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1. บทนา
โลกอุบั ติ ใหม่การแพร่ระบาดของเชื้ อโรคโควิ ด 19
เป็ นปั จจั ยเร่ งให้ ระบบการศึกษาทั่ วโลกใช้ เทคโนโลยี
การศึกษามากขึ้น ภาคการศึกษาจาเป็ นอย่างยิ่งต้องหา
แนวทางให้ระบบการศึกษายังคงดาเนินต่อไปได้ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูก็เช่นกันมีเปาหมาย และนโยบาย
ในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ และ
มีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถของผู้บริหารระดับอุดมศึกษา และอาจารย์
นิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง ดาเนินงาน
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการนิเทศ
ยั งคงเป็ นปั ญหาส าคัญ ดั งนี้ 1) การขาดความรู้ ความ
สามารถในเชิ งบริ หารจั ดการ คือ ผู้ บริหารไม่ สามารถ
จั ดระบบการนิ เทศที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ หรื อไม่ สามารถ
จัดกระบวนการบริหารงานให้มี สภาพแวดล้ อมเอื้อต่ อ
กระบวนการนิเทศได้ 2) การขาดความรู้ เรื่องหลักสูตร
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึ กษาที่ ไม่ เอื้อต่ อการฝึ กประสบการณ์ วิชี พครู
ผู้ เกี่ ยวข้ องไม่ สามารถให้ คาแนะน าหรื อเป็ นที พึ่ งทาง
วิชาการแก่นักศึกษาได้ เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การบริ หารจั ดการเรียนรู้ การผลิ ตสื่ อเพื่ อการจั ดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล ดังนั้นการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในการนิเทศต้องมีการบริหารจัดการอย่างมือ
อาชีพเนื่องจากต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากการเข้าร่วม
กิ จ กรรมการออกปฏิ บั ติ ก ารสอนของนั ก ศึ ก ษาใน

สถานศึ ก ษาตามระยะเวลาที่ ก าหนด ซึ่ ง ต้ อ งมี ก าร
ดาเนินงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับมหาวิทยาลัย
จาเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการนิเทศ
ผู้บริหารต้องมีความสามารถทั้งในเชิงการบริหารและเชิง
วิชาการควบคู่กันไป จึงจะนาองค์การสู่ความสาเร็จได้ [1]
สอดคล้องกับนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น มีการจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐานมีแหล่งเรียนรู้ ตารา นวัตกรรม และสื่อการ
เรียนรูท้ ี่สามารถเข้าถึงได้ไม่จากัดเวลาและสถานที่ มีระบบ
และกลไกการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ [2]
สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ EDUCAUSE [3] ได้ร่วมมือ
กับ Bill & Melinda Gates Foundation เพื่อสารวจ
ช่องว่างระหว่างเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันกับ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัลที่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการที่เปลี่ ยนแปลงไปของการศึกษาในระดั บ
อุดมศึกษาและสถาบันต่าง ๆ ต้องการได้รับความรู้ความ
สามารถที่จะต่อสู้ความกับความท้าทายด้วยเทคโนโลยีที่
สนับสนุนในรูปแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล [4]
บทความนี้เสนอแบบจาลององค์ประกอบของสภาพ
แวดล้ อมการเรียนรู้ดิจิ ทั ลอัจฉริยะเพื่อส่ งเสริมการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ชาชี พครู เป็ นผลจากการศึกษาสภาพ
แวดล้ อมการเรี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล อั จ ฉริ ย ะผนวกกั บ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู [5] และมีการจัดทาแบบจาลอง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการ
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ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เป็ น การผนวกการสร้ า ง
ปัญญาประดิษฐ์แบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Digital Intelligence)
จากการศึ กษาพบว่ า แบบจ าลองสภาพแวดล้ อมการ
เรี ยนรู้ดิ จิทั ลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริ มการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
(1) ส่วนผู้ใช้ระบบ (User system)
(2) กระบวนการ (Process)
(3) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล
(DLE: Digital Learning Environment)
(4) การประเมินผล (Evaluation)
(5) ดิจิทัลอัจฉริยะ (Digital Intelligence)
เป็นการใช้ความอัจฉริยะของเซอร์วิสเอเจนต์ที่สามารถ
คัดกรอง และค้นหาข้อมูลสอดคล้องกับเกณฑ์ของรูบริคส์
สร้างสรุปผลรายงาน เป็นแฟ้มผลงานดิจิทัล และแสดง
ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่าง
อัตโนมัติ ผู้วิจัยนาแบบจาลองไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษา
วิ ชาชี พครู หลั กสู ตรครุศาสตร์บั ณฑิ ต ช่ วยส่ งเสริมให้
นักศึกษามีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เพิ่มขึ้นสามารถเข้าถึงระบบได้โดยไม่จากัดเวลา
สถานที่ ทาให้อาจารย์นิเทศสามารถให้คาปรึกษา ติดตาม
ช่วยเหลือ แก้ปัญหาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ได้ตลอดระยะเวลาการฝึก หน่วยงานมีระบบ และกลไก
การวัด การติดตาม และการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
2. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะ
(Intelligent Digital Learning Environment)
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะมีโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ผู้ใช้ระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ดิจิทัล และดิจิทัล
อัจฉริยะสร้างสรุปผลรายงาน แฟ้มผลงานดิจิทัลและผล
การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยผู้ใช้ระบบ
สามารถเข้าถึงข้อมูลในสภาพแวดล้อมดิจิทัลอัจฉริยะได้
ดังนี้
2.1 ส่วนผู้ใช้ระบบ
ผู้ใช้ระบบเป็นส่วนแรกในการเข้าใช้ระบบมีโครงสร้าง
การจัดการฐานข้อมูลการใช้งานสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์นิเทศ ครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแล
ระบบ

