
 

มคอ.3 

 
รายละเอียดของรายวิชา  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
คณะ / สาขาวิชา: หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์   

 
หมวดที่  1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 
1.  รายวิชา  การบริหารงานวิชาการ 
รหัสวิชา 1066401 
2.  จ านวนหน่วยกิต  3 (2-2-5) 
3.  หลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   
ประเภทของรายวิชา   วิชาบงัคับ 
4.  อาจารย์ผู้สอน 
     1.  อาจารย์ ดร.โกวิท  วชัรินทรางกูร 
     2.  อาจารย์ ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษา 1/2561 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)    ไม่มี 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)   ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน    อาคารเรียน 15   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     29  พฤษภาคม  2561 
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หมวดที่  2  
 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายรายวิชา 
            1)  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการในการบริหารและ
การจัดระบบงานและงานทรัพยากรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสตูรและหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารหลักสตูรการจัดการ
เรียนการสอนและการสอนเสริม การใช้สื่อการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินหลกัสูตรการบรหิารงาน
วิชาการเพื่อคุณภาพและความเปน็เลิศการบริหารกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรและกิจกรรมนักเรียนการพฒันาศักยภาพผูเ้รียนใหม้ี
ทักษะการจัดการและการคดิ การพัฒนาและบริหารจดัการให้เกดิทกัษะชีวิตของผู้เรียนการนิเทศการศึกษาและการนิเทศเพื่อ
พัฒนาครู 
            2) สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ การบริหารกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชนและท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
วิชาการ 
            3) เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการบริหารงานวิชาการ 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
            - 

หมวดที่  3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
              แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการในการบริหารและการจัดระบบงานและงานทรพัยากรทางการศึกษา  
การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารหลักสูตร การจัดการเรยีนการสอนและการสอนเสริม การใช้สื่อการสอน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินหลักสตูร การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารกิจกรรม
เสรมิหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียน การพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนให้มทีักษะการจัดการและการคดิ การพัฒนาและบริหารจดัการให้
เกิดทักษะชีวิตของผู้เรยีน การนิเทศการศึกษา และการนิเทศเพื่อพัฒนาครู การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบรหิารแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรยีนรู้   
การบริหารกิจการนักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น ระเบยีบ
ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา - 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 75 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
       -  อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษา 
       -  นักศึกษาจองวันเวลาล่วงหน้าหรือมาพบตามนัด  
       - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามต้องการ โดยก าหนดไว้ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่  4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
1.1  คุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องพัฒนา  พัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะของหลักสูตรดังนี้ 
          1. ตระหนักในคณุค่าคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และซื่อสัตย์สุจริต 
          2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
          3. สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและล าดับความส าคัญของปัญหาได้ 
          4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น 
มนุษย์ 
          5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

1.2 วิธีการสอน 
         1.  อภิปรายและแสดงความคิดเห็นถึงการความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม 
         2.  จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ / กิจกรรมนอกห้องเรียนเพ่ือฝึกการมีวินัย ตรงต่อเวลา และ 
             มีความรับผิดชอบ 
         3.  มอบหมายงานให้มีการศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มเพ่ือฝึกการท างานเป็นทีม และ 
             แสดงความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
         1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม 
         2. การสังเกตพฤติกรรม การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็น และการให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรม 
2.  ความรู้ 
   2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ  
          แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการในการบริหารและการจัดระบบงานและงานทรัพยากรทาง
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการ
สอนเสริม การใช้สื่อการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตรการบริหารงานวิชาการเพ่ือ
คุณภาพและความเป็นเลิศการบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการจัดการและการคิด การพัฒนาและบริหารจัดการให้เกิดทักษะชีวิตของผู้เรียนการนิเทศการศึกษาและ
การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้  การบริหารกิจการนักเรียน
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการ 
      2.2 วิธีการสอน 
            1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
            2.บรรยาย 
            3. อภิปราย 
            4. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ  
            5. น าเสนอรายงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
            6. วิเคราะห์กรณีศึกษา 
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    2.3 วิธีการประเมินผล 
             1. ประเมินผลชิ้นงาน  
             2. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
             3. ประเมินการน าเสนอความรู้ประกอบการใช้สื่อต่างๆ  
             4. ทดสอบย่อย  
             5. สอบกลางภาค 
             6. สอบปลายภาค 
3.  ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

