
๑ 

 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :     วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์ /สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

 

หมวดที ่ ๑  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 

๑.  รหัสและชื่อวิชา    ๒๑๐ ๒๐๓ นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา 
                                           ( Policy and Principle of Educational Administration ) 
๒.  จ านวน หน่วยกิต             ๓  หน่วยกิต   (๒-๒-๕) 
๓.  หลักสูตรและประเภทวิชา    ครศุาสตร์มหาบัณฑิต   สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.สมบัติ  รัตนคร  
     อาจารย์ผู้สอน                  อาจารย์ ดร.สมบัติ  รัตนคร  
                                         อาจารย์ ดร.สุนทร สายค า                                  
๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน    ภาคการศึกษาที่  ๒ / ๒๕๖๓     ชั้นปีที่  ๑   
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)      ไม่มี 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)    ไม่มี 
๘.  สถานที่เรียน                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของครั้งล่าสุด      ๑๗  ตุลาคม   ๒๕๖๓ 

 
 

หมวดที ่๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
         ๑.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์กรและหน่วยงานทางการ
ศึกษาการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ  นโยบายและการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา  การบริหารองค์กร
และหน่วยงานทางการศึกษา    
        ๑.๒ เพ่ือให้นิสิตสามารถบูรณาการการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ  การบริหารงานบุคคล   
การบริหารงานธุรการ  งบประมาณ การเงิน  พัสดุ  และอาคารสถานที่    
        ๑.๓ เพ่ือให้นิสิตสามารถบูรณาการ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  กฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
 ๑.๔ เพ่ือให้นิสิตสามารถวิเคราะห์  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของนักบริหาร  การพัฒนาวิชาชีพเชิงพุทธ     



๒ 

 

 

๒.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
         ๑.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา   การบริหาร
การศึกษาเชิงพุทธ  นโยบายและการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา  การบริหารองค์กรและหน่วยงาน
ทางการศึกษา    
        ๑.๒ เพ่ือให้นิสิตสามารถบูรณาการการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ  การบริหารงานบุคคล   
การบริหารงานธุรการ  งบประมาณ การเงิน  พัสดุ  และอาคารสถานที่    
        ๑.๓ เพ่ือให้นิสิตสามารถบูรณาการ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  กฎหมาย
เกี่ยวกับการศกึษาและผู้บริหารการศึกษา 
 ๑.๔ เพ่ือให้นิสิตสามารถวิเคราะห์  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาจิต
วิญญาณและอุดมการณ์ของนักบริหาร  การพัฒนาวิชาชีพเชิงพุทธ     
 

หมวดที ่ ๓   ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
๒๑๐ ๒๐๓ นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา (Policy and Principle of Educational Administration) 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา  การบริหารการศึกษาเชิงพุทธ  พุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา
นโยบายและการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา  การบริหารองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา การบริหาร
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ  การบริหารแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
 
๒.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษา 

ค้นคว้าด้วยตนเอง 
บรรยาย  
๔๘ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม
ความต้องการของ
นิสิตเฉพาะราย 
 

-  มีการฝึกปฏิบัติรายกลุ่มย่อย  
 และรายงานหน้าชั้นเรียน 
-  ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน            

- การศึกษาด้วยตนเอง  ๙๐  
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
- เน้นภาคปฏิบัติในชั้นเรียน  ๓
ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
      ๑) อาจารย์ประจ ารายวิชา  ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในบอร์ดของคณะหรือ
Website/facebook/E-mail/ ส่วนงานของสาขาวิชา ส่วนตัว 
      ๒) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล  หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
 
 



๓ 

 

 

