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ค าน า 
 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า ส าหรับ
ภาคต้นปีการศึกษา 2561 นี้ ใช้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยแผนกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาหา
ความรู้และท ากิจกรรมการเรียนต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชา ไปตลอดภาคต้น ปีการศึกษา 
2561 นี้ 
 การสัมมนาเสริมของชุดวิชานี้มีเพียง 1 ครั้ง ส่วนเนื้อหาและกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งนักศึกษา
ต้องเรียนรู้จากระบบ e – Learning ดังนั้นนักศึกษาจะต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดฉบับ
นี้ก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียน เพ่ือจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างของเนื้อหาชุดวิชา 
การเตรียมตัวของนักศึกษา การด าเนินการศึกษา งานที่ก าหนดให้ท า การส่งงาน การเสนอผลงาน 
การประเมินผลการเรียน การสัมมนาเสริม ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการเรียนประจ าสัปดาห์ 
และแบบฟอร์มรายงาน ทั้งส่วนที่เป็นการสัมมนาเสริมและส่วนที่เป็น e – Learning  
 
 
       คณะกรรมการผลิตและบริหาร 

     ชุดวิชา 23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 
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ปฏิทินการศึกษา 
ชุดวิชา 23728 นวัตกรรมการบริหารและภาวะผู้น า 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2561 
 

 
วันเปิดภาคการศึกษา  15 กันยายน 2561 
สัมมนาเสริม ครั้งที่ 1(ครั้งเดียว) ดังนี้   27 – 28 ตุลาคม 2561 
   
E - Learning  1 พฤศจิกายน 2561 – 20 มกราคม 2562 
สอบไล่  วันเสาร์ที ่26 มกราคม 2561 
  (เวลา 13.30 น. – 16.30 น.) 

(โปรดตรวจสอบกับตารางสอบของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 

 1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารและภาวะผู้น าที่สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาได้ ทั้งนวัตกรรมการบริหารองค์การ นวัตกรรมการบริหารการ
จัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมภาวะผู้น า 

2. สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่างๆ เพื่อการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกับสภาพการณ์ 

3. สามารถออกแบบนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างยั่งยืน 
1.2 ค าอธิบายชุดวิชา 

นวัตกรรมการบริหารและภาวะผู้น าที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการบริการศึกษา ได้แก่ 
นวัตกรรมการบริหารองค์การ นวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมภาวะผู้น า 
ซึ่งประกอบด้วย หลักการและแนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า องค์การ
แห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมเพ่ือการบริหารส านักงาน ผลลัพธ์องค์การ และกระบวนการบริหารองค์การ
โดยรวม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการศึกษา การบริหารการเรียนรู้และจิตตปัญญา การ
สอนแนะเพ่ือการบริหารการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาทางเลือก ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม และการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน 

1.3 รายช่ือหน่วยการสอน 
หน่วยที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า  
หน่วยที่ 2 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยที่ 3 นวัตกรรมเพ่ือการบริหารส านักงาน 
หน่วยที่ 4 การบริหารเพื่อผลิตภาพทางการศึกษา 
หน่วยที่ 5 การจัดการคุณภาพโดยรวมเพ่ือการบริหารการศึกษา 
หน่วยที่ 6 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาการศึกษา  
หน่วยที่ 7 การบริหารการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 
หน่วยที่ 8 การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 
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หน่วยที่ 9 การสอนงานเพ่ือการบริหารจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 10 การศึกษาทางเลือก 
หน่วยที่ 11 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
หน่วยที่ 12 ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
หน่วยที่ 13 ภาวะผู้น าการเรียนการสอน 
หน่วยที่ 14 ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
หน่วยที่ 15 การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์การทางการศึกษาให้ยั่งยืน 

1.4 โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษาและภาวะผูน้ า  

หน่วยที่ 2 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

หน่วยที่ 3 นวัตกรรมเพื่อการบริหารส านักงาน 
หน่วยที่ 4 การบริหารเพื่อผลิตภาพทางการศึกษา 
หน่วยที่ 5 การจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อการ

บริหารการศึกษา 
 
 
      

