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มคอ.3 

รายละเอยีดของรายวิชา                                                  

คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา  
1063002 W การบริหารจดัการในสถานศึกษา 

2. จ านวนหน่วยกิต 
   3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ครุศาสตรบณัฑิต   
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     ดร.ประจบ   ขวัญมั่น  ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒกิุล  ผศ.ดรภูมิพัฒน์  รักพรมงคล   
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 1  / 2560  /ปี 3  หรือ  4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
-ไม่มี-      
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
-ไม่มี-         
8. สถานทีเ่รียน 
  คณะครุศาสตร์ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
  2559 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์ 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการบริหารจดักรในสถานศึกษา  หลกัและทฤษฎีในการ
บริหาร  การติดต่อส่ือสาร  การสร้างมนุษยสมัพนัธ ์การท างานเป็นทีม วฒันธรรมองคก์ร การบริหารจดัการ
ชั้นเรียน เทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันาสถานศึกษา  นวตักรรมทางการศึกษา การประกนัคุณภาพ  การ
จดัระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร  การศึกษาเพือ่พฒันาชุมชน ตลอดจนกระบวนการทางการบริหารต่าง ๆ  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     2.1  เพือ่ให้ผูเ้รียนสามารถระบุ,  อธิบายและประยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎีทางการบริหารจดัการใน
สถานศึกษาในการปฏิบตัิงานได ้
     2.2  เพือ่ให้ผูเ้รียนมีความรู้ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลงและการพฒันาสถานศึกษา 
     2.3  เพือ่ให้ผูเ้รียนมีเจตคติที่ดีต่อการบริหารจดัการและตระหนกัในหนา้ที่ขณะปฏิบตัิงานในสถานศึกษา 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษา หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจดัการในสถานศึกษา  ภาวะผูน้ าทางการศึกษา  การคิด
อยา่งเป็นระบบ การเรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร  มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร  การติดต่อส่ือสาร การท างานเป็น
ทีม และการพฒันาสถานศึกษา การบริหารจดัการในชั้นเรียน การจดัเทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศึกษา
และการน านวตักรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจดัการ การประกันคุณภาพการศึกษา  การจดัระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ  การศึกษาเพือ่พฒันาชุมชน   
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

3  หน่วยกิต สอนเสริมเฉพาะบางราย ฝึกปฏิบตัิ ศึกษาดว้ยตนเอง 
บรรยาย  42  ชัว่โมง ที่เรียนไม่ทนั 0 ชัว่โมง 6  ชัว่โมง 

    
    
