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คำชี้แจง 
 

คูมือการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาเลมน้ี ไดจัดทำขึ้น โดยคำนึงถึงการบรรลุผลใน
ประกาศของคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. 2557 มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษา ผูบริหารพี่เลี้ยง คณาจารยนิเทศ เจาหนาที่ และ
ผูเกี่ยวของ  ไดศึกษาเพื่อความเขาใจที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน และใชเปนแนวทางปฏิบัติใหบรรลุผล
ตามความคาดหวังของหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา อันจะทำใหการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
บริหารการศึกษาเปนไปอยางมีระบบและมีความชัดเจน  

เพื่อใหการดำเนินการตามคูมือน้ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอความกรุณา
ผูเกี่ยวของทุกฝายคำนึงถึงประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดของคูมือการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาใหชัดเจน เพื่อ
ความเขาใจในหลักการและแนวคิด รวมทั้งแนวปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

2. การกรอกขอมูลหรือการบันทึกรายละเอียดในเอกสารตาง ๆ ใหคำนึงถึงความถูกตองตรง
ตามความเปนจริง ในแบบบันทึกหรือเอกสารที่กำหนดใหลงนามกำกับ ตองเปนลายมือ
ช่ือจริงของผูที่จะตองลงนาม 

3. ปฏิบัติงานตามกรอบเวลาที่กำหนดไว โดยคำนึงถึงหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของ
ฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาที่มุงคุณภาพ ซึ่งสถานศึกษาหรือหนวยงานทาง
การศึกษาสามารถจะกำหนดหรือพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นไดนอกเหนือจากที่มีปรากฏในคูมือน้ี  

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หวังวาคู มือการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาเลมนี ้ จะเปน
ประโยชนตอผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะกับนักศึกษาและผูบริหารพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย
นิเทศ และคาดหวังวาจะไดรับขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงแกไขใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้นในโอกาสตอไปได  

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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1. ความนำ 
ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการ

ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ในระดับปริญญาเอก กำหนดใหมีวิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต และมีชั่วโมงปฏิบัติไมนอยกวา 90 ชั่วโมง (15 x 6 ชั่วโมง) ประกอบดวยการ
ฝกการบริหารสถานศึกษา 50% การฝกบริหารการศึกษา 50% ในสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มี
คุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด มีการจัดผูบริหารพี่เลี้ยงที่มีคุณสมบัติและประสบการณตามที่คุรุสภา
กำหนด และมีการจัดหรือแตงตั้งอาจารยนิเทศกตามที่คุรุสภากำหนด มีรายงานผลการผานเกณฑการ
ประเมินการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษา 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ในระดับปริญญาเอก ดังกลาว ในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2555 ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ไดกำหนดใหมีรายวิชา ED 
61309 การฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (Professional Practicum of Educational 
Administration) เปนรายวิชาบังคับเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ มีคา 3 หนวยกิต ไมมีชั่วโมงการสอนหรือ
บรรยาย แตมีช่ัวโมงการปฏิบัติในภาคสนาม 15 x 6 = 90 ชั่วโมง มีชั่วโมงการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง 15 x 6 = 90 ช่ัวโมง โดยมีคำอธิบายรายวิชา ดังน้ี 

“การพัฒนาวิชาชีพของผู บริหารสถานศึกษาและผู บริหารการศึกษา จิตวิญญาณและ
อุดมการณของผูบริหาร การจัดการความรูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ความเปนผูบริหารมือ
อาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การมีอุดมการณของผูบริหารและแนวทางการพัฒนาเปนผูบริหาร
มืออาชีพ และความสามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การนำเสนอเอกสารเชิงหลักการเพื่อ
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจำ
รายวิชาและผูบริหารพี่เลี ้ยง โดยคำนึงถึงมาตรฐานทางวิชาชีพ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวของ ปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษาและในหนวยงานทางการศึกษาที่กำหนด มีสวนรวมในการ
วิเคราะหนโยบาย การวางแผน นำแผนสูการปฏิบัติ ประเมินผล และสะทอนผล นำเสนอและรายงาน
ผลการปฏิบัติการวิชาชีพเกี่ยวกับบทบาท กิจกรรม ผลงาน และอื่น ๆ รวมทั้งประสบการณการเรยีนรู 
และความรูใหมที่ไดรับ” 

2. จุดมุงหมายของการฝกปฏบิัติการวชิาชพีบริหารการศึกษา 
เพื่อใหการฝกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษาของนักศึกษาเปนไปเพื่อการ “แลกเปลี่ยน” 

(Exchange) ในภูมิความรู  (Knowledge) ภูมิปญญา (Wisdom) ซึ ่งกันและกันกับผู บริหารและผู
ปฏิบัติในสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา ตางเปนผูใหและตางเปนผูไดรับ เพื่อมุงหวังให
เกิดผลการปฏิบัติ (Result) การเรียนรู (Learning) และความรูใหม (New Knowledge) และสงผล
ตอนักศึกษาดังนี ้

2.1 เพื ่อใหนักศึกษามีพัฒนาการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education - TQF.) และตามที่มหาวิทยา
กำหนดเพิ่มเติมในดานทักษะการเรียนรู มีดังนี้ 
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ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
- ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความนาเช่ือถือไวใจได 
- ความเปดเผยเปดรับประสบการณ ความริเริ่มสรางสรรค ความมีปฏิภาณไหวพริบ 

- ความมีพลังตื่นตัวมุงความสำเร็จ ความเชื่อในศักยภาพแหงตน 

- ความมีอารมณม่ันคง ไวตอความรูสึกของคนอ่ืน เคารพในสิทธิและความเห็นของผูอ่ืน 

- ยึดม่ันในจรรยาบรรณทางวิชาการและทางวิชาชีพ 
ดานความรู 
- ความรูในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการวิชาชีพ 

- ความรูในการวิเคราะหนโยบาย การวางแผน นำแผนสูการปฏิบัติ ประเมินผล และสะทอนผล 

- ประสบการณการเรียนรูและความรูใหมที่ไดรับจากปฏิบัติการวิชาชีพ 
ดานทักษะทางปญญา 
- ความสามารถในการนำเสนอหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของกับปฏิบัติการวิชาชีพ 

- ความสามารถในการวิพากษ วิจารณ วิเคราะห สังเคราะหนโยบาย 
- ความสามารถในการวางแผน นำแผนสูการปฏิบัติ ประเมินผล และสะทอนผล 

- ความสามารถในการนำเสนอการเรียนรูและความรูใหมที่ไดรับจากปฏิบัติการวิชาชีพ 
ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
- การมีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษาที่ออกปฏิบัติการวิชาชีพ 

ทั้งกรณีการแสดงความเห็นหรือการปฏิบัติงาน 
- ความเปนมิตร ความเปนผูนำและเปนผูตาม 

- ความชวยเหลือเก้ือกูล และมีทัศนคติในทางบวกตอบุคคลอ่ืน 

- ความรับผิดชอบตอการพัฒนาศักยภาพตนเองและการเรียนรูรวมกันกับบุคลอื่น 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ความสามารถในการใชสถิติประกอบการศึกษาคนควา การนำเสนอรายงาน และการแสดง