หมวดที ่ ๔  การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
             ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
      มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
      เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 
      ๑.๒    วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
                ๑.๒.๑ จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็น
ผู้มีน้ าใจเสียสละ อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม 
                ๑.๒.๒ จัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง และแก้ไขปัญหา
ของตนเองและสังคมได ้
                ๑.๒.๓ ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
                ๑.๒.๔ ฝึกฝนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจ และปัญญาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
                ๑.๒.๕  มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา แล้วจัดท าเป็นรายงาน โดยเขียนรายงาน 
อย่างเป็นระบบ ระเบียบ และการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
       ๑.๓   วิธีการประเมินผล 
                ๑.๓.๑ ประเมินผลจากการเช็คชื่อเข้าเรียนการส่งงานและการรักษาเวลาในการท ากิจกรรมของนิสิต 
                ๑.๓.๒ ประเมินผลงานวิชาการและการบ าเพ็ญตนให้ประโยชน์ต่อสังคม 
                ๑.๓.๓ ประเมินจากความรับผิดชอบในการท างานเป็นทีม และการเข้าร่วมกิจกรรมในการใช้องค์
ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
                ๑.๓.๔ ประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล 
๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ที่จะได้รับ  
                  มีองค์ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ตลอดจนหลักการ ทฤษฎีที่ส าคัญ และน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน 
    มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาวิชาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชา
พระพุทธศาสนาด้านการบริหารการศึกษาได้ 
    มีความเข้าใจในทฤษฎี และการปฏิบัติในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสามารถประยุกต์
หลักธรรมใช้กับแนวคิดในทางทฤษฎี ปฏิบัติ  ได้ 
    สามารถพัฒนา นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมในด้านวิชาการพระพุทธศาสนาด้านการบริหารการศึกษา 



๔ 

 

       ๒.๒   วิธีการสอน 
                ๒.๒.๑ จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา โดยใช้วิธีการการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ทางการปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง 
                ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่กับวิชาการพระพุทธศาสนาด้านการ
บริหารการศกึษา 
                ๒.๒.๓ จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่      
                ๒.๒.๔ ส่งเสริมให้มีการ ค้นคว้า องค์ความรู้ในพระไตรปิฏกและน าองค์ความรู้ที่ค้นพบมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
        ๒.๓  วิธีการประเมินผล 
                ๒.๓.๑ ประเมินจากใบงาน, ชิ้นงานที่มอบหมาย, ตามสาระความรู้ที่ก าหนด การทดสอบระหว่าง
ภาค และสอบปลายภาค 
                ๒.๓.๒ ประเมินจากการพูดคุยแสดงความคิดเห็นนิสิต 
  ๒.๓.๓ ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
๓.  ทักษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
                  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี และปฏิบัติ ในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ เพื่อการ
พัฒนาและสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนาด้านการบริหารการศึกษาอย่างเหมาะสม 
    สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
     สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารญาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียนและสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอนและ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและวิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม 
       ๓.๒   วิธีการสอน 
                ๓.๒.๑ ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
                ๓.๒.๒ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการปฏิบัติจริง 
                ๓.๒.๓ ผู้เรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องสื่อการสอน และนวัตกรรมการสอน กระตุ้นให้ 
คิด มีความกล้าหาญในการแสดงออกทางวิชาการ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
                ๓.๒.๔ ตั้งประเด็นปัญหาให้นิสิตวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน 
       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  ๓.๓.๑ ประเมินจากใบงาน, ชิ้นงานที่มอบหมาย, ตามสาระความรู้ที่ก าหนด การทดสอบระหว่าง
ภาค และสอบปลายภาค 
                ๓.๓.๒ ประเมินจากการพูดคุยแสดงความคิดเห็นนิสิต 
  ๓.๓.๓ ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 



๕ 

 
 

 
๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
                  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
    มีความเป็นผู้น าและผู้ติดตามในการท างานเป็นทีมรวมทั้งมีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม 
    รับผิดชอบในการเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู 
       ๔.๒   วิธีการสอน 
  ๔.๒.๑  อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องสื่อการสอน และนวัตกรรมการสอน กระตุ้นให้คิด มี
ความกล้าหาญในการแสดงออกทางวิชาการ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
  ๔.๒.๒  ก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
  ๔.๒.๓  ส่งเสริมสนับสนุนให้นสิิตจัดท าโครงการจิตอาสาตามกระบวนการ PDCA  
       ๔.๓   วิธีการประเมิน 
  ๔.๓.๑  ประเมินจากการพูดคุยแสดงความคิดเห็นนิสิต   
  ๔.๓.๒  ประเมินจากบันทึกเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
  ๔.๓.๔  ประเมินจากสรุปโครงการและการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของคณะครุศาสตร์และของ
มหาวิทยาลัย 

๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
                  มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การแปล และการเขียน โดยการท ารายงาน
และน าเสนอในชั้นเรียน 
    มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    มีทักษะในการน าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    สามารถเลือกใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาระของสาขาวิชาของตนได้อย่างเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
       ๕.๒  วิธีการสอน 
  ๕.๒.๑ บรรยายประกอบสื่อ(PowerPoint, Internet, Facebook, ใบงาน) ตามสาระความรู้ที่
ก าหนด 
  ๕.๒.๒ การแสวงหาความรู้ จากอินเทอร์เน็ต การใช้งาน Facebook เพ่ือการสื่อสารและการ
จัดการเรียนรู้ผ่าน Facebook กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
  ๕.๒.๓ การแสวงหาความรู้ จากอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย(TCU) และการ
เข้าเรียนในระบบการเรียนตามอัธยาศัย 
  ๕.๒.๔ การค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการสอน ศึกษาวิเคราะห์ การน าเสนอ และฝึก



๖ 

 

ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 

       ๕.๓  วิธีการประเมิน  
  ๕.๓.๑ ประเมินจากใบงาน, ชิ้นงานที่มอบหมาย, ตามสาระความรู้ที่ก าหนด การทดสอบระหว่าง
ภาค และสอบปลายภาค 
  ๕.๓.๓ ประเมินจากการรายงานและการน าเสนอผลงาน 

๖.  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

       ๖.๑   ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนการบริหารจัดการชั้นเรียน การบันทึกและการรายงานผลการ
เรียนรู้ 
                  สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการ
เรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การวัดผล ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ   
                  เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
    ตระหนักถึงความส าคัญของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนการบันทึกและการรายงานผลการ
เรียนรู้ 
       ๖.๒  วิธีการสอน 
  ๖.๒.๑ บรรยายประกอบสื่อ(PowerPoint, Internet, Facebook, ใบงาน) ตามสาระความรู้ที่
ก าหนด 
  ๖.๒.๒ การแสวงหาความรู้ จากอินเทอร์เน็ต การใช้งาน Facebook เพ่ือการสื่อสารและการ
จัดการเรียนรู้ผ่าน Facebook กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
  ๖.๒.๓ การแสวงหาความรู้ จากอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย(TCU) และการ
เข้าเรียนในระบบการเรียนตามอัธยาศัย 
  ๖.๒.๔ การค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการสอน ศึกษาวิเคราะห์ การน าเสนอ และฝึก
ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 
       ๖.๓  วิธีการประเมิน  
  ๖.๓.๑ ประเมินจากใบงาน, ชิ้นงานที่มอบหมาย, ตามสาระความรู้ที่ก าหนด การทดสอบระหว่าง
ภาค และสอบปลายภาค 
  ๖.๓.๓ ประเมินจากการรายงานและการน าเสนอผลงาน 

 

 
 
 
 



๗ 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๕.๑  แผนการสอน 
สัปดาห์
ที่สอน 

เนื้อหา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

อาจารย ์
ผู้สอน 

๑  - ชี้แจงแผนการสอน/สังเขปรายวิชา  
- วัตถปุระสงคข์องรายวิชา 
- ลักษณะการจัดการเรียนรู้  
๑. หลักการบริหารการศึกษายุคDigital   
  ๑.๑ ความหมายและความส าคัญของการบริหาร 
  ๑.๒ หลักการบริหารการศึกษา 
  ๑.๓ การบริหารการศึกษา ครบ ๔ ด้าน 
  ๑.๔ การบูรณาการหลักธรรมกับการบริหาร
การศึกษา 
  ๑.๕ สรุปท้ายหัวข้อ   
 

๓ ๑.อธิบายชี้แจง
แผนการสอน  
๒.อภิปรายPPT /
เอกสาร
ประกอบการสอน 
๒.การวิเคราะห์  
๓.สอดแทรกมุ่งเน้น
ให้นิสิตมีระเบียบ
วินัยความรบัผิดชอบ
สูง และมีภาวะผู้น า 
อย่างเหมาะสม 

 อาจารย์ ดร. 
 สมบัติ รัตนคร 
และคณะ 

๒ ๒. หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการ
บริหาร 
 ๒.๑ หลักการในการบริหารการศึกษา 
 ๒.๒ กระบวนการการบริหารการศึกษา 
 ๒.๓ หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา   
 ๒.๔ สรุปท้ายหัวข้อ 