2.1.1 นักศึกษา เป็นผู้ใช้ระบบป้อนข้อมูลเพื่อ
ขอคาปรึกษาส่งผลงานและรายงานผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
2.1.2 อาจารย์นิเทศ เป็นผู้ใช้ระบบทาหน้าที่ให้
คาปรึกษาตรวจสอบผลงานให้ข้อชี้แนะการฝึกประสบการณ์
วิชาชี พครูกับนั กศึกษา และประสานงานกับครูพี่เลี้ยง
ปรับปรุงแก้ไขผลงาน และประเมินผลงานของนักศึกษา
2.1.3 ครูพี่ เลี้ ยง เป็ นผู้ ใช้ ระบบให้ คาปรึกษา
ตรวจสอบผลงานให้ข้อชี้แนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู กั บ นั ก ศึ ก ษา และประสานงานกั บ อาจารย์ นิ เ ทศ
ปรับปรุงแก้ไขผลงาน และประเมินผลงานของนักศึกษา
2.1.4 ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารให้ดาเนินงานติดตั้งระบบกาหนดสิทธิผู้ใช้งาน
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอานวยความสะดวก
ให้ ความช่ วยเหลื อกับผู้ ใช้ ระบบให้ การด าเนิ นงานฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เ ป็ น หั ว ใจส าคั ญ
ของการผลิตครู เพราะเป็นกระบวนการภาคปฏิบัติช่วย
เสริมสร้างนักศึกษาครูให้เป็นผู้มีความรักความศรัทธาต่อ
วิ ชาชี พครู สามารถพั ฒนาตนเองให้มี ความช านาญ ใน
ทักษะวิชาชีพสร้างความมั่นใจทัศนคติที่ดีในวิชาชีพ
2.2.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ได้รับการฝึกฝนภาคปฏิบัติ
การวางแผนจั ดการเรียนรู้ และปฏิบั ติงานในหน้าที่ครู
พัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ และเจตคติในสถานการณ์จริง
ให้เกิดความมั่นใจ ความศรัทธาในอาชีพ และมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู [6]
2.2.2 จุดประสงค์การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
(1) เพื่อให้นั กศึกษาได้นาความรู้ ที่ได้รับ
มาจากการศึกษาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูทั้งในด้านเนื้อหาสาระและ
เทคนิควิธีการสอนในสถานศึกษาจริง
(2) เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดความรัก
และความศรัทธาในวิชาชีพครูจากการปฏิบัติจริง
(3) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั กศึ กษาได้ พั ฒ นา
ตนเองและปฏิบั ติการสอนในหน้ าที่ครูกับสถานศึกษา
โดยตรง
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2.2.3 องค์ประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู มีองค์ประกอบที่ใช้ในระบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ดิ จิ ทั ลอั จฉริ ยะ ได้ แก่ ข้ อมู ลพื้ นฐานส่ วนบุ คคล และ
สถานศึกษา จุดประสงค์ กิจกรรม เกณฑ์มาตรฐานการให้
คะแนน การนิเทศ และประเมินผลของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
2.2.4 การประเมินผล เป็นส่วนของการพัฒนา
คุณภาพ และมาตราฐานของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู มี เกณฑ์ ม าตรฐานการให้ คะแนนประเมิ น ผลเพื่ อ
เสริมสร้างสมรรถภาพให้กับนักศึกษา มี 3 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านความรู้ เป็นการพัฒนาความ สามารถ
ของนั กศึ กษาในการพั ฒนาตนเองให้ มี ความรู้ ในเรื่ อง
ความรูเ้ นื้อหาวิชาที่จะนาไปใช้ในการสอนโดยตรงความรู้
ในวิชาชีพครูที่จะนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ครูความรอบรู้อื่น ๆ ในบริบทของสถานศึกษาที่
จะนาไปใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข
(2) ด้ านเทคนิ ควิ ธี เป็ นการพั ฒนาด้ าน
ความสามารถของนั กศึ กษาที่ ท างานในหน้ าที่ ครู ให้ มี
เทคนิค และทักษะด้านการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นสาคัญ และปฏิบั ติงานในหน้าที่ครูด้าน
ต่าง ๆ เช่น งานสอน งานธุรการในชั้นเรียน งานแนะแนว
งานกิจการนักเรียน งานการพัฒนาตนเอง และงานการ
พัฒนาสังคม และผู้เรียน
(3) ด้านคุณลักษณะ เป็นการพัฒนาความ
สามารถของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมสาหรับ
การเป็นครูมืออาชีพ ได้แก่ การมีความรัก ความศรัทธา
และความภาคภูมิใจในอาชีพครู มีค่านิยมที่พึงประสงค์
ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ ใน
วิชาชีพครู รัก และเมตตาศิษย์ มีความตระหนักในคุณค่า
ของการดารงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติสิ่งแวดล้อม มี
จิตสานึกการพัฒนาสังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย และ
มีความเป็นมนุษยชาติ
2.3 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล
(DLE: Digital Learning Environment)
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล เป็นวิธีการจัดการ
การเรี ยนรู้ ที่ คลอบคลุ มการใช้ งาน และการประยุ กต์
เทคโนโลยี ดิจิทั ลเพื่อการศึกษา ยกระดั บการเรียนรู้ให้
ผู้ สอนสามารถใช้ เวลาสร้ างปฏิสั มพั นธ์ ติ ดตามผล ให้
คาปรึกษากับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากพบกันในชั้นเรียน

