปียมด้วยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิซาการ มีทักษะทางภาษาการ 

สื่อสาร และเทคโนโลยี มีความรับผิดซอบต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมเป็นสมาซิกอาเซียนและประซาคมโลก ดังน้ัน 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิซาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จึงเป็นการตอบสนองเป็าประสงค์การพัฒนา 

โดยสร้างหลักสูตรการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางวิซาซิพครูที่มี 

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้พร้อมให้บริการวิซาการ เพ่ือเอ้ือให้สังคม ชุมซน และท้องถิ่นเป๋าหมาย 

ได้รับการบริการวิซาการอย่างทั่วถึง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาซาวิซาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป จึงมุ่งเน้นสร้างศักยภาพบัณฑิตที่จะไปประกอบอาชีพ 

ครูวิทยาศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิซาการแบบบูรณาการ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในการ 

ดำรงชีวิตทั้งในองค์กรการศึกษาและองค์กรวิฃาชีพ เพื่อให้บัณฑิตที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมีความรู้ทันสมัย มีทักษะท่ีเป็นเลิศ 

ในด้านสอนวิทยาศาสตร์ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมีความคล่องแคล่วในการใข้
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