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ชื่อ – ชื่อสกุล ................................................. รหัสนักศึกษา ...........................
พื้นที่ .............................................................. รุน ............................................
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คูมือและสมุดบันทึก
การฝกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการบริหารการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
เลขที่ 96 หมู 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
73170 โทร 02-8894588

หนาที่ 2
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หนาที่ 3

คํานํา
วิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูงประเภทหนึ่งเชนเดียวกับวิชาชีพชั้นสูงอื่น เชน วิชาชีพแพทย
วิชาชีพวิศวกร วิชาชีพสถาปนิก วิชาชีพทนายความ วิชาชีพพยาบาล และวิชาชีพสัตวแพทย เปนตน ซึ่งจะตอง
ประกอบวิชาชีพเพื่อบริการตอสาธารณชนตามบริบทของวิชาชีพนั้น ๆ และยังมีบทบาทสําคัญตอสังคมและความ
เจริญกาวหนาของประเทศ กลาวคือ 1) สรางพลเมืองดีของประเทศ โดยการใหการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะทําให
ประชาชนเปนพลเมืองดีและมีทักษะตามที่ประเทศชาติตองการ 2) พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนองตอบการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ 3) สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติจากคนรุนหนึ่งไป
อีกรุนหนึ่งใหมีการรักษาความเปนชาติไวอยางมั่นคงยาวนาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 จึงกําหนดแนวทางใน
การดํ า เนิ น งานกํ า กั บ ดูแ ลและพั ฒ นาวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา โดยกํ า หนดให มี อ งคก รวิ ช าชี พ ครู ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา และผูบ ริห ารการศึก ษา มีอํานาจหนา ที่กํา หนดมาตรฐานวิช าชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุ ญาต
ประกอบวิช าชี พ กํ า กับ ดูแ ลใหมี ก ารปฏิบั ติตามมาตรฐานวิช าชีพ และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ รวมทั้ ง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา
กําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม ประกอบดวย 1) วิชาชีพครู 2) วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
3) วิชาชีพผูบริหารการศึกษา และ 4) วิชาชีพควบคุมอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรดังกลาวในสถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีความเขมงวดในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู ประสบการณ
และจรรยาบรรณตามขอกําหนดที่องคกรทางวิชาชีพกําหนดไว
คูมือและสมุดบันทึกการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูเกี่ยวของในการดําเนินการ
พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิช าชีพ เพื่ อใหเปนมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกํา หนดไว ในนามของวิทยาลั ยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ตองขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรทุกทานที่ทําให
การจั ดทํ า คูมื อและสมุด บัน ทึ กนี้สํา เร็จ ลุล วงไปดว ยดี และหวั งว า เอกสารนี้จ ะเปน ประโยชน ตอ การพัฒ นา
มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาตอไป

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 4

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
1.1 คําอธิบายรายวิชา
1.2 หลักการ
1.3 จุดประสงค
1.4 มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา
1.4.1 มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
1.4.1.1 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
1.4.1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.4.2 มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
1.4.2.1 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
1.4.1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.4.3 จรรยาบรรณของวิชาชีพ
1. จรรยาบรรณตอตนเอง
2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณตอผูรบั บริการ
4. จรรยาบรรณตอผูรว มประกอบวิชาชีพ
5. จรรยาบรรณตอสังคม
1.5 แผนการเรียนการสอน
สวนที่ 2 แนวปฏิบัติในการดําเนินการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
2.1 ขั้นตอนการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
2.2 ระยะเวลาในการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษา
และสถานศึกษา
2.3 เกณฑการปฏิบัติตนสําหรับการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาและสถานศึกษา

หนา
3
4
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
12
12
13
13

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

สารบัญ (ตอ)
หนา
2.4 บทบาทและหนาที่ของผูเกี่ยวของ
14
2.4.1 ผูฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
14
2.4.2 ผูบริหารพี่เลี้ยง
14
2.4.3 อาจารยนิเทศก
15
2.5 ขอบขายภาระงานการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
15
1. การบริหารงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
16
2. การบริหารงานตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ
16
3. งานอื่น ๆ
16
4. การบริหารงานทั่วไป
17
2.6 หลักฐานประกอบการนําเสนอรายงานผลการศึกษาภาคสนาม
17
สวนที่ 3 การประเมินผล
18
3.1 สัดสวนคะแนนการประเมินผล
18
3.2 เกณฑการตัดสินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
19
ภาคผนวก
20
ภาคผนวก ก สมุดบันทึกการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
21
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่ทําการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
23
ตอนที่ 2 ปฏิทินฝกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษาหรือหนวยงานการศึกษา
25
ตอนที่ 3 แบบบันทึกขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษา
28
ตอนที่ 4 แบบบันทึกการนิเทศ
33
ตอนที่ 5 รายงานการศึกษาการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหนวยงาน 37
การศึกษาและสถานศึกษา
ตอนที่ 6 สรุปผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา โดยนักศึกษา
62
ภาคผนวก ข แบบเสนอโครงการ
68
ภาคผนวก ค แบบประเมินผลการปฏิบัติงานการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาของ
70
นักศึกษา สําหรับผูบริหารพี่เลีย้ ง และอาจารยนิเทศ
ภาคผนวก ง แบบประเมินการเขารวมสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
81
การศึกษา สําหรับอาจารยนิเทศ
ภาคผนวก จ แบบประเมินการจัดนิทรรศการการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการ
83
บริหารการศึกษา สําหรับอาจารยนิเทศ
ภาคผนวก ฉ แบบประเมินรายงานการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
85
สําหรับอาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา

หนาที่ 5
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หนาที่ 6

สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก ช แบบประเมินการปฏิบัติตนในระหวางการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
การบริหารการศึกษาสําหรับผูบริหารพี่เลี้ยงหนวยงานการศึกษาและ
ผูบริหารพี่เลี้ยงสถานศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม

หนา
88

93
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หนาที่ 7

สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
วิ ช าชี พ ผูบ ริห ารสถานศึก ษาและวิช าชีพ ผูบ ริ หารการศึก ษาเปนวิช าชีพ ชั้ น สูง การจัด การเรีย นการสอน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา จะตองมีการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติ
ตาม มาตรฐานความรู มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพตามขอบังคับของคุรุสภา เพื่อใหได
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
1.1 คําอธิบายรายวิชา
RED 6107 ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 3(90)
(Professional Educational Administration Practicum)
การสรางประสบการณดวยการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา โดยการทํางานประสานสัมพันธ
กับสถาบันการศึกษาตาง ๆ หรือหนวยงานอื่นที่สนใจทางการศึกษาเปนพิเศษ การนิเทศการสอนรวมทั้งการแกปญหา
ขององคกรทางการศึกษา การวางแผน การประเมินผล การตัดสินใจ และกิจกรรมการบริหารอื่น ๆ ตามที่อาจารย
ผูสอนกําหนด และมีการศึกษานอกสถานที่โดยมีการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาไมนอยกวา 90 ชั่วโมง
Practicum in professional educational administration in educational institution and
educational organization by enable the experience in academic administration, personnel
administration, budget administration, general administration, supervision, problem solving,
planning, measurement, decision making, quality assurance, moral and ethic development,
educational administration ethic, with professional practice of not less than 90 hours.
1.2 หลักการ
1.2.1 เปนการศึกษาภาคปฏิบัติโดยนําความรูความเขาใจทางนวัตกรรมการบริหารการศึกษาภาคทฤษฎีไปใช
ในสถานการณจริง
1.2.2 การฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาอยูภายใตการแนะนําและการกําหนดของอาจารยประจํา
หลักสูตร
1.2.3 การฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาเปนการจัดปฏิบัติการและประสบการณที่เปนระบบและ
กระบวนการที่ตอเนื่อง
1.2.4 เปนการฝกสถานการณผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาในสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานใหกับผูเรียน
1.2.5 เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรทางการศึกษาและหนวยงานภายนอกเพื่อ
สรางเครือขายการพัฒนาการศึกษา
1.2.6 เปนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและผูใช
บัณฑิต ใหสามารถสรางงานและสรางโอกาสในการทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
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1.3 จุดประสงค
1.3.1 เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะใหเหมาะสมกับการเปนผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา
1.3.2 เพื่อใหมีทักษะและประสบการณตรงตามความเปนผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา
1.3.3 เพื่อใหมีความรูและความเขาใจในการเปนผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาอยางแทจริง
1.4 มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา
1.4.1 มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
ตามขอบังคับคุรสุ ภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ระบุไววา มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา มีดังนี้
1.4.1.1 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือ
เทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวยมาตรฐานความรู ดังตอไปนี้
1) การพัฒนาวิชาชีพ
2) ความเปนผูนําทางวิชาการ
3) การบริหารสถานศึกษา
4) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู
5) กิจการและกิจกรรมนักเรียน
6) การประกันคุณภาพการศึกษา
7) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ประกอบดวยมาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้
1) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ
2) มีประสบการณดานการปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนงหัวหนา หมวด
หรือหัวหนาสายงาน หรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสองป
1.4.1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา ตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอ
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของผูเรียนบุคลากร และ
ชุมชน
3) มุงมั่นพัฒนาผูรว มงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ
4) พัฒนาแผนงานขององคการใหมีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง
5) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ
6) ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร
7) ดําเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ
8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
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9) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค
10) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
11) เปนผูน ําและสรางผูนําทางวิชาการในหนวยงานของตนได
12) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ
1.4.2 มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
1.4.2.1 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
ตามขอบังคับคุรสุ ภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ระบุไววา มาตรฐานความรูและ ประสบการณ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา มีดังนี้
ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือ
เทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวยมาตรฐานความรู ดังตอไปนี้
1) การพัฒนาวิชาชีพ
2) ความเปนผูนําทางวิชาการ
3) การบริหารการศึกษา
4) การสงเสริมคุณภาพการศึกษา
5) การประกันคุณภาพการศึกษา
6) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ประกอบดวยมาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้
1) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาแปดป หรือ
2) มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอ ยกวาสามป หรือ
3) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมาแลวไม
นอยกวาสามป หรือ
4) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณการบริหาร ไมต่ํากวา
หัวหนากลุม หรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวาหาป หรือ
5) มีประสบการณดานการปฏิบัติการสอน และมีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณการบริหาร
ไมต่ํากวาหัวหนากลุม หรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทา รวมกันมาแลวไมนอยกวาแปดป
1.4.2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา ตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอ
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของผูเรียน บุคลากร และ
ชุมชน
3) มุงพัฒนาผูรว มงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ
4) พัฒนาแผนงานขององคการใหมีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง
5) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ
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6) ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร
7) ดําเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ
8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
9) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค
10) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
11) เปนผูน ําและสรางผูนําทางวิชาการในหนวยงานของตนได
12) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ
1.4.3 จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ระบุไววา ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไดแก ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนี้
1. จรรยาบรรณตอตนเอง
1) ผูประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่
ดีขององคกรวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
3) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแกศิษย และ
ผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
4) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัย ที่ถูกตองดี งามแกศิษย
และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ
5) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกายวาจา และจิตใจ
6) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ
อารมณ และสังคมของศิษย และผูรับบริการ
7) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
4. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
8) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ
5. จรรยาบรรณตอสังคม
9) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนา เศรษฐกิจ
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม และยึ ดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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1.5 แผนการเรียนการสอน
รายวิชา RED 6107 ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา กําหนดแผนการเรียนการสอน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ หนวยงานการศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
1. ประชุมชี้แจงนักศึกษา เรื่องการขออนุมัติชื่อหนว ยงานการศึกษา เพื่อขอเขา ฝกปฏิบัติการวิช าชีพ การ
บริหารการศึกษา
2. ปฐมนิเทศการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
3. นักศึกษาฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ระยะที่ 1 ไมนอยกวา 45 ชั่งโมง
4. อาจารยนิเทศกออกนิเทศนักศึกษาในชวงระยะเวลาการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
5. นักศึกษาสงรายงานตามที่ไดรับมอบหมายตอผูบริหารพี่เลี้ยงในวันสุดทายของการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา
6. นักศึกษาสงรายงานตามที่ไดรับมอบหมายตออาจารยนิเทศกหลังจากสิ้นสุดการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการ
บริหารการศึกษาตามวันเวลาที่กําหนด
7. ปจฉิมนิเทศการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ระยะที่ 2 การฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ สถานศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
1. ประชุ ม ชี้แจงนั ก ศึก ษา เรื่องการขออนุมัติชื่อ สถานศึก ษา เพื่ อขอเข า ฝ กปฏิ บั ติการวิ ชาชีพ การบริห าร
การศึกษา
2. ปฐมนิเทศการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
3. นักศึกษาฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ระยะที่ 2 ไมนอยกวา 45 ชั่งโมง
4. อาจารยนิเทศกออกนิเทศนักศึกษาในชวงระยะเวลาการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
5. นักศึกษาสงรายงานตามที่ไดรับมอบหมายตอผูบริหารพี่เลี้ยงในวันสุดทายของการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา
6. นักศึกษาสงรายงานตามที่ไดรับมอบหมายตออาจารยนิเทศกหลังจากสิ้นสุดการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการ
บริหารการศึกษาตามวัน เวลาที่กําหนด
7. ปจฉิมนิเทศการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
1.6 นิยามของสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษาสําหรับฝกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดใหนิยามของสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษา
ไวดังนี้
สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา
หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
หนวยงานการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่มีหนาที่กํากับดูแล สนับสนุนสงเสริมใหบริการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน
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สวนที่ 2
แนวปฏิบัตใิ นการดําเนินการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
2.1 ขั้นตอนการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
นักศึกษา ผูฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
การบริหารการศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชา RED 6107
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา

นักศึกษา ประสานกับสถานศึกษา
และหนวยงานการศึกษาที่
นักศึกษาจะเขาฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพ

นักศึกษา แจงรายชือ่ สถานศึกษา
และหนวยงานการศึกษาที่
นักศึกษาจะเขาฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพตอวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร

สถานศึกษาและหนวยงาน
การศึกษา แตงตั้งผูบริหารพี่เลี้ยง

นักศึกษา นําสงหนังสือขอความ
อนุเคราะหฯ ใหกับสถานศึกษา
และหนวยงานการศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ออกหนังสือขอความ
อนุเคราะหจากสถานศึกษาและ
หนวยงานการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา กําหนดวันฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพ และกําหนด
อาจารยนิเทศก

คณะทํางานการดําเนินงานการ
ฝกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพ หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา
พิจารณาการดําเนินการฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา จัดปฐมนิเทศการฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพ และสงคูมอื และ
สมุดบันทึกการฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพใหกับนักศึกษา

นักศึกษา สงคูม ือและสมุดบันทึก
การฝกปฏิบัติการวิชาชีพที่มีการ
บันทึกและประเมินผลเรียบรอย
แลวคืนใหกบั หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา จัดปจฉิมนิเทศการฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพ โดยใหนกั ศึกษา
นําเสนอผล จัดนิทรรศการ การ
การฝกปฏิบัติการวิชาชีพ และเขา
ฟงการสัมมนาหรือศึกษาดูงาน

นักศึกษา ฝกปฏิบัติการวิชาชีพ

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา RED 6107
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ

ผูบริหารพี่เลี้ยง และอาจารย
นิเทศก ใหการนิเทศและ
ประเมินผลการฝกปฏิบตั ิการ
วิชาชีพ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา นําเสนอผลการฝกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพตอ
คณะทํางานการดําเนินงานการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
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2.2 ระยะเวลาในการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา
ระยะเวลาการฝ ึก ปฏิบ ัต ิก ารผู บ ร ิห ารการศ ึก ษาและผู บ ร ิห ารสถานศ ึก ษาในหนว ยงานการศึก ษาและ
สถานศึกษาตอ งฝึกปฏิบัติเป็นเวลาไมนอยกวา 90 ชั่วโมง โดยฝกปฏิบัติบริหารสถานศึกษา รอยละ 50 และ ฝกปฎิบัติ
บริหารการศึกษา รอยละ 50 ไดแก
2.2.1 ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาที่หนวยงานการศึกษา เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนตน เปนเวลาจํานวน 45 ชั่วโมง
2.2.2 ฝกปฏิบัติการวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาเปนเวลาจํานวน 45 ชั่วโมง
2.3 เกณฑการปฏิบัติตนสําหรับการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาและ
สถานศึกษา
นักศึกษาฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาเปนบุคคลที่เปรียบเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
จึงควรที่จะปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎระเบียบและขอบังคับของหนวยงานที่นักศึกษาฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาอยางเครงครัด เพื่อจะไดเปนผูรวมงานที่ดีของหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการเผยแพรชื่อเสียงของตนเองและ
มหาวิทยาลัยอีกดวย ดังนั้นนักศึกษาควรปฏิบัติตนดังตอไปนี้
1. ตองปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎระเบียบของหนวยงาน เชน
- ลงเวลาปฏิบัติงานทุกวันทั้งไปและกลับ
- เขียนใบลาแจงเหตุผลเมื่อมีความจําเปนไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ
- ขออนุญาตผูก ํากับดูแลการฝกปฏิบัติการเมื่อมีความจําเปนตองไปติดตองานนอกสถานที่
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษาหรือหนวยงานนั้น
2. ตองบันทึกการปฏิบัติในแบบรายงานการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ การบริหารการศึกษาประจํา ทุกวั น แลว
นําเสนอพี่เลี้ยงหรือผูกํากับดูแลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาใหตรวจและลงลายมือชื่อรับทราบทุก
สัปดาห และบันทึกสรุปผลการทํางานเมื่อเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาแลว
3. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือตามระเบียบของสถานศึกษานั้น
4. ตองเคารพเชื่อฟงหัวหนาหนวยงานหรือบุคคลที่มีหนาที่กํากับดูแลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา
5. ตองปฏิบัติตนใหเปนผูมีวัฒนธรรมอันดีงาม เชน การใชคําพูด กิริยามารยาท การวางตัวใหเหมาะสมสุภาพ
ออนนอม ถอมตน มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน และมนุษยสัมพันธที่ดี
6. ต อ งเป นบุคคลที่มีความรับ ผิด ชอบ ซื่อสัตย ขยั นอดทน เอาใจใส ตองาน และไมนิ่ งดูดาย ช วยงานอื่น
นอกเหนือจากหนาที่ใหเต็มความสามารถ
7. ตองเปนบุคคลที่ตรงตอเวลา มีความกระตือรือรน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีเจตคติที่ดีตองาน
8. ตองรูจักดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชและผลประโยชนของหนวยงาน
9. ตองคํานึงถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัยในการทํางาน
10. หลังเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษานี้ ใหนําสมุดบันทึกการทํางานกอนจบ ใบลง
เวลาการทํางาน ใบประเมินของครูพี่เลี้ยงหรือผูกํากับดูแลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาและหนังสือสง
ตัวกลับ มอบใหงานฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษานักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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เกณฑการประเมินการปฏิบัติตน
- ผูบริหารเลี้ยง หนวยงานที่นักศึกษาฝกการปฏิบัติการวิชาชีพ บริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษาเปนผู
ประเมินการปฏิบัติตนตามแบบฟอรมที่กําหนด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
- โดยคะแนนที่ไดจากการประเมินการปฏิบัติตนในระหวางการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาและสถานศึกษารวมเปนสวนหนึ่งของคะแนนการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาและสถานศึกษา
2.4 บทบาทและหน า ที่ ข องผู เ กี่ ย วข อ ง
2.4.1 ผูฝ ก ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
คื อ นัก ศึกษาระดั บปริญ ญาโท สาขาวิช านวัตกรรมการบริหารการศึก ษา วิ ทยาลัยนวัต กรรมการจั ดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา RED 6107 ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา (Professional Educational Administration Practicum) มีบทบาทหนาที่ดังนี้
1) ติดตอประสานกับสถานศึกษาที่จะทําการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
2) ประพฤติอยางเหมาะสมและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
3) ดําเนินการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยและสถานศึกษากําหนด เชน งาน
บริหารทั้ง 4 ดาน ที่ผูฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาถนัดและสนใจ
4) หากมีปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในระหวางฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาอันจะกอใหเกิดความ
เสียหายแกมหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือสถานศึกษาควรแจงใหอาจารยนิเทศกทราบโดยเร็ว
5) สรุป ผลการฝกปฏิบัติก ารวิชาชีพการบริหารการศึกษาตออาจารยนิเทศกโดยการนําเสนอผลงานและ
เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
2.4.2 ผูบริหารพี่เลี้ยง
คือ ผูบริหารหรือผูแทนของผูบริหารของแหลงฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาที่ทําหนาที่หรือไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่ เปนผูสรางแรงบันดาลใจและจุดประกายใหผูฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาพัฒนา
ตนเองใหดีขึ้นผานการถามของครูฝกและการสะทอนคิดของครูฝกรวมกับผูฝกโดยวิธีการ Coaching ไมบอกคําตอบ
แตกระตุนใหคิดเอง หาทางออกเอง และพัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนายิ่งขึ้นเหมือนเปนแรงเสริมใหกับผูฝก มี
บทบาทหนาที่ดังนี้
1) ใหการปฐมนิเทศแกผูฝกโดยแนะนําใหรูจักเกี่ยวกับสภาพทั่วไป บริบทของสถานศึกษา บุคลากร เชน
ผูบ ริหารสถานศึกษา ครูฝก พี่เลี้ยง ตลอดจนผูที่เกี่ยวข องอื่ น ๆ การบริหารงานดานตา ง ๆ ที่เปนภารกิจหลักของ
สถานศึกษา
2) จัดบุคลากรของสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนครูฝกและพี่เลี้ยงประสานงานกับสถานศึกษาและ
มหาวิทยาลัย
3) ดูแลและจัดสวัสดิการที่จําเปนแกผูฝก
4) ใหคําปรึกษาแนะแนวทางในการแกปญหาตาง ๆ และการปฏิบัติตนของผูฝก
5) มอบหมายงานที่ผูฝกตองปฏิบัติ
6) ประสานงานติดตามผลใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงและบุคลากรที่เกี่ยวของ
7) ดูแลการประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาเปนไปตามระเบียบ
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8) ประสานงานและรวมมือกับอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินงานการฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพการบริหารการศึกษา
9) ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นแกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดและดําเนินงานเพื่อพัฒนากระบวนการฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
10) เมื่อมีเหตุเกี่ยวของกับ ผูฝกปฏิบัติก ารวิชาชีพการบริหารการศึกษาอันจะกอใหเกิดความเสียหายแก
มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาควรแจงใหมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว
11) สงเสริมสัมพันธภาพอันดีระหวางนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพทางการบริหาร การศึกษากับบุคลากร
ในสถานศึกษาและชุมชน
12) เขารวมประชุมสัมมนากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
2.4.3 อาจารยนเิ ทศก
คื อ บุ คลากรที่มหาวิทยาลัย ไดแ ตงตั้งขึ้นเพื่อ ทําหนาที่แ ละรับผิดชอบการนิเทศการศึก ษาระหว างการฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา มีบทบาทดังตอไปนี้
1) ประสานงานระหวางคณะกรรมการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษานักศึกษากับหนวยงานหรือ
สถานประกอบการ
2) ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนํานักศึกษาในการปฏิบัติตนระหวางการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา
3) ใหการนิเทศนักศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย
4) ประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามแบบที่กําหนดแลวนําสงอาจารยประสานงาน
นักศึกษาฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
2.5 ขอบขายภาระงานการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
แนวทางการมอบหมายงานแกผูฝกระหวางการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามขอบขายหนาที่
ของผูบ ริหารโดยใหมีความสอดคลอ งกับ หนา ที่ ความรับ ผิดชอบและความถนั ดของผูฝก ระหวา งการฝ กปฏิ บัติ การ
วิชาชีพการบริหารการศึกษาภายใตขอบขายการบริหารงานตาม บทบาทหนาที่ของผูบริหารทั้ง 4 ดาน ดังนี้
1. การบริหารงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
ผูฝกประสบการณวิชาชีพผูบริหารมีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 โดยมีการบริหารจัดการ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องและเปนระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ทั้ง 4 ดาน และยึดหลักความคุมคา คือ การบริหารจัดการและ
ใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม รณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณอยาง
คุมคา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน ดังนี้
(1) การบริหารงานวิชาการ
1.1 การวางแผนงานวิชาการ ไดแ ก การรวบรวมขอมูล และจัด ทํา ระเบี ย บแนวปฏิบั ติที่เ กี่ย วกั บ งาน
วิชาการ และการทําแผนงานวิชาการหรือโครงการพัฒนาทางวิชาการ
1.2 การบริหารงานวิชาการ ไดแก การกํา หนดหนา ที่ความรับผิดชอบ การจั ดกลุม การเรี ยน การจั ด
ตารางสอน การจัดครูเขาสอนตามตารางสอน การจัดครูสอนแทน และการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชดําเนินงาน
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วิชาการ
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ไดแก จัดทํา การใช การปรับปรุงแผนการสอน จัดหา จัดทํา
ใช บํารุงรักษา และสงเสริมผลิตสื่อการเรียนการสอน
1.4 การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ ไดแก พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา พัฒนา กระบวนการ
เรียนรู การจัดสอนซอมเสริม จัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร
1.5 การวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียนนักเรียน ไดแก การดําเนินการวัดผล และ ประเมินผลการ
เรียน การสรางและปรับปรุงเครื่องมือ การจัดใหมีเอกสารแบบฟอรมเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน การ
ดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
(2) การบริหารงานบุคคล
2.1 การวางแผนบุคลากรที่มาจากการวิเคราะหตามความตองการและจําเปนของ สถานศึกษา ไดแก การ
จัดสรรอัต รากํ า ลังขา ราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษา การสรรหาและบรรจุแ ตงตั้ง เปน ไปตามขั้น ตอนที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส เสมอภาค และเปนธรรม
2.2 การพัฒนาบุคลากร ไดแก การปฐมนิเทศ สอนงาน มอบอํานาจหนาที่ จัดฝกอบรม สงไปดูงานหรือ
ศึกษาตอ จัดใหเขารวมประชุมหรือมีบทบาทในคณะกรรมการตาง ๆ เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นโดยการเขียนและ
พูดในงานสัมมนาตาง ๆ เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่ดีทางวิชาชีพ
2.3 การบํารุงรักษาบุคลากร ไดแก การสรางแรงจูงใจ เชน บํารุงขวัญ ริเริ่ม และสงเสริมความกาวหนา
สวัสดิการ การสงเสริมใหบุคลากรมีวินัยและรักษาวินัยในการทํางานเชน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
และแบบธรรมเนียมที่กําหนดใหปฏิบัติตาม หรืองดเวนการปฏิบัติ หรือการประพฤติในทางไมชอบไมควร
2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก ระบบการประเมิน กระบวนการประเมิน เอกสารการประเมิน
และการใชผลประเมินอยางมีประสิทธิภาพ
2.5 การใหออกจากงาน ไดแก การกําหนดระบบ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เปนไปตาม หนวยงานกําหนดหรือ
ตนสังกัดกําหนดไว
(3) การบริหารงานงบประมาน
3.1 การจั ดทํ าแผนงบประมาณและคํา ขอตั้ง งบประมาณที่สอดคลองกับผลการวิเคราะห และพั ฒนา
นโยบายทางการศึกษา การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะหความเหมาะสมกับสภาพปญหา
หรือความจําเปนของสถานศึกษา
3.2 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา ไดแก การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาน การโอนเงินงบ
ประมาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดการทรัพยากร เชน การระดมทรัพยากร การจัดหา
รายไดและผลประโยชน กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
3.3 การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงานการบริหารการเงิน
และการบัญชี ไดแก การเบิกเงินจากคลังหรือหนวยเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน
(ถามี) การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป (ถามี) การจัดทําบัญชีการเงิน การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
3.4 การบริหารพัสดุและสินทรัพย ไดแก การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของ สถานศึกษา การจัดหา
พัสดุ การกําหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ และการจัดซื้อจัดจาง การควบคุมดูแลบํารุงรักษา และการ
จําหนายพัสดุ
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(4) การบริหารงานทั่วไป
4.1 การวางแผนงานบริหารทั่วไปที่ครอบคลุมภาระงานที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาระบบและเครือขาย
ขอ มูล สารสนเทศ การวางแผนการบริห ารงานการศึ ก ษา การดํ า เนิน งานธุ ร การ การดู แ ลอาคารสถานที่ แ ละ
สภาพแวดลอม การรับนักเรียน งานกิจการนักเรียน งานสัมพันธชุมชน งานประสานงานกับ หนวยงานตาง ๆ และ
ผูเกี่ยวของ
4.2 การดําเนินการตามแผน ไดแก การกําหนดผูรับผิดชอบ การมีสวนรวมจากบุคลากร
4.3 การกํากับติดตามใหงานบริหารทั่วไปบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
4.5 การใชผลประเมินเพื่อการพัฒนางานบริหารทั่วไป
2. การบริหารงานตามภาระงานทีไ่ ดรับมอบหมายพิเศษ
การมีสวนรวมเปนคณะกรรมการหรือรวมสังเกตการณ ในการบริหารโครงการที่เดน ของสถานศึกษาที่ฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาการมีสวนรวมหรือสังเกตการณในกระบวนการบริหารของสถานศึกษาที่ฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาโดยภาพรวมตามความเหมาะสม
3. งานอื่น ๆ
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2.6 หลักฐานประกอบการนําเสนอรายงานผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
เอกสารหลักฐานประกอบการศึกษารายวิชา RED 6107 ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ที่นักศึกษา
ทุกคนตองนําเสนอประกอบการตัดสินผลการเรียน ประกอบดวย
1. แผนการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
2. ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา หรือหนวยงานการศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา
3. ปฏิทินฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาและสถานศึกษา
4. รายงานผลงานที่ไดจากการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาและการเขารวมกิจกรรมในหนวยงาน
การศึกษาและสถานศึกษาพรอมหลักฐานประกอบ เชน แฟมสะสมงาน เอกสารทางวิช าการ ภาพถาย ข อมูลและ
สารสนเทศตาง ๆ เปนตน
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สวนที่ 3
การประเมินผล
3.1 สัดสวนคะแนนการประเมินผล
การวัดผลประเมินผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบงเปน 2 สวน ดังนี้
1.1 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยผูเกี่ยวของ 40 คะแนน
สิ่งทีป่ ระเมิน
เครื่องมือวัด
คะแนน
ผูประเมิน
1.การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
20
1.ผูบริหารพี่เลี้ยง
แบบประเมิน
1.1 ผูบริหารพี่เลี้ยงจาก
การบริหารการศึกษา
ภาคผนวก ค-1 และ
หนวยงานการศึกษา
ค-2
1.2 ผูบริหารพี่เลี้ยงจาก
แบบประเมิน
2.การปฏิบัติตนในระหวางการฝก
10
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารสถานศึกษา/
สถานศึกษา
ภาคผนวก ช-1 และ
บริหารการศึกษา
ช-2
2.อาจารยนิเทศก