๓ ๑. บรรยาย/
อภิปรายประกอบ
สื่อ/PPT 
๒. วิเคราะห์ 
๓. ร่วมสรุปเนื้อหา 

 อาจารย์ ดร.  
 สมบัติ รัตนคร 
และคณะ 

๓-๔ ๓. การบริหารการศึกษาเชิงพุทธธรรม  
 ๓.๑ ค าน า 
 ๓.๒ ความหมายและความส าคัญ 
 ๓.๓ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ๓.๔ กระบวนการในการบริหารงาน 
 ๓.๕ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๓.๖ พรหมวิหาร๔, สังคหวัตถ๔ุ, อิทธิบาท๔,  
       พละ๔, ฆราวาสธรรม๔, ปุริสธรรม๗,  
       ทศพิธราชธรรม๑๐ 
 ๓.๗ สรุปท้ายหัวข้อ 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.บรรยาย/อภิปราย
ประกอบสื่อเกี่ยวกับ
หลักธรรมส าหรับ
การบริหารการศึกษา 
/ PPT 
๒.วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ก าหนด
ประเด็นปัญหาเสนอ
ความคิดเห็นและ
หาทางออกร่วมกัน 
๓. สรุปเนื้อหา องค์
ความรู้สู่นักการ
บริหารการศึกษาเชิง
พุทธ 

   รศ.ดร. 
  ประจิตร    
   มหาหิง  
   และคณะ 



๘ 

 

๕-๖ ๔. การบริหารองค์กรและหน่วยงานทางการ
ศึกษา 
 ๔.๑ ความหมายขององค์กรและหน่วยงานทางการ
ศึกษา 
 ๔.๒ แนวคิดและทฤษฎีองค์กร 
 ๔.๓ การบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ๔.๔ สรุปท้ายหัวข้อ 

๖ 
 
 
 
 

 ๑.บรรยาย/อภิปราย 
 ประกอบ PPT/วีดีทัศน์  
๒.ให้แสดงความ
คิดเห็นหลังฟังการ
บรรยาย 
๓.แลกเปลี่ยนข้อมูล/
สรุปเนื้อหา 
๔.ตอบค าถาม   

 อาจารย์ ดร. 
 สมบัติ รัตนคร 
และคณะ 

๗-๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. นโยบายและการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การศึกษา  
 ๕.๑ ความหมายและความส าคัญของนโยบาย
การจัดการศึกษาของรัฐ 
 ๕.๒ แนวคิดเก่ียวกับนโยบายและการวางแผน
เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา 
 ๕.๓ การจัดคุณภาพทั้งองค์กร  
 ๕.๔ การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 ๕.๕ การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
 ๕.๖ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 ๕.๗ การบริหารความเสี่ยง 
 ๕.๘ สรุปท้ายหัวข้อ 
 

 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.การมอบหมายงาน
ให้ศึกษาเป็นราย
กลุ่ม 
๒.การน าเสนอ
รายงานและร่วม
ศึกษาวิเคราะห์ 
อภิปรายโดยบูรณา
การพุทธธรรมกับ
การบริหารการศึกษา 
๓.สังเคราะห์องค์
ความรู้สู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษา 
๔.ตอบค าถาม 

 อาจารย์ ดร.  
 สมบัติ รัตนคร 
 อาจารย์.ดร. 
  สุรสศักดิ์ 
   จันพลา 
  และคณะ 

๙ ทดสอบย่อยครั้งท่ี ๑ ๓   
๑๐ ๖. การบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

  ๖.๑ ด้านหลักสูตร 
  ๖.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  ๖.๓ ด้านการใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน 
  ๖.๔ ด้านการวัดผลประเมินผล 
  ๖.๕ การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
  ๖.๖ สรุปท้ายหัวข้อ 

๓ 
 

๑.บรรยาย/อภิปราย
ประกอบPPT /
วิดีทัศน์  
๒.แบ่งกลุ่มศึกษา
สัมมนา/อภิปราย ใน
ชั้นเรียน 
๓.สรุปเนื้อหา   

 อาจารย์ ดร. 
 สุนทร สายค า 
 อาจารย์ ดร. 
 สมบัติ รัตนคร 
   และคณะ  

 ๑๑ ๗. การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานธุรการ  
 ๗.๑ การบริหารงานบุคคล 
 ๗.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 ๗.๓ การบริหารงานธุรการ 
 ๗.๔ สรุปท้ายหัวข้อ 
 

๓ 
 

๑.บรรยาย/อภิปราย
ประกอบPPT /
วิดีทัศน์  
๒. ให้แสดงความ
คิดเห็นหลังฟังการ
บรรยาย 
๓. ตอบค าถาม 

