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ค ำน ำ 

  ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการ
ประกอบอาชีพ พ.ศ. 2557 โดยในการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร พิจารณาจากมาตรฐาน 
3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต 
 วิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อให้ 
การด าเนินการเป็นไปตามประกาศคุรุสภาดังกล่าว ในด้านมาตรฐานหลักสูตร ได้ก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตรวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ด้านมาตรฐานความรู้และ
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ได้ก าหนดสาระส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาออกเป็น 3 หน่วย 
ดังนี้ หน่วยท่ี 1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ หน่วยท่ี 2 ภาวะผู้น าทาง
วิชาการ และหน่วยท่ี 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา สถาบันได้ก าหนดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง) โดยฝึกปฏิบัติใน
สถานศึกษาท่ีเป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภา เพื่อให้การปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงได้จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติการวิซาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้บรรลุตามหลักการและวัตถุประสงค์
ต่อไป 
  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการบริหาร
การศึกษา วิทยาลัยการศึกษาทุกท่าน ท่ีได้พิจารณาปรับปรุง แก้ไขตรวจสอบและจัดท า
รายละเอียดหลักสูตรโดยยึดกรอบตามแนวทางท่ีคุรุสภาก าหนด และหวังว่าการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารการศึกษานี้จะสามารถพัฒนานิสิตท่ีเรียนสาขาการบริหารการศึกษาให้มี
อุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้น า และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับการเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อไป ขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

                                                            งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 
                                                             วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
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บทน ำ 
กำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยพะเยำ 

------------------ 
 

ปรัชญำ  การศึกษาเป็นฐานรากของมนุษย์ 
วิสัยทัศน์ ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่เป็นสากล 
พันธกิจ  1. เป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
  2. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพสู่สากล 
  3. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
  4. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศึกษา  
  5. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
เพ่ือสร้างปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชน  
  6. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  7. เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมวิชาชีพครูและบ่มเพาะจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู 
 
ตรำสัญลักษณ์และสี 

 

 
เปลวเทียน                 
รปูดอกบัว 

 
 
หมายถึง     การศึกษาดุจแสงแห่งเปลวเทียน เมื่อความสว่างของ  
                เปลวเทียนรวมกัน คือ ความสว่างของชีวิต 
 

 
 

สีทอง 
สีชมพู 

หมายถึง      ความรุ่งเรืองแห่งปัญญา 
หมายถึง      ความมีพลังและความคิดสร้างสรรค์ 

 
เอกลักษณ์ ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for community Empowerment) 
อัตลักษณ์ มีสุนทรียภาพ   มีสุขภาพดี   มีบุคลิกภาพดี 
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หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ  
และหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 สร้างผู้น าทางการศึกษา พัฒนากระบวนทัศน์การบริหารให้เชี่ยวชาญวิชาการ ผสมผสานวิชาชีพ ก้าว
ทันความเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติอย่างยั่งยืน 
 
 หลักสูตรการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 สร้างผู้น าทางการศึกษาให้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติสู่สากล 

 
2. ควำมส ำคัญ 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  ความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ และคุณธรรม  
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ จ าเป็นต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์บุคลิกภาพ และทักษะการบริหาร การจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ภายใต้การระดมสรรพก าลังและทรัพยากรในการจัดการศึกษา การกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการ/หรือด าเนินการการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมลักษณะที่พึงประสงค์
ของมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตร คือความเป็นนักบริหารสมัยใหม่มืออาชีพ 
อันได้แก่ ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ความเป็นผู้น าทางวิชาการความเป็นผู้น าที่
มีความสามารถในการบริหาร ความเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาองค์กร ดังนั้น 
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีพันธกิจ ในการผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาให้มี
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาตามที่คุรุสภาก าหนดจึงพัฒนา
หลักสูตรปรับปรุง ให้สอดคล้องกับภาวการณ์และตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
 หลักสูตรการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพเกิดความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมอัน
เหมาะสมจ าเป็นต่อการพัฒนาการศึกษามีคุณลักษณะของผู้น าด้านการบริหาร ความสามารถด้านวิชาการและ
การวิจัย ความเป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการศึกษา เหมาะสมกับการเป็นนักบริหารสมัยใหม่มืออาชีพ 
อันจะได้น าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับของประเทศ ให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ ได้ 
ตลอดจนการพัฒนาก าลังค าให้มีทักษะและสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 1. พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. พัฒนาต่อยอดประสบการณ์ผู้เข้ารับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารและ
การวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารการศึกษา 
 3. พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้มีคุณลักษณะผู้น าสามารถประยุกต์ เผยแพร่และถ่ายทอดวิทยาการ
ทางการบริหารการศึกษาให้แก่ผู้ร่วมงานในองค์กรเข้าใจภายใต้เงื่อนไขการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 หลักสูตรการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 1. เพ่ือเป็นผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่พร้อมด้วยความรู้คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพภายใต้การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้น าในการ
พัฒนาการศึกษาด้วยวิธีการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเพ่ือการบริหาร สามารถจะก าหนดนโยบาย และ
วางแผนการศึกษาในหน่วยงานของรัฐทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 2. เพ่ือเป็นนักวิชาการทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มา
ประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม 
 3. เพ่ือเป็นนักวิจัยทางการบริหารการศึกษาที่น าผลการวิจัยมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา
การศึกษา ด้วยแนวคิดทฤษฎีระบบ กระบวนการและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน สามารถเลือกน าไปปฏิบัติได้ 
 
4. โครงสร้ำงหลักสูตรและจ ำนวนหน่วยกิต 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
 

ล ำดับ 

 
 