ความเห็นในการฝกปฏิบัติไดอยางเปนระบบและเชื่อถือ 
- ความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการฝกปฏิบัติไดอยาง

เหมาะสมและสอดคลองกับศาสตรในรายวิชา 
- ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนตอการสื่อสารและการเรียนรูในการ

ฝกปฏิบัติไดอยางหลากหลาย 
ดานทักษะการจัดการเรียนรู 
- ฝกปฏิบัติการดวยการชีน้ำตนเอง (self-directing) 

- ฝกปฏิบัติการดวยการกระทำ (learning by doing) 

- ฝกปฏิบัติการอยางรวมมือกับคนอื่น ๆ ทั้งแบบ face to face ในสถานศึกษาหรือหนวยงานทาง
การศึกษาและในโลกดิจิตอล 
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2.2 เพื่อใหนักศึกษามีพัฒนาการเรียนรูตามมาตรฐานวิชาชพีสำหรับผูบริหารสถานศึกษา
ตามที่คุรสุภากำหนด ดังนี ้
1. มาตรฐานความรู 
หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 

- สามารถนำความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชใน
การบริหารการศึกษา 

- สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการการศึกษา 
- สามารถกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา 

- สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหารและกำหนดภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาได
เหมาะสม 

นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
- สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทำนโยบายการศึกษา 
- สามารถกำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
- สามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม และ

สิ่งแวดลอม 
- สามารถนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
- สามารถติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน 
การบริหารดานวิชาการ 
- สามารถบริหารจัดการการเรียนรู 
- สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
- สามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
การบริหาร ดานธุรการ การเงิน พสัดุ และอาคารสถานที่ 
- สามารถจัดระบบงานสารบรรณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- สามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ 
- สามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรพัยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- สามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู 
การบรหิารงานบคุคล 
- สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน 
- สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ทีร่ับผิดชอบ 
- สามารถพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- สามารถเสริมสรางขวัญและกำลังใจสำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
- สามารถใหคำปรึกษาและแกไขปญหาการทำงานใหแกครแูละบุคลากรในสถานศึกษา 
การบริหารกิจการนักเรียน 
- สามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพฒันาผูเรียน 
- สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการผูเรียน 
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- สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่พฒันาศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ 
- สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีในหมูคณะ 
การประกันคณุภาพการศึกษา 
- สามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ของสถานศึกษา 
- สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- สามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ การปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
- สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการ 
- สามารถสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา 
การบริหารการประชาสัมพนัธและความสัมพันธชุมชน 
- สามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
- สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของสถานศกึษาไปสูชมุชน 
- สามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ 
- สามารถสรางกจิกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายในการเขาไป

ชวยเหลือชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
- สามารถระดมทรัพยากร และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา 
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผูบริหารสถานศึกษา 
- เปนผูนำเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
- ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
- สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

- ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และ
ชุมชน 

- มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 

- พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 

- พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลำดับ 

- ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร 

- รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 

- ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
- รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 
- แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

- เปนผูนำและสรางผูนำ 

- สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน 
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จรรยาบรรณตอตนเอง 
- มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทาง

วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ 
จรรยาบรรณตอวิชาชพี 

- รัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
- รัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลอื สงเสริม ใหกำลังใจแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่โดย

เสมอหนา 
- สงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยทีถู่กตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาท

หนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
- ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
- ไมกระทำตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย

และผูรับบริการ 
- ใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช

ตำแหนงหนาที่โดยมิชอบ 
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี 
- ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกนัอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีใน

หมูคณะ 
จรรยาบรรณตอสังคม 
- ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนำในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวมและยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 

2.3  เพื่อใหนกัศึกษามีพัฒนาการเรียนรูตามมาตรฐานวิชาชีพสำหรบัผูบริหารการศึกษา
ตามที่คุรสุภากำหนด ดังนี ้
1. มาตรฐานความรู 
หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
- สามารถนำความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชใน

การบริหารการศึกษา 

- สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการการศึกษา 

- สามารถกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา 

- สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหารและกำหนดภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาได
เหมาะสม 

นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
- สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทำนโยบายการศึกษา 
- สามารถกำหนดนโยบาย วางแผน การดำเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
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- สามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคมและ
สิ่งแวดลอม 

- สามารถนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
- สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน 
การบริหารจัดการการศึกษา 
- สามารถบริหารจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพ 
การบริหารทรพัยากร 
- สามารถวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- สามารถบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และบัญชีไดอยางถูกตองโปรงใส และตรวจสอบได 
การประกันคณุภาพการศึกษา 
- สามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาหรือหนวยงาน 
- สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือ

หนวยงาน 
- สามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของหนวยงานเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
การนเิทศการศึกษา 
- สามารถนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบโดยใชวิธีการที่

หลากหลาย 
- สามารถพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง 
การพัฒนาหลกัสูตร 
- สามารถเปนผูนำในการพัฒนาหลักสูตรและกำกับติดตามการจัดทำหลักสตูรที่สอดคลองกับความ

ตองการและความจำเปนของทองถิ่น 
การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ การปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
- สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการ 
- สามารถสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
การวิจัยทางการศึกษา 
- สามารถนำกระบวนการทางการวิจัยการวัดและประเมินผลไปใชในการบริหารจัดการการศึกษาได 
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผูบริหารการศึกษา 
- เปนผูนำเชิงคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
- ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
- สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
- ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และ

ชุมชน 
- มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
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- พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
- พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลำดับ 
- ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร 
- รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
- ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
- รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 
- แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
- เปนผูนำและสรางผูนำ 
- สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน 

จรรยาบรรณตอตนเอง 

- มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ 

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

- รัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 

จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

- รัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกำลังใจแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่โดย
เสมอหนา 

- สงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาท
หนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 

- ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 

- ไมกระทำตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย
และผูรับบริการ 

- ใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตำแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี 

- ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

จรรยาบรรณตอสังคม 

- ผู ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผู นำในการอนุรักษและพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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4. ระยะเวลาในการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
การฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติในสถานศึกษาและในหนวยงาน

ทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนดไมนอยกวา 90 ชั่วโมง (15 x 6 ช่ัวโมง) ประกอบดวย 
(1) การฝกการบริหารสถานศึกษา 45 ช่ัวโมง (2) การฝกบริหารการศึกษา 45 ช่ัวโมง 

สัปดาหที่ จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 

- - นักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศและการเตรียมการจากอาจารยประจำหลักสูตร 
- - นักศึกษาติดตอ “สถานศึกษา” เพื่อการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

และรายงานผลการติดตอให มมร.วิทยาเขตอีสาน เพื่อทำหนังสือขอความ
อนุเคราะหและสงตัวในการฝกปฏิบัติการฯ ของนักศึกษา 

1 6 
นักศึกษาฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาใน “สถานศึกษา” ที่มี 
คุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนดตามกรอบแนวคิด ตามขอบขายงาน ตาม 
ขั้นตอน แนวปฏิบัติ แนวการนิเทศ และแนวการประเมินผล ท่ีกำหนด 
 
