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ค าชี้แจง 
 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 23796   การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
ผู้น าทางการศึกษานี้   เป็นเอกสารส าคัญส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาบริหาร
การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานี้   เนื่องจากในระบบการเรียนการ
สอนทางไกล นักศึกษาต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นแผนกิจกรรมการศึกษา
ฉบับนี้จึงเป็นคู่มือแนะแนวการประกอบกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา ตลอดภาคปลาย ปีการศึกษา 
2561   
 

แผนกิจกรรมฉบับนี้มีความแตกต่างจากแผนกิจกรรมที่ผ่านมาเนื่องจากมีทั้งการสัมมนาเสริม 
จ านวน 1 ครั้ง การสัมมนาผ่านระบบe-Learning แทนการสัมมนาเสริมหนึ่งครั้ง การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และ การสัมมนาเข้ม ดังนั้น นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม ด้วยเหตุนี้
นักศึกษาต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชาฉบับนี้ก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียน เพ่ือจะ
ได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างของเนื้อหาชุดวิชา การเตรียมตัวของนักศึกษา การ
ด าเนินการศึกษา งานที่ก าหนดให้ท า  การส่งงาน การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม การเสนอผลงานใน
การสัมมนาเข้ม และการประเมินผลการเรียน แนวทางการสัมมนาแต่ละครั้ง และตารางการศึกษา 
ตลอดจนข้อมูลประกอบในภาคผนวก  
 ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินการศึกษา คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุด
วิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษาได้พิจารณาก าหนดให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา  ดังนั้น  จึงขอให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เพ่ือจะ
ได้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
                                                   ชุดวิชา 23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ

ส าหรับผู้น าทางการศึกษา 



การพฒันาทักษะและประสบการณ์วชิาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา แผนกจิกรรม 

 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  3 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าชี้แจง 2 
สารบัญ 3 
ปฏิทินการศึกษา 4 
1. รายละเอียดชุดวิชา 5 
 1.1 วัตถุประสงค์ 5 
 1.2 ค าอธิบายชุดวิชา 5 
 1.3 โครงสร้างเนื้อหา 6 
 1.4 รายชื่อหน่วยการสอน 7 
2. วิธีการศึกษา 8 
 2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 8 
 2.2 การด าเนินการศึกษา 9 
 2.3 งานที่ก าหนดให้ท า 10 
 2.4 การเสนอผลงาน 13 
 2.5 การสัมมนาเสริม การสัมมนาผ่านระบบ e-Learning และการสัมมนาเข้ม 13 
 2.6 การประเมินผลการเรียน 13 
 2.7 ตารางการศึกษา 14 
      2.7.1 ตารางการศึกษา 14 
               2.7.2 ตารางแผนการเรียน   15 
               2.7.3 ตารางการสัมมนาสริมและสัมมนาเข้ม 16 
          2.8 แบบปกรายงาน 17 
  
  
  
  
  

 

 
 
 



การพฒันาทักษะและประสบการณ์วชิาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา แผนกจิกรรม 

 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  4 

 

 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการศึกษา 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561   

 
ชุดวิชา 23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ 

ส าหรับผู้น าทางการศึกษา 
 

สัมมนาเสริม  27-28 เมษายน 2562 
สัมมนาผ่านระบบe-Learning  1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2562  
สัมมนาเข้ม 10–14 กรกฎาคม 2562 
สอบไล่ เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 (เวลา 13.30 -16.30 น.) 

(กรุณาตรวจสอบวันสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 
1-2 อาทิตย์) 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ

ส าหรับผู้น าทางการศึกษา 

Skills Development and Professional Experiences 
for Educational Leaders 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
1.1  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักศึกษา 

1. มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการเป็นผู้น าในองค์การทางการศึกษา 
3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารหลักสูตร กิจการนักเรียน ระบบการนิเทศ การ

ประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. มีความสามารถในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
6. มีความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร

การศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน   
1.2  ค าอธิบายชุดวิชา 