รำยกำร 

เกณฑ์ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 
แผน ก 
แบบ ก1 

แผน ก 
แบบ ก2 

แผน  
ข 

แผน ก 
แบบ ก2 

แผน 
ข 

1 งำนรำยวิชำ(Coursework)ไม่น้อยกว่า - 12 12 36 42 
 1.1 หมวดวิชาวิชาแกน - - - 9 9 
 1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    27 33 
    1.2.1 วิชาเอก - - - 9 9 
    1.2.2 วิชาชีพบริหาร 

           1.2.2.1 รายวิชา 
           1.2.2.2 การปฏิบัติการบริหาร 

- - - 18 
12 
6 

18 
12 
6 

    1.2.3 วิชาเลือก    - 6 
2 วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 36 12 - 12 - 
3 กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง - - 3-6 - 6 
4 รำยวิชำบังคับไม่นับหน่วยกิต - - - (5) (5) 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่ำ 36 36 36 48(5) 48(5) 
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 หลักสูตรการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ล ำดับ รำยกำร 
เกณฑ์ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 
1.1 

แบบ 2.1 
(1) 

แบบ 2.1 
(2) 

1 งำนรำยวิชำ (Coursework) ไม่น้อยกว่ำ - 12 - 12 36 
 1.2 หมวดวิชาแกน - - - 3 9 
 1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 9 27 
    1.2.1 วิชาเอก - - - 3 9 
    1.2.2 วิชาชีพบริหาร 

           1.2.2.1 รายวิชา 
           1.2.2.2 การปฏิบัติการบริหาร 

- - - 
- 
- 

3 
3 
- 

18 
12 
6 

    1.2.3 วิชาเลือก - - - 3 - 
2 วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 48 36 72 36 36 
3 รำยวิชำบังคับไม่นับหน่วยกิต - - (3) (3) (3) 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่ำ 48 48 72(3) 48(3) 72(3) 

 
5. หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติกำรวิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ และปฏิบัติกำรวิชำชีพกำรบริหำร
กำรศึกษำในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ก าหนดมีรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ  
เพ่ือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา และฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 
ดังนี้ 
 1. รายวิชา 176731 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง) 
 2. รายวิชา 176732 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง) 
 
 หลักสูตรการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ก าหนดมีรายวิชาปฏิบัติการ
วิชาชีพ เพ่ือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา และฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง
การศึกษา ดังนี้ 
 1. รายวิชา 176831 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง)  
 2. รายวิชา 176832 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง) 
 
6. ระยะเวลำปฏิบัติกำรวิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
      ภาคการศึกษาต้น เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 

ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
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7.  แนวทำงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำ  
1. การศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการ ฝึกประสบการณ์ และแหล่งการเรียนรู้               

การฝึกประสบการณ์ 
  2. การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์ในด้านสติ และด้านพฤติกรรมที่เหมาะสม 

ในการเป็นผู้บริหารซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย  
3. การศึกษาจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม 
5. การฝึกประสบการณ์จากสถานที่จริง 
6. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและการฝึกประสบการณ์   
7. จัดท ารายงานน าเสนอผลงาน และการจัดนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

8. แผนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำ 

 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษานิสิตจะต้องได้รับการนิเทศ ก ากับติดตาม และ
ประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารพี่เลี้ยง โดยมีแผนการท างานร่วมกันตามกระบวนการ PDCA ดังนี้ 
 P-Planning อาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารพ่ีเลี้ยงร่วมประชุมเพ่ือวางแผนในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารการศึกษาของนิสิต (ก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์) 
 D-Doing อาจารย์นิเทศก์ออกนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา และมีการ
ประชุมสรุป รับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับผู้บริหารพ่ี
เลี้ยง และนิสิต (ระหว่างการฝึกประสบการณ์) 
 C-Checking อาจารย์นิ เทศก์ และผู้บริหารพ่ีเลี้ยงร่วมกันประเมิน และสะท้อนผลการ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาของนิสิต พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ระหว่างการฝึก
ประสบการณ์) 
 A-Acting อาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารพ่ีเลี้ยงร่วมกันพิจารณาเพ่ือปรับปรุง แก้ไขการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาของนิสิต (หลังการฝึกประสบการณ์) 
  
 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดแผนการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ระยะเวลำ รำยละเอียด 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรพ่ีเลี้ยง นิสิต อำจำรย์นิเทศก ์

ก่อนออกฝกึปฏิบัติการ
วิชาชีพการบริหาร

การศกึษา 

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา 

 

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา 

1. เข้ารับการปฐมนเิทศนิสติ
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา 
2. รายงานตัวต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา/ผู้บริหารใน
หน่วยงานทางการศึกษา 
3. พบผู้บริหารพีเ่ลี้ยง และ
รับมอบหมายงาน 

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนสิิต
ฝึกการปฏิบัติการวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา 



6 
 

ระยะเวลำ รำยละเอียด 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรพ่ีเลี้ยง นิสิต อำจำรย์นิเทศก ์

ระหว่างฝกึปฏิบัติการ
วิชาชีพการบริหาร

การศกึษา 

ดูแล ติดตาม ให้ข้อแนะน า ให้
ค าปรึกษา การฝกึประสบการณ์
วิชาชีพในสถานศกึษา และเขต
พื้นทีก่ารศกึษา และมกีารประชุม
สรุป รับฟังความคดิเห็น และ
แลกเปลี่ยนประสบการณก์ารฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ดูแล ติดตาม ให้ข้อแนะน า ให้
ค าปรึกษา การฝกึประสบการณ์
วิชาชีพในสถานศกึษา และเขต
พื้นทีก่ารศกึษา และมกีารประชุม
สรุป รับฟังความคดิเห็น และ
แลกเปลี่ยนประสบการณก์ารฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศกึษา 

ออกนเิทศติดตามการฝกึประสบการณ์
วิชาชีพในสถานศกึษา และเขตพืน้ที่
การศกึษา และมกีารประชุมสรุป รับฟัง
ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การฝกึประสบการณว์ิชาชีพ
ร่วมกับผู้บริหารพีเ่ลี้ยง และนิสิต  

หลังฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพการบริหาร

การศกึษา 

ติดตามและประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศกึษา 

ติดตามและประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศกึษา 

จัดส่งเอกสารรายงานผลการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศกึษา 

ร่วมกับผู้บริหารพีเ่ลี้ยง ตดิตาม
และประเมิน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ 
 

 
9. กระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
 9.1  ก่อนการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
      นิสิตศึกษาเอกสารและค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ ภาวะผู้น าทางวิชาการ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา สรุปเป็น
วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาโดยจัดท ารูปเล่มรายงานการศึกษาประกอบด้วยปกเนื้อหา และ
อ้างอิง จ านวน 5 - 10 หน้า 
 9.2 ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
      1) นิสิต เรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระหว่างนิสิต ร่วมกับผู้บริหารพ่ี
เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างนิสิตด้วยกัน โดยใช้กระบวนการที่หลากหลายในการด าเนินกิจกรรม เช่น 
การสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานและการน าเสนอผลงาน เป็นต้น 
      2) ประเมินผล ก่อนการฝึก ระหว่างการฝึก และสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 9.3  หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
      มีการติดตามผลการปฏิบัติงานจากสถานศึกษา โดยการสนับสนุนจากวิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
10. สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ 
 1. คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
 2. ใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม  
 3. สื่อเทคโนโลยี  
 4. สถานที่ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา  
 5. บุคคลต้นแบบกรณีศึกษา หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  
 6. ศูนย์การเรียนรู้/สื่อออนไลน์ 

11. ผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติกำรวิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  
    งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
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12. ผู้ประสำนงำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ส ำนักงำน โทรสำร โทรศัพท์มือถือ 

ผศ. ดร.ธิดาวัลย ์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 054–466666 ต่อ 1386 

054 – 466691 

084-8088714 
ดร.วสันต์  สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี 054–466666 ต่อ 1379 087-3037204 
นางศศิธร  เทพรังสาร นักวิชาการศึกษา 054-466666 ต่อ 1376 081-5302890 
นางสรญา จรัสโสภาสิทธิ ์ นักวิชาการศึกษา  054-466666 ต่อ 1375 081-9606587 
นางสาววราภรณ์ สังวาลย ์ นักวิชาการศึกษา 054–466666 ต่อ 1370 091-843-8684 
นายธนพล เชื้อเมืองพาน นักวิชาการศึกษา 054–466666 ต่อ 1370 099-968-0267 
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รำยวิชำปฏิบัติวิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
 

1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 ค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชา 176731 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง) 
   การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
การฝึกการบริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป 
 
หลักสูตรการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชา 176831 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง)  
  การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
การฝึกการบริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป 
 
2. รำยละเอียดรำยวิชำปฏิบัติวิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
 

รำยละเอียดของรำยวิชำ จ ำนวนชั่วโมง 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 คุณลักษณะ ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่พึงประสงค์ 10 ชั่วโมง 
 1.1 การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 2 
 1.2 การสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิของผู้บริหารสถานศึกษา 1 
 1.3 การพัฒนาเจตคติ ค่านิยม การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 1 
 1.4 การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1 
 1.5 วินัย การรักษาวินัย และกระบวนการด าเนินการทางวินัย 1 
 1.6 การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างสุนทรียภาพ 1 
 1.7 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (คิด/ฟัง/พูด) 1 
 1.8 การพัฒนาสุขภาพจิต 1 
 1.9 การพัฒนาสุขภาพกาย 1 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 14 ชั่วโมง 
 2.1 ผู้น าทางวิชาการและการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ 

2 

 2.2 ปรัชญาการศึกษาของชาติและหลักการจัดการเรียนรู้ 1 
 2.3 การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 1 
 2.4 การวัดผลและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 1 
 2.5 การนิเทศการศึกษา 1 
 2.6 การจัดระบบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1 
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รำยละเอียดของรำยวิชำ จ ำนวนชั่วโมง 
 2.7 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 1 
 2.8 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1 
 2.9 การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 1 
 2.10 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 1 
 2.11 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ 66 ชั่วโมง 
 3.1 นโยบายภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 

6 

 3.2 การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ 6 
 3.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 6 
 3.4 การบริหารวิชาการ 6 
 3.5 การบริหารงานบุคคล 6 
 3.6 การบริหารงบประมาณ 6 
 3.7 การบริหารทั่วไป 6 
 3.8 การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 6 
 3.9 การบริหารจัดการระบบภาคีเครือข่ายการ พัฒนาสถานศึกษา 6 
 3.10 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการสถานศึกษา   6 
 3.11 การวิเคราะห์กฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา และการศึกษาดูงาน 

6 

รวมทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง 
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3. ปฏิทินปฏิบัติวิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
 

กิจกรรม แผนกำรศึกษำ ระยะเวลำ 
ประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหาร ผู้บริหารพ่ีเลี้ยง นิสิต
ปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 

แบบ 2.1 
มิถุนายน-กรกฎาคม 

แผน ก แบบ ก2 
แผน ข ตุลาคม-พฤศจิกายน 

ประชุมสัมมนานิสิตปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา 

แบบ 2.1 
มิถุนายน-กรกฎาคม 

แผน ก แบบ ก2 
แผน ข ตุลาคม-พฤศจิกายน 

นิสิตคัดเลือกโรงเรียนปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา 

แบบ 2.1 
มิถุนายน-กรกฎาคม 

แผน ก แบบ ก2 
แผน ข ตุลาคม-พฤศจิกายน 

จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตไปยังสถานศึกษา แบบ 2.1 
มิถุนายน-กรกฎาคม 