เพียงอย่างเดียว [7] และ [8]
2.3.1 ความหมายสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
ดิจิทัลสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล หมายถึง ไซเบอร์
สเปซ (Cyberspace) ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เสมือนจริง โดย
การท างานร่วมกันของเทคโนโลยี ด้ านข้อมู ล และการ
สื่อสาร แต่ แตกต่ างจากสิ่ งแวดล้ อมจริงตามธรรมชาติ
ตรงที่ไม่มีสิ่งใดอาศัยอยู่
2.3.2 ลั กษณะของสภาพแวดล้ อมการเรีย นรู้
ดิ จิ ทั ล เป็ น การจั ดการการเรี ยนรู้ ที่ สามารถประยุ กต์
เทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถใช้อุปกรณ์ดิจิทัลอย่างน้อย
หนึ่ งเครื่อง เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ บเล็ต หรือโทรศัพท์
มือถือข้อมูลทั้งหมดที่ใช้เป็นสื่อกลางผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ
ในการค้นหาข้อมูล และทรัพยากรการเรียนรู้ของผู้เรียน
สามารถนาส่งประสบการณ์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่ใช้สภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์เป็นฐาน
2.3.3 องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ดิจิทัล เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลในยุคสังคม
คลาวด์ (Social Cloud Learning Environment) มีส่วน
ช่ ว ยสร้ า งปฏิ สั ม พั นธ์ จั ดการเรี ยนรู้ ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ช่วยแก้ปัญหาระหว่างการเรียนการสอนได้ ทันท่ วงที มี
4 องค์ประกอบดังนี้ [9]
(1) แพลตฟอร์มเทคโนโลยีกระจายดิจิทัล
(Digitally distributed technology platforms) เป็น
สภาพแวดล้อมที่ใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลายในการ
ให้บริการ (Service) กับผู้เรียนทั้งด้านเนื้อหา (Content)
เพื่ อการจั ดการเรี ยนรู้ โดยผู้ เรี ยนสามารถใช้ งานจาก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือเข้า
ถึงการให้บริการระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟ์ตแวร์
(Software) ผ่ า นระบบเครื อข่ า ย (Network) ได้ ทุ ก ที่
ทุกเวลา
จากการศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ดิจิทัล ดังแสดงในรูปที่ 1 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
กระจายดิจิทัล เป็นซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ทาหน้าที่
เป็นตัวกลางของเครื่องมือและกระจายฐานข้อมูลดิจิทัล
ของผู้ใช้บริการ (Service), เนื้อหา (Content), ซอฟต์แวร์
(Software), ฮาร์ดแวร์ (Hardware), และเครือข่าย
(Network) เพื่ ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงการ
บริการในวงกว้ างแก่ ผู้ ใช้ ระบบสภาพแวดล้ อมการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ตั้ ง แต่ ร ะบบที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
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ตัวกลางไปจนถึงการกระจายฐานข้อมูลดิจิทัล รวมถึงการ
วิ เคราะห์ หน่ ว ยความจ า อุ ป กรณ์ เคลื่ อนที่ บิ๊ กดาต้ า
ขั้นตอน และการจัดการเอกสาร ฯลฯ เพื่อทาให้สามารถ
รวบรวมแอพพลิ เคชั นที่ ได้ รั บการปรั บแต่ งด้ วยความ
สามารถอันหลากหลายให้ บรรลุ เป้ าหมายของการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

การติ ดต่ อสื่ อสารของผู้ ใช้ ระบบได้ ตรงกลุ่ มเป้ าหมาย
สามารถรายงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

รูปที่ 2 บริบทบนฐานของการสือ่ สาร
รูปที่ 1 แพลตฟอร์มเทคโนโลยีกระจายดิจิทัล
(2) บริบทบนฐานของการสื่อสาร (Contextbased communication practices) เป็นสภาพแวดล้อมที่
มีการตอบสนองการสื่อสารและทางานร่วมกัน โดยผู้เรียน
สามารถฝึกปฏิบัติด้านการสื่อสารข้อมูลจนมีความสามารถ
ในการสร้างความรู้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ดิจิทัล ดังแสดงในรูปที่ 2 บริบทบนฐานของ
การสื่อสาร เป็นส่วนที่ผู้ใช้ระบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ดิจิทัลอัจฉริยะสามารถใช้คาสาคัญในการการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ใช้ระบบ สามารถการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น คาถามที่พบบ่อย
(FAQ: Frequently asked questions) ผู้ใช้ระบบ
สามารถปรับแต่งข้อมู ลให้ถูกต้องโดยผู้ใช้เอง หรือการ
บอกเล่าเรื่องราวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยตั้ง
หัวข้อเรื่องราวโดยใช้คาสาคัญเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น
ทั้งนี้ จะมีการแบ่งชั้นข้อมูลสารสนเทศ การจากัดสิทธิ
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการให้ บริการเสริมออนไลน์
เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ใช้ระบบสามารถ ใช้คาสาคัญ
ในการสืบค้นและการเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศรวมถึง
การติดตามร่องรอยดิจิทัล (Digital Footprint) ที่ใช้ใน

