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รายละเอียดของรายวิชา  

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 
หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.   รหัสและช่ือรายวิชา 
 1066801  การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา 1     
2.   จำนวนหนวยกิตหรือจำนวนช่ัวโมง 

3 หนวยกิต  135 ชั่วโมง 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
 เปนวิชาบังคับ 
4.   อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
 อาจารย ดร.เผาพงษพัฒน บุญกะนันท  อาจารย ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร   
 อาจารย ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช  อาจารย ดร.กิติวัชร  ถวยงาม อาจารย ดร.สิทธิชัย ดีลน 

5.   ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีกำหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปท่ี 1 
6.   วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด 
 - 
 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1.   จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 

1.1  ฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา 
            1.2 นำแนวคิด ทฤษฎีนวัตกรรมการบริหารรวมสมัยและประสบการณมาประยุกตใชโดยมี
ผูเชี่ยวชาญและอาจารยนิเทศใหคำปรึกษาแนะนำ 
            1.3 จัดทำโครงการและบริหารโครงการทางการศึกษาตามลักษณะงานท่ีเก่ียวของ 
2.   วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 
            2.1 เพ่ือใหนักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษาไดรับความรูควบคูกับคุณธรรม 
จริยธรรม และประสบการณจริงดานการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 
            2.2 เพ่ือใหนักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีทักษะทางปญญา มีการ
ประยุกตใชในสถานศึกษา 
            2.3 เพ่ือใหนักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามีทักษะท่ีมีความสัมพันธระหวาง
บุคคลกับความรับผิดชอบในสถานศึกษาของตนเองและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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            2.4 เพ่ือใหนักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลขไดอยางแทจริง 
 2.5 เพ่ือใหนักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีทักษะในการบริหารและการ
จัดการในสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา 
        2.6 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษาตาม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

หมวดท่ี 3  การพัฒนาผลการเรียนรู 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองการพัฒนา  
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตยสุจริตมีจรรยาบรรณทาง 

วิชาการและวิชาชีพ 
 2) มีวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและ 

ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสงัคม 
 3) มีภาวะความเปนผูนำและผูตามสามารถทำงานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลำดับความสำคัญ 
 4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนรวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
    1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู 
 ใช กิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน สอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมในการสอนพรอมท้ัง
ยกตัวอยางประกอบและประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
    1.3 วิธีการประเมินผล  
 อาจารยนิเทศคณะฯ ผูบริหารสถานศึกษา และอาจารยพ่ีเลี้ยงใชแบบประเมินคุณลักษณะดาน
ความเปนผูบริหารคุณภาพการศึกษาและงานสงเสริมความเปนผูบริหาร ตามแบบท่ีคณะครุศาสตร
จัดทำข้ึน ประเมิน แลวคำนวณคาเฉลี่ย และประเมินคุณภาพงานดานการวิจัยชั้นเรียน งานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา เพ่ือพิจารณาความประพฤติในการ
ปฏิบัติการสอน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตลอดภาคการศึกษา 
 

2. ความรู 
     2.1 ความรูท่ีจะไดรับ 

1)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
2)  สามารถวิเคราะหปญหารวมท้ังประยุกตความรูทักษะและการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับ 

การแกไขปญหา 
3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษา 

ฃเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 
4)  สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ 

2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู 
 1) ฝายฝกประสบการณวิชาชีพคณะศึกษาศาสตรจัดปฐมนิเทศนักศึกษากอนไปปฏิบัติการ 
วิชาชีพ 
 2) ปฏิบัติการจัดการศึกษาและงานครูอ่ืน ๆ รวมกับอาจารยนิเทศกโรงเรียน 
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    2.3 วิธีการประเมินผล 
 1) พิจารณาจากแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการจัดการศึกษาใน 
สาขาวิชาเฉพาะตลอดภาคการศึกษา โดยการประเมินของอาจารยนิเทศกโรงเรียนและอาจารยนิเทศก
คณะฯ อยางนอย 2 ครั้งตอวิชา/ภาคการศึกษา 
 2) ประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพตลอดภาคการศึกษาโดยนักศึกษาตองสงรายงาน 
สรุปผลการจัดการปฏิบัติการสอนและสรุปผลงานอ่ืน ๆ ท่ีไดฝกปฏิบัติมาตลอดภาครวมท้ังแผนการ
ปฏิบัติงาน 
 