หมายเหตุ ตั้งแตการฝกฯ สัปดาหที่ 5 ในสถานศึกษา นักศึกษาควรเร่ิมติดตอ 
“หนวยงานทางการศึกษา” และดำเนินการเพ่ือการฝกฯ ในหนวยงานทาง
การศึกษาตอไปไดแลว ทั้งนี้อาจเริ่มตนฝกฯ ในหนวยงานทางการศึกษาในชวง
เดียวกับการฝกฯ ในสถานศึกษาในชวงสัปดาหท่ี 6/7/8 ได 

2 6 
3 6 
4 6 
5 6 
6 6 
7 6 
8 6 
 48 
9 6 

นักศึกษาฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาใน “หนวยงานทางการศึกษา” ท่ี
มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด ตามกรอบแนวคิด ตามขอบขายงาน ตามขั้นตอน 
แนวปฏิบัติ แนวการนิเทศ และแนวการประเมินผล ที่กำหนด 

10 6 
11 6 
12 6 
13 6 
14 6 
15 6 
16 6 
- - นำเสนอรายงานสรุปผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพในชั้นเรียน พรอมกับสง 

เอกสารรายงานผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (ตามแนวที่กำหนด) 
บันทึกการมอบหมายงานของผูบริหารพี่เลี้ยง ใบประเมินผลจากผูบริหารพี่เลี้ยง 
หลักฐานการลงเวลาทำงาน และหนังสือสงตัวกลับจากสถานศึกษา/หนวยงาน
ทางการศึกษา ภายใน 15 วันหลังคาบเรียนสุดทายของภาคเรียน 

 48  
รวมทั้งหมด 96  
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5. ขอบขายการบริหารสถานศึกษาเพื่อการฝกปฏิบตัิการวชิาชพีบริหารการศึกษา 
แบงเปน 5 ดาน ดังโครงสรางขางลาง (ในภาคปฏิบัติ แตละหนวยงานทางการศึกษาอาจกำหนด
ขอบขายงานแตกตางจากโครงสรางนี้) 
 

 
 
5.  ขอบขายงานการบริหารการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อการฝก
ปฏบิัติการวชิาชพีบริหารการศึกษา 

ขอบขายการบริหารการศึกษาเพื่อการฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษา กรณีสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา แบงเปน 6 กลุม ดังโครงสรางขางลาง  (ในภาคปฏิบัติ แตละสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอาจกำหนดขอบขายงานแตกตางจากโครงสรางนี้) 
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หมายเหตุ 

กรณีหนวยงานทางการศึกษา เปนกรณีตัวอยางเฉพาะขอบขายของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา หากมีนักศึกษาไปฝกปฏิบัติการวิชาชีพในหนวยงานทางการศึกษาอื่น เชน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด หรือสำนักงานศึกษาธิการภาค เปนตน ขอบขายงานใหเปนไปตามที่หนวยงานทาง
การศึกษานั้น ๆ กำหนด 

6. ขั้นตอนเพื่อการฝกปฏิบตัิการวชิาชพีบริหารการศึกษา 
6.1 ลงทะเบียนรายวิชาการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
6.2 นักศึกษาติดตอสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด 

เพื่อการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาและ
หนวยงานทางการศึกษา รวมทั้งระบุรายชื่อผูบริหารพี่เลี้ยงที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภา
กำหนด 

6.3 นักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศและการเตรียมการจากอาจารยประจำหลักสูตรกอนการฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

6.4 นักศึกษาเขารับการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษาและหนวยงาน
ทางการศึกษาที่ตอบรับ โดยมีหนังสือสงตัวจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศกและผูบริหารพี่เลี้ยงที่สถาบันแตงต้ัง 

6.5 นักศึกษาบันทึกการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาเปนประจำทุกวัน และบันทึก
สรุปผลโดยรวมเมื่อเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติการ และนำเสนอรายงานในชั้นเรียนในคาบเรียน
สุดทาย 
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6.6 นักศึกษาสงเอกสารรายงานผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (ตามแนวที่
กำหนด) บันทึกการมอบหมายงานของผูบริหารพี่เลี้ยง ใบประเมินผลจากผูบริหารพี่เลี้ยง 
หลักฐานการลงเวลาทำงาน และหนังสือสงตัวกลับจากสถานศึกษา/หนวยงานทางการ
ศึกษา ภายใน 15 วันหลังคาบเรียนสุดทายของภาคเรียน 

7. กรอบแนวคิดในการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
การฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา คำนึงถึงการบรรลุจุดมุ งหมายดังนี ้ (1) ให

นักศึกษามีพัฒนาการเรียนรูตามกรอบ TQF. (2) ใหนักศึกษามีพัฒนาการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาที่คุรุสภากำหนด (3) ใหนักศึกษามีพัฒนาการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพผูบริหารการศึกษาที่คุรุสภากำหนด 

การฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ตามแผนการศึกษา
ที่กำหนดในหลักสูตร ไมไดลงภาคสนามในลักษณะที่นักศึกษาเปนสุญญากาศทางหลักการ แนวคิด 
หรือทฤษฎี แตเปนการลงภาคสนามอยางเปนผูมีภูมิความรูมีภูมิปญญาในหลักการ แนวคิด หรือ
ทฤษฎีทางการบริหารจากการศึกษารายวิชามาแลวในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 รวมทั้งรายวิชา
ที่กำลังเรียนเปนคูขนานกับการลงภาคสนามในภาคเรียนที่ 3 ดังนี้ 
ภาคเรียนที่ 1 
- วิพากษการศึกษาไทยในสังคมโลกและภูมิภาค 
- แนวโนมและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา 
- การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
- สัมมนาสารัตถะในพระไตรปฎก 
- ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน 
ภาคเรียนที่ 2 
- การวิเคราะหหลักพุทธศาสนาเพ่ือการบริหารการศึกษา 
- พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา 
- การพัฒนาเคาโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
- ภาวะผูนำเพื่อการเรียนรู 
ภาคเรียนที่ 3 
- ภาวะผูนำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา 

นอกจากนั้น ในคำอธิบายรายวิชาบังคับทุกรายวิชาจะใหความสำคัญกับการศึกษาเรียนรูเนื้อหา
ตามที่กำหนดใน “มาตรฐานความรู” ของผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาไวดวย คือ 
กรณีมาตรฐานความรูของผูบริหารสถานศึกษา 
- หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
- นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
- การบริหารดานวิชาการ 
- การบริหาร ดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 
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- การบรหิารงานบุคคล 
- การบริหารกิจการนักเรียน 
- การประกันคุณภาพการศึกษา 
- การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คุณธรรมและจริยธรรม 
กรณีมาตรฐานความรูของผูบริหารการศึกษา 
- หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
- นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
- การบริหารจัดการการศึกษา 
- การบริหารทรัพยากร 
- การประกันคุณภาพการศึกษา 
- การนิเทศการศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตร 
- การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การวิจัยทางการศึกษา 
- คุณธรรมและจริยธรรมสำหรบัผูบริหารการศึกษา 