(3) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่วนบุคคลบน
พื้นฐานการเชื่อมต่อ (Personal learning environments
based on interfaces) เป็นสภาพ แวดล้อมที่บุคคลแต่ละ
บุคคลมีการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานจากการเชื่อมต่อ
โดยผู้ เรี ยนสามารถใช้ เครื่ องมื อส่ วนบุ คคลผ่ านการให้
บริการเครื่องมือซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น Social Network,
Moodle, VDO Conference, Line, Digital Portfolio
เชื่อมต่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย และสร้างผลงานเป็น
แฟ้มสะสมงานดิจิทัลจากการเรียนรู้ของตนเอง

รูปที่ 3 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื้นฐาน
การเชื่อมต่อ
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จากการศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ดิจิทัล ดังแสดงในรูปที่ 3 สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื้นฐานการเชื่อมต่อ เป็นการอานวย
ความสะดวกในใช้เครื่องมือส่วนบุคคลของผู้ใช้ระบบ เช่น
Mobiles, Tablet, Notebook เป็นต้น ซอฟต์แวร์
แอปฟลิเคชันต่าง ๆ ได้แก่ Application Social Media,
Moodle, VDO Conference, YouTube สร้างสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเป็นผลงานการสร้างสรรค์
ดิจิทัลเพื่อใช้เป็นแฟ้มสะสมงานดิจิทัลส่วนบุคคลในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(4) การเพิ่ มขีดความสามารถผ่ านการมี
ปฏิสัมพันธ์ (Empowerment through interaction)
เป็ นสภาพแวดล้ อมที่ มี การแบ่ งปั น และส่ งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้ ใช้ ระบบช่ วยส่ งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ยิ่งขึ้น
โดยประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี ส่ วนบุ คคลกับสั งคมคลาวด์
(Social Cloud) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและการ
ทางาน เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่
ทุ กเวลา และเป็ น เครื่ องมื อสื่ อสารการแบ่ งปั น ข้ อมู ล
สารสนเทศของผู้ใช้ระบบร่วมกัน

รูปที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถผ่านการมีปฏิสัมพันธ์
จากการศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ดิจิ ทั ล ดั งแสดงในรูปที่ 4 การเพิ่ มขีดความ
สามารถผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ เป็นการส่งเสริมทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผ่านสังคมคลาวด์ (Social Cloud)
เช่น Instagram, Tweeter, Facebook, YouTube,
Google Education เป็นต้น สามารถช่วยอานวยความ
สะดวกส่งเสริมให้ผู้ใช้ระบบสร้างความร่วมมือ แบ่งปั่น
ข้ อมู ลให้ ประสบความส าเร็ จในการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู

2.4 ดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligence Digital)
เป็นแนวคิดที่เป็นตัวแทนส่วนกลางปัญญาประดิษฐ์ที่
ใช้ให้เหตุผลแทนการให้เหตุผลของมนุษย์สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับตัวแทนดิจิทัลต่าง ๆ ที่สามารถจินตนาการ
ให้ เหตุ ผลแทนมนุ ษ ย์ ในสภาพแวดล้ อมดิ จิ ทั ล ได้ คื อ
ดิจิทัลอัจฉริยะ [10] จะมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้
2.4.1 ตั ว แทนเอเจนต์ และสภาพแวดล้ อ ม
(Agents and Environments) หมายถึง การสร้างปัญญา
ประดิ ษ ฐ์ โ ดยใช้ ตั วแทนเอเจนต์ ที่ ส ามารถรั บรู้ สภาพ
แวดล้อมผ่านเซ็นเซอร์โดยเอเจนต์จะตรวจสอบประมวล
ค่าผลลั พธ์ ว่ าคืออะไร โดยตั วแทนเอเจนต์ ประมวลค่ า
ผลลัพธ์เมื่อถูกกระตุ้นโดยแอซูเลเตอร์ (Actuators) เป็น
อุปกรณ์ กระตุ้นให้อุปกรณ์ อื่น ๆ ส่งค่าเปรียบเทียบกับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ และตัวแทนเอเจนต์จะปฏิบัติการ
กระตุ้ นการคานวณการรับรู้จากสภาพแวดล้ อมที่ มี อยู่
และส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังสภาพแวดล้อมได้ตามกาหนด
แบบอั ต โนมั ติ เป็ นผลลั พ ธ์ ปั ญญาประดิ ษฐ์ ที่ เกิ ด จาก
กระบวนการทางานของตัวแทนเอเจนต์ และสภาพแวดล้อม
2.4.2 เอเจนต์อัจฉริยะ (Intelligence Agent)
เป็นกระบวนการทางานของปัญญาประดิษฐ์รับรู้ข้อมูล
ผ่านสภาพแวดล้อมดิจิทัล ได้แก่ ข้อมูลดิจิทัลสิ่งที่สามารถ
รับรู้ (Perceiving) ผ่านสภาพแวดล้อมจากการตรวจจับ
ของเซ็นเซอร์ (Sensor) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงาน
ขึ้น (Actions) โดยผ่านตัวปฏิบัติ (Actuators) ให้เกิดการ
ตอบโต้ของเอเจนต์กับสภาพแวดล้อม โดยการแสดงผล
บนหน้าจอและส่งแพ็คเก็ตเครือข่ายอย่างอัตโนมัติ
2.4.3 ระบบเอเจนต์ (Agent System) เป็น
กระบวนประมวลผลข้อมูลดิจิทัลด้วยภาษาธรรมชาติมา
ใช้ เป็นเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ มีส่วนนาเข้าจากสภาพ
แวดล้อมผ่านตัว (Sensor) เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ
พลวัต (Dynamic) เพื่อแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป เป็ นการกระตุ้นให้เกิดการ
ปฏิ บั ติ ง าน (Action) สร้ า งผลลั พ ธ์ ต อบโต้ ผ่ า นตั ว
ปฏิบัติการ (Effector) ให้ข้อมูลย้อนกลับ
2.4.4 เอเจนต์สร้างรายงาน (Reporting Agent)
เป็นตัวแทนปัญญาประดิษฐ์มีหน้าที่เปรียบเทียบข้อมูลมี
การคานวณ และสร้างรายงานสรุปสาระสาคัญของข้อมูล
ดิจิทัลให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ สรุปผลรายงานข้อมูลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แฟ้มผลงานดิจิทัล และผล
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ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รูปที่ 5 กระบวนการทางานของดิจิทัลอัจฉริยะ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล

จากการศึ กษาดิ จิ ทั ลอั จฉริ ย ะ (Intelligence
Digital) ดังแสดงในรูปที่ 5 กระบวนการทางานของดิจิทัล
อั จ ฉริ ย ะ เป็ น การท างานของเอเจนต์ ที่ รั บ รู้ ค่ า จาก
สภาพแวดล้ อ มมี ก ารท างานผ่ า นเซ็ น เซอร์ (Sensor)
นามามาตรวจสอบค่าที่รับรู้ว่าคืออะไร เพื่อประมวลค่า
ผลลัพธ์ โดย Actuators จะทางานกระตุ้นให้อุปกรณ์ต่าง
ๆ ให้ส่งค่าเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อม และส่งผลค่า
ผลลัพธ์แบบอัตโนมัติกลับไปยังสภาพแวดล้อมบันทึกค่า
การเรียนรู้ใหม่เป็นตัวอย่างกระบวนการทางานตัวแทน
ปัญญาประดิษฐ์ (Intelligence Agent) ในแสดงผลบน
หน้ าจอและส่ ง แพ็ คเก็ ตเครื อข่ ายอย่ า งอั ตโนมั ติ ผ่ า น
ดิจิทัลอัจฉริยะ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ดิจิทัลอัจฉริยะ

1. มีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการกระจ่ายดิจิทัล
2. มีบริบทบนฐานของการสื่อสาร
3. มีการเรียนรู้บนพื้นฐานการเชื่อมต่อ
4. มีการเพิ่มขีดความสามารถผ่านการมีปฏิสัมพันธ์

1. เอเจนต์และสภาพแวดล้อม
(Agents and Environment)
2. เอเจนต์อัจริยะ (Intelligent Agent)
3. ระบบเอเจนต์ (Agent System)
4. เอเจนต์สร้างรายงาน (Reporting Agent)

1. นักศึกษา
2. อาจารย์นิเทศก์
3. ครูพี่เลี้ยง
4. ผู้ประสานงาน
5. จุดประสงค์

6. กิจกรรม
7. การนิเทศ
8. การประเมิน
9. หน่วยงาน

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูวิชาชีพครู

ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1. สรุปรายงาน
2. แฟ้มผลงานดิจิทัล
3. ผลประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รูปที่ 6 กรอบแนวคิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รูปที่ 7 แบบจาลองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
จากการศึกษากรอบแนวคิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ดังแสดงในรูปที่ 6 สามารถนามาพัฒนาเป็นแบบจาลอง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการ
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดังแสดงในรูปที่ 7 แบบจาลอง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะ มีดิจิทัลอัจฉริยะ
(Digital Intelligent) เป็นหัวใจหลักในการสร้างสรุปผล
รายงานข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แฟ้มผลงาน
ดิจิทัล และผลประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กระบวนการรายงานผลข้อมูลอัตโนมัติ ช่วยส่งเสริมการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้สามารถแสดงสถานะข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยา และเป็นปัจจุบัน ทาให้
นักศึกษา อาจารย์ นิเทศ ครูพี่เลี้ยง และผู้ประสานงาน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถทางานร่วมกันได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนบุคคล เช่น
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ Tablet ตรวจสอบ
แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลรายงานผลข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้ อย่ างอัตโนมั ติ ช่ วยประหยั ดค่าใช้ จ่ ายด้ านเอกสาร
การเดินทาง เป็นต้น
2.5 สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ดิ จิทั ลอัจฉริยะเพื่ อ
ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี 5 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ ผู้ใช้ระบบ (User system) กระบวนการ (Process)
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล (DLE: Digital Learning
Environment) การประเมินผล (Evaluation) และดิจิทัล
อัจฉริยะ (Digital Intelligence)
2.5.1 ผู้ใช้ระบบ (User system) เป็นส่วนผู้ใช้
ระบบน าเข้ าข้ อมู ล สู่ สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ดิ จิ ทั ล
อัจฉริยะเพื่อส่ งเสริมการฝึ กประสบการณ์วิ ชาชี พครู มี
องค์ประกอบ ดังนี้ นักศึกษา (Student) อาจารย์นิเทศ