แผน ก แบบ ก2 
แผน ข ตุลาคม-พฤศจิกายน 

 
นิสิตรายงานตัวเข้าปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา 

แบบ 2.1 
กรกฎาคม 

แผน ก แบบ ก2 
แผน ข ธันวาคม 

นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา แบบ 2.1 
กรกฎาคม-กันยายน 

แผน ก แบบ ก2 
แผน ข ธันวาคม -มกราคม 

สิ้นสุดนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา 

แบบ 2.1 
30 กันยายน 

แผน ก แบบ ก2 
แผน ข 31 มกราคม 

ส่ งผลงานปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา และแบบประเมินทั้งหมด 

แบบ 2.1 
ถึง 15 ตุลาคม 

แผน ก แบบ ก2 
แผน ข ถึง 31 มกราคม 

ตัดสินผลปฏิบัติ การวิชาชีพการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา 

แบบ 2.1 
พฤศจิกายน 

แผน ก แบบ ก2 
แผน ข กุมภาพันธ์ 
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4. กระบวนกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำปฏิบัติกำรวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

  รายวิชา 176731 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา และรายวิชา 176831 
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ก าหนดให้มีกระบวนการวัดและประเมินผล รวมทั้งเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้ 
 

รำยละเอียด คะแนน ผู้ให้คะแนน 
ปผ.1 แบบประเมินรายงานการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในประเด็นคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ พึง
ประสงค ์

10% อาจารย์นิเทศก์ 

ปผ.2 แบบประเมินการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา (หน่วยการเรียนรู้) 

20% อาจารย์นิเทศก์/ 
ผู้บริหารพ่ีเลี้ยง 

ปผ.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษา 

20% อาจารย์นิเทศก์/ 
ผู้บริหารพ่ีเลี้ยง 

ปผ. 4 แบบประเมินรายงานการการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษา 

20% อาจารย์นิเทศก์/ 
ผู้บริหารพ่ีเลี้ยง 

ปผ.5 แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 10% อาจารย์นิเทศก์/ 
ผู้บริหารพ่ีเลี้ยง 

ปผ.6 แบบประเมินการมีส่วนร่วมการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาในในสถานศึกษา 

10% อาจารย์นิเทศก์/ 
ผู้บริหารพ่ีเลี้ยง 

ปผ.7 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมน าเสนอผลงานและ
นิทรรศการการฝึกประสบการณ์ฯ 

10% อาจารย์นิเทศก์ 

รวมทั้งสิ้น   100% 

 
สรุปสัดส่วนในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 1. ผู้บริหารพ่ีเลี้ยง 40 % 
 2. อาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย  60 % 
                          รวม   100 % 

 
หมำยเหตุ  การคิดค่าระดับคะแนนใช้วิธีแบบอิงเกณฑ ์และต้องได้รับการประเมินจากทุกฝ่าย 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 

คะแนน ผลการตัดสิน 
70-100 
0-69 

S 
U 
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5. บทบำทและหน้ำที่หน่วยงำนและบุคลำกรเกี่ยวกับรำยวิชำปฏิบัติกำรวิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำ 
 
 1. ผู้บริหารพ่ีเลี้ยง ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน านิสิตในทุกๆ ด้านเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษาของนิสิต ทั้งด้านความรู้ เทคนิควิธี และคุณลักษณะของผู้บริหาร ประเมินนิสิตปฏิบติ
การวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ประเมินนิสิต ตามแบบประเมินต่างๆ 
 3. บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนฝึกปฎิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
  1. ปฐมนิเทศนิสิต  
  2. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฝึกประสบการณ์แก่นิสิต 
  3. ดูแลและให้ค าแนะน านิสิตให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสม 
  4. ให้ข้อเสนอแนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและมหาวิทยาลัย 
  5. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และให้ข้อเสนอแนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต
และมหาวิทยาลัย  
  6. ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน 
  7. ส่งแบบประเมินนิสิตทั้งหมดมายัง งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษาวิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
6. ระเบียบและข้อปฏิบัติในระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรวิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
     ในระหว่างที่นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา นิสิตต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือให้นิสิตสามารถปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ คู่มือฉบับนี้จึงได้ก าหนดแนวทางที่นิสิตต้องปฏิบัติ ทั้งในด้าน
การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ส่วนระเบียบและข้อปฏิบัติอ่ืนที่ไม่ได้กล่าวไว้ในคู่มือเล่มนี้  ให้นิสิตปฏิบัติ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     6.1 ระเบียบการลา 
   การลากิจ ลาป่วย ในกรณีที่นิสิตมีความจ าเป็นต้องหยุดปฏิบัติการสอนให้นิสิตลากิจ หรือลา
ป่วยแล้วแต่กรณีโดย โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1) การลากิจ นิสิตต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ และต้องได้รับอนุญาตก่อน           
จึงสามารถหยุดปฏิบัติการสอนได้ 
   2) การลาป่วย  นิสิตต้องแจ้งสถานศึกษาให้ทราบในวันแรกของการลาป่วย และต้องส่งใบลา
ย้อนหลังในวันแรกที่กลับมาปฏิบัติงานหลังป่วย กรณีลาป่วยตั้งแต่ 3 วันท าการขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
แนบมาด้วย 
   3) การส่งใบลา นิสิตต้องส่งใบลาที่สถานศึกษา โดยยื่นผ่านครูพ่ีเลี้ยงขึ้นไปตามล าดับ เมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วให้ถ่ายส าเนาแจ้งอาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย   
   4)  ในกรณีที่มีการลา นิสิตต้องแจ้งอาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัย  ล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 วันท าการในกรณีการลากิจ และในกรณีของการลาป่วยให้นิสิตแจ้งอาจารย์นิเทศประจ ามหาวิทยาลัย ในวัน
แรกท่ีลาป่วย  
หมายเหตุ     1. กรณีที่นิสิตหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ และมิได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ จะถือว่าขาด                  
การปฏิบัติการสอนโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งจะมีผลต่อการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
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        2. ในกรณีที่นิสิตลากิจหรือลาป่วย ต้องฝึกปฏิบัติการสอนชดเชยให้ครบ 360 ชั่วโมง/
ภาคเรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
        3. การลากิจ อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน หากลาเกินกว่าที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะมีผลต่อการประเมินผลการเรียน 
        4. การลาป่วย อนุญาตให้ลาได้กรณีท่ีมีใบรับรองแพทย์เท่านั้น   
  6.2 การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา  
        1) ในการออกนอกสถานศึกษาที่นอกเหนือจาก การลากิจ ลาป่วย และลากลับคณะ/
วิทยาลัย        ในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน นิสิตต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษานั้น 
        2) ในการขอกลับวิทยาลัยการศึกษา นิสิตที่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากวิทยาลัย
การศึกษา เพ่ือร่วมกิจกรรมที่ก าหนด ให้ประธานนิสิตของแต่ละโรงเรียน แสดงหนังสือจากทางคณะ/วิทยาลัย 
และแจ้งให้สถานศึกษาทราบทุกครั้ง 
 
