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รายละเอียดของรายวิชา  

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
คณะ / สาขาวิชา: หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร   

 
หมวดท่ี  1  ขอมูลโดยท่ัวไป 

 
1.  รายวิชา  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
รหัสวิชา  1066701 
2.  จำนวนหนวยกิต  3 (2-2-5) 
3.  หลักสูตร 
ช่ือหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   
ประเภทของรายวิชา  วิชาบังคับ 
4.  อาจารยผูสอน 
     1.  อาจารย ดร. สิทธิชัย  ดีลน 
     2.  อาจารย ดร. ศรีเพ็ญ  พลเดช 
     3.  อาจารย ดร. กิติวัชร  ถวยงาม 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษา   3/2559 
6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)  ไมมี 

7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite)  ไมมี 
8.  สถานท่ีเรียน   อาคารเรียน 15   มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย 
9.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
- 
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หมวดท่ี  2  
 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายรายวิชา 
1)  มีความตระหนักดาน ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเก่ียวกับหลักคุณธรรมจริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาท่ีคุรุสภากำหนด หลักธรรมาภิบาล
และความซ่ือสัตยสุจริต 
            2) สามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละใหสังคม 
            3) สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
- 

หมวดท่ี  3  ลักษณะและการดำเนินการ 
 

1.  คำอธิบายรายวิชา 
       ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏบิัตเิก่ียวกับหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาท่ีคุรุสภากำหนด หลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตยสุจริต การ
วิเคราะหปญหาท่ีเก่ียวของกับระเบียบ ขอบังคับ วินัย มาตรการ และจรรยาบรรณ การปองกัน การแกปญหาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบริหาร 
2.  จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา - 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 75 ชั่วโมงตอสัปดาห 
3.  จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
       -  อาจารยประจำรายวิชาประกาศเวลาใหคำปรึกษา 
       -  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาหรือมาพบตามนัด  
       - อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามตองการ โดยกำหนดไว 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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หมวดท่ี  4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
1.1  คุณธรรมและจริยธรรมท่ีตองพัฒนาพัฒนาผูเรียนตามคุณลักษณะของหลักสูตรดังนี ้
       -  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และซ่ือสัตยสุจริต 
       -  มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
       -  มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีมและสามารถแกไขปญหาความขัดแยง         
และลำดับความสำคัญของปญหาได 
       -  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
       -  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
       -  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 
           1.  อภิปรายและแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาวิชาท่ีเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 
           2.  จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู / กิจกรรมนอกหองเรียน 
           3.  เสนอผลงานจากการศึกษาคนควาเปนรายบุคคลและรายกลุม 
           4.  ฝกทักษะการพัฒนาความเปนผูบริหารการศึกษา 

1.3   วิธีการประเมินผล 
1. การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวม (พิจารณาจากการเขาชั้นเรียน ความสนใจ การแสดงความ

คิดเห็นและการมีสวนรวม) 
2. งานรายบุคคล  (ศึกษาและวิเคราะหบทความหรืองานวิจัยหรือกรณีตัวอยางครู - อาจารยท่ีดี) 
3. งานกลุม  (ศึกษาคนควาเปนกลุมในหัวขอท่ีกำหนด) 
4. กิจกรรมฝกทักษะการพัฒนาความเปนผูบริหารการศึกษา (การรับฟงความคิดเห็น ความสัมพันธเชิง

วิชาการ กิจกรรมกลุมยอย ฯลฯ) 
5. สอบกลางภาค (ขอสอบเปนแบบปรนัยและหรืออัตนัย) 
6. สอบปลายภาค (ขอสอบเปนแบบปรนัยและหรืออัตนัย สอบทุกเนื้อหา) 

2.  ความรู 
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ  
       ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาท่ีคุรุสภากำหนด หลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตยสุจริต การ
วิเคราะหปญหาท่ีเก่ียวของกับระเบียบ ขอบังคับ วินัย มาตรการ และจรรยาบรรณ การปองกัน การแกปญหาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบริหาร 