การเสริมสร้างพัฒนาจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร แนวทางการพัฒนาความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ การพัฒนาวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา ภาวะผู้น าทางการศึกษา การจัดองค์การ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจทางการศึกษา การบริหารกิจการนักเรียน หลักสูตร ระบบการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีในการ
เป็นผู้น าทางการศึกษา ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การฝึกและพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในองค์การทางการศึกษา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น การบริหารงานระบบเครือข่าย การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพตามข้อก าหนดของคุรุสภา และการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
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      1.3 โครงสร้างเนื้อหา 
 

 

ชุดวิชาการพัฒนา
ทักษะและ
ประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับ
ผู้น าทาง
การศึกษา 

หน่วยท่ี 1 วิสัยทัศน์ของผู้น าทางการศึกษา 
หน่วยท่ี 2 ภาวะผู้น าเพื่อการบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 
หน่วยท่ี 3 บุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติของผู้น าทาง

การศึกษา 
หน่วยท่ี 4 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานของ 
             ผู้น าทางการศึกษา 
หน่วยที่ 5 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน

สถานศึกษา                 
หน่วยท่ี 6 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพของ

ผู้บริหารทางการศึกษา 
 

คุณลักษณะ
ของผู้น าทาง
การศึกษา 

 

ทักษะทางการ
บริหาร 

ภารกิจทางการ
บริหารของผู้น า
ทางการศึกษา 

หน่วยที ่7 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา
องค์การทางการศึกษายุคใหม่ 

หน่วยที่ 8 ผู้น ากับการพฒันาคุณภาพการศึกษายุค
ใหม่ 

หน่วยที ่9 ผู้น ากับการบริหารการศึกษาเพื่อระบบ
การสื่อสารแบบไร้สายในยุค 5 G 

หน่วยที ่10 ผู้น ากบัการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู ้

หน่วยที ่11 ผู้น ากบัการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

หน่วยที ่12 ผู้น ากบัการก ากับตดิตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

หน่วยที ่13 ผู้น ากับการบริหารกิจการนักเรียน 
หน่วยที ่14 ผู้น ากบัการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

และเครือข่ายการเรียนรู้ 
หน่วยที ่15 การฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพของ

ผู้บริหารทางการศึกษา 
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1.4 รายช่ือหน่วยการสอน 
 

ล าดับ ชื่อหน่วย 
หน่วยที่  1 วิสัยทัศน์ของผู้น าทางการศึกษา 

หน่วยที่  2 ภาวะผู้น าเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
หน่วยที่  3 บุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติของผู้น าทางการศึกษา 

หน่วยที่  4 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานของผู้น าทางการศึกษา 

หน่วยที่  5 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา              
หน่วยที่  6 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพของผู้บริหารทางการศึกษา 

หน่วยที่  7 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การทางการศึกษายุคใหม่ 
หน่วยที่  8 ผู้น ากบัการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม่ 

หน่วยที่  9 ผู้น ากับการบริหารการศึกษาเพ่ือระบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุค 5 G 

หน่วยที่  10 ผู้น ากับการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่  11 ผู้น ากับการนิเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หน่วยที่  12 ผู้น ากับการก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

หน่วยที่  13 ผู้น ากับการบริหารกิจการนักเรียน 

หน่วยที่  14 ผู้น ากับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้ 
หน่วยที่  15 การฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพของผู้บริหารทางการศึกษา 
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2. วิธีการศึกษา 
2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 

นักศึกษาควรเตรียมตัวและวางแผนศึกษาเอกสารต่างๆ ได้แก ่1) ประมวลสาระชุดวิชาการ
พัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา พร้อมเอกสารแนวการศึกษา  2) 
แผนกิจกรรม  และ 3) คู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ซึ่ง
จะแจกต่อไป ในช่วงการสัมมนาเสริม อย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1)  กิจกรรมที่ต้องท า ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้  
(1) การสัมมนาเสริม จ านวน 1 ครั้ง  
(2) การสัมมนาผ่านระบบ e-Learning 
(3) การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (ภาคสนาม) 
(4) การสัมมนาเข้ม จ านวน 5 วัน  

ดังนั้น  
 นักศึกษาต้องมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและท าความเข้าใจกับเอกสารทั้งหมดตามที่