นวัตกรรมในการ
การบริหาร
จัดการองค์การ 

หน่วยที่ 6 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพื่อ
การพัฒนาการศึกษา  

หน่วยที่ 7 การบริหารการจัดการเรียนรู้ตามแนว
จิตตปัญญาศึกษา 

หน่วยที่ 8 การบริหารจัดการชัน้เรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 

หน่วยที่ 9 การสอนงานเพื่อการบริหารจัดการ
เรียนรู ้

หน่วยที่ 10 การศึกษาทางเลือก 
 
 
 
 
 
 
 

นวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา
และภาวะผู้น า 

นวัตกรรม 
การจัดการเรียน
การสอน 

หน่วยที่ 11 ภาวะผูน้ าเชงิกลยุทธ์ 
หน่วยที่ 12 ภาวะผูน้ าเชงินวัตกรรม 
หน่วยที่ 13 ภาวะผูน้ าการเรียนการสอน 
หน่วยที่ 14 ภาวะผูน้ าเชงิจริยธรรม 
หน่วยที่ 15 การบริหารจัดการนวัตกรรมใน

องค์การทางการศึกษาให้ยั่งยืน 
 
 
 
      

นวัตกรรม 
ภาวะผู้น า 
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2.  วิธีการศึกษา 

2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 
2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชา 

   1)  กิจกรรมที่ต้องท า 
- นักศึกษามีเวลาเรียนตลอดภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 

15 กันยายน 2561 ถึงวันที่  20 มกราคม 2562 
- นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาจากสื่อหลัก คือ ประมวลสาระประจ า

ชุดวิชา และแนวการศึกษาของชุดวิชา นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า อย่างเต็มท่ี 
- เข้าไปศึกษาข้อมูลจาก URL/ QR Code ตามที่ระบุในแผน

กิจกรรม/ประมวลสาระชุดวิชา หรือ ซีดีประจ าชุดวิชา นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า
ทั้งหมดทุกรายการ 

- ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดให้ทั้งส่วนที่ต้องเตรียมมาน าเสนอในการ
สัมมนาเสริม และส่วนที่เป็นการเรียนผ่านระบบ e - Learning 

- ศึกษาค้นคว้าและติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับนวัตกรรมการ
บริหารองค์การ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมภาวะผู้น าจากบทความในวารสาร 
ต ารา บทวิเคราะห์ หรือจากสื่อสารสนเทศต่างๆ เพ่ือทราบความเคลื่อนไหว และเพ่ือประโยชน์ต่อการ
น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา  

2)  วางแผนการจัดกิจกรรมของตนเองล่วงหน้าและจัดท าตารางการศึกษา 
ตลอดภาคต้น ปีการศึกษา 2561 โดยเติมกิจกรรมลงไปในช่องสัปดาห์ที่นักศึกษาก าหนด เช่น 
การศึกษาและท าแบบประเมินในแนวการศึกษา การอ่านประมวลสารชุดวิชา การศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม การท ารายงาน การเข้าร่วมการสัมมนาเสริม การท ากิจกรรมในระบบการเรียนแบบ e – 
Learning เป็นต้น  

3)  จัดท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงให้มากที่สุด และปฏิบัติตามตารางเรียนที่จัดท าขึ้นนี้โดยเคร่งครัด 

2.1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
1)  เตรียมกาย นักศึกษาควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อเป็นพลัง

ในการขจัดอุปสรรคทั้งปวงในการเรียน และแบ่งเวลาจากภารกิจประจ าวันเพื่อศึกษาชุดวิชาอย่างน้อย
วันละ 2 ชั่วโมง 
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2)  เตรียมใจ ท าจิตใจให้สบาย แจ่มใส ขจัดความกังวล มีสมาธิมุ่งไปที่
การศึกษาชุดวิชาที่นักศึกษาวางแผนและก าหนดไว้ในตารางการเรียนและท าจิตใจให้เข้มแข็ง  
ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน 

3)  เตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก จัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมส าหรับศึกษาชุด
วิชา ตามที่เห็นควรและเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จ าเป็น โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ส าหรับการเรียนผ่านระบบ e - Learning 

