๑

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
วิทยาเขตขอนแกน / คณะครุศาสตร /สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป
๑. รหัสและชื่อวิชา ๒๑๐ ๒๐๓
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา
Policy and Principle of Educational Administration
จํานวน หนวยกิต
๓ หนวยกิต (๒-๒-๕)
หลักสูตรและประเภทวิชา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
อาจารย ดร.สุนทร สายคํา ,รองศาสตราจารย ดร.ประจิตร มหาหิง
ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๓ ชั้นปที่ ๑
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)(ถามี) ไมมี
รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)(ถามี) ไมมี
สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของครั้งลาสุด ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการ และหนาที่ในการบริหาร การ
บริหารการศึกษาเชิงพุทธ นโยบายและการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา การบริหารองคกรและ
หนวยงานทางการศึกษา
๑.๒ เพื่อใหนิสิตสามารถบูรณาการการบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
๑.๓ เพื่อใหนิสิตสามารถบูรณาการ การบริหารแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมทางการศึกษา กฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาและผูบริหารการศึกษา

๑.๔ เพื่อใหนสิ ิตสามารถวิเคราะห นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาจิต
วิญญาณและอุดมการณของนักบริหาร การพัฒนาวิชาชีพเชิงพุทธ
๒. วัตถุประสงคของรายวิชา
๑.๑ เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการ และหนาที่ในการบริหาร การ
บริหารการศึกษาเชิงพุทธ นโยบายและการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา การบริหารองคกรและ
หนวยงานทางการศึกษา
๑.๒ เพื่อใหนิสิตสามารถบูรณาการการบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
๑.๓ เพื่อใหนิสิตสามารถบูรณาการ การบริหารแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมทางการศึกษา กฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาและผูบริหารการศึกษา
๑.๔ เพื่อใหนสิ ิตสามารถวิเคราะห นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาจิต
วิญญาณและอุดมการณของนักบริหาร การพัฒนาวิชาชีพเชิงพุทธ

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
๒๑๐ ๒๐๓
นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา
Policy and Principle of Educational Administration
ศึกษาหลักการ กระบวนการ และหนาที่ในการบริหาร การบริหารการศึกษาเชิงพุทธ นโยบายและการวางแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา การบริหารองคกรและหนวยงานทางการศึกษา การบริหารงานวิชาการสูความเปน
เลิศ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การบริหารแหลงเรียนรู
และสิง่ แวดลอมทางการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาและผูบ ริหารการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
Concept and theory of educational administration, Buddhist educational administrator,
educational administration effectiveness increase planning, educational organization and unit,
administration of personnel, budget, finance, accounting and procurement, student affairs
administration, laws and regulations concerning education and school administrator, modern
innovation and technology in educational administration
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
การฝกปฏิบัติ
การศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
งานภาคสนาม/การฝกงาน
คนควาดวยตนเอง
บรรยาย
สอนเสริมตาม
- มีการฝกปฏิบัตริ ายกลุมยอย
- การศึกษาดวยตนเอง ๙๐
๔๕ ชั่วโมง
ความตองการของ และรายงานหนาชั้นเรียน
ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ตอภาคการศึกษา

นิสิตเฉพาะราย

- ไมมีการฝกปฏิบัตงิ าน
- เนนภาคปฏิบัติในชั้นเรียน ๓
ภาคสนาม/การฝกงาน
ชั่วโมงตอสัปดาห
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
๑) อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเวบไซต คณะ และสวนงานของสาขาวิชา
๒) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม
กับสถานการณ
 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น รวมทัง้ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู
๑.๒ วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
๑.๒.๑ บรรยายสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนพรอมยกตัวอยางประกอบ
๑.๒.๒ มอบหมายใหศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา และงานวิจัย แลวจัดทําเปนรายงาน โดยเขียนรายงาน
อยางเปนระเบียบ และการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ ประเมินผลจากการเช็คชื่อเขาเรียน การสงงาน และการรักษาเวลาในการทํากิจกรรมของนิสิต
๑.๓.๒ ประเมินผลจากการรายงาน
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่จะไดรับ
 มีองคความรูในสาขาวิชาชีพครูอยางกวางขวางและเปนระบบสามารถวิเคราะหปญ
 หา(ความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สาร หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใช และการประเมินสื่อ)
 ตระหนักรูหลักการและทฤษฏีในองคความรูทเี่ กี่ยวของกับวิชาชีพครูและความกาวหนาของวิชาชีพครู
 มีความเขาใจในกระบวนการวิจัย และใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาวิทยาการใหมทางดานการเรียน

การสอนเพื่อแกปญหาและการตอยอดองคความรู( นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ฝกการใช
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเพือ่ สรางนวัตกรรมการเรียนรูแ ละจัดการเรียนรู)
 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สาํ คัญในเนื้อหา
 มีความรูความเขาใจในศาสตรดานการศึกษาเปนพื้นฐานของชีวิตที่ครอบคลุมทัง้ วิทยาศาสตร
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาและวิชาชีพครูกับความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ บรรยายประกอบสื่อ(PowerPoint, Internet, Facebook, ใบงาน) ตามสาระความรูที่กําหนด
๒.๒.๒ ครูตั้งประเด็นปญหาใหนสิ ิตวิเคราะห และนําเสนอผลการวิเคราะหหนาชั้นเรียน
๒.๒.๓ การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องสื่อการสอน และนวัตกรรมการสอน กระตุนให การคิด
มีความกลาหาญในการแสดงออกทางวิชาการ การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม
๒.๒.๔ การแสวงหาความรู จากอินเทอรเน็ต และเว็บไซตมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย(TCU) และการเขา
เรียนในระบบการเรียนตามอัธยาศัย
๒.๒.๕ การนําเสนอ และฝกปฏิบัติการสรางนวัตกรรมการเรียนรูและการจัดการเรียนรู
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ ประเมินจากใบงาน, ชิ้นงานที่มอบหมาย, ตามสาระความรูทกี่ ําหนด การทดสอบระหวางภาค
และสอบปลายภาค
๒.๓.๒ ประเมินจากการพูดคุยแสดงความคิดเห็นนิสิต
๒.๓.๓ ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคิดตางๆ
 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
 สามารถวิเคราะหและใชวิจารญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผูเรียนและสรางสรรคองคความรูห รือนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอนและผูเ รียนอยางมี
ประสิทธิภาพ
 สามารถประยุกตใชความรูทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและวิชาชีพครูไดอยางเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ อภิป รายแสดงความคิดเห็นในเรื่องสื่อ การสอน และนวัตกรรมการสอน กระตุนให การคิด มี
ความกลาหาญในการแสดงออกทางวิชาการ การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม
๓.๒.๑ ครูตั้งประเด็นปญหาใหนสิ ิตวิเคราะห และนําเสนอผลการวิเคราะหหนาชั้นเรียน
๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
๓.๓.๑ ประเมินจากใบงาน, ชิ้นงานที่มอบหมาย, ตามสาระความรูทกี่ ําหนด การทดสอบระหวางภาค
และสอบปลายภาค
๓.๓.๒ ประเมินจากการพูดคุยแสดงความคิดเห็นนิสิต
๓.๓.๓ ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
 พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนกับผูมสี วนเกี่ยวของอยางเปนกัลยาณมิตร
 มีความเปนผูนําและผูติดตามในการทํางานเปนทีมรวมทัง้ มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญ
 หาในกลุม
ไดอยางสรางสรรค
 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
 รับผิดชอบในการเรียนอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ พัฒนาตนเองและวิชาชีพครู
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องสื่อการสอน และนวัตกรรมการสอน กระตุนให การคิด มีความ
กลาหาญในการแสดงออกทางวิชาการ การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๔.๒.๒ กําหนดใหนสิ ิตเขารวมโครงการ/กิจกรรมของคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัย
๔.๒.๓ สงเสริมสนับสนุนใหนิสิตจัดทําโครงการจิตอาสาตามกระบวนการ PDCA
๔.๓ วิธีการประเมิน
๔.๓.๑ ประเมินจากการพูดคุยแสดงความคิดเห็นนิสิต
๔.๓.๒ ประเมินจากบันทึกเขารวมโครงการ/กิจกรรม
๔.๓.๔ ประเมินจากสรุปโครงการและการเขารวมโครงการ/กิจกรรมของคณะครุศาสตรและของ
มหาวิทยาลัย
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 มีทักษะในการสือ่ สารทัง้ การพูด การฟง การอาน การแปล และการเขียน โดยการทํารายงานและ
นําเสนอในชั้นเรียน
 มีทักษะในการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มีทักษะในการนําเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบ เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 สามารถเลือกใชขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาระของสาขาวิชาของตนไดอยางเหมาะสมกับผูเ รียน

๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ บรรยายประกอบสื่อ(PowerPoint, Internet, Facebook, ใบงาน) ตามสาระความรูท ี่กําหนด
๕.๒.๒ การแสวงหาความรู จากอินเทอรเน็ต การใชงาน Facebook เพื่อการสื่อสารและการจัดการ
เรียนรูผาน Facebook กลุมวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๕.๒.๓ การแสวงหาความรู จากอินเทอรเน็ต และเว็บไซตมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย(TCU) และการเขา
เรียนในระบบการเรียนตามอัธยาศัย
๕.๒.๔ การคนควางานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการสอน ศึกษาวิเคราะห การนําเสนอ และฝกปฏิบัติการ
ใชคอมพิวเตอรในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูและการจัดการเรียนรู
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ ประเมินจากใบงาน, ชิ้นงานที่มอบหมาย, ตามสาระความรูทกี่ ําหนด การทดสอบระหวางภาค
และสอบปลายภาค
๕.๓.๓ ประเมินจากการรายงานและการนําเสนอผลงาน
๖. ทักษะการจัดการเรียนรู
๖.๑ ดานทักษะการจัดการเรียนรู
 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษา การจัดการเรียนรู การ
วัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนการบริหารจัดการชั้นเรียน การบันทึกและการรายงานผลการเรียนรู
 สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการเรียนรู
การบริหารจัดการชั้นเรียน การวัดผล ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผูเ รียนใหมีความรู ความสามารถ
อยางเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สงั คมตองการ
 เขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
 ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษา การจัดการเรียนรู การ
วัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนการบันทึกและการรายงานผลการเรียนรู
๖.๒ วิธีการสอน
๖.๒.๑ บรรยายประกอบสื่อ(PowerPoint, Internet, Facebook, ใบงาน) ตามสาระความรูท ี่กําหนด
๖.๒.๒ การแสวงหาความรู จากอินเทอรเน็ต การใชงาน Facebook เพื่อการสื่อสารและการจัดการ
เรียนรูผาน Facebook กลุมวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๖.๒.๓ การแสวงหาความรู จากอินเทอรเน็ต และเว็บไซตมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย(TCU) และการเขา
เรียนในระบบการเรียนตามอัธยาศัย
๖.๒.๔ การคนควางานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการสอน ศึกษาวิเคราะห การนําเสนอ และฝกปฏิบัติการ
ใชคอมพิวเตอรในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูและการจัดการเรียนรู
๖.๓ วิธีการประเมิน
๖.๓.๑ ประเมินจากใบงาน, ชิ้นงานที่มอบหมาย, ตามสาระความรูทกี่ ําหนด การทดสอบระหวางภาค

และสอบปลายภาค
๖.๓.๓ ประเมินจากการรายงานและการนําเสนอผลงาน

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๕.๑ แผนการสอน
จํานวน
สัปดาห
เนื้อหา
ชัว่ โมง
ที่สอน
๓
๑
๑.ชี้แจงแผนการสอน/สังเขปรายวิชา จุดประสงค
การเรียนรูร ายวิชา แหลงการเรียนรู/ อางอิง /บรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนการเรียนรู ดัง
รายการตอไปนี้
ศึ ก ษาหลั ก การ กระบวนการ และหน า ที่ ใ นการ
บริหาร การบริหารการศึกษาเชิงพุทธ นโยบายและ
การวางแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการศึ ก ษา การ
บริห ารองคก รและหนวยงานทางการศึ ก ษา การ
บริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และ
อาคารสถานที่ การบริ ห ารแหล ง เรี ย นรู แ ละ
สิ่ ง แวดล อ มทางการศึ ก ษา กฎหมายเกี่ ย วกั บ
การศึกษาและผูบ ริห ารการศึก ษา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
๒-๓

ศึกษาหลักการ กระบวนการ และหนาที่ในการ
บริหาร

๖

กิจกรรม
อาจารย
การเรียนการสอน
ผูสอน
รศ.ดร.
-บรรยาย/อภิปราย
ประกอบPPT วีดิทัศน ประจิตร
-ใหแสดงความคิดเห็น มหาหิง
หลังฟงการบรรยาย
-ตอบคําถามทายบท

บรรยาย/อภิปราย
รศ.ดร.
ประกอบPPT วิดีทัศน ประจิตร
-ใหแสดงความคิดเห็น มหาหิง
หลังฟงการบรรยาย
-ตอบคําถามทายบท

การบริหารการศึกษาเชิงพุทธ

๖

บรรยาย/อภิปราย
พระโสภณ
ประกอบPPT วิดีทัศน พัฒนบัณฑิต
-ใหแสดงความคิดเห็น ,รศ.ดร.
หลังฟงการบรรยาย
-ตอบคําถามทายบท

๖-๗

นโยบายและการวางแผนเพิม่ ประสิทธิภาพ
การศึกษา

๖

๘-๙

การบริหารองคกรและหนวยงานทางการศึกษา

๖

บรรยาย/อภิปราย
ผศ.ดร.นิเทศ
ประกอบPPT วิดีทัศน สนั่นนารี
-ใหแสดงความคิดเห็น
หลังฟงการบรรยาย
-ตอบคําถามทายบท
-บรรยาย/อภิปราย
ผศ.ดร.วิทยา
ประกอบPPT วิดีทศั น ทองดี

๔-๕

-ใหแสดงความคิดเห็น
หลังฟงการบรรยาย
- แลกเปลีย่ นขอมูล/
สรุปเนื้อหา

๑๐

การบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศ

๓

-บรรยาย/อภิปราย
รศ.ดร.
ประกอบPPT วิดีทศั น - ประจิตร
แบงกลุมศึกษาสัมมนา/ มหาหิง
อภิปราย ในชั้นเรียน
- สรุปเนื้อหา