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  3.1  ใหค้  าปรึกษาและแนะน าผา่น Line  Facebook 
  3.2  ใหค้  าปรึกษาตามความตอ้งการ  ณ  หอ้งพกัอาจารย ์ ชั้น  1  คณะครุศาสตร์  สาขาการบริหารการศึกษา 
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หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ  มีคุณธรรม  มีวนิยัและมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ  มีความเสียสละ  ซ่ือสตัย ์ 
เป็นคนดีและมีใจรักมีวชิาชีพตวัเอง  มีหลกัการดงัน้ี 
  1.1.1  มีวนิัย  ตรงต่อเวลาและเคารพในสิทธิของคนอ่ืนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
  1.1.2  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของวชิาชีพครู 
  1.1.3  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
  1.1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  1.1.5  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซ่ือสตัยเ์ป็นอยา่งมาก 
1.2  วิธีการสอน 
  1.2.1  บรรยายและน าเสนอกรณีตวัอยา่งประกอบการวเิคราะห์และวพิากษว์จิารณ์ 
  1.2.2  ท  างานกลุ่ม PLC   คน้ควา้มารายงานหนา้ชั้นเรียนโดยมีการตั้งค  าถาม – ตอบ  เพือ่ใหมี้ความเขา้ใจ 
  1.2.3  อธิบายซกัถามเป็นรายบุคคล 
  1.2.4  การฝึกปฏิบติัรายบุคคล เป็นคู่และเป็นกลุ่ม  เพือ่ใหใ้นกลุ่มนั้นจะประกอบดว้ยคนเก่ง  ปานกลางและอ่อน  
เพือ่ใหมี้การช่วยเหลือจากผูเ้รียนดว้ยกนั   
1.3  วิธีการประเมินผล 
  1.3.1  ประเมินผลจากการท างานกลุ่มตามหวัขอ้ที่ไดรั้บมอบหมาย 
  1.3.2  ประเมินผลจากการฝึกปฏิบตัิ  
  1.3.3  ประเมินผลจากรายงาน แฟ้มสะสมงาน 
  1.3.4  ประเมินผลจากพฤติกรรมการเขา้เรียนหรือจากการเขา้เรียนตรงเวลา 
2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
    มีความรู้ในหลกัและแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ  ดงัน้ี 
     -   หลกัการบริหาร              -  วฒันธรรมองคก์ร            -  การท างานเป็นทีม 
     -  ภาวะผูน้ าทางการศึกษา     -  มนุษยสมัพนัธ์                -  การบริหารจดัการชั้นเรียน 
     -  การคิดอยา่งเป็นระบบ       -  การติดต่อส่ือสาร            -  การประกนัคุณภาพ 
     -   การคิดอยา่งเป็นระบบ      -  การติดต่อส่ือสาร            -  การบริหารการเปล่ียนแปลง 
      -  นวตักรรมการศึกษา   
2.2 วิธีการสอน 
     บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งรวมทั้งใหศึ้กษากรณีตวัอยา่งและแบ่งกลุ่ม  อภิปราย  PLC 
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2.3 วิธีการประเมินผล 
  2.3.1  ทดสอบ   
  2.3.2  น าเสนอสรุปการคน้ควา้ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียน 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
     พฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์  แสวงหาแนวทางพฒันางาน  พฒันาตนเอง 
3.2 วิธีการสอน 
  3.2.1  อภิปราย  กลุ่ม 
  3.2.2  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนใหมี้คนเก่งปานกลาง  อ่อน  เพือ่ให้ช่วยเหลือกนัและกนั 
  3.2.3  มอบหมายไปคน้ควา้นอกหอ้งเรียนดว้ยตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม 
3.3 วิธีการประเมินผล 
  3.3.1  การน าเสนอ 
  3.3.2  การท าแบบฝึกหดั 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  4.1.1  พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานกลุ่ม 
  4.1.2  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผดิชอบในงานที่มอบหมายใหเ้สร็จตามเวลา   
4.2 วิธีการสอน 
  4.2.1  จดักิจกรรมกลุ่ม 
  4.2.2  มอบหมายงานคน้ควา้นอกเวลา 
  4.2.3  น าเสนองานที่มอบหมาย 
4.3 วิธีการประเมินผล 
  4.3.1  ประเมินดว้ยเพือ่น 
  4.3.2  ประเมินดว้ยตนเอง 
  4.3.3  ประเมินจากการท างานกลุ่ม   
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  5.1.1  พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู  การฟัง  การเขียน  โดยการท ารายงานและการเสนองานในชั้นเรียน 
  5.1.2  พฒันาทกัษะในการสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต 
  5.1.3  ทกัษะการใชก้ารส่ือสารการท างานกลุ่มผา่นกิจกรรมในชั้นเรียน 
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  5.1.4  ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบเคร่ืองมือที่เหมาะสม   
5.2 วิธีการสอน 
  5.2.1  การมอบหมายงานใหน้กัศึกษา  คน้ควา้ดว้ยตนเอง   
  5.2.2  การน าเสนอโดยใชรู้ปแบบรายงานต่าง ๆ เช่น  Power  Point,  VDO, Facebook  
5.3 วิธีการประเมินผล 
  5.3.1  ตรวจสอบจากการท าแบบฝึกหดั 
  5.3.2  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย,  การน าเสนอ 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ 
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ 3 - Powerpiont ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 

   -  บรรยาย  ยกตวัอยา่ง ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 

   -  แบ่งกลุ่มอภิปรายแสดง ผศ.ดร.ภมูิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

   ความคิดเห็นและน าเสนอ  
2 ภาวะผูน้ าทางการศึกษา 3 -  บรรยาย  ยกตวัอยา่ง 

Powerpiont 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 

   -  แบ่งกลุ่มอภิปรายและน า ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 

   เสนอ ผศ.ดร.ภมูิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

   -  มอบหมายการคน้ควา้   
   หวัขอ้ในสปัดาห์ที่ 3  
3 มนุษยสมัพนัธใ์นองคก์ร 3 -  PLC ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 

   -  น าเสนอผลการศึกษา
คน้ควา้ 

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 

   -  กิจกรรมกลุ่ม ผศ.ดร.ภมูิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

4 การท างานเป็นทีม 3 -  PLC ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 

   -  น าเสนอผลการศึกษา
คน้ควา้ 

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 

   -  กิจกรรมกลุ่ม ผศ.ดร.ภมูิพิพฒัน์ รักพรมงคล 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ 
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

5 การติดต่อส่ือสารในองคก์ร 3 -  PLC ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 

   -  น าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 

   -  กิจกรรมกลุ่ม ผศ.ดร.ภมูิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

6 การเรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร 3 -  PLC ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 

   -  น าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 

   -  กิจกรรมกลุ่ม ผศ.ดร.ภมูิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

7 การคิดอยา่งเป็นระบบ 3 -  PLC ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 