2.2 การด าเนินการศึกษา 
นักศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปนี้ 

       2.2.1 ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
2.2.2 ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
2.2.3 ศึกษาข้อมูลจาก URL/ QR Code หรือ ฟัง CD เสียงประจ าชุดวิชา  
2.2.4 ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากบทความ ต ารา เอกสาร หรือ สื่อสารสนเทศต่างๆ 

   2.2.5 ท ากิจกรรมที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด ได้แก่ 1) 
การศึกษาค้นคว้า จัดท ารายงาน และสื่อส าหรับเตรียมเข้าสัมมนาเสริม 1 ครั้ง และ 2) การร่วม
กิจกรรมตามที่ก าหนดในระบบ e – learning  
       2.2.6 เข้าร่วมการสัมมนาเสริมชุดวิชาตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
       2.2.7 เข้าสอบไล่ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ซึ่งก าหนดวันสอบของชุดวิชานี้
ไว้ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. (โปรดตรวจสอบซ้ าอีกครั้ง)  

2.3 งานที่ก าหนดให้ท าในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
     งานที่ก าหนดให้ท าในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 มี 2 ฉบับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

2.3.1 รายงานฉบับท่ี 1 ตอบค าถามจากการอ่านประมวลสาระชุดวิชา 

ให้นักศึกษาอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของหน่วยที่ 1-7 ของประมวลสาระชุดวิชา
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (ความยาวประมาณ 10 – 15  
หน้า) 

1. นวัตกรรมการบริหารการศึกษาคืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง
ของนวัตกรรมการบริหารการศึกษาแต่ละประเภทมาให้เห็นอย่างชัดเจน 

2. การพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีขั้นตอนในการด าเนินการ
อย่างไร จงอธิบายให้เห็นอย่างชัดเจน 
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3. นวัตกรรมการบริหารส านักงาน คืออะไร มีกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีหลักการส าคัญ
อย่างไร จงอธิบาย  

4. การบริหาเชิงผลิตภาพคืออะไร การน ามาใช้เพ่ือพัฒนาผลิตภาพทางการศึกษามี
แนวทางในการด าเนินการอย่างไร จงอธิบาย  

5. หลักการส าคัญของการจัดการคุณภาพโดยรวมคืออะไร หากจะน าแนวคิดเรื่องการ
จัดการคุณภาพโดยรวมมาใช้ในการบริหารการศึกษา มีวิธีการด าเนินการอย่างไร 

6. การพัฒนาครูในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีกระบวนการในการด าเนินการ
อย่างไร 

7. หลักการส าคัญของจิตตปัญญาศึกษาคืออะไร น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างไร 

8. ให้นักศึกษาเลือกนวัตกรรมในหน่วยที่ 2 – 7 เพียง 1 นวัตกรรม และระบุว่าบทบาท
ของผู้บริหารในการน านวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ในสถานศึกษา/หน่วยงาน มีอะไรบ้าง 

(จัดท าเป็นรายงาน 1 ฉบับ ความยาว 8 – 10 หน้า ส่งวิทยากรประจ ากลุ่ม โดยมีรายอ้างอิง
ตามรูปแบบ APA V.6) 

2.3.2 รายงานฉบับท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพและแนวทางการพัฒนาการใช้นวัตกรรม
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
      ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพการใช้นวัตกรรมการบริหารการศึกษา นวัตกรรมใดนวัตกรรม
หนึ่ง (ควรเป็นนวัตกรรมในหน่วยที่ 2 – 7) และเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยน าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้  

1) นวัตกรรม หลักการแนวคิด และเป้าหมายที่ก าหนด 
2) สภาพและปัญหาในการด าเนินการตามกระบวนการนวัตกรรม 
3) แนวทางการปรับปรุง/พัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
4) ปัจจัยและเงื่อนไขที่เอ้ือต่อการปรับปรุง/พัฒนาให้นวัตกรรมประสบ