๑๑

การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ

๓

๑๒

การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่

๓

บรรยาย/อภิปราย
รศ.ดร.
ประกอบPPT วิดีทัศน ประจิตร
-ใหแสดงความคิดเห็น มหาหิง
หลังฟงการบรรยาย
-ตอบคําถามทายบท
-บรรยาย/อภิปราย
รศ.ดร.
ประกอบPPT วิดีทศั น ประจิตร
-อภิปราย แลกเปลีย่ น มหาหิง

- แบงกลุมยอยตาม
จํานวนหัวขอ
-สรุปเนื้อหา/ สงงาน

๑๓

การบริหารแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมทางการ
ศึกษา

๓

๑๔

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาและผูบริหารการศึกษา

๓

๑๕-๑๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา

๖

รวม ๑๖ สัปดาห

๔๘

-บรรยาย/อภิปราย
ประกอบPPT วิดีทศั น
-อภิปราย ในชั้นเรียน
-เชิญวิทยากรบรรยาย
- สรุปเนื้อหา
บรรยาย/อภิปราย
ประกอบPPT วิดีทศั น
-อภิปราย ในชั้นเรียน
-เชิญวิทยากรบรรยาย
- สรุปเนื้อหา

รศ.ดร.
ประจิตร
มหาหิง
อ.ดร.ณัฎฐ
อุตรวิเชียร

อ.ดร.สุนทร
-บรรยาย/อภิปราย
ประกอบPPT วิดีทัศน สายคํา
-อภิปราย ในชั้นเรียน
-เชิญวิทยากรบรรยาย
- สรุปเนื้อหา

ชั่วโมง
๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู
๑
ทดสอบยอยครัง้ ที่ ๑
ทดสอบยอยครัง้ ที่ ๒
๒
๓

สัปดาหที่ประเมิน
๗
๑๔

สอบปลายภาค
วิเคราะหงานรายบุคคลและกลุม
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
การเขาเรียน/ความใฝในการเรียนรู/
การมีสวนรวมในการอภิปรายหนาชั้นเรียน/
ความรับผิดชอบในหนาที่

สัดสวนของการประเมิน
๑๐ %
๑๐ %
๔๐ %
๓๐ %
๑๐ %

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
๑) กิดานันท มลิทอง. เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (E-LEARNING). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๘.
๒) ___________. สื่อการสอนและฝกอบรม : จากสื่อพื้นฐานถึงสื่อดิจิตัล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
๒๕๔๔
๓) ___________. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๔๓
๔) ไชยยศ เรืองสุวรรณ. การออกแบบและพัฒนา. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. ๒๕๓๓.
๕) นภดล เผาสวัสดิ์(บรรณาธิการ). สื่อการสอนมัลติมีเดีย. กรุงเทพฯ : NP Press.๒๕๔๙.
๖) วารินทร รัศมีพรหม. สื่อการสอนเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนรวมสมัย. กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ.
๒๕๓๑.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ภาษาไทย
๑) กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. การประเมินสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว๒๕๔๕.
๒) ___________. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว. ๒๕๔๕.
๓) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการวิจัยสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

สถานศึกษา. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.๒๕๔๘.
๔) กิดานันท มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. พิมพครั้งที่ ๒. ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : ๒๕๔๓.
๕) กิดานันท มลิทอง. ไอซีทีเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ. ๒๕๔๘.
๖) จริยา เหนียนเฉลย. เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดีจํากัด��๒๕๔๒.
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๗.๑ กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสติ
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นิสิตไดดังนี้
๑) การสนทนากลุมระหวางผูส อนและผูเ รียน

๒) การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
๓) แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา
๔) ขอเสนอแนะผานเวนบอรด ที่อาจารยผสู อนไดจัดทําเปนชองทางการสือ่ สารกับนิสิต
๗.๒ กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
๑) การสังเกตการณจากความสนใจของผูเรียนในขณะที่ทําการสอน
๒) ผลการสอน
๓) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๗.๓ การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
๑) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
๒) การวิจัยในและนอกชั้นเรียน

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใน
วิชา ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุม ตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
๑) การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุม ตรวจผลงานของนิสติ โดยอาจารยอื่น
หรือผูท รงคุณวุฒิ ที่ไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร
๒) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
๗.๕ การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรังปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผลการประเมินไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น
๑) ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔
๒) เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพือ่ ใหนสิ ิตมีมุมมองในเรือ่ งการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารยหรือแนวความคิดใหม ๆ

ลงชื่อ .............................................
(อาจารย ดร.ณัฎฐ อุตรวิเชียร)
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