แสดงใหเห็นวา กอนที่นักศึกษาจะลงภาคสนามเพื่อฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาและในหนวยงานทางการศึกษา ไดมีโอกาสในการศึกษาเชิงวิเคราะหเชิงวิพากษถึง
แนวโนมและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีการศึกษาเปรียบเทียบการศึกษา
ไทยกับการศึกษานานาชาติทั้งในระดับโลกและภูมิภาค มีการวิเคราะหหลักพุทธศาสนาเพื่อการ
บริหารการศึกษา มีการศึกษาพื้นฐานทางการบริหารการศึกษา มีการศึกษาการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา มีการศึกษาภาวะผูนำเพื่อการเรียนรู มีการศึกษาภาวะผูนำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เปนตน ดังน้ัน จึงเปนการลงภาคสนามเพื่อการฝกปฏิบัติการวิชาชีพอยางเปนผูมีความรอบรูและความ
ไวทางทฤษฎี (Theoretical Mastery and Sensitivity) ทั้งตามกรอบของ TQF. กรอบของมาตรฐาน
วิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา และกรอบของมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารการศึกษาที่คุรุสภา
กำหนด 

ในสวนของสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาก็ไมไดเปนแกวเปลาที่ไมมีน้ำอยู แตเปน
แกวที่มีภูมิความรู (Knowledge) มีภูมิปญญา (Wisdom) ของผูปฏิบัติงานทุกระดับอยูภายใน เปนภูมิ
ความรูและภูมิปญญาที่พัฒนาและสะสมมาจากการปฏิบัติในขอบขายงานตามโครงสรางงานของ
ตนเอง อาจมีถึงระดับเปนผูชำนาญการ เปนผูเช่ียวชาญ หรือเช่ียวชาญพิเศษ ดังกรณีขอบขายงานของ
สถานศึกษาจำแนกเปนกลุมตางๆ ดังน้ี 
- กลุมบริหารวิชาการ 
- กลุมบริหารงบประมาณ 
- กลุมบริหารงานบุคคล 
- กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
- กลุมบริหารทั่วไป 
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ขอบขายงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำแนกเปนกลุมตาง ๆ ดังน้ี 
- กลุมอำนวยการ 

- กลุมนโยบายและแผน 

- กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 

- กลุมนิเทศติดตามและประเมนิผล 

- กลุมสงเสรมิประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
การฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาของนักศึกษา จึงไมใชเปนการฝกงานเพื่อเปน 

“ผูให” และไมไดเปน “ผูไดรับ” ในภูมิความรู (Knowledge) ภูมิปญญา (Wisdom) อยางใดอยาง
หนึ่ง แตจะเปนการฝกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษาเพื่อการ “แลกเปลี่ยน” ( Exchange) ในภูมิ
ความรู (Knowledge) ภูมิปญญา (Wisdom) ซึ่งกันและกัน ตางเปนผูใหและตางเปนผูไดรับ เพื่อ
มุงหวังใหเกิดผลการปฏิบัติ (Result) การเรียนรู (Learning) และความรูใหม (New Knowledge) 

เพื่อใหการฝกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษาเปนไปเพื่อ “แลกเปลี่ยน” (Exchange) ในภูมิ
ความรู   (Knowledge) ภูม ิปญญา (Wisdom) ซึ ่งก ันและกัน ระหวางนักศึกษากับผู ปฏิบัต ิใน
สถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา เพ่ือกอใหเกิดผลการปฏิบัติ (Result) การเรียนรู (Learning) 
และความรู ใหม (New Knowledge) การฝกปฏิบัต ิการจึงจะตองย ึดหลัก “การมีส วนรวม” 
(Participation) ในทุกขั ้นตอนของการบริหาร ทั ้งในการวางแผน การนำแผนสูการปฏิบัติ การ
ประเมินผล และการสะทอนผล 

แตอยางไรก็ตาม นักวิชาการทางการบริหารไดแบงทักษะทางการบริหารไว 3 ทักษะ คือ (1) 
ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skills) (2) ทักษะเชิงมนุษย (Human Skills) (3) ทักษะเชิงมโนทัศน 
(Conceptual Skills) สำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มี
จุดมุงหมายสำคัญเพื่อการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะเปนนักบริหารชั้นสูง ซึ่ง Othman (2011) 
และ Bhojwani (2012) ใหทัศนะวาจะตองเนนการใชสมองการคิดเพื่อทำหนาที่เชิงนโยบาย เนนการ
กำหนดจุดมุงหมายและแนวนโยบายหลักๆ เนนการตัดสินใจในภาพรวมขององคการเปนสำคัญ  

ดังนั้น การฝกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษาของนักศึกษาในสถานศึกษาหรือในหนวยงาน
ทางการศึกษา จึงควรเนนใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะเชิงมโนทัศนหรือใน
กิจกรรมการวางแผนที่ใชสมองเปนหลัก ในแตละกลุมงาน และหากมีเวลาเพียงพอ หากสามารถนำ
ขอเสนอแนวคิดใดๆ จากการวางแผนรวมสูการปฏิบัติ นักศึกษาก็ควรไดมีสวนรวมในการนำแผนสู
การปฏิบัติ การประเมินผล และการสะทอนผลน้ัน ๆ ดวย 

ในการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ในงานตาง ๆ นักศึกษาควรบันทึกอธิบายถึง
ลักษณะของการเขาไปมีส วนรวม อธิบายถึงขอเสนอในภูมิความรู  (Knowledge) ภูมิปญญา 
(Wisdom) ของตนเอง อธิบายถึงการไดรับภูมิความรู  (Knowledge) ภูมิปญญา (Wisdom) จาก
บุคคลอื่น รวมทั้งขอสังเกตอื่น ๆ ผลจากการบันทึก ทั้งในฐานะ “ผูให” และ “ผูไดรับ” จากการเขา
รวมในกิจกรรมตาง ๆ ในงานตาง ๆ จะเปนเนื้อหาสำคัญที่นักศึกษาจะใชเขียนเปนรายงานสงตอ
อาจารยผู รับผิดชอบรายวิชาเมื ่อสิ ้นสุดการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ รวมทั้งผลสรุปอยางนอยใน 2 
ประเด็นน้ี คือ 
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(1) ผลการปฏิบัติ (Result) – การฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาไดมีผลการปฏิบัติ
ทั้งที่คาดหวังและไมคาดหวังอะไรบาง ซึ่งผลการปฏิบัตินี้อาจเปนผลเกี่ยวกับแนวคิด 
ทัศนคติพฤติกรรม ระบบงาน หรือกระบวนการในงาน ในกลุมงาน ในสถานศึกษา หรือ
ในผูปฏิบัติ 

(2) การเรียนรู (Learning) – ตนเองไดเรียนรูหรือไดบทเรียนอะไรบางจากการฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพบริหารการศึกษารวมกับผูปฏิบัติอื่น 

8. บทบาทหนาท่ีของอาจารยนิเทศ 
อาจารยนิเทศก ประกอบดวย อาจารยประจำหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้ง ทำหนาที่ดังน้ี 
- ปฐมนิเทศนักศึกษากอนการออกฝกปฏิบัติการวิชาชีพฯ   

- ประสานงานระหวางสถาบันกับสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย และกับผูบริหารพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา เพื่อใหการฝกปฏิบัติการวิชาชีพเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ออกนิเทศนักศึกษา 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 อาจารยนิเทศอยางนอย 1 ราย ออกนิเทศใน
วันสงตัวออกฝกปฏิบัติการวิชาชีพฯ ในสถานศึกษา หรือ หนวยงานทางการศึกษา เพื่อ
ชี้แจงแนวการฝกปฏิบัติการสวิชาชีพฯ (ตามคูมือที่จัดทำ) ทำความเขาใจในรายละเอียด 
วางแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบัติรวมกัน ระยะที่ 2 อาจารยนิเทศอยางนอย 1 ราย 
ออกนิเทศในสถานศึกษา หรือ หนวยงานทางการศึกษา ในชวงกลางของปฏิบัติการฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพฯ เพ่ือติดตามผลและใหขอเสนอแนะ นักศึกษา รวมทั้งปรับแผนปฏิบัติ
การรวมกันกับผู บริหารพี ่เลี ้ยง เพื ่อใหการฝกปฏิบัติการวิชาชาชีพเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาของนักศึกษาจากเอกสารรายงาน
ผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา และจากการนำเสนอรายงานในช้ันเรียน 

- อ่ืนๆ ที่มีการกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 

9. บทบาทหนาท่ีของผูบริหารพี่เลี้ยง 
9.1) จัดโปรแกรม รูปแบบ และตารางการฝกปฏิบัติการรวมกับนักศึกษา 
9.2) แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติวัฒนธรรมของหนวยงาน 
9.3) แนะนำบุคคลที่เกี่ยวของหรือที่ตองทำงานรวมกัน 
9.4) ติดตามความกาวหนาและประเมินผลการทำงานของนักศึกษา 
9.5) ประสานงาน ประชุมกับอาจารยนิเทศกเพื ่อใหความเห็นในการปรับปรุงการฝก

ปฏิบัติการของนักศึกษา 
9.6) ใหคำแนะนำปรึกษากับนักศึกษาในกระบวนการดำเนินงานเพื่อการฝกปฏิบัติการ

วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาในดานความรู วิธีการปฏิบัติ การวางตัว หรืออื่นๆ 
โดยยึดการบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่คาดหวัง 

9.7) การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตามแบบการประเมินที่กำหนด  
9.8) อืน่ ๆ ที่มีการกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 
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10. แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
10.1 เอกสารรายงานผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพที่นักศึกษาสรุปและสงภายใน 15 วันหลัง

คาบเรียนสุดทายแลว 
10.2 แบบประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพื่อประเมินความรู ทักษะ 

ความสามารถ คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของนักศึกษาที่เกิดขึ้นตามจุดมุงหมายในผล
การเร ียนร ู   3 ประเภท ด ัง น้ี  (1)  แบบประเม ินตามสภาพจร ิง (Authentic 
Assessment) ตามกรอบ TQF. ในสภาพการณจริง (a real life context) ของการ
ปฏิบัติ (performance) (2) แบบประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาที่คุรุสภากำหนด (3) แบบประเมิน
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู บร ิหาร
การศึกษาที่คุรุสภากำหนด ดังน้ี 

 
แบบประเมนิตามสภาพจริงตามกรอบ TQF. 

ผูประเมิน คือ 
- ผูบริหารพี่เลีย้งในสถานศึกษา (ในชวงฝกฯ ในสถานศึกษา) 

- ผูบริหารพี่เลีย้งในหนวยงานทางการศึกษา (ในชวงฝกฯ ในหนวยงานทางการศึกษา) 

 
คำชี้แจง 

การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) เปนการประเมินความรู ทักษะ ความสามารถ 
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของนักศึกษาที่เกิดขึ้นตามกรอบ TQF. ในสภาพการณจริง (a real life 
context) ของการปฏิบัติ (performance) ทั ้งกรณีที ่เปนกระบวนการ (process) และผลผลิต 
(product) ของการปฏิบัติที่สะทอนถึงความรู ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของ
นักศึกษาที่สาธิตหรือแสดงออกมาใหเห็นวามีความรู/ความเขาใจ ความสามารถ/ทักษะ และอารมณ/
ความรูสึก เพียงใด ตามกรอบ TQF. โดยหมายเลข 5 หมายถึง มากที่สุด  4 หมายถึง มาก  3 หมายถึง 
ปานกลาง  2 หมายถึง นอย  1 หมายถึง นอยที่สุด ดังน้ี 
 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนนจากการ
ประเมิน 

5 4 3 2 1 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม      

- ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความนาเช่ือถือไวใจได      

- ความเปดเผยเปดรับประสบการณ ความริเริ่มสรางสรรค ความมีปฏิภาณไหว
พริบ 

     

- ความมีพลังตื่นตัวมุงความสำเร็จ ความเชื่อในศักยภาพแหงตน      

- ความมีอารมณม่ันคง ไวตอความรูสึกของคนอื่น เคารพในสิทธิและความเห็นของ
ผูอื่น 
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รายการประเมิน 

ระดับคะแนนจากการ
ประเมิน 

5 4 3 2 1 

- ยึดม่ันในจรรยาบรรณทางวิชาการ      

- ยึดม่ันในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ      

ดานความรู      

- ความรูในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับปฏิบัติการวิชาชีพในงานที่
ไดรับมอบหมาย 

     

- ความรูในการวิเคราะหนโยบาย การวางแผน นำแผนสูการปฏิบัติ ประเมินผล 
และสะทอนผลในงานที่ไดรับมอบหมาย  

     

- การเรียนรูและความรูใหมที่ไดรับจากปฏิบัติการวิชาชีพในงานที่ไดรับมอบหมาย      

ดานทักษะทางปญญา      

- ความสามารถในการนำเสนอหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ
ปฏิบัติการวิชาชีพในงานที่ไดรับมอบหมาย  

     

- ความสามารถในการวิพากษ วิจารณ วิเคราะห สังเคราะห นโยบาย       

- ความสามารถในการวางแผน นำแผนสูการปฏิบัติ ประเมินผล และสะทอนผลใน
งานที่ไดรับมอบหมาย 

     

- ความสามารถในการนำเสนอการเรียนรูและความรูใหมที่ไดรับจากปฏิบัติการ
วิชาชีพ 

     

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ      

- การมีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษาที่ออก
ปฏิบัติการวิชาชีพ ทั้งกรณีการแสดงความเห็นหรือการปฏิบัติงาน  

     

- ความเปนมิตร ความเปนผูนำและเปนผูตามที่ดี      

- ความชวยเหลือเกื้อกูล และมีทัศนคติในทางบวกตอบุคคลอ่ืนในงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

     

- ความรับผิดชอบตอการพัฒนาศักยภาพตนเองและการเรียนรูรวมกันกับบุคลอ่ืน
ในงานที่ไดรับมอบหมาย 

     

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      

- ความสามารถในการใชสถิติประกอบการศึกษาคนควา การนำเสนอรายงาน และ
การแสดงความเห็นในการฝกปฏิบัติในงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางเปนระบบ
และเชื่อถือ 

     

- ความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในการฝก
ปฏิบัติในงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับศาสตรใน
รายวิชา 

     

- ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนตอการส่ือสารและ
การเรียนรูในการฝกปฏิบัติในงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางหลากหลาย 

     