ความส าเร็จ 
(จัดท าเป็นรายงานความยาวประมาณ 15 หน้า ส่งวิทยากรประจ ากลุ่ม 1 ฉบับ 

และ จัดเตรียม Power Point น าเสนอหน้าห้อง ประมาณ 15 นาที โดยเตรียมเอกสารแจกเพ่ือนใน
กลุ่มทุกคน เพื่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น) 
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2.4 งานที่ก าหนดให้ท าใน e - Learning  

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 19 มกราคม 2562   เป็นต้นไปให้นักศึกษาท ากิจกรรม
การเรียนผ่านระบบ e – Learning (เรียนรู้ ตอบค าถาม สนทนา วิพากษ์งานของเพ่ือนฯ) ตาม

ช่วงเวลาที่ก าหนดของแต่ละกิจกรรม ที่ http://moodle.stou.ac.th/    โดยเลือกชุดวิชา 23728 
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า และท ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ในบทเรียน e - Learning 

2.5 การส่งงาน/การท ากิจกรรม e- Learning 
2.5.1 งานทั้ง 2 ฉบับของการสัมมนาเสริม ส่งภายในเวลา 10.00 น. ของวันแรกที่เข้า

สัมมนา ค 
2.5.1 ส าหรับกิจกรรมที่ก าหนดให้ท าใน e – Learning นักศึกษาต้องเข้าท ากิจกรรม

และมีปฏิสัมพันธ์ทุกกิจกรรมตามก าหนดเวลาที่แจ้งไว้ในระบบ e – Learning ของชุดวิชา 23728
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 

2.5.2 นักศึกษาต้องจัดพิมพ์รายงานตามรูปแบบที่ก าหนดเพ่ือส่งอาจารย์วิทยากร
ประจ ากลุ่มชิ้นละ 1 ฉบับต่อการสัมมนาเสริม 1 ครั้ง และจัดเตรียมส าเนารายงาน หรือ 
presentation handout (เฉพาะ 2.3.2 )  ตามจ านวนสมาชิกในกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน
นักศึกษาที่ร่วมสัมมนาเสริมด้วย 

2.6 การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน 
นักศึกษาต้องเตรียมการเสนอผลงาน(เฉพาะ 2.3.2) ในวันสัมมนาเสริม โดยค านึงถึงสิ่ง

ต่อไปนี้ 
2.6.1 เตรียมสื่อการน าเสนอทางเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมการน าเสนอ เช่น 

Microsoft PowerPoint® (ไม่อนุญาตให้น าเสนอปากเปล่า หรือใช้โปรแกรมประมวลผลค า
ประกอบการน าเสนอ) 

2.6.2 เตรียมประเด็นและหัวข้อที่จะน ามาเสนอล่วงหน้า ควรเตรียมตัวให้พร้อม โดยอาจ
ซักซ้อมด้วยวาจาซักซ้อมการใช้สื่อที่เตรียมมา ไม่ควรวิตกกังวลเกินไป เวลาที่ใช้ในการน าเสนอผลงาน
ไม่ควรเกิน 15 นาที 

2.6.3 เตรียมตอบประเด็นค าถามที่คาดว่าอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาจะซักถาม 

 

2.7 การสัมมนาเสริม 
2.7.1 นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม 1 ครั้ง 12 ชั่วโมง 2561 ณ สถานที่ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ซ่ึงจะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าต่อไป 

http://moodle.stou.ac.th/
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2.7.2 ให้นักศึกษาร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาเสริมตามประเด็นที่
ก าหนดให้ศึกษา 

2.8 การประเมินผลการเรียน 
     การประเมินผลการเรียนชุดวิชานี้ ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา การมีปฏิสัมพันธ์
ในระหว่างการสัมมนา และผลงาน ร้อยละ 60 และประเมินจากการสอบประจ าภาค ร้อยละ 40 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

2.8.1 กิจกรรมระหว่างภาค ร้อยละ 60  ประกอบด้วย 
1) สัมมนาเสริม 1 ครั้ง รวม 30 คะแนน ประกอบด้วย 

- รายงานส่วนบุคคล  
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

2) การท ากิจกรรมใน e – Learning  รวม 30 คะแนน ประกอบด้วย 
- การค้นคว้า/ศึกษาเรียนรู้ตามประเด็นที่ก าหนด 
- การตอบค าถาม 
- การวิพากษ์งานของเพ่ือนในกลุ่ม 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