1.การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา
2.การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพการบริหารการศึกษา
3.ความกาวหนาของแผนการดําเนินงาน
รวม

แบบประเมิน
ภาคผนวก ค-3

1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลงานของนักศึกษา 60 คะแนน
สิ่งที่ประเมิน
วิธีวัด
เครื่องมือวัด
1.การสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการ
ตรวจสอบ
แบบประเมิน
ภาคผนวก ง
บริหารการศึกษา
2.การจัดนิทรรศการการนําเสนอผลหลังการฝก
ตรวจสอบ
แบบประเมิน
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ภาคผนวก จ
3.รายงานผลงานที่ไดจากการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
ตรวจสอบ
แบบประเมิน
การบริหารการศึกษาและการเขารวมกิจกรรมใน
ภาคผนวก ฉ
หนวยงานการศึกษาและสถานศึกษา
รวม

10

40

คะแนน
10
10
40

60
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3.2 เกณฑการตัดสินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
การประเมินผลการศึกษากําหนดใหใชสัญลักษณเปนคาระดับคะแนนแสดงผลการประเมิน 8 ระดับ โดยใชเกณฑการ
ตัดสินใหระดับชั้นคะแนน (เกรด) ไดแก
ชวงคะแนน (รอยละ)
ระดับชั้น
คาระดับคะแนน
ผลการศึกษา
รอยละ 85 ขึ้นไป
ก หรือ A
4.00
ดีเยี่ยม (Excellent)
80 - 84
ข+ หรือ B+
3.50
ดีมาก (Very Good)
75 - 79
ข หรือ B
3.00
ดี (Good)
68 - 74
ค+ หรือ C+
2.50
ดีพอใช (Fairy Good)
60 - 67
ค หรือ C
2.00
พอใช (Fair)
55 - 59
ง+ หรือ D+
1.50
ออน (Poor)
50 - 54
ง หรือ D
1.00
ออนมาก (Very Poor)
ต่ํากวารอยละ 50
ม.ผ. หรือ F
0
ไมผาน / ตก (Fail)
หมายเหตุ นักศึกษาที่ไดรับผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาตองไมต่ํากวา B จึงจะถือวาสอบผานการ
ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา หากต่ํากวา B จะตองฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาใหม
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สมุดบันทึก
การฝกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการบริหารการศึกษา ในหนวยงานการศึกษาและสถานศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ภาคเรียนที่.................ปการศึกษา................................

ชือ่ -สกุล..................................................................................รหัสนักศึกษา........................................

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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ตอนที่ 1
ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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รูปถาย

ประวัติยอนักศึกษา

1.ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................รหัสนักศึกษา.................................
ชื่อภาษาอังกฤษ......................................................................................................โทรศัพท.........................................
ศาสนา...............................เกิดวันที่.................เดือน......................................................พ.ศ...........................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน......................................................................................................................................................
ที่อยูปจจุบัน.......................................................................................................................................................................
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สาขาวิชา) ................................................................................................................................
สถาบันการศึกษา......................................................................................ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา.........................
ปจจุบันประกอบอาชีพ...............................................ตําแหนง.................................หนวยงาน.................................................
ตั้งอยูท ี่............หมูที่............ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด...............................
2.สถานที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาและสถานศึกษา
ชื่อหนวยงานการศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา .......................................................................
ตั้งอยูท ี่............หมูที่............ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท...............................................................
ชวงเวลาที่ฝกปฏิบัติวิชาชีพ (ว./ด./ป.) .........../........................../............... ถึง .........../........................../.............
ผูบริหารพี่เลี้ยง
ชือ่ – นามสกุล

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) เรียงจากสูงสุดลงไป

ตําแหนงบริหาร

ประสบการณใน
การบริหาร (ป)

ป.เอก......................................................
ป.โท.......................................................
ป.ตรี.......................................................

ชื่อสถานศึกษาทีฝ่ กปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ....................................................................................
ตั้งอยูท ี่............หมูที่............ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท...............................................................
ชวงเวลาที่ฝกปฏิบัติวิชาชีพ (ว./ด./ป.) .........../........................../............... ถึง .........../........................../.............
ผูบริหารพี่เลี้ยง
ชือ่ – นามสกุล

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) เรียงจากสูงสุดลงไป

ตําแหนงบริหาร

ประสบการณใน
การบริหาร (ป)

ป.เอก......................................................
ป.โท.......................................................
ป.ตรี.......................................................

อาจารยนิเทศก...........................................................................................................................................................
3. บุคคลที่สามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน
ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได.......................................................................................โทรศัพท...................................
บานเลขที.่ ...........หมูที่............ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด...............................

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

ตอนที่ 2
ปฏิทินการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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ปฏิทินการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา (หนวยงานการศึกษา)
ภาคการศึกษาที.่ ..................ปการศึกษา.............................
ระหวางวันที.่ .........เดือน..................................พ.ศ.................ถึงวันที่..........เดือน....................................พ.ศ.................
หนวยงานการศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา..............................................................................
อําเภอ......................................จังหวัด...........................................สังกัด............................................................................
วัน/เดือน/ป

งานที่จะปฏิบัติ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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ปฏิทินการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา (สถานศึกษา)
ภาคการศึกษาที.่ ..................ปการศึกษา.............................
ระหวางวันที.่ .........เดือน..................................พ.ศ.................ถึงวันที่..........เดือน....................................พ.ศ.................
สถานศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา.................................................................................................
อําเภอ......................................จังหวัด...........................................สังกัด............................................................................
วัน/เดือน/ป

งานที่จะปฏิบัติ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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ตอนที่ 3
ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานการศึกษาและสถานศึกษา
ทีฝ่ กปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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แบบบันทึกขอมูลพื้นฐานของหนวยงานการศึกษาที่ฝก ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ชื่อหนวยงานการศึกษา............................................................................................................................................
สังกัด.................................................................อําเภอ..............................................จังหวัด.........................................................
ปรัชญา/วิสัยทัศน ของสถานที่ฝกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการบริหารการศึกษา
..........................................................................................................................................................................................
ชื่อผูบริหารหนวยงานการศึกษา
ชื่อผูอ ํานวยการ
...............................................................วุฒิการศึกษา..............................สาขา................................................
ชื่อรองผูอํานวยการ
(1).............................................................วุฒิการศึกษา..............................สาขา................................................
รับผิดชอบดาน...................................................................................................................................................................
ชื่อรองผูอํานวยการ
(2).............................................................วุฒิการศึกษา..............................สาขา..................................................
รับผิดชอบดาน...................................................................................................................................................................
ระดับชั้นทีห่ นวยงานการศึกษากํากับดูแล.....................................................................................................................
จํานวนบุคลากร
ผูบริหาร
จํานวน
คน
เจาหนาที่
จํานวน
คน
อาคารสถานที่
อาคาร
จํานวน
หลัง
หองสงเสริมดานวิชาการ
หองปฏิบัติการทางภาษา
จํานวน
หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
จํานวน
หอง
หองประชุม
จํานวน
หอง
หองสุขา
จํานวน
หอง
โรงอาหาร
จํานวน
หลัง
โรงฝกงาน/หองเอนกประสงค จํานวน
หลัง
สนามกีฬา
จํานวน
สนาม
จํานวน
หลัง
สิ่งปลูกสรางอื่น ๆ
ไดแก..................................................................................................................................................................................