7. แนวปฏิบัติส ำหรับกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

1. นิสิตจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามหลักสูตรก าหนด (ถ้าผู้ใดปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ให้ถือว่า
การศึกษายังไม่สมบูรณ์) 

2. นิสิตจะต้องปฏิบัติตามปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเคร่งครัด (เข้าร่วมกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศ การประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนด) 

3. นิสิตจะต้องมีความสนใจ ตั้งใจปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4. นิสิตจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรู้ 

สร้างเสริมประสบการณ์แก่ตนเอง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
5. ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตจะต้องประพฤติตนตามระเบียบวินัย และปฏิบัติงานตาม

ข้อก าหนดทุกประการหากฝ่าฝืนอาจารย์นิเทศก์หรือผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจ าหน่วยงาน
อาจพิจารณาส่งตัวกลับ 

6. นิสิตจะต้องบันทึกเวลาการปฏิบัติงานทุกวัน (เวลามา – เวลากลับ) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และ/หรือ
ปฏิบัติตามระเบียบการลงเวลาปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานก าหนด 

7. นิสิตจะต้องบันทึกการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวัน และให้ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจ า
หน่วยงานตรวจและลงนามรับรอง และน าส่งอาจารย์นิเทศตามที่นัดหมาย 

8. การขออนุญาตหยุดงานในทุกกรณี (ลากิจส่วนตัว ลาป่วย) จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพประจ าหน่วยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง 

9. นิสิตต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
10. นิสิตจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงามในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน ใช้ภาษาสุภาพ 

กิริยามารยาทเรียบร้อย และวางตนให้เหมาะสมกับการเป็นนิสิตนักศึกษา  
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ห้ามนิสิตกระท าการต่อไปนี้ 
 - ก่อการทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายผู้อ่ืน หรือยุยงให้เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรง หรือก่อให้เกิดความ
แตกแยกความสามัคคีของนักศึกษาหรือส่วนรวม 
 - ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชกทรัพย์  
 - เสพสุรา หรือของมึนเมา หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย 
 - ประพฤติผิดในทางชู้สาวเป็นที่เสื่อมเสียศีลธรรมอย่างร้ายแรง 
 - เล่นการพนัน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการพนันใดๆ 
 - พกพาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมาย 
 - ไม่กระท าผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าการใดๆ ที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัย 
 - นิสิตผู้ใดกระท าผิดตามที่ได้บัญญัติไว้ ให้อาจารย์นิเทศก์หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติการวิชาชีพการ
บริหารการศึกษาในสถานศึกษาประจ าหน่วยงานพิจารณาโทษ แล้วรายงานผลการพิจารณาโทษ แล้วรายงาน
ผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการฝ่ายฝึกฯ/ คณะ/มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการลงโทษ (การลงโทษให้เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2554) 
การแต่งกาย  
 นิสิตต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตาม หรือตามท่ีสถานศึกษา/หน่วยงานก าหนด  
การบันทึกการปฏิบัติงาน  
 นิสิตจะต้องบันทึกการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวัน {รายละเอียดของ   
   งานที่ปฏิบัติ/วิธีการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)}    
   และให้ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจ าหน่วยงานตรวจและลงนามรับรอง และน าส่ง   
   อาจารย์นิเทศตามที่นัดหมาย 
การปฏิบัติงาน 
 - นิสิตจะต้องบันทึกเวลาการปฏิบัติงานทุกวัน (เวลามา – เวลากลับ) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
และ/หรือปฏิบัติตามระเบียบการลงเวลาปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานก าหนด 
 - นิสิตจะต้องวางแผนการเดินทางในแต่ละวันให้สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่
หน่วยงานก าหนด และสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อถึงเวลาเริ่มปฏิบัติงานประจ าวัน (การมาปฏิบัติงานสาย 2 
ครั้ง ถือเป็นการหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 1 วัน) 
 - นิสิตจะต้องมีเวลาการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาครบตามที่หลักสูตร
ก าหนด (ถ้าผู้ใดปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์) 
 ในกรณีที่นิสิตปฏิบัติงานไม่ครบตามที่ก าหนดอันเนื่องมาจากหยุด ลากิจส่วนตัว ลาป่วย หรือ อ่ืนๆ 
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาชดเชยให้ครบ 
 
8. ระเบียบปฏิบัติกำรวิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
 1. หลักการปฏิบัติตนโดยทั่วไป 
 2. การแต่งกาย 
 3. การบันทึกการปฏิบัติงาน 
 4. การลงเวลาปฏิบัติงาน 
 5. การลา 
 6. การสิ้นสุดสภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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9. บทลงโทษ 
            นิสิตที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา และไม่ปฏิบัติตามข้อ 6 7 และ
ข้อ 8 ข้างต้น หรือกระท าการใด ๆ อันจะน าความเสื่อมเสียมาสู่มหาวิทยาลัย หรืองานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการศึกษา จะได้รับการพิจารณาโทษจากคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษาดังนี้ 
             - ว่ากล่าวตักเตือน 
 - ภาคทัณฑ์  
 - เรียกตัวกลับจากการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาและถือว่าไม่ผ่านการ
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
 