2.8.2 การสอบประจ าภาค ร้อยละ 40  
       การประเมินผลจากการสอบปลายภาค ใช้การทดสอบความรู้ความจ า ความเข้าใจ 
การประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์เหตุผล โดยมีลักษณะเป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 3  ข้อใหญ่ แต่ละ
ข้อใช้เวลาในการตอบประมาณ 60 นาที และในข้อใหญ่แต่ละข้อ อาจมีการแบ่งประเด็นค าถาม
ออกเป็นหลายประเด็น หรือหลายข้อย่อยได้ 

เง่ือนไขและเกณฑ์การประเมินรายงานส่วนบุคคล 
1. นักศึกษาทุกคนจะต้องส่งรายงานส่วนบุคคลที่ก าหนดให้ท าภายในเวลา 10:00 น ของเช้าวันแรก (วันเสาร์) 

ของการสัมมนาเสริม (ไม่ว่านักศึกษาจะสามารถมาเข้ารับการสอนเสริมได้หรือไม่ก็ตาม) หากนักศึกษาคนใด
ไม่สามารถส่งรายงานไดภ้ายในก าหนดเวลา จะถูกตัดคะแนนจากคะแนนที่ได้จากการประเมินรายงานฉบับ
นั้นจ านวน 2 คะแนน 

2. รายงานฉบับใดไม่มีการอ้างอิง หรืออ้างอิงไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่ระบุไว้ในคู่มือการเขยีนงานวิชาการ
(นักศึกษาทุกคนได้รับไปแล้วตั้งแตต่อนปฐมนิเทศ) และ/หรือไมม่ีบรรณานุกรม จะถูกตัดคะแนนจาก
คะแนนท่ีได้จากการประเมินรายงานฉบับนั้นจ านวน 3 คะแนน) 
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3.  แนวทางการศึกษา 
ตารางการศึกษาชุดวิชา นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 
สัป
ดาห ์

หน่วย ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 

1 หน่วยที่  1 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
และภาวะผู้น า 

ศึกษาเนื้อหาสาระและท า
กิจกรรมหน่วยที่ 1 ในแนว
การศึกษา 

2 หน่วยที่  2 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

- ศึกษาเนื้อหาสาระและท า
กิจกรรมหน่วยที่ 2 ในแนว
การศึกษา 

3 หน่วยที่  3 นวัตกรรมเพื่อการบริหารส านักงาน - ศึกษาเนื้อหาสาระและท า
กิจกรรมหน่วยที่  3 ในแนว
การศึกษา 

4 หน่วยที่  4 การบริหารเพื่อผลิตภาพทางการศึกษา - ศึกษาเนื้อหาสาระและท า
กิจกรรมหน่วยที่ 4 ในแนว
การศึกษา 

5 หน่วยที่  5 การจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อการบริหาร
การศึกษา 

- ศึกษาเนื้อหาสาระและท า
กิจกรรมหน่วยที่ 5 ในแนว
การศึกษา 

6 หน่วยที่  6 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีเพื่อการพัฒนา
การศึกษา  

- ศึกษาเนื้อหาสาระและท า
กิจกรรมหน่วยที่  6 ในแนว
การศึกษา 
-  ศึกษาข้อมูลจาก URL/QR 
Code ที่ระบไุว้ทา้ยหน่วยใน
ประมวลสาระวชิา 

7 หน่วยที่  7 การบริหารการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษา 

- ศึกษาเนื้อหาสาระและท า
กิจกรรมหน่วยที่  7 ในแนว
การศึกษา 

8 หน่วยที่  8 การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 

- ศึกษาเนื้อหาสาระและท า
กิจกรรมหน่วยที่  8 ในแนว
การศึกษา 
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9 หน่วยที่  9 การสอนงานเพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้ - ศึกษาเนื้อหาสาระและท า

กิจกรรมหน่วยที่ 9 ในแนว
การศึกษา 

10 หน่วยที่  10 การศึกษาทางเลือก ศึกษาเนื้อหาสาระและท า
กิจกรรมหน่วยที่  10 ในแนว
การศึกษา 