3. ทักษะทางปญญา 
    3.1 ทักษะทางปญญาท่ีจะไดรับการพัฒนา 

1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
2) สามารถสืบคนรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาเพ่ือใชในการแกไขปญหา 

อยางสรางสรรค 
3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

    3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียน 
 1) ครูพ่ีเลี้ยงสาธิตการสอนในชั้นเรียน 
 2) จัดใหนักศึกษา/นักศึกษาไดรวมทำแผนการจัดการเรียนรู สังเกตการสอน 

    3.3 วิธีการประเมินผล 
1) นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา/นักศึกษาโดยอาจารยนิเทศคณะครุศาสตร   

และครูพ่ีเลี้ยง 
2) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

1)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสมและเปนผูริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวมพรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของ
ตนเองและของกลุม 
  3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.2  กระบวนการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาการเรียนรู 
1) การมีสวนรวมกับสถานศึกษา เชน การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 

รวมท้ังการปฏิบัติงานครูดานตาง ๆ ท่ีไมใชการสอนโดยตรง คือ งานอ่ืน ๆ ในโรงเรียนท่ีเก่ียวของกับ
นักเรียนเชนงานดานกิจการนักเรียนหรือฝายปกครองนักเรียนงานธุรการงานบริหารทรัพยากรมนุษย
งานประชาสัมพันธงานทะเบียนงานประจำชั้นงานธุรการในชั้นเรียนหรืองานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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2) การสัมมนาปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการฝกประสบการณ  เปนการสัมมนาเพ่ือรายงาน 
ความกาวหนาปญหาท่ีเกิดข้ึนแนวทางพัฒนาการเรียนรูและเพ่ิมเติมประเด็นท่ีควรพัฒนาใหนักศึกษา 

3) การสัมมนานักศึกษาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพ่ือสรุปเปนบทเรียนและ 
พัฒนาตนเองในอนาคต 

4.3 วิธีการประเมินผล 
 ประเมินโดยใชแบบวัดและประเมินผลดานลักษณะครูท่ีดีตลอดภาคการศึกษาเก่ียวกับความ
ประพฤติของนักศึกษาในขณะปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู
ประกอบวิชาชีพครูและยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพท้ัง  5 ดาน นอกจากนี้ตองเสริมสราง               
มนุษยสมัพันธท่ีดี ในการใหความรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาและชุมชน เปนตน 
 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

1)  มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจำเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทำงานท่ีเก่ียวกับการใช 
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

2)  สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนำสถิติมาประยุกตใชในการ 
แกปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

3)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียนเลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนำเสนออยางเหมาะสม 

    5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู 
  การนิเทศติดตาม สังเกตการปฏิบัติงานของนักศึกษา การตรวจนวัตกรรม การจัดการศึกษาท่ี 
นักศึกษาใชข้ึน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

1) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการจัดการเรียนรูใน 
สาขาวิชาเฉพาะตลอดภาคการศึกษาในสวนของการดำเนินการจัดการเรียนรู ดานการสื่อสาร/อธิบาย
และบคุลิกภาพ 

2) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการในสถานศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา ในสวนของการประเมินดานสาระการฝกทักษะในการเลือกใชการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู รวมท้ังการใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการศึกษา 
 
6.ทักษะการจัดการเรียนรู 
    6.1 ทักษะการจัดการเรียนรูท่ีตองพัฒนา 

1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ  
(Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค 

2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมสำหรับผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีมี 
ความสามารถพิเศษท่ีมีความสามารถปานกลาง และท่ีมีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 