 อาจารย์ ดร. 
 สมบัติ รัตนคร 
   และคณะ 



๙ 

 

๑๒ ๘. การบริหารงบประมาณ การเงิน  พัสดุ  และ
อาคารสถานที่   
 ๘.๑ แนวคิดการบริหารงานงบประมาณ การเงนิ 
พัสดุ  
 ๘.๒ ด้านการบริหารงานพัสด ุ
 ๘.๓ การบริหารงานอาคารสถานที่ 
 ๘.๔ สรุปท้ายหัวข้อ 

๓ ๑.บรรยาย/อภิปราย
ประกอบ PPT/ วิดีทัศน์  
 ๒.อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น  
๓.สรุปเนื้อหา 
๔.ตอบค าถาม  

 อาจารย์ ดร. 
 สุนทร สายค า 
  และ คณะ  

๑๓ ๙. การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษา   
 ๙.๑ แนวคิดการบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษา 
 ๙.๒ ด้านการบริหารทั่วไป 
 ๙.๓ สรุปท้ายหัวข้อ 

๓ ๑. บรรยาย/
อภิปรายประกอบ
PPT / วิดีทัศน์  
๒.อภิปรายในชั้น
เรียน 
๓.เชิญวิทยากร
บรรยาย  
๔.สรุปเนื้อหา    

 อาจารย์ ดร. 
 สุนทร สายค า 
  และ คณะ  

๑๔  ๑๐. กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา 
 ๑๐.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
 ๑๐.๒ พระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๑๐.๓ มาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑๐.๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๘ 
 ๑๐.๕ สรุปท้ายหัวข้อ 

๓ ๑.บรรยาย/อภิปราย
ประกอบ PPT /
วิดีทัศน์  
๒.อภิปราย ในชั้น
เรียน 
๒.เชิญวิทยากร
บรรยาย  
๓.สรุปเนื้อหา    

 อาจารย์ ดร.  
 สมบัติ รัตนคร 
   และคณะ 
อาจารย์ ดร. 
  สุรศักดิ์ 
  จันพลา 
  และ คณะ  

๑๕-๑๖ ๑๑. นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการ
บริหารการศึกษา 
 ๑๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม 
 ๑๑.๒ ทฤษฎีเก่ียวกับนวัตกรรม 
 ๑๑.๓ เทคโนโลยี่สารสนเทศเพือ่การบริหาร
การศึกษา 
 ๑๑.๔ นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ (Thailand ๔.๐) 
 ๑๑.๕ นวัตกรรมและเทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อการ
บริหารการศึกษา 
๑๑.๖ องค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี่
สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา  
 ๑๑.๗ สรุปท้ายหัวข้อ 

๖ ๑.บรรยาย/อภิปราย
ประกอบPPT / 
วิดีทัศน์  
๒.อภิปราย ในชั้น
เรียน 
๓.เชิญวิทยากร
บรรยาย  
๔.สรุปเนื้อหา    

 อาจารย์ ดร. 
   สุนทร   
   สายค า 
  และ คณะ  

                  รวม  ๑๖  สัปดาห์    ๔๘   



๑๐ 

 

ชั่วโมง 

  ๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 
๑ ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ 

ทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ 
๘ 

๑๔ 
๑๐ % 
๑๐ % 

สอบปลายภาค  ๔๐ % 
๒ วิเคราะห์งานรายบุคคลและกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา ๓๐ % 

๓ 
การเข้าเรียน/ความใฝ่ในการเรียนรู้/ 
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายหน้าชั้นเรียน/
ความรับผิดชอบในหน้าที่ 

ตลอดภาคการศึกษา  
๑๐ % 

 
 
 

หมวดที ่ ๖   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : 
                     มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
๒.  เอกสารและข้อมูลที่ส าคัญ 
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
                      องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). ๒๕๔๖. 
           .ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่เป็นนิติ 
                     บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๖. 
            “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒”. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา. 

 เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก. ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๒. 
กิตติพงศ์  ดารักษ์. วิธีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.  
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
                     องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). ๒๕๔๖. 
           .ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่เป็น  

       นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๖. 
            “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒”. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา. 
             เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก. ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๒. 
เกษม วัฒนชัย. การผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ 
                      การศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. ๒๕๔๕. 