ระบุไว้ข้างต้น  
 นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาประเด็นเนื้อหาสาระชุดวิชา การพัฒนาทักษะและ

ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา จากสื่อหลักคือ ประมวลสาระและแนวการศึกษาของ
ชุดวิชาประมาณสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง  

 นักศึกษาควรท าการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเก่ียวกับเนื้อหาสาระชุดวิชา การพัฒนา
ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา จากแหล่งค้นคว้าต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
วารสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย เว็บไซด์ ฯลฯ ประมาณสัปดาห์ละ1 ชั่วโมง 

 นักศึกษาต้องจัดสรรเวลาเพื่อท ากิจกรรมประจ าชุดวิชาตามแนวการด าเนินการ
ศึกษาที่จะกล่าวโดยละเอียดต่อไปให้ครบตามที่ก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมฉบับนี้  

2)  วางแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาของตนเองล่วงหน้า โดยจัดท าตารางแผนการศึกษา (ดู
ตารางที ่2.7.1) ตลอดภาคการศึกษา โดยเติมกิจกรรมลงไปในช่องสัปดาห์ที่นักศึกษาก าหนด เช่น การ
อ่านประมวลสาระประจ าชุดวิชา การค้นคว้าเพิ่มเติม การท ารายงาน ฯลฯ 

3)  จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ดังต่อไปนี้ 
 การขจัดอุปสรรคทั้งปวงในการเรียน และแบ่งเวลาจากภารกิจประจ าวัน เพ่ือ

ศึกษาชุดวิชาอย่างน้อย วันละ 2 ชั่วโมงการเตรียมร่างกาย นักศึกษาควรรักษาสุขภาพร่างกายให้
แข็งแรงเพ่ือเป็นพลังใน 
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 การเตรียมจิตใจ นักศึกษาควรท าจิตใจให้สบาย แจ่มใส ขจัดความกังวล ตั้ง
สมาธิมุ่งไปที่การศึกษาเนื้อหาชุดวิชาตามที่นักศึกษาไดว้างแผนและก าหนดกิจกรรมไว้ล่างหน้าใน
ตารางแผนการศึกษา และท าจิตใจให้เข้มแข็งไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 

 การเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ นักศึกษาควรจัดเตรียมสถานที่ที่
เหมาะสมส าหรับการศึกษาชุดวิชาตามท่ีเห็นสมควร พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่
จ าเป็นให้พร้อม  

2.2 การด าเนินการศึกษา ครอบคลุม 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การสัมมนาเสริม  1 ครั้ง   
2) การสัมมนาผ่านระบบ e-Learning 3) การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (ภาคสนาม) 
และ 4) การสัมมนาเข้ม จ านวน 5 วัน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.2.1 การสัมมนาเสริม นักศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1)  ศึกษา ท าความเข้าใจ และด าเนินกิจกรรมตามที่ระบุในแผนกิจกรรมฉบับนี้ 
2)  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา และด าเนินกิจกรรมตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแนว

การศึกษาทีละหน่วยไปตามล าดับ 
3)  ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ เช่น ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์บริการ

การศึกษา หรือจากแหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เป็นต้น 
4)  ท ากิจกรรมของการสัมมนาเสริมตามที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา

ก าหนดไว้ (ดูในข้อ 2.3) 
5)  เข้าร่วมสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด โดยนักศึกษาต้องท าการศึกษาประเด็นเนื้อหาสาระที่จะใช้ในการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม
แต่ละครั้ง พร้อมทั้งจัดเตรียมการน าเสนองานไว้ล่วงหน้าให้พร้อมก่อนการสัมมนาทุกครั้ง 