3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกอยางบูรณาการ 
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    6.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู 
 กำหนดจำนวนชั่วโมงท่ีนักศึกษาจะตองฝกปฏิบัติการ จัดทำบันทึกประจำวัน การผลิตสื่อ 
การวัดผลระหวางเรียน หลังเรียน งานประจำชั้น งานบริหาร บริการในโรงเรียน การมอบหมายให
เยี่ยมบานนักเรียนดูแลชวยเหลือนักเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการศึกษา 
    6.3 วิธีการประเมินผล 

1) จัดทำบันทึกหลังสอนและรายงานผลการจัดการเรียนรู 
2) รายงานผลการฝกปฏิบัติภาคสนาม 
3) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการจัดการเรียนรูในสาขาวชิาเฉพาะ 

ตลอดภาคการศึกษา 
  4) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติภาคสนามในสถานศึกษา 

ตลอดภาคการศึกษา 
5) สอบสอน 

 
หมวดท่ี 4  ลักษณะและการดำเนินการ 

 
1.  คำอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา 
 สรางประสบการณตรงดวยการฝกปฏิบัติงานดานการบริหารและการจัดการการศึกษา    
การจัดการศึกษา  การกำกับดูแลและการนิเทศการสอน  และการฝกอบรม รวมท้ังการแกปญหา
การศึกษาท่ีเก่ียวของ ขององคการทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 
2.  กิจกรรมของนักศึกษา 

2.1 การบริหารงานตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร 
2.2 การบริหารงานตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ 
2.3 งานอ่ืน ๆ  
 

3.  รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย 
  

รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย กำหนดสง 
แผนปฏิบัติงาน 1 มีนาคม 2560 
รายงานการศึกษาตามสมรรถนะผูบริหาร เมษายน 2560, 13 พฤษภาคม 2560 
โครงการพัฒนางานบริหารการศึกษา 13 พฤษภาคม 2560 
 
 
4.  การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 
 4.1 ปฐมนิเทศ 25 กุมภาพันธ 2560 
 4.2 สัมมนานักศึกษา 20 เมษายน 2560 
       4.3 นิเทศการฝกประสบการณ 21 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2560 
 4.4 ปจฉิมนิเทศการฝกประสบการณ 13 พฤษภาคม 2560 
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5.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

5.1 ควบคุมดูแลผูฝกทุกคนใหประพฤติตนอยางเหมาะสมและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
ดูแลในเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
ยุติธรรม 

5.2 ดำเนินการใหผูฝกฝกประสบการณตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  เชน ในการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาเต็มรูปควรมีลักษณะดังนี้ 

-  กำหนดงานบริหารท้ัง 4 ดานใหกับผูฝกตามความถนัดและสนใจ 
5.3 ประสานงานติดตามผลใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของผูฝก 
5.4 เขารวมปฐมนิเทศนักศึกษากับสถานศึกษาและรวมประชุมสัมมนากับอาจารยนิเทศของ 

มหาวทิยาลัย 
5.5 ประสานและรวมมือกับมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการดำเนินงานการฝกประสบการณวิชาชีพ

การบริหารการศึกษา 
5.6 ตรวจสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของผูฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษาเปน

ระยะ ๆ พรอมกับใหคำแนะนำขอท่ีควรปรับปรุงแกไข 
5.7 ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษาของผูฝกประสบการณ

วิชาชีพการบริหารการศึกษารวมกับครูฝก 
5.8 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ เพ่ือการบริหารการฝกประสบการณวิชาชีพ

การบริหารการศึกษา 
 
6.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก 

6.1 ทำหนาท่ีประสานงานกับครูฝกและพ่ีเลี้ยงและผูบริหารหนวยงานทางการศึกษาหรือ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

 6.2 ใหคำปรึกษา คำแนะนำ และมีสวนรวมในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 6.3แกไขปญหาอันอาจจะเกิดข้ึนในระหวางท่ีฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา
รวมกับพ่ีเลี้ยงและครูฝกหรือผูบริหารสถานศึกษา 
 6.4 นิเทศ ติดตาม ใหความชวยเหลือ และประเมินผลการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
 