๑๑ 

 

จันทรานี สงวนนาม. (2533). คุณลักษณะบางประการของผู้บริหาร บรรยากาศของโรงเรียน และ 
                ความพึงพอใจในงานที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา. ปริญญา 
                นิพนธ ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี 
                นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. ถ่ายเอกสาร. 
จันทรานี สงวนนาม. (2545). ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์. 
เจริญ  บางเสน. การวิจัยในชั้นเรียน. อัดส าเนา.ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2544. 
จุมพล หนิมพานิช. 2549. การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการ แนวคิดและกรณีตัวอย่างของ 
                ไทย. นนทบุรี: โครงการส่งเสริมการแต่งต ารา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จุฑามาศ เจริญธรรม และคณะ. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน.กรุงเทพมหานคร:   

        บริษัท  พี.เอ.ลิฟวิ่ง จ ากัด, 2544. 
จุมพล หนิมพานิช.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ธนริชการพิมพ์. ๒๕๔๓.  
ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ. 2544. มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดท า 
                งบประมาณระบบใหม่. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์. 
ธงชัย สันติวงษ์.  หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. ๒๕๔๓. 
ธีระ รุญเจริญ, นักบริหารมืออาชีพ.  
 
ฝ่ายวิชาการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๕๓. 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เดอะบุคส์, ๒๕๕๖. 
ภารดี  อนันต์นาวี. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการบริหารการศึกษา. ชลบุรี : บริษัทส านักพิมพ์มนตรี จ ากัด

, ๒๕๕๑. 
วิชัย วงษ์ใหญ่.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยา 
                      สาส์น. ๒๕๕๑. 
วิโรจน ์สารรัตนะ. การบริหารการศึกษา หลักการ ทฤษฎี หน้าที ่ประเด็นและบทวิเคราะห์.กรุงเทพมหานคร :  
                      โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์. ๒๕๔๖. 
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์. เทคนิคการบริหารส าหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร :  
                     ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
วันชัย มีชาติ.  พฤติกรรมการบริหารองค์กรสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร :  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
                     มหาวิทยาลยั.  ๒๕๕๑. 
รัตติกรณ์ จงวิศาล. “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership).” วารสารสังคมศาสตร์ 
                    และมนุษย์ศาสตร์. ปีที ่๒๘ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๕ : ๓๑-๔๘.  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.  องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์พัฒนศึกษา ๒๕๔๒. 
สมหมาย  จันทร์เรือง, นโยบายและการวางแผนการศึกษากฎหมาย และพระราชบัญญัติการศึกษา 

         แห่งชาติ, ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. 
สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เจปริ้น ปริ้นติ้ง เพสส์. ๒๕๕๑. 
สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, หลักและทฤษฏีการบริหารการศึกษา,โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
               เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๒๕๕๙ 
             . ภาวะผู้ทางการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เจปริ้น ปริ้นติ้ง เพสส์. ๒๕๕๑. 



๑๒ 

 

สมคิด บางโพ.  หลักการบริหารองค์การ.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผู้จัดการ. ๒๕๔๔.  
. องค์การและการจัดการ.  กรุงเทพมหานคร : วิทยพันธ์. ๒๕๔๕. 

สมยศ นาวีการ. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์บรรณกิจ.  ๒๕๔๘. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาให้ 
                    คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนด 
                    ลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐.   
                     กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. ๒๕๕๐. 

  . เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แนวปฏิบัติการวัดและ 
         ประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านัก 
          คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. ๒๕๕๒. 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. แนวทางการใช้เทคโนโลยีการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  
                     พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : พริกหวาน กราฟิก. ๒๕๔๒. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒.  
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หมวดที ่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
 

๗.๑  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
        การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้  ที่จัดท าโดยนิสิต  ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนิสิตได้ดังนี้ 

๑)  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
๒)  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
๓)  แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๔) ข้อเสนอแนะผ่านเวนบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

 

๗.๒  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
         ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 

๑) การสังเกตการณ์จากความสนใจของผู้เรียนในขณะที่ท าการสอน 
๒) ผลการสอน 
๓) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 

๗.๓  การปรับปรุงการสอน   
         หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  ๒  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมองและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้   

๑) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
๒) การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

 
 

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
         ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต   หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

๑) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๒) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ  
รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ  และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 

๗.๕  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรังปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   ผลการประเมินได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน  
   ๑) ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
  ๒) เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน   เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรือแนวความคิดใหม่ ๆ 



๑๕ 
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