(Teacher) ครูพี่เลี้ยง (Trainer) และผู้ดูแลระบบ (Admin)
(1) นั กศึกษา (Student) เป็ นผู้ ใช้ระบบ
บันทึกผลการฝึกประสบการณ์วิชาชี พครู ของนักศึกษา
และเพื่อการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผลและ
รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ บันทึก
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล บั น ทึ ก ลงเวลาการปฏิ บั ติ ก ารฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู บันทึกกิจกรรมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สรุปผลรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(2) อาจารย์นิเทศ (Teacher) เป็นผู้ใช้ระบบ
บันทึกข้อมูล เพื่อการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข การ
ประเมินผล และรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ได้แก่ บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล บันทึกเวลาการนิเทศ
บันทึกกิจกรรมการนิเทศ บันทึกการประเมินผลการนิเทศ
(3) ครู พี่ เลี้ ยง (Trainer) เป็ นผู้ ใช้ ระบบ
บันทึกข้อมูล เพื่อการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขการ
ประเมินผล และรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ได้ แก่ บั นทึ กข้อมู ลส่ วนบุ คคล บั นทึ กรับรองเวลา
บันทึกรับรองการร่วมกิจกรรม บันทึกการประเมินผลของ
ครูพี่เลี้ยง
(4) ผู้ดูแลระบบ (Admin) เป็นเจ้าหน้าที่
ประสานงานการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พครู เป็ นผู้ ใช้
ระบบบันทึกข้อมูล ได้แก่ บันทึกข้อมูลนักศึกษา บันทึก
ข้อมูลอาจารย์นิเทศ บันทึกข้อมูลเครือข่ายโรงเรียนร่วม
พัฒนา บั นทึกข้อมู ลครูพี่ เลี้ยง บันทึ กผลคะแนน และ
สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อการตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไข การประเมินผล และรายงานผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ส่วนผู้ใช้ระบบ

รูปที่ 8 องค์ประกอบหลักส่วนผู้ใช้ระบบของแบบจาลองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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จากการศึกษาแบบจาลองสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ดังแสดงในรูปที่ 8 องค์ประกอบหลักส่วนผู้ใช้
ระบบ (User system) เป็นผู้ส่วนที่ผู้ใช้ระบบนาข้อมูลเข้า
(Input) สู่ กระบวนการ(Process) ประมวลผลเชื่อมโยง
กับส่ วนดิ จิ ทั ลอั จฉริ ยะ (Digital Intelligence) ของ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล (DEL: Digital Learning
Environment) และการประเมินผล (Evaluation) เพื่ อ
รายงานข้อมูลย้ อนกลับให้ผู้ใช้ ระบบในสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
2.5.2 ส่วนกระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอน
การดาเนินงานของระบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล
อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย
มีหน้ าที่ รับข้อมู ลจากผู้ ใช้ รับข้อมู ลจากผู้ ใช้ ระบบผ่ าน
อุปกรณ์ส่วนบุคคล ดาเนินการตามคาสั่งของผู้ใช้ระบบ
รายงานผลการดาเนินการ และให้ข้อมูลย้อนกับไปให้ผู้ใช้
ระบบอย่ างอัตโนมั ติ เพื่อการตรวจสอบ และปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลใหม่ได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย ส่วนนาเข้า
ข้อมูล (Import data) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(Internship) สรุปผลรายงาน (Report) และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback)
(1) ส่วนนาเข้าข้อมูล (Import data) เป็น
ส่วนกระบวนการควบคุมการประมวลผลการนาเข้ามูลของ
ผู้ใช้ระบบสามารถบันทึกข้อมูล และปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ผ่านอุปกรณ์สว่ นบุคคล ประกอบด้วย ข้อมูลพืน้ ฐานส่วน
บุคคล และหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จุดประสงค์
การฝึกฯ กิจกรรมฝึกฯ การให้คะแนนฝึกฯการนิเทศ
การฝึกฯ และการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

(2) การฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พครู เป็ น
ส่วนกระบวนการที่ควบคุมการประมวลผลของผู้ใช้ระบบ
สามารถบันทึกข้อมูล และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผ่านอุปกรณ์
ส่ ว นบุ คคลในกระบวนการปฏิ บั ติ ในสถานการณ์ จ ริ ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ขั้นแนะนาให้ความรู้ใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ ปฐมนิเทศ ปัจฉิม
นิเทศ และปัจฉิมนิทเทศ (2) ขั้นการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู (3) ขั้นการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(4) ขั้นการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (5)
ขั้นการสรุปรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(3) การรายงาน (Report) เป็นส่วน
กระบวนการควบคุมการประมวลผลการทางานของระบบ
สภาพแวดล้อมดิจิทัลอัจฉริยะให้สามารถนาข้อมูลสรุป
รายงานไปยังผู้ใช้ระบบสามารถนาข้อมูลรายงานออกจาก
ระบบในลักษณะไฟล์ข้อมูลดิจิทั ลมีองค์ประกอบ ดังนี้
สรุปผลรายงานข้อมูลส่วนบุคคล สรุปผลรายงานข้อมูการ
เตรี ย มการฝึ ก ฯ ระหว่ า งการฝึ ก ฯ และหลั ง การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สรุปผลการให้คะแนน และผล
การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สรุปผลการ
ดาเนินการของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(4) การให้ข้อมู ลย้ อนกลั บ (Feedback)
เป็นกระบวนการทางานของระบบสภาพแวดล้อมดิจิทัล
อัจฉริยะที่นาสามารถรายงานข้อมูลย้อนกลับไปให้ผู้ใช้
ระบบผ่านอุปกรณ์ส่วนบุคคลได้อย่างอัตโนมัติ แสดงเป็น
ข้อมูลในสถานะปัจจุบัน โดยผู้ใช้ระบบ ได้แก่ นักศึกษา
อาจารย์นิเทศ ครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบ
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดค่าเอกสาร
เวลาค่าเดินทาง ส่งเสริมให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนกระบวนการ

รูปที่ 9 องค์ประกอบหลักส่วนกระบวนการของแบบจาลองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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จากการศึกษาแบบจาลองสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์
วิ ชาชี พครู ดั งแสดงในรูปที่ 9 องค์ประกอบหลั ก ส่ วน
กระบวนการ (Process) เป็นส่วนที่ทาหน้าที่ควบคุมการ
ประมวลผลกลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลอัจฉริยะ
(Intelligence) ของผู้ใช้ระบบ (User System) กับสภาพ
แวดล้ อมการเรียนรู้ดิ จิ ทั ล (DEL: Digital Learning
Environment) และการประเมินผล (Evaluation) เพื่ อ
รายงานผลย้อนกลับให้ผู้ใช้ระบบในสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
2.5.3 สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ดิ จิทัล (DLE:
Digital Learning Environment) เป็นส่วนเชื่อมต่อ
ประสานข้อมู ล และการสื่ อสารระหว่ างผู้ ใช้ระบบผ่าน
อุปกรณ์ส่วนบุคคล แพลตฟอร์มรูปแบบต่าง ๆ (Other
Tools) สังคมคลาวด์ (Social Cloud) ดิจิทัลอัจฉริยะ
(Digital Intelligent) เพื่ ออานวยความสะดวกให้ผู้ใช้
ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูล เพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้
อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ ประหยัดค่าเอกสาร เวลา
ค่ าเดิ นทาง มี องค์ ประกอบ 3 ส่ วน สมรรถนะการฝึ ก

(Performance) ประเด็นศึกษา (Issue) การให้คาแนะนา
(Consultants) ดังนี้
(1) สมรรถนะการฝึก (Performance)
เป็ น กระบวนการใช้ ง านของผู้ ใช้ ระบบสะท้ อนข้ อมู ล
สถานะปัจจุ บัน ความก้าวหน้า และรายงานผลการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านเครื่องมือ
ดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
(2) ประเด็นศึกษา (Issue) เป็นกระบวนการ
ใช้ งานของผู้ ใช้ ระบบสะท้ อนข้อมู ล ประเด็ นการศึกษา
ปั ญหาอุ ปสรรค รายงานให้ ผู้ เกี่ ยวข้ องทราบได้ อย่ า ง
ต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้ประเด็นการศึกษา และปัญหา
อุปสรรค ได้รับแนวทางการให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา
อุปสรรค จนการศึกษาประสบผลสาเร็จ
(3) การให้คาแนะนา (Consultants) เป็น
กระบวนการใช้งานของผู้ใช้ระบบให้ข้อมูล คาถาม คาตอบ
และคาแนะน า ชี้ แจงแนวทางการปฏิบั ติงาน ระหว่ าง
นักศึกษากับผู้ดูแลระบบ อาจารย์นิเทศ ครูพี่เลี้ยง หรือ
ระหว่ างนั กศึ กษากั บเพื่ อน ในบริ บ ทพื้ นฐานของการ
สื่อสาร รายงานข้อมูลให้ผู้เกี่ยวของทราบอย่างอัตโนมัติ
ช่วยให้ปฏิบัติงานได้ประสบผลสาเร็จทันสถานการณ์

ส่วนสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ดิจิทัล

รูปที่ 10 องค์ประกอบหลักส่วนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลของแบบจาลองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะ
เพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
จากการศึกษาแบบจาลองสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์
วิชาชี พครู ดังแสดงในรูปที่ 10 องค์ประกอบหลั ก ส่วน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล (DEL: Digital Learning
Environment) เป็นส่วนเครื่องมือต่าง ๆ ของผู้ใช้ระบบ
ที่สามารถใช้ งานผ่ านอุปกรณ์ ส่ วนบุคคล แพลตฟอร์ม
รูปแบบต่าง ๆ (Other Tools) และสังคมคลาวด์ (Social

Cloud) เชื่ อมต่ อประสานข้ อมู ล และการสื่ อสารเข้าสู่
กระบวนการ (Process) ประมวลผลเชื่อมโยงกับดิจิทัล
อัจฉริยะ (Digital Intelligence) ให้ข้อมูลย้อนกลับและ
รายงานการประเมินผล (Evaluation) ของสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
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2.5.4 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการให้
คะแนน และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายงานผลให้ ผู้ เกี่ ยวข้ องทราบ มี องค์ ป ระกอบ ดั ง นี้
ด้ า นความรู้ (Knowledge) ด้ า นทั ก ษะ และเทคนิ ค
วิธีการสอน (Skill & Techniques) ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม (Morality & Ethics)
(1) ด้านความรู้ (Knowledge) เป็นการให้
คะแนน และประเมินผล ให้นักศึกษาทราบแบบอัตโนมัติ
เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษา ในเรื่องความรู้ใน
เนื้ อหาวิ ชาที่ จะน าไปใช้ ในการสอนโดยตรง ความรู้ใน
วิชาชีพครูที่จะนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ครู ความรอบรู้อื่น ๆ
(2) ด้ านทั กษะ และเทคนิ ควิ ธี การสอน
(Skill & Techniques) เป็นการให้คะแนนและประเมิน
ผลให้นักศึกษาทราบแบบอัตโนมัติ ในเรื่องเทคนิค และ