3.2  วิธีการสอน  
          1. มอบหมายงานให้ไปศึกษาค้นคว้าและน าเสนอผลการศึกษา 
          2. วางแผนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชา 
          3. อภิปรายกลุ่ม  
          4. วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3.3 วิธีการประเมินผล  
          1. ประเมินผลจากชิ้นงาน  และงานที่ได้รับมอบหมาย 
          2. ประเมินผลจากกรณีศึกษา  
          3. สอบกลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบที่เน้นการใช้สถานการณ์ท่ีให้วิเคราะห์ 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
          1. การเข้าชั้นเรียน  ความสนใจ การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม 
          2. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
          3. ความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
          4. การพ่ึงตนเองโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบท างานที่ได้รับมอบหมายให้   
ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
          5. การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

4.2 วิธีการสอน 
1. การท างานเป็นกลุ่ม การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในกลุ่ม    

           2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่ม  
           3. การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
           4. การน าเสนอผลงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
          1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
          2. ประเมินผลพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
            1. การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การท ารายงานและน าเสนอในชั้นเรียน  
            2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
            3. การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
            4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์  
            5. การน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม   

5.2 วิธีการสอน 
             1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
             2. การน าเสนอผลงานด้วยวาจาประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
             3. การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข มีสถิติอ้างอิง  
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  
             4. การส่งผลงาน  การตรวจสอบผลงาน และการแก้ไขผลงานทางอีเมล์  

5.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการส่งข้อมูลและชิ้นงาน  

             2. ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน  
             3. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มคอ.3 

 
หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง/
ผู้สอน 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อที่ใช้   การพัฒนาการเรียนรู้ 
ของนักศกึษา 

1 2 3 4 5 6 
1-2 

 
 
 
 

-  แนะน าและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรียน 
การสอน 
-แนวคิด หลักการ ทฤษฎี
และกระบวนการในการ
บริหารและการจัด
ระบบงาน 
- งานทรัพยากรทาง
การศึกษา  
- การพัฒนาหลักสตูรและ
หลักสตูรสถานศึกษา 

8 1. บรรยาย 
2. อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
ร่วมกัน 
 

1. PowerPoint 
2. ใบความรู้ 
3. ใบงาน 
 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

3-4 - การบริหารหลักสูตร 
- การจัดการเรียนการ 
สอนและการสอนเสริม  
- การใช้สื่อการสอน  
- การวัดและประเมินผล 
การเรยีนรู้  
- การประเมินหลักสูตร 
 

8 1. อภิปราย
แลกเปลีย่นความรู้
และประสบการณ ์
2. กรณีศึกษา 
3. แบ่งกลุ่ม
น าเสนอแนวคิด 

1. PowerPoint 
2. ใบความรู้ / 
ใบงาน 
3. กรณีศึกษา 

✓ ✓ ✓   ✓ 

5-6 - การบริหารงาน 
วิชาการเพื่อคุณภาพ 
และความเป็นเลิศ 
- การบริหารกจิกรรม 
เสรมิหลักสูตรและ 
กิจกรรมนักเรียน 

8 1. ระดมความคิด 
2. แบ่งกลุ่ม
อภิปราย 
3. น าเสนอผลงาน 
 

1. อภิปราย
กรณีศึกษา 
2. ใบสรุป
กิจกรรม  
3. ใบประเมิน
การน าเสนอ
ผลงาน 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

7-8 - การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนให้มีทักษะการ
จัดการและการคิด 
- การพัฒนาและบรหิาร
จัดการให้เกดิทักษะชีวิต
ของผู้เรียน 
- การนิเทศการศึกษาและ
การนิเทศเพื่อพัฒนาคร ู

8 1.  บรรยาย / 
อภิปราย 
2. แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

1. ใบความรู้ 
2. ใบงาน 
3. PowerPoint 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

สอบกลางภาค 
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(ต่อ) 
 

สัปดาห์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง/
ผู้สอน 

กิจกรรม 
การเรียนการ

สอน 
สื่อที่ใช้   

การพัฒนาการเรียนรู้ 
ของนักศกึษา 

1 2 3 4 5 6 
9-10 

 
 

- การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
- การบริหารแหล่งเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรยีนรู้  
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการเรียนรู้   