2.2 วิธีการสอน 
              -  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
              -  บรรยาย 
              -  อภิปราย 
              -  ศึกษาคนควาจากแหลงตาง ๆ  
              -  นำเสนอรายงานเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
              -  วิเคราะหกรณีศึกษา 
              -  กิจกรรมฐานความรู 
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2.3  วิธีการประเมินผล 
        -  ประเมินผลชิ้นงาน  
        -  ประเมินพฤติกรรมการสอนแตละกิจกรรม 
        -  ประเมินการนำเสนอความรูประกอบการใชสื่อตางๆ  
        -  ทดสอบยอย  
        -  สอบกลางภาค 
        -  สอบปลายภาค 

3.  ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาอยางสรางสรรค  

3.2  วิธีการสอน  
      -  มอบหมายงานใหทำโครงงานพิเศษและนำเสนอผลการศึกษา 
      -  ใหนักศึกษาวางแผนปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในรายวิชา 
      -  อภิปรายกลุม  
      -  วิเคราะหกรณีศึกษา 
3.3 วิธีการประเมินผล  
      -  ประเมินผลจากชิ้นงาน  และงานท่ีไดรับมอบหมาย 
      -  ประเมินผลจากกรณีศึกษา  
      -  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยขอสอบท่ีเนนการใชสถานการณท่ีใหวิเคราะห 
 
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
        - การเขาชั้นเรียน  ความสนใจ การแสดงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 
        -   การสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
        -   ความเปนผูนำและผูตามในการทำงานเปนทีม 
        -   การพ่ึงตนเองโดยการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบทำงานท่ีไดรับมอบหมายใหครบถวนตาม
กำหนดเวลา 
        -  การรับฟงความคิดเห็น ความสัมพันธเชิงวิชาการ กิจกรรมกลุมยอย 

4.2 วิธีการสอน 
  -  การทำงานเปนกลุม การปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบในกลุม    

       -  การแลกเปลี่ยนเรียนรู และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุม  
       -  การปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
       -  การนำเสนอผลงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
       -  ประเมินจากคะแนนจิตพิสัย (การเขาชั้นเรียน ความสนใจ การแสดงความคิดเห็นและการมีสวนรวม) 
       -  ประเมินผลพฤติกรรมการทำงานเปนกลุม 
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5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

- การสื่อสารท้ังการพูด การฟง  การแปล การเขียน  โดยการทำรายงานและนำเสนอในชั้นเรียน  

- การวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา  

- การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  

- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล  

- การนำเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   
5.2 วิธีการสอน 

            -   การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูออนไลนและสื่ออิเล็กทรอนิกส   
            -   การนำเสนอผลงานดวยวาจาประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส  
            -  การนำเสนอผลการศึกษาคนควาโดยการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข มีสถิติอางอิง  
จากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ  
            -  การสงผลงาน  การตรวจสอบผลงาน และการแกไขผลงานทางอีเมล  

5.3 วิธีการประเมินผล 
-  ประเมินผลจากการสงขอมูล  ชิ้นงาน  

             -   ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน  
             -  ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในหองเรียน 
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หมวดท่ี  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 
 

หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง/
ผูสอน 

จุดประสงค                
การเรียนการสอน 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

สื่อท่ีใช 

การพัฒนาการ
เรียนรู 

ของนักศึกษา 
1 2 3 4 5 6 

1-2 
 
 
 
 

-  แนะนำและทำความ
เขาใจเก่ียวกับการเรียน 
การสอน 
-ความหมาย แนวคิด 
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับหลักคณุธรรม
จริยธรรมของผูบรหิาร
สถานศึกษาและ
ผูบริหารการศึกษา 

8 1.เพ่ือใหนักศึกษา
เขาในรายละเอียด
ในการเรียนและ
การใหผลการ
เรียน 
2. เขาใจท่ีมาและ
ความหมาย 
3. เพ่ือใหนักศึกษา
เห็นความสำคัญ
ของวิชาชีพการ
บริหาร 

1. อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
รวมกัน 
2. สรุปบทเรยีน 

1.Power  Point 
2.  ใบความรู 
3. ใบงาน 
 

.      