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 30

แผนภูมิโครงสรางการบริหารหนวยงานการศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

แผนผังแสดงบริเวณหนวยงานการศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 31

แบบบันทึกขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา..................................................................................................................................................................
สังกัด.................................................................อําเภอ..............................................จังหวัด.........................................................
ปรัชญา/วิสัยทัศน ของสถานที่ฝกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการบริหารการศึกษา
..........................................................................................................................................................................................
ชื่อผูบริหารสถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา ชื่อ
ผูอํานวยการ
...............................................................วุฒิการศึกษา..............................สาขา................................................
ชื่อรองผูอํานวยการ
(1).............................................................วุฒิการศึกษา..............................สาขา................................................
รับผิดชอบดาน...................................................................................................................................................................
ชื่อรองผูอํานวยการ
(2).............................................................วุฒิการศึกษา..............................สาขา..................................................
รับผิดชอบดาน...................................................................................................................................................................
ระดับชั้นที่สถานศึกษาเปดทําการสอน
.................................................................................................................................
จํานวนบุคลากรและนักเรียน
ครู
จํานวน
คน
นักเรียน
จํานวน
คน
เจาหนาที่
จํานวน
คน
นักการภารโรง จํานวน
คน
อาคารสถานที่
อาคารเรียน จํานวน
หลัง
หองสงเสริมดานวิชาการ
หองปฏิบัติการทางภาษา
จํานวน
หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
จํานวน
หอง
หองประชุม
จํานวน
หอง
หองสุขา
จํานวน
หอง
โรงอาหาร
จํานวน
หลัง
โรงฝกงาน/หองเอนกประสงค จํานวน
หลัง
สนามกีฬา
จํานวน
สนาม
สิ่งปลูกสรางอื่น ๆ
จํานวน
หลัง
ไดแก..................................................................................................................................................................................

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

แผนผังแสดงบริเวณสถานศึกษาที่ฝก ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 32

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

ตอนที่ 4
แบบบันทึกการนิเทศ

หนาที่ 33

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 34

แบบบันทึกการนิเทศของผูบริหารพี่เลี้ยงของหนวยงานการศึกษา
ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

รายการนิเทศ

ลงชื่อผูบริหาร

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 35

แบบบันทึกการนิเทศของผูบริหารพี่เลี้ยงของสถานศึกษา
ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

รายการนิเทศ

ลงชื่อผูบริหาร

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 36

แบบบันทึกการนิเทศของอาจารยนิเทศกการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

รายการนิเทศ

ลงชื่ออาจารยนิเทศก

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 37

ตอนที่ 5
รายงานการศึกษาการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาและ
สถานศึกษา

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 38

รายงานการศึกษาการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษา
1. บันทึกการศึกษางานการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู
ของหนวยงานการศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ
ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 39

2. บันทึกการศึกษางานการบริหารงานกิจการและกิจกรรมนักเรียนของหนวยงานการศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ
ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

3. บันทึกการศึกษางานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานการศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ

หนาที่ 40

ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

4. บันทึกการศึกษางานการบริหารงานบุคคลของหนวยงานการศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ

หนาที่ 41

ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

5. บันทึกการศึกษางานการบริหารงบประมาณของหนวยงานการศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ

หนาที่ 42

ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

6. บันทึกการศึกษางานการบริหารงานทั่วไปของหนวยงานการศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ

หนาที่ 43

ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 44

7. บันทึกการศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในหนวยงานการศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ
ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

8. บันทึกการศึกษาการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชนของหนวยงานการศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ

หนาที่ 45

ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

9. บันทึกการศึกษางานการนิเทศการศึกษาและการนิเทศภายในหนวยงานการศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ

หนาที่ 46

ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 47

10. บันทึกการศึกษางานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของหนวยงานการศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ
ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 48

11. บันทึกการศึกษาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแกคณะครู
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ
ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

12. บันทึกการศึกษาการบริหารงานอื่น ๆ ของหนวยงานการศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ

หนาที่ 49

ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 50

รายงานการศึกษาการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
1. บันทึกการศึกษางานการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู
ของสถานศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ
ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

2. บันทึกการศึกษางานการบริหารงานกิจการและกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ

หนาที่ 51

ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

3. บันทึกการศึกษางานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ

หนาที่ 52

ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

4. บันทึกการศึกษางานการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ

หนาที่ 53

ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

5. บันทึกการศึกษางานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ

หนาที่ 54

ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

6. บันทึกการศึกษางานการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

หนาที่ 55

ผลการปฏิบัติ

ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

7. บันทึกการศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ

หนาที่ 56

ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

8. บันทึกการศึกษาการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชนของสถานศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ

หนาที่ 57

ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

9. บันทึกการศึกษางานการนิเทศการศึกษาและการนิเทศภายในสถานศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ

หนาที่ 58

ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

10. บันทึกการศึกษางานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
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11. บันทึกการศึกษาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแกคณะครู
วัน เดือน ป
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ
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ผลการปฏิบัติ
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1. ประสบการณที่ไดรบั จากการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษา
……………………………………..........................................……………………………………………………………………………………
……………………………………………..........................................……………………………………………………………………………
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………
…………………….……………………………………..........................................………………………………………………………………
…………………………………………………………………..........................................………………………………………………………
2. การฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร ดังนี้
2.1. หนวยตรวจสอบภายใน
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2.2. กลุมกฎหมายและคดี
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2.3. กลุมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2.4. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2.5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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2.6. กลุมอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2.7. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2.8. กลุมนโยบายและแผน
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2.9. กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2.10. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3. การฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในการบริหารงานอื่น ๆ ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
พิเศษ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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4. การฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในงานอื่น ๆ (โครงการหรือกิจกรรม)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5. ปญหา อุปสรรคในการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษา
……………………………………..........................................……………………………………………………………………………………
……………………………………………..........................................……………………………………………………………………………
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………
…………………….……………………………………..........................................………………………………………………………………
…………………………………………………………………..........................................………………………………………………………
6. การแกไข/แนวทางแกไขปญหา อุปสรรค
……………………………………..........................................……………………………………………………………………………………
……………………………………………..........................................……………………………………………………………………………
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………
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สรุปผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาโดยนักศึกษา
1. ประสบการณที่ไดรบั จากการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
……………………………………..........................................……………………………………………………………………………………
……………………………………………..........................................……………………………………………………………………………
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………
…………………….……………………………………..........................................………………………………………………………………
…………………………………………………………………..........................................………………………………………………………
2. การฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร ดั งนี้
2.1 การบริหารงานวิชาการ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2.2 การบริหารงานบุคคล
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................
2.3 การบริหารงานแผน นโยบาย และงบประมาณ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2.4 การบริหารงานทั่วไป
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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3. การฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในการบริหารงานอื่น ๆ ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
พิเศษ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. การฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในงานอื่น ๆ (โครงการหรือกิจกรรม)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5. ปญหา อุปสรรคในการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
……………………………………..........................................……………………………………………………………………………………
……………………………………………..........................................……………………………………………………………………………
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………
…………………….……………………………………..........................................………………………………………………………………
…………………………………………………………………..........................................………………………………………………………
6. การแกไข/แนวทางแกไขปญหา อุปสรรค
……………………………………..........................................……………………………………………………………………………………
……………………………………………..........................................……………………………………………………………………………
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………
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แบบเสนอโครงการ
ชื่อโครงการ............................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
2.วัตถุประสงค
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3.เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ....................................................................................................................................
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ...................................................................................................................................
4.กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 การวางแผน
4.2 การปฏิบัติ
4.3 การตรวจสอบ
4.4 การปรับปรุงพัฒนา
5.สถานที่ดําเนินงาน
.........................................................................................................................................................................................
6.งบประมาณ
.........................................................................................................................................................................................
7.การติดตามประเมินผลโครงการ
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
8.ผลที่คาดวาจะไดรับ
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
..........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................ นักศึกษาผูเสนอโครงการ
(.........................................................)
ลงชื่อ............................................................ ผูบริหารพี่เลี้ยง
(….......................................................)
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ภาคผนวก ค
แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษา
สําหรับผูบริหารพี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศก
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แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
วัตถุประสงค
การประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษาฉบับนี้เปนขอมูลสําคัญที่จะชวยให
นักศึกษาทราบถึงจุดเดนและจุดดอยในทักษะการทํางานดานตาง ๆ เพื่อชวยในการเตรียมตัวแกนักศึกษาในการปฏิบัติ
หน า ที่ ผู บ ริ ก ารการศึ ก ษา/ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา อี ก ทั้ ง ยั ง เป น ประโยชน ต อ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทรในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไป
ผูป ระเมิน การปฏิบั ติง านของนั กศึก ษาเปน สํา หรั บ ผู บ ริ ห ารพี่ เ ลี้ย ง ซึ่ ง ควบคุ ม งานหรื อ บริห ารฝา ยงานที่
นักศึกษาเขาฝกปฏิบัติการวิชาชีพ การบริหารการศึกษา และอาจารยนิเทศก ซึ่งกํากับดูแล ใหคํา แนะนํา นั กศึกษา
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ผลการประเมินจะเปนประโยชนและมีคุณคาตอทั้งนักศึกษาผูบริหารพี่
เลี้ยง และหลักสูตรอยางมาก จึงขอใหผูประเมินโปรดกรอกขอมูลอยางตรงไปตรงมา โดยทําความเขาใจกับวิธีการ
ประเมินและการใหคะแนนกอนการประเมิน
วิทยาลัยนวั ตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ขอขอบคุณอยางยิ่งสําหรับ
ความรวมมือในการประเมินการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษาครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา
จะไดรบั ความรวมมือในการรับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในโอกาสตอไป
วิธกี ารประเมิน
แบบประเมินผลประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานทักษะสวนบุคคล/บุคลิกภาพทั่วไป ดานทักษะความรูและ
ประสบการณที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ดานทักษะความสามารถและการฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพการบริหารการศึกษา และดานทักษะมนุษยสัมพันธ ซึ่งเปนคําถามแบบหลายตัวเลือก โปรดใสเครื่องหมาย 
ในชองที่ตรงกับความเห็นของทาน นอกจากนี้ทานสามารถเขียนทัศนะตาง ๆ ของทานในตอนสุดทายของแบบประเมิน
โดยมีลําดับคะแนนการประเมิน ดังนี้
คะแนน ดีมาก (5) หมายความวา นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยาางเสมอตนเสมอปลายและดีเลิศ
เกินความคาดหมาย มีทักษะดา นเทคนิค และทักษะสวนบุคคลที่ดีเลิศ สามารถใชทักษะเหลานั้นปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายจนสําเร็จลุลวงดวยดี
คะแนน ดี (4) หมายความวา นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดีอยางเสมอตนเสมอปลาย มีทักษะดาน
เทคนิค และทักษะสวนบุคคล อยางพอเพียง สามารถใชทักษะเหลานั้นปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จในระดับที่
นาพอใจ
คะแนน ปานกลาง (3) หมายความวา นักศึกษาปฏิบัติงานไดต่ํากวาที่ควรจะเปนเล็กนอย นักศึกษาตองไดรับ
การฝกหรือเพิ่มพูนความรูดานเทคนิค และทักษะสวนบุคคลเพื่อที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จในระดับที่
นาพอใจ
คะแนน พอใช (2) หมายความว า นัก ศึกษาปฏิบัติง านโดยทั่ว ไปต่ํา กว า ความคาดหมาย นั ก ศึก ษาตอ ง
พยายามเรียนรูและสนใจดานเทคนิคใหมากกวาานี้ เพื่อที่จะปฏิบิตงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จในระดับที่ นาพอใจ
คะแนน ปรับปรุง (1) หมายความวา นักศึกษาปฏิบัติงานต่ํา กวาความคาดหมาย หรือไมไดใชทักษะดา น
เทคนิคและทักษะสวนบุคคลที่จําเปนในการปฏิบัติงาน นักศึกษาบกพรองอยางมากและไมพรอมที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายจนสําเร็จ
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หนาที่ 72