7.  การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
7.1 การเขารวมสัมมนา 

 7.2 การรับการนิเทศ 
 7.3 การตั้งศูนยประสานงานการฝกประสบการณ 
 

8. ส่ิงอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ 

8.1. แตงตั้งนักศึกษาฝกประสบการณเปนผูชวยผูบริหาร  เพ่ือความคลองตัวในการฝก
ประสบการณ 
 8.2 จัดทำแผนปฏิบัติการรวม  ในการฝกประสบการณ 
 8.3 กำหนดบุคลากรเพ่ือการประสานการฝกประสบการณ 
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หมวดท่ี 5   การวางแผนและการเตรียมการ 

 
1. การกำหนดสถานท่ีฝก 

ข้ันตอนท่ี 1 กำหนดใหนักศึกษาฝกประสบการณ เสนอรายชื่อสถานศึกษาและผูบริหารพ่ีเลี้ยงเพ่ือ 
ขออนุมัติสถานท่ีฝกประสบการณตามคุณสมบัติท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาอนุมัติ และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้ง
เปนสถานศึกษาฝกประสบการณและเปนผูบริหารพ่ีเลี้ยง 
 ข้ันตอนท่ี 3  ทำหนังสือแจงสถานศึกษาและผูบริหารพ่ีเลี้ยง 
 
2.   การเตรียมนักศึกษา 
 1. นักศึกษาฝกประสบการณศึกษาคูมือการฝกประสบการณ  
 2. จัดประชุมนักศึกษารวมกับอาจารยนิเทศก เพ่ือสรางความตระหนักตอการฝกประสบการณ 
 3. มหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาปฐมนิเทศการฝกประสบการณรวมกับผูเก่ียวของทุกฝาย 
 
3.   การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก 
 1. มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศพรอมมอบคูมือการฝกประสบการณ 
 2. จัดประชุมนักศึกษารวมกับอาจารยนิเทศก เพ่ือสรางความตระหนักตอการฝกประสบการณ 
 3. มหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาปฐมนิเทศการฝกประสบการณรวมกับผูเก่ียวของทุกฝาย 
 
4.   การเตรียมผูบริหารพ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝก 

1. นักศึกษาฝกประสบการณ ขออนุญาตเพ่ือขอใหเปนผูบริหารพ่ีเลี้ยง 
 2. มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูบริหารพ่ีเลี้ยงพรอมมอบคูมือการฝกประสบการณ 
 3. มหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาปฐมนิเทศการฝกประสบการณรวมกับผูเก่ียวของทุกฝาย 
 
5.   การจัดการความเส่ียง 
 1. มหาวิทยาลัย กำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 2. พิจารณารายงานผลการฝกประสบการณ ในภาคการศึกษาท่ีผานมา 
 3. กำหนดแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง 
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ปฏิทินปฏบัิติงาน การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย รุนท่ี 24 

ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

 

ลำดับ กิจกรรม วัน-เดือน-ป
ปฏิบัต ิ

ผูเก่ียวของ 

1 ลงทะเบียนในรายวิชา 1066801 การฝก
ประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา 1 

ธันวาคม 
2559 

นักศึกษา 

2 จัดพิมพคูมือ,แบบประเมินการประสบการณ และ
แบบกรอกคะแนนการประเมิน 

ธันวาคม 
2559 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดรายวิชา 6 มกราคม 
2560 

-ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 
-นักศึกษา 

4 นักศึกษาแจงชื่อสถานศึกษาฝกประสบการณฯ 14 ม.ค.60 -นักศึกษา 
5 มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบคุณสมบัติสถานศึกษา

และผูบริหารพ่ีเลี้ยงฝกประสบการณฯ 
21 ม.ค.60 -คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ 
-คณะครุศาสตร 
-บัณฑิตวิทยาลัย 

6 ขอแตงตั้งสถานศึกษาและผูบริหารพ่ีเลี้ยง เปน
สถานศึกษาฝกประสบการณฯและผูบริหารพ่ี
เลี้ยง  

