
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สมุดบันทึก 
 

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหาร 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

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



2 
 

คำนำ 

 
การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา เป็นภารกิจที่สถาบันการศึกษาที่จัดการ

เรียนการสอนด้านการบริหารการศึกษาต้องดำเนินการตามประกาศและข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 โดยสถาบันจะต้องจัดกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนในรายวิชาปกติและการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติและประสบการณ์ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้ทางวิชาชีพในข้อบังคับที่กำหนดไว้ 

สมุดบันทึกรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
บริหารการศึกษาเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาซึ่งต้องมีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา เพื่อใช้ในการพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษาควบคู่กับ
ระเบียนรายงานผลการเรียนรายวิชา โดยให้เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้ทางวิชาชีพ รวมถึงเพ่ือให้ได้
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่สถาบันกำหนดไว้ ในนามของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ทำให้การจัดทำสมุดบันทึกนี้สำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี และหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาต่อไป 

 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ประวัตินักศึกษา 
 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................รหัสนักศึกษา............................. 
ชื่อภาษาอังกฤษ................................................................ ..................................................................................... 
ศาสนา...............................เกิดวันที่..............เดือน......................................................พ.ศ.................................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 
......................................................................................................... ……………………......................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ..................................................................
ตำแหน่ง...................................................................................... 
หน่วยงาน........................................................................................................................................................................ 
สถานที่ตั้งหน่วยงาน 
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
2. สถานภาพ 
นักศึกษาชั้นปีที่……………………….. 
หลักสูตร.....................................................................สาขาวิชา............................................................................. 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์ทีป่รึกษา 
      (..................................................................... ) 
ตำแหน่ง............................................................................................. 
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รายงานการปฏิบัติกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา 
 

เรื่อง 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
        
 
 

เสนอ 
 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ..........................................................................................  
 
 
 
 

โดย 
 

ชื่อนักศึกษา................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา…………………………………………….. 

 
 
 
 

 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
พื้นที่/วิทยาเขต...................................................... 
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รายงานการปฏิบัติกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
 

กิจกรรมที ่………. 
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ…………………………………………………………………………………. 
สถานที่ดำเนินกิจกรรม…………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. ทักษะด้านความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
........................................................................................................ .......................................................................
................................................................................. .............................................................................................. 
........................................................................................................................................... ....................................
.......................................................................................... ..................................................................................... 
.............................................................................................................................................. ................................. 

 

2. ทักษะด้านการบริหารสถานศึกษาที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................. .................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................ ................................................................... 

 

3. ทักษะด้านการบริหารการศึกษาที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................. .................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................ ................................................................... 
 
4. ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................. .................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................. ............................................................................. 

............................................................................................................ ................................................................... 
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5. ประเด็นการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 
5.1 การบริหารงานวิชาการ 

............................................................................................................................. ..................................................

............................................................. .................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

.................................................................................................. ............................................................................. 

............................................................................................................ ................................................................... 
5.2 การบริหารงานบุคคล 

............................................................................................................................................................................. ..

................................................................................................................ ...............................................................

.......................................................................................................... .....................................................................

........................................................................................... .................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................  
5.3 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................................................................ ... 

...................................................................................................................... .........................................................

............................................................................. ..................................................................................................  

............................................................................................ ................................................................................... 

5.4 การบริหารงานทั่วไป 
.......................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................ ................................................................... 
............................................................... ........................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................ ................................................... 
................................................................................................... ............................................................................ 
 

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................................ ................................... 
....................................................................................... ........................................................................................ 
................................................................ ................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
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รายงานผลการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหาร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

พื้นที่/วิทยาเขต...................................................... 
นักศึกษารุ่นที่…………………..ประจำภาคเรียนที่.................ปีการศึกษา................................. 

 
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

นักศึกษา 
ชื่อ - สกุล นักศึกษา การวัดประเมิน หมายเหตุ 

คะแนน ผ่าน / ไม่ผ่าน 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
ลงชื่อ......................................................................... 

          (........................................................................) 
          ตำแหน่ง.......................................................................... 
           ................./......................................../............. 
               (ประทับตราหน่วยงาน) 
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ภาคผนวก  
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หลกัการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติกิจกรรมเสริมความเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
 1. นักศึกษาต้องทำรายงานเป็นรูปเล่มตามที่กำหนด 
 2. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบหมายหน้าที่การ
ปฏิบัติงานหรือราชการต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 
 3. โครงการ กิจกรรม หรืองานที ่ต ้องปฏิบ ัต ิประจำหรือเป็นบางครั ้ง ตัวอย่างเช ่น เข้าร ่วม
ประชุมสัมมนาเข้าร่วมการอบรมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการที่สนับสนุนงานที่ต้องปฏิบัติในสถานศึกษาหรือที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาฝึกทักษะต่าง ๆ (ภาวะผู้นำ ความรู้ ความคิด 
การบริหาร หรือการสนับสนุน) 
  4. เกณฑก์ารวัดประเมินโดยพิจารณา ดังนี้ 
   4.1 เกณฑก์ารผ่านการปฏิบัติไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 4.2 เกณฑ์ของแต่ละลักษณะกิจกรรมมีดังนี้ (คะแนน) 
  70 – 79  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารและกิจกรรมอื่น ๆ รวม 2 
กิจกรรมที่เหมาะสม 
  80 – 89  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารและกิจกรรมอื่น ๆ รวม 3 
กิจกรรมที่เหมาะสม 
  90 – 100 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารและกิจกรรมอื่น ๆ รวม 4 
กิจกรรมที่เหมาะสม 
  



11 
 

แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้บริหาร 

 
โครงการ/กิจกรรม…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ภาคเรียนที่…………..  ปีการศึกษา………………………….. 
วัน………………………….ที่…………เดอืน……………………………..………………………พ.ศ. ………………………… 

คำชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นโดยการทำเครื่องหมายในช่องว่างตามลำดับความคิดเห็นของท่าน 

ตอนที ่1  ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

รายการประเมิน มาก ปานกลาง น้อย ไม่สามารถ 
  (>78%) (77% - 52%) (51% - 26%) ประเมินได้ 

1.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์         

1)  เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้บริหาร         
2)  เพื่อการประยุกต์ใช้ในการบรหิารสถานศึกษาและ
บริหารการศึกษา         

2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ         

    โครงการ/กิจกรรม         

1)  การประชาสัมพันธ์โครงการ         

2)  รูปแบบการจัดกิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม         

3)  เวลาที่ใช้ในการจัดโครงการ         

4)  สถานท่ีที่ใช้จัดโครงการ         
5)  การอำนวยความสะดวก การประสานงานใน
โครงการหรือกิจกรรม         

6)  วิทยากร (ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์)     

3.  ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม         

1)  การพัฒนาความรู ้         

2)  การพัฒนาทักษะและความสามารถ         

3)  การนำไปประยุกต์ใช้         

4.  ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม         

ความพึงพอใจโดยภาพรวม     
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ตอนที ่2  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  

  

  

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลเพ่ือเป็นการปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป 

 
 
 