ภาคผนวก ค-1 แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาสําหรับผูบริหารพี่เลี้ยงหนวยงานการศึกษา
ชื่อนักศึกษา.....................................................................................................รหัส…..........................................................
ชื่อหนวยงานการศึกษา........................................................................................................................................................
วันเริ่ม – วันสิ้นสุด การฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา....................................................................................
ปานกลาง

พอใช

ปรับปรุง

รายการ

ดี

ที่

ดีมาก

ระดับผลการประเมิน

5

4

3

2
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(1) ทักษะสวนบุคคล/บุคลิกภาพทั่วไป
1 ความรูความเขาใจในระบบตาง ๆ ของหนวยงานการศึกษา
2 ปฏิบัติงานตามคําสั่งและกฎระเบียบของหนวยงานการศึกษา
3 ความเขาใจในภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
4 ความรูทางดานสถานภาพของหนวยงานการศึกษาและการนําไปใชงาน
5 ความสามารถในการเสนอความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย
6 การจับประเด็นในการฟงไดอยางถูกตอง
7 ความประพฤติทั่วไปในการวางตัวของการเปนนักศึกษา
8 บุคลิกภาพสวนบุคคลตอความเหมาะสมในวิชาชีพบริหารการศึกษา
9 ความสามารถในเชิงวิชาชีพบริหารการศึกษา
10 วิธีการแสดงออกตอสถานการณตาง ๆ
รวม (1) (เต็ม 50 คะแนน)
(2) ทักษะความรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
1 ความสามารถในการทําความเขาใจเทคนิคกระบวนการทํางานและ/หรือการจัดองคกร
2 การแสดงออกถึงความเขาใจเทคนิคกระบวนการทํางานและ/หรือการจัดองคกร
3 การตั้งคําถามเพื่อใหเกิดความกระจางชัดเมือ่ เกิดความไมเขาใจในงานที่ปฏิบัตื
4 ความสามารถในการแกปญหาจากการปฏิบัติงาน
5 การรายงานปญหาโดยวิธีที่เหมาะสมตอผูควบคุมงาน
6 ความสามารถในการคิดวิธีการที่เปนไปไดในการแกปญหาในกระบวนทํางาน/หรือองคกร
7 ทักษะการรายงานผลการปฎิบัติงาน
8 การแสดงความสามารถในการประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงาน
9 การนําเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาสําหรับหนวยงานการศึกษา
10 ความสามารถในการทํางานโดยรวม
รวม (2) (เต็ม 50 คะแนน)

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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ปานกลาง

พอใช

ปรับปรุง

รายการ

ดี

ที่

ดีมาก

ระดับผลการประเมิน

5

4

3

2

1

(3) ทักษะความสามารถการฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
1 สามารถจัดการปญหาโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และความรูสกึ ของผูอ ื่น
2 สามารถนําความรูในสาขาวิชาที่ไดมาประยุกตใชในการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา
3 สามารถคิดวิเคราะห โตตอบ อภิปราย และแสดงความคิดเห็น
4 สามารถนําความรูทฤษฎีไปใชในการวางแผนการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ
5 สามารถนําความรูทฤษฎีไปใชในการแกปญหา
6 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สารและการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
7 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สาร การพูด การเขียน และการนําเสนอได
อยางมีประสิทธิภาพ
8 สามารถคนควาแนวคิดทฤษฎีจากแหลงขอมูลเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพบริหารการศึกษา
9 การปฏิบัติงานการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย
10 การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานการศึกษา
รวม (3) (เต็ม 50 คะแนน)
(4) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ
1 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ ผูด อ ยกวา
2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ เพื่อนรวมงาน
3 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ หัวหนางานและปฏิบัติตนเหมาะสมกับหัวหนางาน
4 มีความเคารพและใหเกียรติผูใหความรูในการปฏิบัติงาน
5 มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานดวยตนเอง
6 มีทักษะในการเขียนที่ทําใหผอู านเขาใจ
7 มีทักษะในการพูดที่ทําใหผูฟงเขาใจ
8 มีทักษะในการฟงที่ทําใหสามารถนําไปปฏิบัติหรือสื่อสารตอผูอ ื่นไดอยางถูกตอง
9 มคี วามเปนผูนําและจูงใจใหผอู ื่นทํางาน
10 มีทักษะการรายงานปญหาและสิ่งที่เปนแนวโนมที่จะเกิดปญหาตอหัวหนางาน
รวม (4) (เต็ม 50 คะแนน)
รวมคะแนนทั้งหมดทุกดาน (5) = (1) + (2) + (3) + (4) (เต็ม 200 คะแนน)
คะแนนที่ได (6) = (5) ÷ 20

สรุปคะแนนที่ได (6) …………... คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
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หนาที่ 74

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................ผูบริหารพี่เลี้ยงหนวยงานการศึกษา
(...................................................................)
ตําแหนง...........................................................................................................................
วันที่........................เดือน...........................................................พ.ศ. .............................

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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ภาคผนวก ค-2 แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาสําหรับผูบริหารพี่เลี้ยงสถานศึกษา
ชื่อนักศึกษา.....................................................................................................รหัส…..........................................................
ชื่อสถานศึกษา...........................................................................................................................................................................
วันเริ่ม – วันสิ้นสุด การฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา....................................................................................
ปานกลาง

พอใช

ปรับปรุง

รายการ

ดี

ที่

ดีมาก

ระดับผลการประเมิน

5
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(1) ทักษะสวนบุคคล/บุคลิกภาพทั่วไป
1 ความรูความเขาใจในระบบตาง ๆ ของสถานศึกษา
2 ปฏิบัติงานตามคําสั่งและกฎระเบียบของสถานศึกษา
3 ความเขาใจในภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
4 ความรูทางดานสถานภาพของสถานศึกษาและการนําไปใชงาน
5 ความสามารถในการเสนอความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย
6 การจับประเด็นในการฟงไดอยางถูกตอง
7 ความประพฤติทั่วไปในการวางตัวของการเปนนักศึกษา
8 บุคลิกภาพสวนบุคคลตอความเหมาะสมในวิชาชีพบริหารการศึกษา
9 ความสามารถในเชิงวิชาชีพบริหารการศึกษา
10 วิธีการแสดงออกตอสถานการณตาง ๆ
รวม (1) (เต็ม 50 คะแนน)
(2) ทักษะความรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
1 ความสามารถในการทําความเขาใจเทคนิคกระบวนการทํางานและ/หรือการจัดองคกร
2 การแสดงออกถึงความเขาใจเทคนิคกระบวนการทํางานและ/หรือการจัดองคกร
3 การตั้งคําถามเพื่อใหเกิดความกระจางชัดเมือ่ เกิดความไมเขาใจในงานที่ปฏิบัตื
4 ความสามารถในการแกปญหาจากการปฏิบัติงาน
5 การรายงานปญหาโดยวิธีที่เหมาะสมตอผูควบคุมงาน
6 ความสามารถในการคิดวิธีการที่เปนไปไดในการแกปญหาในกระบวนทํางาน/หรือองคกร
7 ทักษะการรายงานผลการปฎิบัติงาน
8 การแสดงความสามารถในการประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงาน
9 การนําเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาสําหรับสถานศึกษา
10 ความสามารถในการทํางานโดยรวม
รวม (2) (เต็ม 50 คะแนน)

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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ปานกลาง