11 หน่วยที่  11 ภาวะผูน้ าเชงิกลยุทธ ์ ศึกษาเนื้อหาสาระและท า
กิจกรรมหน่วยที่  11 ในแนว
การศึกษา 

12 หน่วยที่  12 ภาวะผูน้ าเชงินวัตกรรม ศึกษาเนื้อหาสาระและท า
กิจกรรมหน่วยที่  12 ในแนว
การศึกษา 

13 หน่วยที่  13 ภาวะผูน้ าการเรียนการสอน ศึกษาเนื้อหาสาระและท า
กิจกรรมหน่วยที่  13 ในแนว
การศึกษา 

14 หน่วยที่  14 ภาวะผูน้ าเชงิจริยธรรม ศึกษาเนื้อหาสาระและท า
กิจกรรมหน่วยที่  14 ในแนว
การศึกษา 

15 หน่วยที่  15 การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์การทาง
การศึกษาให้ยั่งยืน 

ศึกษาเนื้อหาสาระและท า
กิจกรรมหน่วยที่  15 ในแนว
การศึกษา 
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ตารางการสัมมนาเสริม 
(ส าหรับนักศึกษา) 

ชุดวิชา 23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 
 
คร้ังท่ี            เวลา 

วัน                
09.00 - 12.00 น. พัก 

1 ชั่วโมง 
13.00 - 16.00 น. 

 
 
 
1 

 
วันแรกของ
การสัมมนา 

- สร้างความคุ้นเคย ระหว่างอาจารย์ กับ
นักศึกษา และระหว่างนักศกึษา (10 นาที) 
- ช้ีแจงกิจกรรมการสัมมนา 
- น าเสนองานช้ินท่ี 2 คนละ 10 - 15 นาที 
และอภิปรายซักถาม 

พัก
รับประทาน 

อาหาร 

- น าเสนองานและอภิปราย
ซักถาม (ต่อ)  
- นัดหมายกิจกรรมวันท่ีสอง 

วันท่ีสอง
ของการ
สัมมนา 

- น าเสนองาน ช้ันที่  2 และอภิปราย
ซักถาม (ต่อ)  
- สรุปแนวคิด/องค์ความรู้และอภิปราย
ซักถามสาระความรู้หน่วยท่ี 1 - 7 

พัก
รับประทาน 

อาหาร 

- สรุปแนวคิด/องค์ความรู้และ
อภิปรายซักถามสาระความรู้
หน่วยท่ี 1 – 7 (ต่อ) 
- แนะวิธีการศึกษาใน e-
Learning 
- แนะน าการเตรียมตัวสอบปลาย
ภาค และ ตอบข้อซักถาม 

 
หมายเหตุ กิจกรรมและช่วงเวลาในระหว่างการสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
 

ก. ตารางเรียนชุดวิชา 23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะ
ผู้น า 

ข. แบบฟอร์มปกรายงาน 
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ภาคผนวก ก. 
ตารางเรียนชุดวิชา 23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 

สัปดาห์ที่..................................................................... 
 
            เวลา 
วัน 

    

      จันทร์ 
    
    
    

     อังคาร 
    
    
    

     พุธ 
    
    
    

     พฤหัสบดี 
    
    
    

     ศุกร์ 
    
    
    

     เสาร์ 
    
    
    

     อาทิตย์ 
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ภาคผนวก ข. 

แบบฟอร์มปกรายงาน 
 
 
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
แขนงวิชา การบริหารการศึกษา 
ชุดวิชา  23710 บริบททางการบริหารการศึกษา 
 
 
 

รายงานฉบับที่.................... 
 
 

เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อนักศึกษา 
รหัสประจ าตัว 

สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม 
ภาคต้น ปีการศึกษากา2554 

 

 
 

 
 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

แขนงวิชา บริหารการศึกษา 
 
 
 

ชุดวิชา 23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 
  

รายงานฉบับที่........ 
เรือง......................................................................................................................  

 
 
 
 
 

การสัมมนาเสริมครั้งที ่1 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
 

ชื่อนักศึกษา................................... 
 

รหัสประจ าตัว................................. 