3-4 -  ความหมาย แนวคิด 
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผูบริหาร
สถานศึกษาและ
ผูบริหารการศึกษาท่ีครุุ
สภากำหนด 

8 1. เขาใจท่ีมาและ
ความหมาย 
2. เพ่ือใหนักศึกษา
เห็นความสำคัญ
ของวิชาชีพการ
บริหาร 

1.  อภิปราย
แลกเปลีย่นความรู
และประสบการณ 
2. กรณีศึกษา 

1.Power  Point 
2. ใบความรู / ใบ
งาน 
3. กรณีศึกษา 

. . . .   

5-6 - ความหมาย แนวคิด 
ทฤษฎีเก่ียวกับหลักธรร
มาภิบาลและความ
ซื่อสัตยสุจรติของ
ผูบริหารสถานศึกษา
และผูบริหารการศึกษา 

8 ตระหนักใน
บทบาทหนาท่ีและ
ภาระงานของคร ู

1.  ระดมความคิด 
2. แบงกลุม
อภิปราย 
3. นำเสนอผลงาน 
 

1. อภิปราย
กรณีศึกษา 
2. ใบสรุปกิจกรรม  
3.  ใบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

. . . .   

7-8 - แนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
หลักธรรมาภิบาลและ
ความซื่อสัตยสุจริตของ
ผูบริหารสถานศึกษา
และผูบริหารการศึกษาท่ี
คุรุสภากำหนด 

8 เพ่ือใหนักศึกษา
เจตคติท่ีดีตอ
วิชาชีพการบริหาร 

1.  บรรยายให
ความรู 
2.  ระดมความคิด 

1. ใบความรู 
2.  วีดิทัศน 
3.  ใบงาน 

. . . . .  

สอบกลางภาค  
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สัปดาห
ท่ี 
 

หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง/
ผูสอน 

จุดประสงค                
การเรียนการสอน 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

สื่อท่ีใช 

การพัฒนาการ
เรียนรู 

ของนักศึกษา 
1 2 3 4 5 6 

9-10 
 

 

-  ความหมาย แนวคิด 
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับระเบียบ 
ขอบังคับ วินัย 
มาตรการ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพการ
บริหาร 
 

8 เพ่ือใหนักศึกษามี
การพัฒนาตนเอง
เขาสูวิชาชีพการ
บริหารและมี
คุณลักษณะท่ีด ี

-  อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
รวมกัน 
-  ประเมินแบบ
สำรวจลกัษณะ
ของผูบริหารท่ีด ี
-  สรุปบทเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลตมิีเดยี
ประกอบการสอน 

.     . 

11-12 -  การวิเคราะหปญหาท่ี
เก่ียวของกับระเบียบ 
ขอบังคับ วินัย 
มาตรการ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพการ
บริหาร 

8 เพ่ือสงเสริม
ศักยภาพและ
สมรรถภาพความ
เปนผูบรหิารใหกับ
นักศึกษา 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลตมิีเดยี
ประกอบการสอน 

. . . . .  

13-14 - การปองกัน การ
แกปญหาและ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
และการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
ผูบริหาร 

8 เพ่ือใหนักศึกษามี
การพัฒนาตนเอง
เขาสู วิชาชีพการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ มี
คุณลักษณะท่ีดี 

1. บรรยายและ
อภิปราย   รวมกัน 
2.  แสดงบทบาท
สมมตุ ิ
 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร 
 3. กรณีศึกษา 
4.  ใบประเมิน
กิจกรรม 
 

. . . . .  

15-16 
 
 

 

-  นำเสนอประเด็ฯ
ศึกษาคนควา 

8 เพ่ือสงเสริมให
นักศึกษาเปนคน
ใฝรูและพัฒนา
ศักยภาพทาง
วิชาการ 

1.  แบงกลุมศึกษา 
/ สัมภาษณ   
2.นำเสนอผล
การศึกษา / 
สัมภาษณ   
 

1.Power Point 
2. ผลงาน
การศึกษา/ 
สัมภาษณ 
3.แบบประเมินผล
การทำงานกลุม 
4. บทเรียน  
Online 

. . . .   