พอใช

ปรับปรุง

รายการ

ดี

ที่

ดีมาก

ระดับผลการประเมิน

5

4

3

2

1

(3) ทักษะความสามารถการฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
1 สามารถจัดการปญหาโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และความรูสกึ ของผูอ ื่น
2 สามารถนําความรูในสาขาวิชาที่ไดมาประยุกตใชในการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา
3 สามารถคิดวิเคราะห โตตอบ อภิปราย และแสดงความคิดเห็น
4 สามารถนําความรูทฤษฎีไปใชในการวางแผนการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ
5 สามารถนําความรูทฤษฎีไปใชในการแกปญหา
6 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สารและการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
7 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สาร การพูด การเขียน และการนําเสนอได
อยางมีประสิทธิภาพ
8 สามารถคนควาแนวคิดทฤษฎีจากแหลงขอมูลเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพบริหารการศึกษา
9 การปฏิบัติงานการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย
10 การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา
รวม (3) (เต็ม 50 คะแนน)
(4) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ
1 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ ผูด อ ยกวา
2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ เพื่อนรวมงาน
3 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ หัวหนางานและปฏิบัติตนเหมาะสมกับหัวหนางาน
4 มีความเคารพและใหเกียรติผูใหความรูในการปฏิบัติงาน
5 มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานดวยตนเอง
6 มีทักษะในการเขียนที่ทําใหผอู านเขาใจ
7 มีทักษะในการพูดที่ทําใหผูฟงเขาใจ
8 มีทักษะในการฟงที่ทําใหสามารถนําไปปฏิบตั ิหรือสื่อสารตอผูอ ื่นไดอยางถูกตอง
9 มคี วามเปนผูนําและจูงใจใหผอู ื่นทํางาน
10 มีทักษะการรายงานปญหาและสิ่งที่เปนแนวโนมที่จะเกิดปญหาตอหัวหนางาน
รวม (4) (เต็ม 50 คะแนน)
รวมคะแนนทั้งหมดทุกดาน (5) = (1) + (2) + (3) + (4) (เต็ม 200 คะแนน)
คะแนนที่ได (6) = (5) ÷ 20

สรุปคะแนนที่ได (6) …………... คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
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ลงชื่อ....................................................................ผูบริหารพี่เลี้ยงสถานศึกษา
(...................................................................)
ตําแหนง...........................................................................................................................
วันที่........................เดือน...........................................................พ.ศ. .............................

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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ภาคผนวก ค-3 แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาสําหรับอาจารยนิเทศก
ชื่อนักศึกษา.....................................................................................................รหัส…..........................................................
วันเริ่ม – วันสิ้นสุด การฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา....................................................................................
ปานกลาง

พอใช

ปรับปรุง

รายการ

ดี

ที่

ดีมาก

ระดับผลการประเมิน

5

4

3

2

1










































































































(5) ทักษะสวนบุคคล/บุคลิกภาพทั่วไป
1 ความรูความเขาใจในระบบตาง ๆ ของหนวยงานการศึกษาและสถานศึกษา
2 ปฏิบัติงานตามคําสั่งและกฎระเบียบของหนวยงานการศึกษาและสถานศึกษา
3 ความเขาใจในภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
4 ความรูทางดานสถานภาพของสถานศึกษาและการนําไปใชงาน
5 ความสามารถในการเสนอความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย
6 การจับประเด็นในการฟงไดอยางถูกตอง
7 ความประพฤติทั่วไปในการวางตัวของการเปนนักศึกษา
8 บุคลิกภาพสวนบุคคลตอความเหมาะสมในวิชาชีพบริหารการศึกษา
9 ความสามารถในเชิงวิชาชีพบริหารการศึกษา
10 วิธีการแสดงออกตอสถานการณตาง ๆ
รวม (1) (เต็ม 50 คะแนน)
(6) ทักษะความรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
1 ความสามารถในการทําความเขาใจเทคนิคกระบวนการทํางานและ/หรือการจัดองคกร
2 การแสดงออกถึงความเขาใจเทคนิคกระบวนการทํางานและ/หรือการจัดองคกร
3 การตั้งคําถามเพื่อใหเกิดความกระจางชัดเมือ่ เกิดความไมเขาใจในงานที่ปฏิบัตื
4 ความสามารถในการแกปญหาจากการปฏิบัติงาน
5 การรายงานปญหาโดยวิธีที่เหมาะสมตอผูควบคุมงาน
6 ความสามารถในการคิดวิธีการที่เปนไปไดในการแกปญหาในกระบวนทํางาน/หรือองคกร
7 ทักษะการรายงานผลการปฎิบัติงาน
8 การแสดงความสามารถในการประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงาน
9 การนําเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาสําหรับหนวยงานการศึกษาและ
สถานศึกษา
10 ความสามารถในการทํางานโดยรวม
รวม (2) (เต็ม 50 คะแนน)

    

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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ปานกลาง

พอใช

ปรับปรุง

รายการ

ดี

ที่

ดีมาก

ระดับผลการประเมิน

5

4

3

2

1

(7) ทักษะความสามารถการฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
1 สามารถจัดการปญหาโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และความรูสกึ ของผูอ ื่น
2 สามารถนําความรูในสาขาวิชาที่ไดมาประยุกตใชในการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา
3 สามารถคิดวิเคราะห โตตอบ อภิปราย และแสดงความคิดเห็น
4 สามารถนําความรูทฤษฎีไปใชในการวางแผนการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ
5 สามารถนําความรูทฤษฎีไปใชในการแกปญหา
6 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สารและการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
7 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สาร การพูด การเขียน และการนําเสนอได
อยางมีประสิทธิภาพ
8 สามารถคนควาแนวคิดทฤษฎีจากแหลงขอมูลเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพบริหารการศึกษา
9 การปฏิบัติงานการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย
10 การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานการศึกษาและสถานศึกษา
รวม (3) (เต็ม 50 คะแนน)
(8) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ
1 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ ผูด อ ยกวา
2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ เพื่อนรวมงาน
3 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ หัวหนางานและปฏิบัติตนเหมาะสมกับหัวหนางาน
4 มีความเคารพและใหเกียรติผูใหความรูในการปฏิบัติงาน
5 มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานดวยตนเอง
6 มีทักษะในการเขียนที่ทําใหผอู านเขาใจ
7 มีทักษะในการพูดที่ทําใหผูฟงเขาใจ
8 มีทักษะในการฟงที่ทําใหสามารถนําไปปฏิบตั ิหรือสื่อสารตอผูอ ื่นไดอยางถูกตอง
9 มคี วามเปนผูนําและจูงใจใหผอู ื่นทํางาน
10 มีทักษะการรายงานปญหาและสิ่งที่เปนแนวโนมที่จะเกิดปญหาตอหัวหนางาน
รวม (4) (เต็ม 50 คะแนน)
รวมคะแนนทั้งหมดทุกดาน (5) = (1) + (2) + (3) + (4) (เต็ม 200 คะแนน)
คะแนนที่ได (6) = (5) ÷ 20

สรุปคะแนนที่ได (6) …………... คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................อาจารยนเิ ทศก
(...................................................................)
ตําแหนง...........................................................................................................................
วันที่........................เดือน...........................................................พ.ศ. .............................

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

ภาคผนวก ง
แบบประเมินการเขารวมสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
สําหรับอาจารยนิเทศก

หนาที่ 81

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 82

แบบประเมินการเขารวมสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา สําหรับอาจารยนิเทศก
ชื่อ-สกุลนักศึกษา..........................................................................................รหัส...........................................................
หนวยงานการศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา.............................................................................
สถานศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา.................................................................................................
ผลการตรวจสอบ
ที่
รายการ
ใช
ไมใช
1 ความตรงตอเวลา


2 การแตงกายสะอาด เรียบรอย เหมาะสม


3 การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


4 ความตั้งใจและการเอาใจใสในการประชุมสัมมนา


5 อยูรว มการประชุมสัมมนาจนแลวเสร็จ


6 การใหความรวมมือในการปฎิบัติกิจกรรมระหวางการประชุมสัมมนา


7 การนําประสบการณที่ดีและมีประโยชนมาเสนอตอที่ประชุมสัมมนา


8 การชวยเหลือสนับสนุนใหการประชุมสัมมนาดําเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงค


9 มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับบทบาทของนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร


การศึกษา
10 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุม


เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน (ใช) = 1 คะแนน (ไมใช) = 0 คะแนน
สรุปคะแนนที่ได. ....................คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)

ลงชื่อ...................................................................อาจารยนิเทศก
(...................................................................)
นที.่ ...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 83

ภาคผนวก จ
แบบประเมินการจัดนิทรรศการการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
สําหรับอาจารยนิเทศก

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 84

แบบประเมินการจัดนิทรรศการการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพการบริหารการศึกษา สําหรับอาจารยนิเทศก

พอใช

ปรับปรุง

ความเปนระบบระเบียบของการออกแบบนิทรรศการ
ความเหมาะสมของการคัดเลือกวัสดุอุปกรณสําหรับจัดนิทรรศการ
ความสวยงามของการตกแตงนิทรรศการและบรรยากาศสิ่งแวดลอม
ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของนิทรรศการ
การนําเสนอเนื้อหาของนิทรรศการงายตอความเขาใจของผูชม
ความนาสนใจของการนําเสนอเนื้อหาของนิทรรศการโดยรวม
ความผสมผสานของเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของนิทรรศการ
ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา
9 ความพึงพอใจของการนําเสนอขอมูลที่นํามาจัดนิทรรศการ
10 ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดนิทรรศการ
รวมคะแนนทั้งหมด (เต็ม 50 คะแนน)
คะแนนที่ได (รวมคะแนนทั้งหมด ÷ .5)