10. กำรสิ้นสุดสภำพกำรปฏิบัติกำรวิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
 สถานภาพปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาจะสิ้นสุดเมื่อนิสิตมีเวลาปฏิบัติการ
วิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ตามหลักสูตรและตามที่สาขาวิชาก าหนด นอกจากนี้หน่วยงาน/    
ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจ าหน่วยงานสามารถพิจารณาให้นิสิตสิ้นสุดการปฏิบัติการวิชาชีพ
การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 กรณีที่ 1 การพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/ผู้ควบคุมการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษาประจ าหน่วยงานและสาขาวิชา ด้วยเหตุจ าเป็นด้านสุขภาพ(แสดงใบรับรองแพทย์) 
หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใด (เหตุจ าเป็นซึ่งสาขาวิชาสามารถตรวจสอบได้) การสิ้นสุดสภาพการปฏิบัติการวิชาชีพการ
บริหารการศึกษาในสถานศึกษาในกรณีนี้นักศึกษาจะต้องด าเนินการขอยกเลิกรายวิชา  (Withdraw) ที่ฝ่าย
วิชาการและงานทะเบียน 
 กรณีที่ 2 หน่วยงาน/ผู้ควบคุมการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาประจ า
หน่วยงานพิจารณาแล้วมีความเห็นว่านักศึกษาไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา หรือหากอนุญาตให้นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาต่อไปอาจน ามาซึ่ง
ความเสียหายแก่หน่วยงาน (นิสิตด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีที่ 1) 
 กรณีท่ี 3 ขาดงาน/หยุดงานติดต่อกันมากกว่า 2 วันท าการ โดยไม่แจ้งให้หน่วยงานทราบ และ/หรือ 
ไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือไม่มีเหตุผลอันควร (นิสิตด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีที่ 1) 
 กรณีที่มีข้อสงสัยอ่ืนใดเกี่ยวกับปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาให้
คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด 
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ภำคผนวก 
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กำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำนปฏิบัติกำรวิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

****************************************************** 

 การจัดท ารูปเล่มรายงานปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ให้ด าเนินการ 
เขียนตามรูปแบบ “คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 ในแต่ละบทมีเนื้อหาสาระดังนี้ 
 
 1. ประวัตินิสิต 
 2. บันทึกการนัดหมายกับอาจารย์นิเทศก์และผู้บริหารพี่เลี้ยง 
 3. แบบบันทึกปฏิบัติงานประจ าวัน 
 4. แบบบันทึกการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาทุกหน่วยการเรียนรู้ 
 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการน าเสนอ และจัดนิทรรศการ การปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา 
 6. แบบลงเวลาปฏิบัติงาน 

6. ภาพกิจกรรมที่นิสิตมีส่วนร่วม 
 

หมำยเหตุ ปผ.1 ปผ.2 ปผ.3 ปผ.4 ปผ5 ปผ.6 และปผ.7 ให้สถานศึกษา และอาจารย์นิเทศก์ ไม่เปิดเผยต่อ
นิสิต และขอความกรุณาน าส่งงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยตรง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

  



18 
 

ประวัตินิสิต 

วิทยำลัยกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ 
 

            
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)                             
รหัสประจ าตัวนิสิต       ปร.ด. /กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
อาจารย์นิเทศก์ วิทยาลัยการศึกษา   1.                   
     2.        
 
ผู้บริหารพ่ีเลี้ยง    1.            
     2.                            
ชื่อ-ที่อยู่ โรงเรียนฝึกประสบการณ์                             
                                       
โทรศัพท ์   โทรสาร                       เว็บไซด์                    
ที่อยู่ ขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                             
                                       
โทรศัพท ์   โทรสาร                       อีเมล์                    
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน     ความสัมพันธ์กับนิสิตคือ   
ที่อยู่                               
                                         
โทรศัพท ์   โทรสาร                       อีเมล์                    
 
ให้นิสิตเขียนข้อความแนะน าตัวเอง พอสังเขป 
              
              
              
              
              
                           
              
              
              
              
                           
              
              
              
              
                           
                          

 
  

 

รูปถ่าย 



19 
 

บันทึกกำรนัดหมำยกับอำจำรย์นิเทศก์และผู้บริหำรพี่เลี้ยง 
 

วันที่/เวลำ เรื่อง 
ลงนำมอำจำรย์นิเทศก์/

ผู้บริหำรพี่เลี้ยง 
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แบบบันทึกปฏิบัติงำนประจ ำวัน 

 

วันที่............เดือน............................ พ.ศ. .............. 
 
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. ปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ท่ีพบในวันนี้ 
............................................................................................................................................................ ..................  
............................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 
 
3. แนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นตำมข้อ 2   
........................................................ ...................................................................................................................... 
………………….........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ...................................................................................................................  
 
4.  สิ่งที่ประทับใจ หรือน่ำสนใจในวันนี้  
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ลงชื่อ.....................................................    ลงชื่อ........................................................... 
(.............................................................)       (..................................................................) 
                  นิสิต                   ผู้บริหารพ่ีเลี้ยง 
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แบบประเมินรำยงำนกำรศึกษำสมรรถนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ในประเด็นคุณลักษณะผู้บริหำรสถำนศึกษำที่พึงประสงค์ 
 

 
 
ที ่

 
 

ชื่อ สกุล 

รายการประเมิน 
ความ

ครอบคลุม
เนื้อหา 

ความชัดเจน
สมบูรณ์ของ

เนื้อหา 

รูปแบบการ
น าเสนอ 

การประยุกต์
สู่การปฏิบัติ 

รวม 

10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 40 คะแนน 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
หมำยเหตุ  35-40 = ดีมาก 
  30-34 = ดี 
  25-29 = พอใช้ 
  20-24 = ปรับปรุง 

 
 
 
 

 ลงชื่อ               อาจารย์นิเทศก์ 
           (...........................................................) 
                        ............/........................./.............  
  