ทักษะด้านการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นสาคัญ และปฏิบัติงานในหน้าที่ครูด้านต่าง ๆ เช่น
งานสอน งานธุรการในชั้นเรียน งานแนะแนว งานกิจการ
นักเรียน งานการพัฒนาตนเอง และงานการพัฒนาสังคม
และผู้เรียน
(3) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม (Morality
& Ethics) เป็นการให้คะแนนและประเมินผลให้นักศึกษา
ทราบแบบอั ตโนมั ติ เพื่ อให้ นั กศึ กษามี คุ ณ ลั กษณะที่
เหมาะสมสาหรับการเป็นครูดังนี้ มีความรัก ความศรัทธา
และความภาคภูมิใจในอาชีพครู มีค่านิยมที่พึงประสงค์
ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ ใน
วิชาชีพครู รักและเมตตาศิษย์ มีความตระหนักในคุณค่า
ของการด ารงรักษาไว้ ซึ่ งศิลปวั ฒนธรรมของชาติ และ
สิ่งแวดล้ อม มีจิ ตสานึกในการพัฒนาสั งคมมี จิ ตใจเป็ น
ประชาธิปไตย และมีความเป็นมนุษยชาติ

ส่วนการประเมินผล

รูปที่ 11 องค์ประกอบหลักส่วนการประเมินของแบบจาลองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
จากการศึกษาแบบจาลองสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์
วิชาชี พครู ดังแสดงในรูปที่ 11 องค์ประกอบหลั ก ส่วน
การประเมินผล (Evaluation) เป็นส่วนของกระบวนการ
ตัดสินคุณค่า ด้านความรู้ ด้านทักษะ และเทคนิควิธีการ
สอน และด้ า นคุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมของการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
2.5.5 ดิจิทัลอัจฉริยะ (Digital Intelligence)
เป็นตัวแทนส่วนกลางปัญญาประดิษฐ์ ในการให้เหตุผล
แทนสะท้อนอัจฉริยะภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ใช้
ระบบสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ อัจฉริ ยะเพื่ อส่ งเสริ ม

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่างอัตโนมัติ
3. บทสรุป
สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้อัจฉริยะเพื่ อส่ งเสริมการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นการดาเนินงานร่วมกันของ
มหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาในการรวบรวมข้อมูลจากเข้า
ร่วมกิ จกรรมการออกปฏิบั ติ การสอนของนั กศึกษาใน
สถานศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดมีการนิเทศนักศึกษา
ฝึกสอน สถานศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ต้องมีครูพี่เลี้ยงนิเทศนักศึกษา ใช้หลักการประเมินผล
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพครูกับมหาวิทยาลัย ใช้เกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดมี สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ดิจิทัลอัจฉริยะเป็ น
ส่ วนช่ วยส่ งเสริมการเรี ยนรู้ สร้างปฏิสั มพั นธ์ ระหว่ าง
นักศึกษา อาจารย์ นิเทศ ครูพี่เลี้ยง และผู้ประสานงาน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นผู้ดูแลระบบ ให้สามารถ
ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระหว่างการฝึกประสบการณ์ใน
สถานการณ์จริง อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องสามารถรับทราบความ
ก้าวหน้า และผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่าง
อัตโนมัติ จากการทางานของโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะ เป็นการผนวก
รวมการใช้เทคโนโลยีในชีวิติประจาวันของผู้ใช้ระบบให้
ได้รับข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยา สื่อสารข้อมูลถึงบุคคล
ได้รวดเร็ว ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้านเอกสาร ระยะ
เวลาการทางาน ค่าใช้จ่ายการเดินทางติดต่อประสานงาน
ต่ าง ๆ ช่ วยให้ นั กศึ กษา และผู้ เกี่ยวข้องมี เวลาในการ
ปฏิ บั ติ งานเชิ งสรรค์ได้มากยิ่ งขึ้น ส่ งเสริมให้นั กศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [11]
ด้ วยการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลใกล้ ตั วให้ เกิดความคุ้มค่ า
นา ไปสู่แนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียนในอานาคต ส่งเสริมให้การฝึกประสบการณ์
วิ ชาชี พครู [12] มี สิ่ งอ านวยความสะดวกในการสร้ าง
สรุปผลรายงาน สร้างแฟ้มผลงานดิจิทัล และสรุปรายงาน
การประเมิ นผลของการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พครูได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา ประหยัดคุ้มค่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารการผลิตครูสามารถใช้ประโยชน์
จากสรุปรายงาน เพื่อการวางแผนบริหารงานจัดระบบ
การบริหารงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดระบบ
การให้ค าแนะน า จั ดระบบการฝึ กอบรม การควบคุ ม
กากับดูแลทีมงานพัฒนาวิชาชีพ ประสานงานด้านการ
บริ หาร และการจั ดการเพื่ ออ านวยความสะดวกและ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า
สอดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ ใ นยุ ค ศตวรรษที่ 21 และ
Thailand 4.0 ส่งผลการให้กระบวนการผลิตครูมีคุณภาพ
ยิ่ งขึ้น ช่ วยส่ งเสริมให้นั กศึ กษามี ความสามารถในการ
พั ฒ นาตนเอง [13] ฝึ ก ฝนทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้
ประสานงานกับอาจารย์นิเทศ และเครือข่ายร่วมพัฒนา
วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่องสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา
นาไปสู่การพัฒนาผู้รับบริการ ได้แก่ นักเรียน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคมต่อไป การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

จาเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
มี ร ะบบ กลไก ในการติ ด ตาม ประเมิ น ผลการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู รองรับการจัดการศึกษาในยุควิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal)
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