ปานกลาง

1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ

ดี

ที่

ดีมาก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา............................................................................................รหัส............................................................
หนวยงานการศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา...............................................................................
สถานศึกษาทีฝ่ กปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา...................................................................................................
ระดับผลการประเมิน

5

4

3

2

1














































    
    

สรุปคะแนนที่ได…………..คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)

ลงชื่อ...................................................................อาจารยนิเทศก
(...................................................................)
วันที.่ ...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

ภาคผนวก ฉ
แบบประเมินรายงานการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
สําหรับอาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา

หนาที่ 85

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

หนาที่ 86

แบบประเมินการรายงานตามเลมคูมือและสมุดบันทึกการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
สําหรับอาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา
ชื่อ-สกุลนักศึกษา............................................................................................รหัส............................................................
หนวยงานการศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา...............................................................................
สถานศึกษาทีฝ่ กปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา...................................................................................................
ปานกลาง

พอใช

ปรับปรุง

รายการ

ดี

ที่

ดีมาก

ระดับผลการประเมิน

5

4

3

2

1

1 การรายงานมีสวนประกอบครบถวน สมบูรณ ชัดเจน ในประเด็นตอไปนี้
1.1 ประวัตินักศึกษา
   
1.2 ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานการศึกษาและสถานศึกษาที่ฝก
   
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
1.3 ปฏิทินฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
   
1.4 แบบบันทึกการนิเทศของผูบริหารพี่เลี้ยงหนวยงานการศึกษา
   
ผูบริหารพี่เลี้ยงหนวยงานการศึกษา และอาจารยนิเทศก
1.5 แบบบันทึกประจําวัน
   
2 สาระสําคัญตาง ๆ ในการรายงานสอดคลองกับขอบเขตของ
   
การฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
3 เนื้อหาของการรายงานสะทอนความรูความสามารถของนักศึกษา
   
4 ขอมูลจากการรายงานนํามาประเมินนักศึกษาไดหลายดาน
   
5 มีความสามารถบูรณาการความรูและทักษะ
   
6 เนื้อหาสาระจากการรายงานสะทอนใหเห็นการเรียนรูของนักศึกษาที่    
หลากหลาย
7 การรายงานชิ้นงานมีลักษณะที่โดดเดนนาสนใจ
   
8 มีการจัดระบบการรายงานการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
   
การศึกษาที่สมบูรณตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
9 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
   
10 สามารถนําความรูไปสูการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพได
   
รวมคะแนนทั้งหมด (เต็ม 70 คะแนน)
คะแนนที่ได (รวมคะแนนทั้งหมด * 40 ÷ 70) = ……………..คะแนน (เต็ม 40 คะแนน)

















คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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ความเห็นเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................................อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
(...................................................................)
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ...............

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

ภาคผนวก ช
แบบประเมินการปฏิบัติตนในระหวางการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
สําหรับผูบริหารพี่เลี้ยงหนวยงานการศึกษาและผูบริหารพี่เลี้ยงสถานศึกษา
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คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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ภาคผนวก ช-1
แบบประเมินการปฏิบัติตนในระหวางการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
สําหรับผูบริหารพี่เลี้ยงหนวยงานการศึกษา
ชื่อนักศึกษา.....................................................................................................รหัส…..........................................................
หนวยงานการศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา.....................................................................................
วันเริ่ม - วันสิ้นสุดฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา.............................................................................................
พอใช

ปรับปรุง

1 ปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎระเบียบของหนวยงานการศึกษา
- ลงเวลาปฏิบัตงิ านทุกวันทั้งไปและกลับ
- เขียนใบลาแจงเหตุผลเมือ่ มีความจําเปนไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ
- ขออนุญาตผูกํากับดูแลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาเมื่อมีความ
จําเปนตองไปติดตองานนอกสถานที่
-ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามแนวปฏิบัตขิ องหนวยงานการศึกษา
2 มีการบันทึกการปฏิบัติงานในแบบรายงานการฝึกปฏิบัติการทุกวัน
3 แตงกายสุภาพเรียบรอยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4 เคารพเชื่อฟังหัวหนาหนวยงานที่เขารับการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
5 เปนผูปฏิบัติตนดวยวัฒนธรรมอันดีงาม
6 เปนผูที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน และเอาใจใสงาน
7 เป็ นผู ที่มี ค วามตรงต อ เวลา กระตือ รื อ ร น มี ค วามคิด ริเริ่ม สร า งสรรค และมี
ทัศนคติที่ดีตอ งานในหนาที่
8 เปนผูใสใจดูแลรักษาผลประโยชนของหนวยงาน
9 เปนผูปฏิบัติงานไดอยางมีคณ
ุ ภาพและคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน
10 สงเอกสารที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติการครบถวนตามที่กําหนด
รวมคะแนนทั้งหมด
คะแนนจริงที่ได (คะแนนที่ไดทั้งหมด ÷ 5)

ปานกลาง

รายการ

ดี

ที่

ดีมาก

ระดับผลการประเมิน

5

4

3

2

1







 









































 
 
 

สรุปคะแนนที่ได……………คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)








คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................ผูบริหารพี่เลี้ยงหนวยงานการศึกษา
(...................................................................)
ตําแหนง..............................................................................
วันที่..........เดือน...................................พ.ศ. ..............

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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ภาคผนวก ช-2
แบบประเมินการปฏิบัติตนในระหวางการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
สําหรับผูบริหารพี่เลี้ยงสถานศึกษา
ชื่อนักศึกษา.....................................................................................................รหัส…..........................................................
สถานศึกษาทีฝ่ กปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา........................................................................................................
วันเริ่ม - วันสิ้นสุดฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา.............................................................................................
พอใช

ปรับปรุง

1 ปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
- ลงเวลาปฏิบัตงิ านทุกวันทั้งไปและกลับ
- เขียนใบลาแจงเหตุผลเมือ่ มีความจําเปนไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ
- ขออนุญาตผูกํากับดูแลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาเมื่อมีความ
จําเปนตองไปติดตองานนอกสถานที่
-ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามแนวปฏิบัตขิ องสถานศึกษา
2 มีการบันทึกการปฏิบัติงานในแบบรายงานการฝึกปฏิบัติการทุกวัน
3 แตงกายสุภาพเรียบรอยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4 เคารพเชื่อฟังหัวหนาหนวยงานที่เขารับการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
5 เปนผูปฏิบัติตนดวยวัฒนธรรมอันดีงาม
6 เปนผูที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน และเอาใจใสงาน
7 เป็ นผู ที่มี ค วามตรงต อ เวลา กระตือ รื อ ร น มี ค วามคิด ริเริ่ม สร า งสรรค และมี
ทัศนคติที่ดีตอ งานในหนาที่
8 เปนผูใสใจดูแลรักษาผลประโยชนของหนวยงาน
9 เปนผูปฏิบัติงานไดอยางมีคณ
ุ ภาพและคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน
10 สงเอกสารที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติการครบถวนตามที่กําหนด
รวมคะแนนทั้งหมด
คะแนนจริงที่ได (คะแนนที่ไดทั้งหมด ÷ 5)

ปานกลาง

รายการ

ดี

ที่

ดีมาก

ระดับผลการประเมิน

5

4

3

2

1







 









































 
 
 

สรุปคะแนนที่ได……………คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)








คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................ผูบริหารพี่เลี้ยงสถานศึกษา
(...................................................................)
ตําแหนง..............................................................................
วันที่..........เดือน...................................พ.ศ. ..............

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม
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คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
แบบเสนอขออนุมัติรายชื่อ หนวยงานการศึกษา/สถานศึกษาเพื่อเขาฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ชื่อ – สกุลนักศึกษา..................................................................................รหัสนักศึกษา..............................................
2.ชื่อหนวยงานการศึกษา/สถานศึกษาที่ขออนุมัติเขาทําการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
..........................................................................................................................................................................................
ที่อยู...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3.ชื่อบุคคลในหนวยงานการศึกษา/สถานศึกษาที่สามารถติดตอได..........................................................................
ตําแหนง......................................................................................................................
โทรศัพท.......................................................................
ลงชื่อ.................................................................นักศึกษา
(................................................................)
............/......................................./............
โทรศัพท............................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความเห็นของผูบริหารหนวยงานการศึกษา/สถานศึกษาที่ขออนุมัติเขาฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา
ชื่อ - สกุล..........................................................................................................................
ตําแหนง............................................................................................................................
โทรศัพท.......................................................................
(…....) อนุญาตใหเขาฝกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการบริหารการศึกษาได
ตั้งแตวันที.่ ................................................................ถึง...............................................................
(…....) ไมอนุญาต เพราะ.......................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................ผูบริหารหนวยงานการศึกษา/สถานศึกษา
(...........................................................)
............/.................................../...........
โทรศัพท................................................

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
หนังสือรับรองการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ชื่อหนวยงานการศึกษา/สถานศึกษา

.....................................................................................................................................................................
ที่อยูเลขที่..................หมู...........ถนน.............................................................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด....................................................................
รหัสไปรษณีย.........................................
โทรศัพท.......................................................E-mail………………………………………………….………………………..
ขอรับรองวา ชื่อ – สกุล.......................................................................................................ซึ่งเปนนักศึกษาของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดเขาทําการฝกปฏิบัติการวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา ตั้งแตวันที่........เดือน................................พ.ศ. ................... ถึงวันที่........เดือน................................
พ.ศ. .................... รวมระยะเวลาฝกปฏิบัติการบริหารการศึกษา จํานวน.......................วัน คิดเปน.............................
ชั่วโมง

ลงชื่อ.........................................................................
(........................................................................)
ตําแหนง..........................................................................
................./......................................../.............
(ประทับตราหนวยงาน)

คูมือและสมุดบันทึก การฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
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