ดานทักษะการจัดการเรียนรู      

- ฝกปฏิบัติการในงานที่ไดรับมอบหมายดวยหลักการชี้นำตนเอง (self directing) 
มีความเปนอิสระ และริเร่ิมสรางสรรค 
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รายการประเมิน 

ระดับคะแนนจากการ
ประเมิน 

5 4 3 2 1 

- ฝกปฏิบัติการในงานที่ไดรับมอบหมายดวยหลักการกระทำ (learning by 
doing) กลาคิด กลาแสดงออก และกลาปฏิบัติ 

     

- ฝกปฏิบัติการในงานที่ไดรับมอบหมายอยางรวมมือกับคนอื่นๆ ทั้งแบบ face to 
face และแบบดิจิตอล 

     

 
แบบประเมนิตามสภาพจริง 

ตามกรอบมาตรฐานวชิาชีพผูบริหารสถานศึกษาท่ีคุรุสภากำหนด 
ผูประเมิน คือ ผูบริหารพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 

 

คำชี้แจง 
การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) เปนการประเมินความรู ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะ
หรือพฤติกรรมของนักศึกษาที่เกิดขึ้นตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาที่คุรุสภากำหนด ที่สังเกตไดใน
สภาพการณจริง (a real life context) ของการปฏิบัติ (performance) ท้ังกรณีที่เปนกระบวนการ (process) และ
ผลผลิต (product) ของการปฏิบัติที ่สะทอนถึงความรู ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของ
นักศึกษาที่สาธิตหรือแสดงออกมาใหเห็นวามีความรู /ความเขาใจ ความสามารถ/ทักษะ และอารมณ/ความรูสึก 
เพียงใด กรอบมาตรฐานวิชาชีพผู บริหารสถานศึกษาที่คุรุสภากำหนด  โดยหมายเลข 5 หมายถึง มากที่สุด  4 
หมายถึง มาก  3 หมายถึง ปานกลาง  2 หมายถึง นอย  1 หมายถึง นอยที่สุด ดังนี้ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนนจากการ

ประเมิน 
5 4 3 2 1 

มาตรฐานความรู 
มีความรูเกี่ยวกับหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการนำความรู ความเขาใจในหลักการและ
ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา การวิเคราะห 
สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการการศึกษา การกำหนดวิสัยทัศน
และเปาหมายของการศึกษา 

     

มีความรูเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทำนโยบาย
การศึกษา ความสามารถกำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงานและประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ความสามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุงให
เกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน 

     

มีความรูเกี่ยวกับการบริหารดานวิชาการ 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการการเรียนรู การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา การสงเสริมใหมีการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เปนตน 

     

มีความรูเกี่ยวกับการบริหาร ดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่      
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รายการประเมิน 
ระดับคะแนนจากการ

ประเมิน 
5 4 3 2 1 

สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดระบบงานสารบรรณ การบริหาร
จัดการงบประมาณ การวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายใน
สถานศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู เปนตน 
มีความรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ท่ี
รับผิดชอบ การพัฒนาครูและบุคลากร การ เสริมสรางขวัญและกำลังใจสำหรับครู
และบุคลากรในสถานศึกษา การใหคำปรึกษาและแกไขปญหาการทำงานใหแกครู
และบุคลากรในสถานศึกษา เปนตน 

     

มีความรูเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียน 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนา
ผูเรียน การบริหารจัดการใหเกิดงานบริการผูเรียน การสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตาง ๆ  การสงเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมและความ
สามัคคีในหมูคณะ เปนตน 

     

มีความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประเมินภายนอก 

     

มีความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวม สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม การสงเสริมสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน ครู 
และบุคลากรในสถานศึกษา เปนตน 

     

มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในความเปนผูนำเชิงคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชพีผูบริหาร
สถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
เปนตน 

     

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึง
ผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน ความมุงม่ันพัฒนา
ผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ การพัฒนาแผนงานขององคการให
สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา การ
สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ เปนตน 

    

มาตรฐานการปฏิบัติตน 
มีจรรยาบรรณตอตนเอง      
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รายการประเมิน 
ระดับคะแนนจากการ

ประเมิน 
5 4 3 2 1 

สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู
เสมอ 
มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
สังเกตไดจากพฤติกรรมที่แสดงถึงรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ เปน
สมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 

     

จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงาม
แกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธ์ิ
ใจการใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชนจากการใชตำแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 

     

มีจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
สังเกตไดจากพฤติกรรมชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดม่ันใน
ระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

     

มีจรรยาบรรณตอสังคม 
สังเกตไดจากพฤติกรรมประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนำในการอนุรักษและพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ส่ิงแวดลอม รักษาผลประโยชน
ของสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

     

 
แบบประเมนิตามสภาพจริง 

ตามกรอบมาตรฐานวชิาชีพผูบริหารการศึกษาท่ีคุรุสภากำหนด 
ผูประเมิน คือ ผูบริหารพี่เลี้ยงในหนวยงานทางการศึกษา 

 

คำชี้แจง 

การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) เปนการประเมินความรู ทักษะ ความสามารถ 
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของนักศึกษาที่เกิดขึ้นตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารการศึกษาที่คุรุ
สภากำหนด ที่สังเกตไดในสภาพการณจริง (a real life context) ของการปฏิบัติ (performance) 
ทั้งกรณีที่เปนกระบวนการ (process) และผลผลิต (product) ของการปฏิบัติที่สะทอนถึงความรู 
ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของนักศึกษาที่สาธิตหรือแสดงออกมาใหเห็นวามี
ความรู/ความเขาใจ ความสามารถ/ทักษะ และอารมณ/ความรูสึก เพียงใด กรอบมาตรฐานวิชาชีพ
ผูบริหารการศึกษาที่คุรุสภากำหนด โดยหมายเลข 5 หมายถึง มากที่สุด  4 หมายถึง มาก  3 หมายถึง 
ปานกลาง  2 หมายถึง นอย  1 หมายถึง นอยที่สุด ดังน้ี 
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รายการประเมิน 

ระดับคะแนนจากการ
ประเมิน 

5 4 3 2 1 
มาตรฐานความรู 
มีความรูเกี่ยวกับหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการนำความรู ความเขาใจในหลักการและ
ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา การวิเคราะห 
สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการการศึกษา การกำหนดวิสัยทัศน
และเปาหมายของการศึกษา 

     

มีความรูเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทำนโยบาย
การศึกษา ความสามารถกำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงานและประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา ความสามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุงใหเกิดผลดี 
คุมคาตอการศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน 

     

มีความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพ 

     

มีความรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรได
อยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และบัญชีไดอยางถูกตอง 
โปรงใส และตรวจสอบได 

     

มีความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก 

     

มีความรูเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบโดยใชวิธีการที่หลากหลาย การพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

     

มีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเปนผูนำในการพัฒนาหลักสูตรและกำกับ
ติดตามการจัดทำหลักสูตร ท่ีสอดคลองกับความตองการและความจำเปนของทองถิ่น 

     

มีความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและ การปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม การประเมินการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ การสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

     

มีความรูเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการนำกระบวนการทางการวิจัยการวัดและ
ประเมินผลไปใชในการบริหารจัดการการศึกษาได 

     