8 -  อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
ร่วมกัน 
-  น าเสนอ 
 

1. ใบความรู้ 
2. ใบงาน 
3. PowerPoint 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

11-12 -  การบริหารกิจการ
นักเรียน 
- ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

8 1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. สื่อมัลตมิีเดยี
ประกอบการ
สอน 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

13-14 - ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและ
ท้องถิ่น 

8 1. บรรยายและ
อภิปราย 
2. มอบหมายงาน 
 

1. PowerPoint 
2. เอกสาร 
3. กรณีศึกษา 
4. ใบประเมิน
กิจกรรม 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

15-16 
 
 

 

-  ระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการ
บริหารงานวิชาการ 
 

8 1.  แบ่งกลุ่ม
ศึกษา  
2.  น าเสนอผล
การศึกษา  
 

1. PowerPoint 
2. ผลงาน
การศึกษา 
3. แบบ
ประเมินผลการ
ท างานกลุ่ม 
 

      

สอบปลายภาค 
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2.  แผนประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย  

การเอาใจใส่ตั้งใจเรียนในห้องเรียน) 
ตลอดภาคเรียน 10 % 

2. ทักษะทางปัญญา คะแนนงานบุคคล ตลอดภาคเรียน 10 % 
3. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

คะแนนงานกลุ่ม 
 

ตลอดภาคเรียน 10 % 

4. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คะแนนงานกลุ่ม 
(การน าเสนอหน้าชั้นเรียน) 

14 10 % 

ความรู้ การสอบกลางภาค 8 20 % 
ความรู้ การสอบปลายภาค 16 40 % 

รวม 100% 
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หมวดที่  6  ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและแหล่งการเรียนรู้และข้อมูลแนะน า 
กมล ภู่ประเสริฐ. (2544). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทพิมพ์. 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2546). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ. 
วิภา ทองหง า. (2554). รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. นครปฐม :  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
กิติมา ปรีดีดิลก. (2532). การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : มหาสารคาม. 
ฆนัท ธาตุทอง. (2550). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : เพชรเกษมการพิมพ์. 
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. (2539). การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ชวลิต ชูก าแพง. (2551). การพัฒนาหลักสูตร. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ชุมศักดิ์ อินทรักษ์. (2546). การบริหารและการนิเทศภายในโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 2. ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลย ี
        ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข. (2547). หลักสูตรท้องถิ่นกับการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ. (2546). การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ : ธรรมกมล. 
ทิศนา แขมมณี. (2545). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. 
        กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธีระ รุญเจริญ. (2550). ความเป็นมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการสอน. กรุงเทพฯ :  
        ข้าวฟ่าง. 
นิคม ชมภูหลง. (2545). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการจัดการท าหลักสูตรสถานศึกษา. มหาสารคาม :  
        อภิชาตการพิมพ์. 
ประภาพร ซื่อสุทธิกุล. (2550). หลักการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ. (2551). การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. สงขลา : น าศิลป์โฆษณา. 
ชศูร ี สุวรรณโชต.ิ (2544). หลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูร.  กรงุเทพฯ : โรงพมิพอ์กัษรไทย. 
ปฎล  นนัทวงศ.์ (2545). หลกัสตูรและการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน.  สงขลา : โรงพมิพช์ลบุตรการ
พมิพ.์ 
รจุริ ์ ภู่สาระ และจนัทรานี สงวนนาม. (2545). การบริหารหลกัสตูรในสถานศึกษา.กรงุเทพฯ : บุ๊ค
พอยท.์ 
เสาวณ ีตรพีุทธรตัน์. (2554). การบริหารงานวิชาการ.  ขอนแก่น : สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 
        คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.  กลยุทธ์การประเมินผลประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา ได้น าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาจาก  
       1.  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
       2.  การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
       3.  แบบประเมินผู้สอน  
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      1.  ผลการสอน การด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนบริหารการสอน  
      2.  การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมสอน  
      3.  แบบประเมินผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
      4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.  การปรับปรุงการสอน 
      1. ควรให้นักศึกษาท ากิจกรรม และศึกษารายกรณีเกี่ยวกับโรงเรียนที่บริหารงานวิชาการประสบผลส าเร็จ 
      2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่านี้ 
      3. ควรมีการน าผลการวิจัยมาใช้ในกระบวนการประกันคุณภาพ 
 