 2.2.2 การสัมมนาผ่านระบบe-Learning นักศึกษาควรด าเนินการศึกษาตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ให้นักศึกษาท ากิจกรรมการเรียน
ผ่านระบบ e-Learning (เช่น การตอบค าถาม การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์งานของ
เพ่ือน การวิเคราะห์งานจากสื่อออนไลน์ เป็นต้น ตามช่วงเวลาที่ก าหนดของแต่ละกิจกรรมโดยจะ
ประกาศไว้ที่ http://moodle.stou.ac.th/ ซึ่งนักศึกษาต้องเลือกชุดวิชา 23796 การพัฒนาทักษะ
และประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา และท ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ในบทเรียน           
e-Learning  

http://moodle.stou.ac.th/%20โดย
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 2.2.3 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา นักศึกษาควรศึกษาท าความ
เข้าใจ และด าเนินกิจกรรมตามที่ระบุในเอกสารคู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาซึ่งจะ
แจกและช้ีแจงในช่วงการสัมมนาเสริม 

 2.2.4 การสัมมนาเข้ม นักศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1)  ท ากิจกรรมของการสัมมนาเข้มตามที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ได้

ก าหนดไว้ (ดูในข้อ 2.3) 
2)  เข้าร่วมสัมมนาเข้มตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดย

นักศึกษาต้องท าการศึกษาประเด็นเนื้อหาสาระที่จะใช้ในการสัมมนาเข้มแต่ละครั้ง พร้อมทั้งจัด
เตรียมการน าเสนองานไว้ล่วงหน้าให้พร้อมก่อนการสัมมนาทุกครั้ง 

3) เตรียมการน าเสนอข้อมูลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (ภาคสนาม) 
โดยดูรายละเอียดการน าเสนอข้อมูลในเอกสารคู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา พร้อม
ส่งรายงานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา และสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นผู้น า  

   2.3 งานที่ก าหนดให้ท า 
   นักศึกษาจะต้องท างานตามที่ระบุไว้การสัมมนาแต่ละครั้ง ดังนี้ 
 2.3.1 กิจกรรมการสัมมนาเสรมิ   

นักศึกษาจัดท ารายงานส่งอาจารย์ ณ ศูนยส์ัมมนาที่นักศึกษาเข้าร่วมในเช้าวันแรกของ
การสัมมนา จ านวน 1 ฉบับ ดังต่อไปนี้ 
  รายงาน การศึกษาปัญหาองค์กรและแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้นักศึกษาฝึกการ
วิเคราะห์ปัญหา1เกี่ยวกับการบริหารงานภายในสถานศึกษา  หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่นักศึกษา
ปฏิบัติงานอยู่ หรือในหน่วยงานที่นักศึกษาสนใจ อย่างเป็นระบบ (ศึกษาอะไรกับใคร ที่ไหน อย่างไร) อาทิ 
ใช้การจดบันทึก การระดมสมอง การสังเกต การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 ปัญหา 
พร้อมทั้งเสนอทางเลือกหรือแนวทางในการแก้ปัญหาโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การให้มากที่สุด โดย
น าเสนออย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนเช่นกัน รายงานฉบับนี้มีความยาวประมาณ 10-12 หน้า
ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาองค์การ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย ได้แก่    

                                                           
1
 เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมายของค าวา่ “ปัญหา” ไดถ้กูตอ้ง นกัศึกษาควรท าการศึกษาความหมายของค าค าน้ีใหช้ดัเจนก่อน โดย

แหล่งคน้ควา้ท่ีสะดวกและง่ายท่ีสุด คือ การใชอ้ินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดไปท่ี www.google.co.th แลว้คน้หาดว้ยค าวา่ 
“ปัญหา คืออะไร” หรือ “แนวทางศึกษาปัญหา” เป็นตน้   
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 หัวข้อปัญหา 
 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 ขัน้ตอนหรือกระบวนการในการศึกษาปัญหา 
 รายละเอียดของปัญหา ให้ระบุสภาพของปัญหา อาการหรือสิ่งบอกเหตุที่

แสดงให้เห็นว่ามีปัญหา โดยอ้างอิงข้อมูลหลักฐานที่ได้จากการศึกษาปัญหา
ด้วย      

  ส่วนที่ 2 แนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย ได้แก่  
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทีน่ ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งนักศึกษา

สามารถศึกษาได้จาก เอกสารประมวลสาระชุดวิชา การพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา หรือจากเอกสาร ต าราต่าง ๆ 