สอบปลายภาค  
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หมวดท่ี  6  ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตำราหลัก  (ระบุเอกสาร ตามหลักการอางอิง) 
1011101  ความเปนครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครูภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา  คณะครุศาสตร  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
2.  เอกสารและแหลงการเรียนรูและขอมูลแนะนำ 
“ขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547,” (2547, ธันวาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  
         เลม 121 ตอนพิเศษ 135 ง.  หนา 3 – 5. 
“ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548,”  (2548, กันยายน).  
         ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 122 ตอนพิเศษ 76 ง.  หนา 3 - 6. 
“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545,” (2545, 19 ธันวาคม). 
         ราชกิจจานุเบกษา. เลม 116 ตอนท่ี 74 ก.  หนา 6 – 26. 
“พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547,” (2547, 23 ธันวาคม).  
        ราชกิจจานุเบกษา. เลม 121 ตอนพิเศษ 79 ก.  หนา 37 – 40. 
 

2.  แผนประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการประเมินผล 

1.  คุณธรรม  
จริยธรรม 
 

จิตพิสัย (การเขาชั้นเรียน การแตง
กาย การเอาใจใสตั้งใจเรียนใน
หองเรียน) 

ตลอดภาคเรียน 10 % 

2. ทักษะทางปญญา คะแนนงานบุคคล 
 

ตลอดภาคเรียน 10 % 

3. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 

คะแนนงานกลุม 
(โครงการจิตอาสา) 

ตลอดภาคเรียน 10 % 

4. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คะแนนงานกลุม 
(การนำเสนอหนาชั้นเรียน) 

14 10 % 

ความรู การสอบกลางภาค 8 20 % 
ความรู การสอบปลายภาค 17 40 % 

รวม 100% 
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“พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546,” (2546,11 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. 
        เลม 120 ตอนท่ี 52 ก.  หนา 17 – 18. 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  คณะครุศาสตร.  (2546).  แนวคิดในการปฏิรูปการครุศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
        แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  (2543).  การพัฒนาคุณภาพครูของรัฐแคลิฟอรเนีย. กรุงเทพฯ :   
        ภาพพิมพ. 
________.  (2543).  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคณะกรรมการทะเบียนครูประเทศนิวซีแลนด. 
        กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟก 
________.  (2543). ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสำคัญท่ีสุด.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2548).  รายงานการวิจัย  : สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาข้ัน 
        พ้ืนฐานของประเทศแคนาดา.  กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟก. 
________.  (2548).  มาตรฐานการศึกษาของชาติ.  กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการพิมพ. 
 
วารสารทางการศึกษา 
ขาวครุคุรุสภา   ฝายขาวและวารสาร ศูนยประชาสัมพันธ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ถ. ราชสีมา  เขตดุสิต   
        กทม.   
ครุศาสตร  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถ. พญาไท  เขตปทุมวัน  กทม. 10330    
วารสารสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ    
        ถ. พหลโยธิน  เขตจตุจักร  กทม.  
วิทยาจารย  ศึกษาภัณฑพาณิชย   ถ. ราชดำเนินกลาง  เขตพระนคร  กทม.  
สานปฏิรูป  สำนักงานคณะกรรมการากรศึกษาแหงชาติ (มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ)  ถ. สุโขทัย  เขตดุสิต   
        กทม.   
การศึกษาไทย  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   ถ. สุโขทัย เขตดุสิต  กทม.  
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
        พระราชดำริทำเนียบรัฐบาลกทม.  
เว็บไซตทางการศึกษา 
http://www.onec.go.th 
http://www.thaiqa.org 
http://www.onesqa.or.th 
http://www. Kunkroo.com/teacher 12. Html (8/02/2006) 
http://www .moe.go.th/wijai/teacher.htm (8/02/2006) 

 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
1.  กลยุทธการประเมินผลประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา ไดนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาจาก  
       - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน  
       -  การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
       -  แบบประเมินผูสอน  
2.  กลยุทธการประเมินการสอน 
      -  ผลการสอน การดำเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับแผนบริหารการสอน  
      -  การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมสอน  
      -  แบบประเมินผลการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
      -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.  การปรับปรุงการสอน 
      -  เพ่ิมกิจกรรมเก่ียวกับครูใหมากข้ึน 
      -  เนนการปลูกฝงจิตวิญญาณแหงความเปนผูบริหารการศึกษา 
      -  ปรับทัศนคติในวิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษา 
      -  ปรับปรุงเนือ้หาและกฎระเบียบใหมเก่ียวกับผูบริหารการศึกษาทุกภาคเรียน 
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