มีคุณธรรมและจริยธรรม      
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รายการประเมิน 

ระดับคะแนนจากการ
ประเมิน 

5 4 3 2 1 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเปนผูนำเชิงคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชพีผูบริหาร
สถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม เปน
ตน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผล
ที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน ความมุงมั่นพัฒนาผูรวมงาน
ใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ การพัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถ
ปฏิบัติไดเกิดผลจริง การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา การสรางโอกาส
ในการพัฒนาไดทุกสถานการณ เปนตน 

     

มาตรฐานการปฏิบัติตน 
มีจรรยาบรรณตอตนเอง 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ 

     

มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
สังเกตไดจากพฤติกรรมที่แสดงถึงรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ เปน
สมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 

     

มีจรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
สังเกตไดจากพฤติกรรมการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงาม
แกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธ์ิใจ
การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน
จากการใชตำแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 

     

มีจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
สังเกตไดจากพฤติกรรมชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดม่ันใน
ระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

     

มีจรรยาบรรณตอสังคม 
สังเกตไดจากพฤติกรรมประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนำในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     

 
6. สัดสวนการประเมินผล 

6.1 อาจารยนิเทศ 40 % โดยพิจารณาจาก (1) ผลการนำเสนอรายงานในคาบเรียนสุดทาย 
(2) เอกสารรายงานผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา  

6.2 ผูบริหารพี่เลี้ยง 60% โดยใชแบบประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
3 แบบ 
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7. ผลการประเมิน 
ผลการประเมินกระทำไดเปนสัญลักษณตางๆ ซึ่งมีความหมาย ระดับคะแนน และแตมประจำ

ดังตอไปน้ี 
สัญลักษณ ความหมาย ระดับคะแนน แตมประจำ 

A ผลการประเมินขั้นดีเลิศ (Excellent) 80 ขั้นไป 4.00 
B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good) 75-79 3.50 
B ผลการประเมินขั้นดี (Good) 70-74 3.00 
C+ ผลการประเมินขั้นดีพอใช (Fairly Good) 65-69 2.50 
C ผลการประเมินขั้นพอใช (Fair) 60-64 2.00 

 
นักศึกษาที่ไดรับผลการประเมินต่ำกวา C ถือวา “ตก” ตองลงทะเบียนเพื่อการฝก

ปฏิบัติการวิชาใหม และถาไดรับการประเมินต่ำกวา C เปนครั้งที่สอง จะหมดสภาพการเปน
นักศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
ขั้นตอนและเอกสารประกอบ 
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            ขั้นตอนการยืน่เอกสารเพื่อการฝกปฏิบัติการวิชาชีพฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาติดตอและขอรับหนังสือยินยอมการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ

บริหารการศึกษาจากสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา  

นักศึกษายื่นแบบบันทึกผลการติดตอและหนังสือยินยอมการฝก

ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาจากสถานศึกษา/หนวยงาน

ทางการศึกษาตอบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยทำหนังสือถึงตนสังกัดของนักศึกษาเพื่อขออนุญาต

ใหนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาและทำหนังสือ

สงตัวนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

นักศึกษานำหนังสือสงตัวเพื่อเขาฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร

การศึกษา ตามหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ ในคูมือฯ และตาม

ระยะเวลาที่กำหนด โดยมีอาจารยนิเทศออกทำการนิเทศตามที่

กำหนด 

นักศึกษานำหนังสือสงตัวกลับจากสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา  

นักศึกษานำเสนอรายงานผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
ในหองเรียน และจัดทำรายงานผลการฝกฯ สงบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 

15 วัน หลังสิ้นสุดภาคเรียน หรือวันสุดทายของการฝกฯ  
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          เอกสารแสดงผลการติดตอสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา 
 

1) ช่ือสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา
........................................................................................................... สถานที่ตั้ง เลขที่............................ถนน
..................................ตำบล/แขวง............................................................... อำเภอ/เขต
...................................................จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย............................. โทร
ศัพท................................................ โทรสาร...................................... 
2) ชวงเวลาฝกปฏิบัติการวิชาชีพฯ ในสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา จำนวน 8 สัปดาหๆ ละ 1 
วันๆ ละ 6 ช่ัวโมง โดยเริม่สปัดาหแรก วันที ่........ เดือน .................................................. พ.ศ. .................. 
ถึงสัปดาหสดุทาย วันที ่................. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................... 
3) ขอมูลการประเมินจาก สมศ. ในรอบลาสุดของสถานศึกษา/หนวยงานทางการศกึษาที่รับฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพฯ 
 

การประเมินจาก สมศ. ในรอบลาสุด 
รอบที่ประเมิน ปท่ีประเมิน ระดับการศึกษา ผลการประเมิน 

    
 

 

4) ขอมูลผูบริหารพี่เลี้ยงในสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาที่รับฝกปฏิบัติการวิชาชีพฯ 
 

ช่ือ-นามสกุล  

(ผูบริหารพี่เล้ียง) 

คุณวุฒิ (ผูบริหารพี่เลี้ยง) ตำแหนงทางการบริหาร
และ  

ชื่อสถานศึกษาหรือ
หนวยงานการศึกษา 

ประสบการณในการ
บริหาร 

ของผูบริหารพี่เลี้ยง(ป) 
คุณวุฒิ และ สาขา 

 

 
 

 
 

 

*ตัวอยางการกรอกขอมูลคุณวุฒิ  -  ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ค.บ. 
(วิทยาศาสตรทั่วไป) 
**ประสบการณในการบริหาร - นับต้ังแตเปนผูบริหารสถานศึกษา / หนวยงานทางการศึกษา 
 

ลงช่ือนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา / หนวยงานทางการศกึษาแหงน้ี  
 

.....................................................................  
(...................................................................) 

.....................................................................  
(...................................................................) 

………… / …………………………. / ……….. 
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หนังสือแสดงความยินยอมรับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติการวิชาชีพฯ 
ของสถานศกึษา / หนวยงานทางการศึกษา 

 
 
 

ที่ ศธ .........   ......................................... 
 .......................................................... 

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

                                                     วันที่ ........ เดือน..................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง   นักศกึษาฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 

นมัสการ   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

ตามที่  ........................................................................  นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ไดติดตอ
ขอความอนุเคราะหเขาฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ใน.................................................  เปน
เวลา ๘ สัปดาห ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๖ ช่ัวโมง (รวม ๔๘ ช่ัวโมง) ในภาคการศึกษาที่.......ปการศึกษา ........... 
น้ัน 

......................................... มีความยินดีให ........................................................................  เขาฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ใน ..................................................... โดยใหเริ่มตนสัปดาหแรกในวันที่ 
...........เดือน ..................... พ.ศ. ............ สัปดาหสุดทาย วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. 
.................... ทั้งนี้ ขอความกรุณาทานไดทำหนังสือสงตัวนักศึกษา พรอมทั้งคูมือการฝกปฏิบัติ การ
วิชาชีพบริหารการศึกษา และเอกสารที่เกี ่ยวของมาใหดวย เพื ่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตอไป 

จึงนมัสการมาเพื่อโปรดทราบ  

   ขอนมสัการดวยความเคารพ 
                                        (.......................................................) 
                                                   ...................................................... 
 