 แนวทางการแก้ปัญหาซึ่งอาจได้จากการสอบถาม หรือขอปรึกษาแนะน าจาก
ผู้บริหาร ผู้รู้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจ านวน  2-3 คน 

 ข้อมูลหลักฐานที่ได้จากการศึกษาปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น  
 บันทึกการสอบถาม การขอค าปรึกษาจากบุคคลต่างๆ พอสังเขป (เพ่ือมั่นใจ
ว่า งานชิ้นนี้มีความน่าเชื่อถือ) 

 ปฏิทินการท างานของงานชิ้นนี้ (เพ่ือศึกษาการวางแผนการท างานของ
นักศึกษา) 

หมายเหตุ นักศึกษาต้องจัดท า Powerpoint  เพ่ือน าเสนองานโดยใช้เวลาประมาณ  
             15 นาที  
2.3.2 กิจกรรมการสัมมนาผ่านระบบe-Learning  

         ให้นักศึกษาท ากิจกรรมการเรียนผ่านระบบ e-Learning ทั้งหมด 3 โมดูล 
โดยเข้าท ากิจกรรมแต่ละโมดูลตามช่วงเวลาและรายละเอียดที่ก าหนด โดยจะประกาศไว้ที่ 
http://moodle.stou.ac.th/  

 2.3.3 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (ภาคสนาม)  
           ศึกษา ท าความเข้าใจรายละเอียดในเอกสารคู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร

การศึกษา ซึ่งจะแจกและชี้แจงในช่วงการสัมมนาเสริม 
 2.3.4 กิจกรรมการสัมมนาเข้ม 

   1. นักศึกษาจัดท ารายงานส่งอาจารย์ในเช้าวนัแรกของการสมัมนา คือ รายงานการ
ถอดบทเรียนความส าเร็จของผู้น าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยให้นักศึกษาสัมภาษณ์ผู้น าที่
นักศึกษาชื่นชมมา 1 คน เพือ่ถอดบทเรียนความส าเร็จในการท างานและแนวทางการแก้ปัญหา

http://moodle.stou.ac.th/%20โดย


การพฒันาทักษะและประสบการณ์วชิาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา แผนกจิกรรม 

 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  12 

 

อุปสรรค พร้อมทั้งจัดท าเป็นClip video สั้น ๆ ประกอบให้น่าสนใจ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) 
นอกจากนี้ให้จัดท ารายงานซ่ึงควรประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้  

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของประเด็นที่จะถอดบทเรียน 
1.2 การเตรียมการถอดบทเรียน เป็นการอธิบายรายละเอียดของขั้นตอน

ต่างๆ เช่น หลักการที่ใช้ในการถอดบทเรียน เทคนิคการถอดบทเรียน แนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหารที่
นักศึกษาใช้เป็นฐานคิด และประเด็นค าถามในการถอดบทเรียน เป็นต้น (เพ่ือดูการวางแผนการ
ท างานของนักศึกษา) 

1.3 สาระส าคัญที่ได้จากการถอดบทเรียนของผู้น าที่ท่านเลือกศึกษา เช่น  

 ประสบการณ์จากวิธีการปฏิบัติงานจริงของผู้น า 
 วิธีการปฏิบัติงาน 
 สิ่งที่ท าได้เป็นอย่างดีจากการปฏิบัติ (Good, Better หรือ Best 

practice) 
 ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ้น 
 ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ข้อเสนอแนะวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ควรท าเพ่ิมเติมในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
 ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  

1.4 สะท้อนการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนในครั้งนี้ (ทั้งในแง่เนื้อหาสาระ
และการท างานของนักศึกษา) 

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาจัดท ารายงานทีมคีวามยาวประมาณ 7-10 หน้า กระดาษ A4 ส่ง
อาจารย์ประจ ากลุ่มในการสัมมนาเข้ม พร้อมทั้งน าเสนอโดยอาจจะเตรียมpower point ประกอบกับ
Clip หรือน าเสนอด้วยClip อย่างเดียว ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที   

(หมายเหต ุนักศึกษาควรเลือกสรรผู้น าที่มีความเหมาะสมจริง ๆ เพ่ือเป็น
ประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ของนักศึกษาและเพ่ือนในชั้นเรียน)   