   -  น าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 

   -  กิจกรรมกลุ่ม ผศ.ดร.ภมูิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

8 ทดสอบกลางภาค 3   
9 การบริหารจดัการในชั้นเรียน 3 -  บรรยายและดูวดีีทศัน์ ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 

   -  อภิปราย  จากกรณีศึกษา ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 

   Powerpiont ผศ.ดร.ภมูิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

10 การจดัระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหาร 

3 -  บรรยายและศึกษาขอ้มูล ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 

   ประกอบจาก  website ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 

   -  น าเสนอขอ้มูล Powerpiont ผศ.ดร.ภมูิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

11  การประกนัคุณภาพการศึกษา 3 -  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 

   กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ
หลกัเกณฑป์ระกนัฯ 
PowerPoint 

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 

   สรุป อภิปราย ถามตอบ ผศ.ดร.ภมูิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

12 การประกนัคุณภาพการศึกษา 3 มาตรฐานการศึกษา ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 

   แนวทางการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 

   -  แบ่งกลุ่มศึกษา SAR ผศ.ดร.ภมูิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

   สถานศึกษา  
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   -  น าเสนอผลการศึกษา  

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ 
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

13 การศึกษาเพือ่พฒันาชุมชน 3 -  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 

   -  ดู  youtub ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 

   -  อภิปรายแนวทางการ ผศ.ดร.ภมูิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

   พฒันาชุมชน  
14 การจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษา 
3 -  อธิบายและยกตวัอยา่ง 

-  ดู   youtub 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 

   -  อภิปราย ซกัถาม ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 

15 การจดัระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารจดัการ 

3 PowerPoint  หรือ youtub ผศ.ดร.ภมูิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

   -  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง ดร.ประจบ ขวญัมัน่ 

   -  อภิปราย ซกัถาม  
16 นวตักรรมการบริหารจดัการ 3 PowerPoint  หรือ youtub ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 

   -  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 

   -  อภิปรายซกัถาม ผศ.ดร.ภมูิพิพฒัน์ รักพรมงคล 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

ต าราและหนังสืออ่านประกอบ 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
   -  การบริหารจดัการในสถานศึกษา   
2.  เอกสารและข้อมูลหลัก 
   -  ไม่มี  - 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   -  www.moe.go.th     -  www.nitep.go.th   -  www.obec.go.th 

 

 

2 แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการ
เรียนรู้ 

วธีิประเมิน 
สปัดาห์ที่
ประเมิน 

สดัส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1  1)  การศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูล   
    คร้ังที่  1  เร่ืองมนุษยสมัพนัธ์ 3  
    คร้ังที่  2  เร่ืองการท างานเป็นทีม 4  
    คร้ังที่  3  เร่ืองการติดต่อส่ือสาร 5  
   คร้ังที่ 4 เร่ืองภาวะผูน้ า 2  
  คร้ังที่ 5 เร่ืองวฒันธรรมในองคก์ร 6  
  คร้ังที่ 6 เร่ืองการคิดสร้างสรรค ์คิดเป็นระบบ 7  
2  1)  ทดสอบยอ่ย ทุกสปัดาห์  
  2)  ทดสอบกลางภาค   8  
  3)  ทดสอบปลายภาค หลงัสปัดาห์ที่ 16  
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หมวดที ่7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  1.1  ประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนกัศึกษาไดจ้ดักิจกรรมในการท าแนวคิดและความเห็นจาก
นกัศึกษา  ดงัน้ี 
     1.1.1  การสงัเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
     1.1.2  จากการสนทนาผูส้อนกบัผูเ้รียน 
     1.1.3  จากการประเมินผูส้อนในระบบออนไลน์  
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  ในการเก็บขอ้มูลเพือ่ประเมินการสอน  ดงัน้ี 
  2.1   ผลการสอบยอ่ย  การสอบกลางภาค 
  2.2  การสงัเกตจากการสอนของผูส้อน   
3.  การปรับปรุงการสอน 
  การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาของนักศึกษา 
  ในระหวา่งกระบวนการสอบรายวชิามีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามที่คาดหวงัจากการเรียนรู้
ในวชิาจากการสอบถามนกัศึกษาหรือสุ่มการทดสอบ  รวมทั้งพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย  มีการทวน
สอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวชิาดงัน้ี 
  4.1  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานและการทดสอบยอ่ยโดยอาจารยผ์ูอ่ื้น 
  4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้  โดยตรวจขอ้สอบ  รายงาน
การใหค้ะแนน 
5.  การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  จากผลการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอนเพือ่ให้เกิดคุณภาพดงัน้ี 
  5.1  ปรับปรุงรายวชิาทุก 5 ปี 
  5.2  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 
 


