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คํานํา 
 

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา (Academic  
and Educational Resources Administration) จัดทําข้ึนเพื่อให้นักศึกษาใช้สําหรับวางแผนการเรียนและ
กําหนดภาระงานท่ีจะจัดทํา โดยในเอกสารน้ีจะประกอบไปด้วย รายละเอียดชุดวิชา วิธีการศึกษา ภาระงานท่ี
กําหนดให้จัดทําและปฏิบัติ กําหนดเวลาของการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะต้องจัดทํา จัดส่ง และเข้าร่วม
กิจกรรม ตลอดจนส่ือการศึกษาท่ีนักศึกษาจะต้องศึกษาเพ่ิมเติม และการเตรียมตัวเพ่ือเข้าร่วมสัมมนาเสริม ดังน้ัน 
แผนกิจกรรมการศึกษาจึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีนักศึกษาจะต้องทําความเข้าใจและดําเนินการตามช่วงเวลาต่างๆ ตามท่ี
กําหนดไว้จึงจะทําให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาบรรลุผลตามความมุ่งหวัง อน่ึง กิจกรรมการศึกษา 
รายงานและส่ือการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องทําการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และวิพากษ์ ตามแผนกิจกรรมการศึกษา
ฉบับน้ี ได้มีการจัดทําเพ่ือให้ตอบสนองและสอดคล้องกับเน้ือหาสาระในชุดวิชาการบริหารวิชาการและทรัพยากร
การศึกษา จึงมีกิจกรรม ภาระงานและส่ิงท่ีนักศึกษาจะต้องปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะท้ังใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติครบถ้วนตามหลักสูตรทุกประการ  

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาฯ จึงหวังว่าแผนกิจกรรมฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ 
นักศึกษาในการท่ีจะเตรียมตัวและเตรียมการเพ่ือให้เกิดความพร้อม ในการท่ีจะเข้าร่วมการสัมมนาเสริมและทําการ
สอบปลายภาคการศึกษาได้เป็นอย่างดี  
 

คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา 23722 

การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
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ปฏิทินการศึกษา 
ชุดวิชา 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา    

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 
 
 
   เปิดภาคเรียน   15 มีนาคม 2562 
 
   สัมมนาเสริม 
 
   คร้ังที่ 1    วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2562 
   คร้ังที่ 2    วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 
 
   วันสอบไล่ประจําภาค  วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 
       เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
 
 

หมายเหตุ วันสัมมนาเสริม/เข้ม อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โปรดตรวจสอบกําหนดการ/ก่อน
สัมมนาเสริม ทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รายละเอียดแผนกิจกรรม หรือสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ เบอร์ 02-504-8505  
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 

ACADEMIC AND EDUCATIONAL RESOURCES ADMINISTRATION 

 
1. รายละเอียดชุดวิชา  

1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา 
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎี หลักการและแนวคิดการบริหารงานวิชาการ การพัฒนา

หลักสูตรและบริหารการจัดการเรียนการสอนในแนวทางใหม่ 
2. มีความรู้ความสามารถในการประเมิน ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและนําผลการประเมินมาใช้

ในการพัฒนาผู้เรียน 
3. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
4. มีความรู้ความสามารถบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และการดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน 
5. มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีของผู้เรียน 
6. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  
7. มีความรู้ความสามารถในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา กําหนดวิธีการจัดสรรทรัพยากร

การศึกษา และควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากรการศึกษา 
8. มีความรู้ความสามารถในการบริหารแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

 
1.2 คําอธิบายชุดวิชา 

ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการและเทคนิคการบริหารวิชาการเพื่อคุณภาพและ 
ความเป็นเลิศ ความเป็นภาวะผู้นําทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร   
การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การจัดการความรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การนิเทศ
เพื่อการพัฒนาครู การนิเทศการศึกษา  หลักการ แนวคิดและเทคนิคของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา      
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานท่ี นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การกําหนดวิธีการจัดสรรทรัพยากร 
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การศึกษา การควบคุม กํากับ   ติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากรการศึกษา การบริหารแหล่งเรียนรู้และ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
 