2. น าเสนอข้อมูลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (ภาคสนาม) เพ่ือเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนประมาณ 20 นาที พร้อมส่งรายงานการการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
บริหารการศึกษา และสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นผู้น า  
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  2.4 การเสนอผลงาน 
นักศึกษาเตรียมเสนอผลงานเฉพาะ ในวันสัมมนาเสริม และสัมมนาเข้ม โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
2.4.1 เตรียมสื่อการน าเสนอทางเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมการน าเสนอ เช่น Microsoft 

PowerPoint® (ไม่อนุญาตให้น าเสนอดว้ยปากเปล่า หรือใชโ้ปรแกรมประมวลผลค าประกอบการเสนอ) 
พร้อมทั้งจัดท าสรุปย่อรายงานแจกสมาชิกในกลุ่มตามจ านวนผู้เข้าสัมมนา 

2.4.2 เตรียมการล่วงหน้า นักศึกษาควรเตรียมความพร้อมเพ่ือการน าเสนอให้เรียบร้อยก่อนวัน
สัมมนา โดยอาจซักซ้อมด้วยวาจา ซักซ้อมการใช้สื่อที่เตรียมมา ไม่ควรวิตกกังวลจนเกินไป เวลาที่ใช้ใน
การน าเสนอผลงานแต่ละเรื่องประมาณ 15-20 นาที 

  2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมของการสัมมนาเสริม การสัมมนาผ่านระบบ e-Learning และการ     
       สัมมนาเข้ม 

2.5.1 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ ทั้งการสัมมนาเสริมและการ
สัมมนาเข้ม ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนดทุกครั้ง 

2.5.2 นักศึกษาต้องเข้าท ากิจกรรมในทุกโมดูลของการสัมมนาผ่าน e-learning พร้อมทั้งมี
ปฏิสัมพันธ์อย่างเคร่งครัด ตามก าหนดที่ประกาศไว้ในระบบe-Learning ของชุดวิชา23789 การ
พัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา 

2.5.3 นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (ภาคสนาม) ตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารคู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (ภาคสนาม) 

  2.6 การประเมินผลการเรียน 
การประเมินผลการเรียนชุดวิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทาง 

การศึกษาประเมินจาก 5 ส่วน ดังนี้  
2.6.1 การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการสัมมนาเสริมและจากคุณภาพของรายงานและ

การน าเสนอ (ร้อยละ 15) 
2.6.2 การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการสัมมนาผ่านระบบ e-Learning และจากคุณภาพ

ของการตอบค าถาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์งานของเพ่ือนในกลุ่ม เป็นต้น (ร้อยละ 15) 
2.6.3 การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการสัมมนาเข้มและจากคุณภาพของรายงานและการ

น าเสนอ (ร้อยละ 20)  
2.6.4 การเข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (ภาคสนาม) และจาก

คุณภาพของรายงานและการน าเสนอ (ร้อยละ 20)  
2.6.5 การสอบไล่ (ร้อยละ 30) 
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2.7   ตารางการศึกษา 

 2.7.1 ตารางการศึกษาชุด 23796 ชุดวิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
          ผู้น าทางการศึกษา 
 
 

สัปดาห์ ชื่อหน่วย Module กิจกรรมการศึกษา 
1 วิสัยทัศน์ของผูน้ าทางการศึกษา  

e-learning 
 
Module 1 
1 - 31  
พฤษภาคม 
2562  

    ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  1   
     และท ากิจกรรมการเรียน 

2 ภาวะผูน้ าเพื่อการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 

    ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  2  
     และท ากิจกรรมการเรียน 

3 บุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติของผู้น า
ทางการศึกษา 

     ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  3  
      และท ากิจกรรมการเรียน 

4 มนุษยสัมพนัธ์และการพัฒนาทมีงานของ
ผู้น าทางการศึกษา 

    ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  4  
    และท ากิจกรรมการเรียน 

5 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในสถานศึกษา                

   ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  5 
    และท ากิจกรรมการเรียน 

6 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพของ
ผู้บริหารทางการศึกษา 

   ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  6  
    และท ากิจกรรมการเรียน 