10 ก.พ.60 -คณะครุศาสตร 
-สถานศึกษาฝก
ประสบการณ 
-เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฝก
ประสบการณ 
-ผูบริหารพ่ีเลี้ยง 

7 แตงตั้งสถานศึกษา,เขตพ้ืนท่ีการศึกษา,ผูบริหารพ่ี
เลี้ยงและอาจารยนิเทศก 

24 ก.พ.60 -คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
-คณะครุศาสตร 
-บัณฑิตวิทยาลัย 

8 ปฐมนิเทศนักศึกษา,ผูบริหารพ่ีเลี้ยง,ผูบริหารเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา,อาจารยนิเทศและอาจารยประจำ
วิชา 
และรับหนังสือสงตัว 

11 มี.ค.60 -นักศึกษาฯ 
-ผูบริหารพ่ีเลี้ยง 
-ผูบริหารเขตพ้ืนท่ีฯ 
-อาจารยนิเทศ 
-อาจารยประจำวิชา 
-คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
-คณะครุศาสตร 
-บัณฑิตวิทยาลัย 
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ลำดับ กิจกรรม วัน-เดือน-
ปปฏิบัติ 

ผูเก่ียวของ 

9 ฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา 13 มี.ค.60 
-12 พ.ค.
60 

-นักศึกษาฯ 
-ผูบริหารพ่ีเลี้ยง 
-ผูบริหารเขตพ้ืนท่ีฯ 
-อาจารยนิเทศก 
-อาจารยประจำวิชา 
-คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
-คณะครุศาสตร 
-บัณฑิตวิทยาลัย 

10 อาจารยนิเทศกออกนิเทศการฝกประสบการณ 14 มี.ค.60 
-11 พ.ค.
60 

-นักศึกษาฯ 
-ผูบริหารพ่ีเลี้ยง 
-อาจารยนิเทศก 

11 ประชุมสัมมนาระหวางการฝกประสบการณฯ 22 เม.ย.60 -นักศึกษาฯ 
-คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

12 สรุปผลการประเมินการฝกประสบการณและ
ประชุมสัมมนาหลังการฝกประสบการณฯ 

13 พ.ค.60 -นักศึกษาฯ 
-ผูบริหารพ่ีเลี้ยง 
-ผูบริหารเขตพ้ืนท่ีฯ 
-อาจารยนิเทศก 
-อาจารยประจำวิชา 
-คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
-คณะครุศาสตร 
-บัณฑิตวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ   อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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หมวดท่ี 6   การประเมินนักศึกษา 
 

เกณฑการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
1) เนื้อหากระบวนวิชา  

 
 

เนื้อหากระบวนวิชา 
จำนวนช่ัวโมง 

ฝกปฏิบัติ 
1.  ขอมูลพ้ืนฐานการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา 25 
2.  การวางแผนฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารรวมกับผูบริหารสถานศึกษา 
     และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

20 

3.  การประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีทางการบริหารสูการปฏิบัติจริง 30 
4.  องคความรูท่ีไดจากการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 35 
5.  ขอสรุปในการแกปญหาและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 25 

รวม 135 
 

การวัดผลประเมินผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบงเปน 2 สวนดังนี้ 
ก. สัดสวนคะแนนจากผูประเมิน 40 คะแนน 
 
ผูประเมิน ส่ิงท่ีมุงประเมิน เครื่องมือวัด คะแนน 

1.1.  ผูบริหารสถานศึกษา 1) คุณธรรม จริยธรรม (5) 
2) คุณลักษณะ (5) 
3) กระบวนการปฏิบัติงาน (10) 
4) ผลการปฏิบัติงาน (10) 

แบบประเมิน 30  
1.2. ครูฝก 
1.3. ผูบริหารพ่ีเลี้ยง 

1.4. อาจารยนิเทศก ความกาวหนาของแผนการดำเนินงาน แบบประเมิน 10 
รวม 40 

 
 

  

ข. สัดสวนคะแนนจากช้ินงาน 60 คะแนน มีรายละเอียด ตามตารางตอไปนี้ 

 