ปผ.1 
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แบบประเมินกำรปฏิบัติกำรวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ ............................................ 
เรื่อง .................................................................................................................. 

 
 
 
ที ่

 
 

ชื่อ สกุล 

รายการประเมิน 
ความ

ครอบคลุม
เนื้อหา 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

รูปแบบการ
น าเสนอ 

การประยุกต์
สู่การปฏิบัติ 

รวม 

10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 40 คะแนน 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
หมำยเหตุ  35-40 = ดีมาก 
  30-34 = ดี 
  25-29 = พอใช้ 
  20-24 = ปรับปรุง 
 
 
 
 
        ลงชื่อ                  อาจารย์นิเทศก์/ผู้บริหารพี่เลี้ยง 
                (...........................................................) 
                   ............/........................./.............  
 

ปผ.2 
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แบบประเมินพฤติกรรม 

กำรปฏิบัติกำรวิชำชีพชีพบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
 

ขนาดสถานศึกษา   เล็ก    กลาง   ใหญ่    ใหญ่พิเศษ 
ชื่อสถานศึกษา....................................................................................................................................... 
ชื่อนิสิต ..................................................................................รหัส............................. ............................ 
ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ .................................................................................................... ......... 
โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่นิสิตแสดงออก/ปรากฏเด่นชัดที่สุด 
 

 
ที ่

 
รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
1 ความรับผิดชอบ      
2 ความมีน้ าใจต่อบุคคลอ่ืน      
3 ความมีมนุษยสัมพันธ์      
4 การให้ความร่วมมือ      
5 การรับฟังความคิดเห็น      
6 การการแสดงออก      
7 การสร้างสรรค์      
8 การบริหารเวลา      
9 การควบคุมอารมณ์      
10 การเป็นผู้น าทางวิชาการ      
11 ความเข้าใจในปรัชญาการศึกษา      
12 ความสามารถในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา      
13 ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ      
14 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี      
15 ความสามารถในการใช้ข้อมูลวิจัยเพื่อพัฒนา

การศึกษา 
     

16 ความสามารถในการสื่อสาร      
17 ความสามารถวิเคราะห์นโยบายและภารกิจของ

สถานศึกษา 
     

18 ความสามารถในการเรียนรู้การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

     

ปผ.3 
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ที ่

 
รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
19 ความสามารถในการเรียนรู้การบริหารจัดการ

ภาคเครือข่ายการพัฒนาสถานศึกษา 
     

20 การใช้หลักเกณฑ์ กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

     

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
 
หมายเหตุ 
 90-100 = ดีมาก                   
 80-89 = ดี 
 70-79 = ปานกลาง              
 60-69 = พอใช้                 . 
 50-59 = ปรับปรุง  
 
 
    
        ลงชื่อ                  อาจารย์นิเทศก์/ผู้บริหารพี่เลี้ยง 
                (...........................................................) 
                   ............/........................./.............  
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แบบประเมินรำยงำน 
กำรปฏิบัติกำรวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

 
ชื่อสถานศึกษา......................................................................................................................... ........................... 
ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ .......................................................................................................................... 
โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่นิสิตแสดงออก/ปรากฏเด่นชัดที่สุด 
 

 
 
 

ที ่

 
 
 

ชื่อ สกุล 

รายการประเมิน 

ความ
ครอบคลุม

เนื้อหา 

ความคิด
สร้างสรรค ์

รูปแบบ
การ

น าเสนอ 

การ
ประยุกต์
สู่การ
ปฏิบัติ 

รวม 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

40 
คะแนน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
 หมำยเหตุ  35-40 = ดีมาก 
   30-34 = ดี 
   25-29 = พอใช้ 
   20-24 = ปรับปรุง 
 
 
       ลงชื่อ             อาจารย์นิเทศก์/ผู้บริหารพี่เลี้ยง 
                     (...........................................................) 
                         ............/........................./.............  

ปผ.4 
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แบบประเมินคุณลักษณะควำมเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 
ชื่อนิสิต ...........................................................................รหสั.................................... ............... 
 
โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่นิสิตแสดงออก/ปรากฏเด่นชัดที่สุด 
 

 
ที ่

 
รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมคิดเห็น 
มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

1 สามารถน าความรู้ ความเข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารการศึกษา 

     

2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์
ความรู้ในการบริหารจัดการการศึกษา 

     

3 สามารถก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
การศึกษา 

     

4 สามารถจดัองค์กร โครงสร้างการบริหารและ
ก าหนดภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้เหมาะสม 

     

5 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท านโยบาย
การศึกษา 

     

6 สามารถก าหนดนโยบาย วางแผนการ
ด าเนินงานและประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา 

     

7 สามารถจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่
มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการศึกษา สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

     

8 สามารถน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ 

     

9 สามารถติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

     

10 สามารถบริหารจัดการการเรียนรู้       

ปผ.5 
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ที ่

 
รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมคิดเห็น 
มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

11 สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      
12 สามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา      
13 สามารถส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ 
     

14 สามารถจัดระบบงานสารบรรณ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

15 สามารถบริหารจัดการงบประมาณอย่างถูกต้อง
และเป็นระบบ 

     

16 สามารถวางระบบการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

17 สามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ        
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

     

18 สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามา
ปฏิบัติงาน 

     

19 สามารถจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่      
ที่รับผิดชอบ 

     

20 สามารถพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษา
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

21 สามารถเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครู
และบุคลากรในสถานศึกษา 

     

22 สามารถให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา        
การท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

     

23 สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรม        
การพัฒนาผู้เรียน 

     

24 สามารถบริหารจัดการให้เกิดงานบริการผู้เรียน      
25 สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษ         