7 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
ทางการศึกษายุคใหม ่

Module 2 
1 - 30 
มิถนุายน 2562  

    ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  7 
    และท ากิจกรรมการเรียน 

8 ผู้น ากบัการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุค
ใหม่ 

   ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  8  
     และท ากิจกรรมการเรียน 

9 ผู้น ากบัการบริหารการศึกษาเพือ่ระบบการ
สื่อสารแบบไร้สายในยุค 5 G 

   ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  9   
    และท ากิจกรรมการเรียน 

10 ผู้น ากบัการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ้

   ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  10  
    และท ากิจกรรมการเรียน 

11 ผู้น ากบัการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

Module 3 
1 - 31
กรกฎาคม 62 

   ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่ 11  
    และท ากิจกรรมการเรียน 

12 ผู้น ากบัการก ากับติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

    ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  12  
     และท ากิจกรรมการเรียน 
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สัปดาห์ ชื่อหน่วย Module กิจกรรมการศึกษา 
13 ผู้น ากบัการบริหารกิจการนักเรียน     ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  13   

   และท ากิจกรรมการเรียน 
14 ผู้น ากบัการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน

และเครือข่ายการเรียนรู้ 
    ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  14  
    และท ากิจกรรมการเรียน 
 

 
2.7.2  ตารางแผนการศึกษา 

 

สัปดาห์ที่  …… 
 

      เวลา 
   วัน 

   

จันทร์ 
   

อังคาร 
   

พุธ 
   

พฤหัสบดี 
   

ศุกร์ 
   

เสาร์ 
   

อาทิตย์ 
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2.7.3 ตารางการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม 
 

ตารางการสัมมนาเสริม 
 

วัน 
เวลา 

09.00 - 9.30 12.00 – 13.00 13.00 - 15.00 

เสาร ์
สรุปเนื้อหาสาระส าคัญของชดุวชิา 
พร้อมเสนอรายงาน 

พักกลางวัน 
น าเสนอรายงาน (ต่อ) 

อาทิตย ์
น าเสนอรายงาน (ต่อ) 

 
ปฐมนิเทศการฝึกปฏบิัติการ

วิชาชีพบริหารการศึกษา 
(ภาคสนาม) 

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในตารางตามความเหมาะสม 

 
ตารางการสัมมนาเข้ม 

 
       เวลา 
วัน 

8.30 – 12.00 13.00 – 16.30 18.30 – 22.00 

วันท่ี   
1 

พิธีเปิด 
ปฐมนิเทศและบรรยายพิเศษ 

เสนอรายงานเป็นรายบุคคล เสนอรายงานเป็นรายบุคคล 

วันท่ี   
2 

ศึกษาดูงาน ประชุมสรุปและน าเสนอผล
การศึกษาดูงาน 

เสนอรายงานกลุ่ม 

วันท่ี 
  3 

น าเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (ภาคสนาม) 

วันท่ี 
 4 

ผู้น ากับการพัฒนาองค์การ (ดVูTR) บรรยายพิเศษ 
“แนวคิดการบริหารความขัดแย้ง
แบบสันติวิธี” 

การประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
พัฒนาองค์การ 

วันท่ี  
 5 

ผู้น ากับการน าด้วยหัวใจ (ดVูTR)/ 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร 

มหาบัณฑิตบรหิารการศึกษาใน
อนาคตสรปุผลและพิธีปิด 

 

 

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในตารางตามความเหมาะสม 
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 2.7.4  แบบปกรายงาน  
แบบปกรายงาน 

 
 

 
 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

แขนงวิชาบริหารการศึกษา 
 

ชุดวิชา  23796  การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ 
  ส าหรับผู้น าทางการศึกษา 

 
รายงานฉบับที่  ….. 

 
 

เรื่อง  …………………………………….. 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561   

 
 

ชื่อนักศึกษา  ……………………………… 
เลขประจ าตัวนักศึกษา  …………………………… 

 
วันที่……เดือน………………พ.ศ. ………. 

(สถานที่เข้ารับการสัมมนาเข้ม) 
 

 



การพฒันาทักษะและประสบการณ์วชิาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา แผนกจิกรรม 

 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