........................................................ 
โทร. ............................................... 
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หนังสือขออนุญาตตนสังกัดของนักศึกษา 
เพื่อใหนักศึกษาออกฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

 
 
 
 
ที่ ศธ ๖๐๑๒/ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  วิทยาเขตอีสาน บานโนนชัย 
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแกน 
  จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ 

                                                    วันที่ ........... เดือน .................. พ.ศ. ....... 
เรื่อง   ขออนุญาตใหนักศึกษาออกฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
เจริญพร   ................................................................. 

ตามที่ ............................................. ไดเขาศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตั ้งแตปการศึกษา 
............... และในปการศึกษา ................... นี้ นักศึกษาดังกลาว จะตองออกฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร
การศึกษา ในสถานศึกษา เปนเวลา ๘ สัปดาห ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๖ ช่ัวโมง (๔๘ ช่ัวโมง) และในหนวยงาน
ทางการศึกษาอีก เปนเวลา ๘ สัปดาห ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๖ ชั ่วโมง (๔๘ ชั ่วโมง) รวมระยะเวลาที่
นักศึกษาจะฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ทั้งหมด ๑๖ สัปดาห ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง  
(๙๖ ช่ัวโมง) 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงขอความอนุเคราะหทานได
อนุญาตใหนักศึกษา คือ ...............................................ไดออกฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
ดังกลาวดวย 

จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

  ขอเจริญพร 
 

                      (พระครูสุธจีริยวัฒน,ดร.) 
                    รองอธิการบดี 

                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
                  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ผศ.ดร.วิทูล ทาชา โทร. ๐๘๕-๗๕๓-๔๒๓๗ 
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หนังสือสงตัวนักศึกษาออกฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
 

 
 
ที่ ศธ ๖๐๑๒/ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  วิทยาเขตอีสาน บานโนนชัย  
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแกน 
  จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ 

                                                    วันที่ ...... เดือน ............... พ.ศ. ..... 
เรื่อง   ขอสงตัวนักศึกษาฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
เจริญพร   ..................................................................................... 
สิ่งที่สงมาดวย   คูมือการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา จำนวน ๑ เลม 

ตามที่ .......................................... ไดใหความอนุเคราะหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เขาฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ใน............................................  เปนเวลา ๘ สัปดาห ๆ ละ ๑ วัน ๆ 
ละ ๖ ชั่วโมง (๔๘ ชั่วโมง) โดยใหเริ่มตนสัปดาหแรกในวันที่ ...........เดือน ..................... พ.ศ. ............ 
สัปดาหสุดทาย วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. .................... นั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอสงตัวนักศึกษาเขารับการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา จำนวน
.......... รูป/คน ดังน้ี 

๑. .................................................. เลขทะเบียนนกัศึกษา ..................................... 
๒. ..................................................   เลขทะเบียนนักศกึษา ..................................... 
เพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุวัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ภายใน ๘ 

สัปดาหนี้ จะมีอาจารยนิเทศกอยางนอย ๒ รูป/คน มานิเทศติดตามผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร
การศึกษา อยางนอย ๒ ครั้ง ดังนั้นจึงขอความกรุณาทานไดรวมใหคำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ในหนวยงานใหกับนักศึกษาดวย จักขอบคุณยิ่ง 

จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

  ขอเจริญพร 
 

                        (พระครูสธุีจริยวัฒน,ดร.) 
                      รองอธิการบดี 

                         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
                        ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ผศ.ดร.วิทูล ทาชา โทร. ๐๘๕-๗๕๓-๔๒๓๗ 
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       หนังสือสงตัวนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพฯ กลับสถาบัน 
 

  
ที่ ศธ .........                                                             ............................................. 
                   ............................................................... 
              ............................................................... 

                                                   วันที่ ...... เดือน ........................ พ.ศ. ........ 

เรื่อง   สงตัวนกัศึกษาฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษากลบัสถาบัน 

นมัสการ   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

สิ่งที่สงมาดวย   เอกสารการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา จำนวน   .....   ชุด 

ตามที่  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ไดสงนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพบริหารการศึกษา ใน ..............................................................................  เปนเวลา ๘ สัปดาห ๆ ละ 
๑ วัน ๆ ละ ๖ ช่ัวโมง (รวม ๔๘ ช่ัวโมง) โดยใหเร่ิมตนสัปดาหแรกในวันที ่...........เดือน ..................... พ.ศ. 
............ สัปดาหสุดทาย วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. .................... นั้น 

บัดน้ี  การฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงขอสงตัวนักศึกษา
กลับสถาบัน ดังน้ี 

๑. .................................................................. 
๒. ............................................................. 

        จึงนมัสการมาเพื่อโปรดทราบ 

                                     ขอนมสัการดวยความเคารพ 
                                 (.......................................................) 
                                           ........................................................... 
 
 
........................................................ 
โทร. ............................................... 
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แนวการจัดทำรายงาน 
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การจัดทำรายงานการฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
 

เมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติการวิชาชีพทั้งในสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา ใหนักศึกษา
จัดทำเอกสารรายงานการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ ดังน้ี  

1. ประวัติสถานศกึษา หรอื หนวยงานทางการศึกษา ที่ฝกปฏิบัติการวิชาชีพโดยยอ  
2. ประวัติผูบริหารพี่เลี้ยงโดยยอ 
3. บันทึกการฝกปฏิบัติการวิชาชีพประจำวนั (จดัเรียงตามลำดบัครั้งที ่1 – 8 ของสถานศึกษา 

และครั้งที่  1 – 8 ของหนวยงานทางการศกึษา) 
 

คร้ังที ่ วัน/เดือน/ป บันทึกการฝกปฏิบัติการวชิาชีพประจำวนั 
....... ……… ใหครอบคลุมใน 4 ประเด็นนี้เปนอยางนอย 

1) ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย (assigned job) คืออะไร 
 
2) ปฏิบัติอยางไร เกี่ยวของกับใคร --- อาจมีภาพประกอบ 
 
3) ผลการปฏิบัติ (Result) – ผลการปฏิบัติทั ้งที ่คาดหวังและไม
คาดหวังอะไรบาง ซึ ่งผลการปฏิบัตินี ้อาจเปนผลเกี ่ยวกับแนวคิด 
ทัศนคติ พฤติกรรม ระบบงาน หรือกระบวนการทำงาน  
 
4) การเร ียนร ู   (Learning) – ตนเองได เร ียนรู หร ือได บทเร ียน
อะไรบาง 
 
 

 
4. สรุปโดยรวมของการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
5. เอกสารอางอิง 
6. ภาคผนวก เชน ประมวลภาพถาย บัญชีลงเวลา บันทกึการนิเทศของผูบรหิารพี่เลีย้ง 

บันทึกการนิเทศของอาจารยนิเทศ  เปนตน 
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แบบบนัทึกการนเิทศของผูบริหารพี่เลีย้ง 
 

ครัง้ที ่ วัน/เดอืน/ป รายการนเิทศ ลงชื่อผูบริหารพี่เลี้ยง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
แบบบนัทึกการนเิทศของอาจารยนเิทศก 

 
ครัง้ที ่ วัน/เดือน/ป รายการนเิทศ ลงชื่ออาจารยนิเทศก 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 

 