ท่ี ส่ิงท่ีมุงวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด คะแนน 
1 เอกสารรายงานผลการฝก

ประสบการณวิชาชีพฯ  
(องคความรูท่ีไดจากการฝก
ประสบการณวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา) 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 10 

2 การนำเสนอผล (นิทรรศการ) ประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

แบบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

10 
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ท่ี ส่ิงท่ีมุงวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด คะแนน 
3 การเขารวมการสัมมนาระหวาง

การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา (ประเด็น
การสัมมนาฯ) 

ประเมินฯ การ
จัดสัมมนาฯ 

แบบประเมินฯ 
การจัดสัมมนาฯ 

5 

4 เอกสารการลงเวลามาปฏิบัติงาน ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 5 

5 5.1  การวิเคราะหสภาพบริบท 
สิ่งแวดลอมของสถานศึกษาท่ี
เปนศูนยฝกฯ 

5.2  โครงการ / นวัตกรรม เพ่ือ
แกปญหา (ขอสรุปในการ
แกปญหาและพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา) 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 20 

6 แผนการฝกประสบการณวิชาชีพ
การบริหาร 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 10 

รวม 60 

 
 

2)  ประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

  ตอนท่ี 1 สมรรถนะหลักประกอบดวย 
  1. การมุงผลสัมฤทธิ์: ความมุงม่ันในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีคุณภาพ ถูกตอง 
ครบถวนสมบูรณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
  2. การบริการท่ีดี : ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบริการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
  3. การพัฒนาตนเอง:  การศึกษา คนควา หาความรู ติดตามองคความรูและเทคโนโลยี
ใหม ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
  4. การทำงานเปนทีม:  การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ใหกำลังใจแก
เพ่ือนรวมงาน การปรับตัวเขากับบุคคลอ่ืน หรือ แสดงบทบาทผูนำ ผูตาม ไดอยางเหมาะสม 

  ตอนท่ี 2 สมรรถนะประจำสายงาน ประกอบดวย 
  1. การวิเคราะหและสังเคราะห: ความสามารถในการทำความเขาใจสิ่งตาง ๆ แลวแยก
ประเด็นเปนสวนยอยตามหลักการหรือกฎเกณฑท่ีกำหนดสามารถรวบรวมสิ่งตาง ๆ จัดทำอยางเปน
ระบบเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานรวมท้ังสามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมและดำเนินการ
แกปญหาอยางเปนระบบ 
  2. การสื่อสารและการจูงใจ: ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โตตอบในโอกาสหรือ
สถานการณตาง ๆ ตลอดจนสามารถชักจูงโนมนาวใหผู อ่ืนเห็นดวยยอมรับคลอยตามเพ่ือบรรลุ
จุดมุงหมายของการสื่อสาร 
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  3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร: ความสามารถในการใหคำปรึกษา แนะนำ และชวย
แกปญหาใหแกเพ่ือน รวมงานและผูเก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนและใหโอกาสผูรวมงานไดพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ 
  4. การมีวิสัยทัศน:  ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน ทิศทาง หรือ แนวทางการ
พัฒนาองคกรท่ีเปนรูปธรรมเปนท่ียอมรับและเปนไปไดในทางปฏิบัติการยอมรับแนวคิด/วิธีการใหมๆ
เพ่ือการพัฒนางาน 

  ตอนท่ี 3 การมีสวนรวม  ประกอบดวย 
 1. มีสวนรวมทำการศึกษา  คนควาปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 2. รวมคิดหาและสรางรูปแบบวิธีการพัฒนาเพ่ือแกไขปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหมท่ีเปน
ประโยชนหรือสนองความตองการ 
 3. รวมวางแผนและปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการใหบรรลุตามเปาหมาย 
 4. มีสวนรวมในการตัดสินใจ ปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพโดยใช
ทรพัยากรท่ีมีจำกัดใหเปนประโยชน   
 5. มีสวนรวมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรวมบำรุงรักษาตามโครงการ และกิจกรรมท่ีได
ทำไป 
 
3) ประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

 

ท่ี รายการ 

1. ความประพฤติ ความมีระเบียบและปฏิบัติตัวตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีกำหนดไวอยางดี 
2. ความซ่ือสัตยและเปนท่ีไววางใจได ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอ่ืน 
3. ความกระตือรือรนตอตนเองและตองานในหนาท่ี 
4. มีความตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
5. มีความสม่ำเสมอ ครบถวน สะอาดเรียบรอย เปนปจจุบัน ในการบันทึกการปฏิบัติงานในสมุด

บันทึกงาน 
6. บันทึกการปฏิบัติงานสะทอนถึงภารกิจและการนำความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 
7. มีผลงานครบถวนตามท่ีกำหนดไวแตตน 
8. ผลงานถูกตองตามรูปแบบและหลักเกณฑ 
9. ผลงานเสร็จเรียบรอยภายในเวลากำหนด 

10. ผลงานมีความประณีต สมบูรณ ไดมาตรฐาน เปนตัวอยางท่ีด ี
11. ผลงานเปนประโยชนตอหนวยงาน   
12 มีการสรุปหรือนำเสนอผลการปฏิบัติงานหรือ โครงงานตอผูเก่ียวของ 
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วิธีประเมิน 
 1. คณะกรรมการนำผลการประเมินจากแบบการประเมินฝกประสบการณวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา มาหารือและสรุปลงในแบบสรุปการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง
เขมของผูบริหาร 
 2. ใหคณะกรรมการประเมินผูบริหาร ดานความรู ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ ในการ
ปฏิบัติวิชาชีพ ท้ังการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพผูบริหาร 
 3. ใหคณะกรรมการประเมินผูบริหารทุกสองเดือนเปนเวลาสี่เดือนรวม 2 ครั้ง 
 การประเมินผล ครั้งท่ี 1 ผานการประเมินรอยละ 60 สำหรับการประเมิน ครั้งท่ี 2 ตองผาน
เกณฑการประเมินรอยละ 70 
 4. การแปลความหมายคะแนนของระดับคุณภาพ 
      ระดับ 1    เทากับ  1  คะแนน  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
      ระดับ 2 เทากับ  2 คะแนน  หมายถึง  พอใช 
      ระดับ 3    เทากับ  3 คะแนน  หมายถึง  ดี 
  ระดับ 4    เทากับ  4 คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  
เกณฑการตัดสินผลการฝกประสบการณ 
  
  คะแนนรวมรอยละ 80–100  ผลการเรียน A 
  คะแนนรวมรอยละ 75–79  ผลการเรียน B+ 
  คะแนนรวมรอยละ 70–74  ผลการเรียน B 
  คะแนนรวมรอยละ 65–69  ผลการเรียน C+ 
  คะแนนรวมรอยละ 60–64  ผลการเรียน C 
  คะแนนรวมรอยละ 55 –59  ผลการเรียน D+ 
  คะแนนรวมรอยละ 50–54  ผลการเรียน D 
  คะแนนรวมรอยละ 0 – 49  ผลการเรียน F 
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หมวดท่ี 7   การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้ 
 

 
เนื้อหาประเมิน 

ผูประเมิน 
ผูบริหารพ่ีเล้ียง 
    (40%) 

ครูฝก 
(40%) 

     อาจารยนิเทศ 
        (20%) 

เนื้อหากระบวนวิชา   
        

 
       

 
-      -เวลาฝกประสบการณ 

     -กระบวนวิชา                            
การฝกประสบการณวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

                           

การฝกประสบการณวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษา 

                          

 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

2.1 จัดใหมีการวิจัยการฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
 2.2 จัดใหมีการทวนสอบรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
 2.3 นำผลการสัมมนามาพัฒนาการฝกประสบการณใหเหมาะสมยิ่ง 
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หมวดวิชา รหัสและช่ือ
รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ
ทางการ
บริหาร

การศึกษา 
 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
1066801  การฝก
ประสบการณวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา 1 

                              

1066802  การฝก
ประสบการณวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา 2 
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