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
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ที ่

 
รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมคิดเห็น 
มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

26 สามารถส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

     

27 สามารถจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ            
ของสถานศึกษา 

     

28 สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

29 สามารถจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอก 

     

30 สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาและ การปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 

     

31 สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือน ามาปรับปรุงการบริหารจัดการ 

     

32 สามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา    

     

33 สามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้เรียน 
คร ู และบุคลากรในสถานศึกษา 

     

34 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของ
สถานศึกษาไปสู่ชุมชน 

     

35 สามารถใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ์ 

     

36 สามารถสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน โดยมีเป้าหมายในการเข้าไป
ช่วยเหลือชุมชน และเปิดโอกาส ให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วม 

     

37 สามารถระดมทรัพยากร และ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ที ่

 
รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมคิดเห็น 
มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

38 เป็นผู้น าเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี 

     

39 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา 

     

40 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงาน มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่เหมาะสม 

     

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………..............………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..............………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..............………………………… 
 
หมำยเหตุ 
 
 90-100 = ดีมาก                   
 80-89 = ดี    
 70-79 = ปานกลาง         
 60-69 = พอใช้              
 50-59 = ปรับปรุง  
 
 
 

                                 ลงชื่อ                                            อาจารย์นิเทศก์/ผู้บริหารพี่เลี้ยง 
                    (...........................................................) 
                                 ............/........................./............. 
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แบบประเมินกำรมีส่วนร่วม 

กำรปฏิบัติกำรวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
 

 
ที ่

 
ชื่อ สกุล 

รำยกำรประเมิน 
หน่วยกำร
เรียนรู้ที่ 1 

หน่วยกำร
เรียนรู้ที่ 2 

หน่วยกำร
เรียนรู้ที่ 3 

รวม 

10 คะแนน 10 คะแนน 20 คะแนน 40 คะแนน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
หมำยเหตุ  35-40 = ดีมาก 
  30-34 = ดี 
  25-29 = พอใช้ 
  20-24 = ปรับปรุง 
 
 
 
 
                          ลงชื่อ             อาจารย์นิเทศก์/ผู้บริหารพี่เลี้ยง 
                      (........................................................) 
                       ............/........................./.............  
 
 

ปผ.6 
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แบบประเมินกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมน ำเสนอผลงำน  
และนิทรรศกำรกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพฯ 

 
โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่นิสิตแสดงออก/ปรากฏเด่นชัดที่สุด 
 

 
 
ที ่

 
 

ชื่อ สกุล 

รำยกำรประเมิน 

ควำม
ตั้งใจ 

กำรเสนอ
ควำม
คิดเห็น 

ควำม
ร่วมมือ 

ควำม 
ส ำเร็จของ

งำน 
รวม 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

40 
คะแนน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       

  
หมำยเหตุ  35-40 = ดีมาก 
  30-34 = ดี 
  25-29 = พอใช้ 
  20-24 = ปรับปรุง 
 
                ลงชื่อ            อาจารย์นิเทศก์ 
        (...........................................................) 
                 ............/........................./.............   

ปผ.7 
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กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกำรน ำเสนอผลงำน และจัดนิทรรศกำร 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

 
ชื่อนิสิต ................................................................................รหัส......................................... ...... 
 
สิ่งท่ีได้รับจำกกำรน ำเสนอผลงำน และจัดนิทรรศกำรกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพฯ (รูปแบบ/ความ
น่าสนใจ/ประทับใจ/องค์ความรู้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรในสถำนศึกษำ 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………..........………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  ลงชื่อ            อาจารย์นิเทศก์ 
   (...........................................................) 
      ............/........................./.............  
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แบบนิเทศ ติดตำม กำรปฏิบัติกำรวิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
(ส ำหรับอำจำรย์นิเทศก์) 

 
ค ำ ชี้ แ จ ง   ก า รนิ เ ทศ  ติ ด ต าม กา รปฏิ บั ติ ก า ร วิ ช า ชี พ ก า ร บ ริ ห า ร ก า รศึ กษ า ในสถานศึ กษ า 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามการด าเนินงานของนิสิตที่เข้าฝึกยังสถานศึกษา 
 
ชื่อนิสิต ................................................................................รหัส.................................... .................................... 
การปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา................................................. 

*********************************************** 

1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….........................................................................................................................……. 
2. การส่งเสริม สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………........................................................................................................................ …………… 
3. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….........................................................................…................................................….. 
4. ปัญหาในการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. การติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษารายบุคคล 
  5.1 การฝึกประสบการณ์เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………......................................................................................................................……… 

5.2 ความมุ่งม่ันตั้งใจ และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………............................................................................................................................. ............………….. 

5.3 พฤติกรรม/ บุคลิกภาพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………............................................................................................................................. ............………………. 



34 
 

5.4 ความก้าวหน้าของรายงานการการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………............................................................................................................................. ............………………. 
 

5.5 ปัญหา/อุปสรรคของการฝึกประสบการณว์ิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………............................................................................................................................. ............………………. 
 

 
  ลงชื่อ            อาจารย์นิเทศก์ 
   (...........................................................) 
      ............/........................./.............  
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ชื่อสถำนศึกษำ ................................................................................................................................ 
ที่ตั้ง ................................................................................................................................................. 
 

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-นำมสกุล เวลำมำ ลงช่ือ เวลำกลับ ลงช่ือ 
ลำยเซ็น 

ผู้บริหำรพี่เลี้ยง 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ................................................ 
(..........................................................) 

นิสิต 
 (..................................................................) 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

  

แบบลงเวลำปฏิบัตงิำนส ำหรับนิสิตปฏิบัติกำรวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
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งานฝึกประสบการณวิ์ชาชีพทางการศึกษา 

วิทยาลยัการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 

 โทร. 093-132-7121, 054-466-666 ต่อ 1370, 1376 