1.3 รายชื่อหน่วยการสอน แบ่งออกเป็น 15 หน่วย ดังน้ี  
หน่วยท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
หน่วยท่ี 2 การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร 
หน่วยท่ี 3 การบริหารการจัดการเรียนการสอน  
หน่วยท่ี 4 การนิเทศการศึกษา 
หน่วยท่ี 5 มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
หน่วยท่ี 6 ทรัพยากรกับการลงทุนทางการศึกษา 
หน่วยท่ี 7 การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
หน่วยท่ี 8 การบริหารงบประมาณทางการศึกษา 
หน่วยท่ี 9 การบริหารพัสดุการศึกษา 
หน่วยท่ี 10 การบริหารสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี 
หน่วยท่ี 11 การบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีในองค์การทางการศึกษา 
หน่วยท่ี 12 สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรการศึกษา 
หน่วยท่ี 13 การบริหารเวลา 
หน่วยท่ี 14 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรการศึกษา 
หน่วยท่ี 15 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มในการบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
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1.4 โครงสร้างเน้ือหาสาระชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหาร
วิชาการและ
ทรัพยากร
การศึกษา 

 

กลุ่มท่ี 1 

การบริหาร

วิชาการ 

กลุ่มท่ี 2 

การบริหาร

ทรัพยากร

การศึกษา 

 

หน่วยท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 

กลุ่มท่ี 3 
การวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและ
แนวโน้ม 

 

หน่วยท่ี 2 การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร 

 
หน่วยท่ี 3 การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

หน่วยท่ี 4 การนิเทศการศึกษา 

 
หน่วยท่ี 5 มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 
หน่วยท่ี 6 ทรัพยากรกับการลงทุนทางการศึกษา 

หน่วยท่ี 7 การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 

 

หน่วยท่ี 8 การบริหารงบประมาณทางการศึกษา 

 
หน่วยท่ี 9 การบริหารพัสดุการศึกษา 

 

หน่วยท่ี 10 การบริหารสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี 

หน่วยท่ี 12 สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรการศึกษา 

 

หน่วยท่ี 11 การบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีในองค์การทางการศึกษา 

 

หน่วยท่ี 13 การบริหารเวลา 
   
หน่วยท่ี 14 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรการศึกษา
   

หน่วยท่ี 15 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มในการบริหาร 
              วิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
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1.5 ส่ือการศึกษาชุดวิชา ประกอบด้วย:  
1.5.1 ส่ือหลัก ได้แก่ ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา รวมท้ัง 

แผนกิจกรรมฉบับน้ี  
15.2 ส่ืออิเลคทรอนิคส์ ได้แก่ ประเด็นสําคัญ/คําถามท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารวิชาการและ 

ทรัพยากรการศึกษา  
15.3 ส่ือประกอบ ได้แก่ ซีดีเสียงคําบรรยายประกอบชุดวิชา จํานวน 1 แผ่น 
15.4 ส่ือเสริม ได้แก่ บทความ เอกสารทางวิชาการ บทวิเคราะห์ บทวิพากษ์ ผลงานวิจัยและ 

เอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ 
 
2. วิธีการศึกษา  

2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา  
      2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชาการบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา โดย  

1) ประมวลกิจกรรมท่ีต้องทํา  
- นักศึกษามีเวลาตลอดภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ต้ังแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2562 ถึง  

19 กรกฎาคม 2562  
- นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาจากส่ือหลัก คือ ประมวลสาระ และแนวการศึกษาของชุด 

วิชาการบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา  
   - ฟังซีดีเสียงคําบรรยายประกอบชุดวิชา 

- ทํากิจกรรมตามงานท่ีกําหนดให้ (ดูรายละเอียดในข้อ 3 งานท่ีกําหนดให้ทํา)  
2) จัดทําปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ดังแบบฟอร์มข้อ 7) โดยเติม 

กิจกรรมการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องการวางแผนล่วงหน้าลงไปในช่องสัปดาห์ท่ีนักศึกษากําหนด เช่น การฟังเทปเสียง 
การค้นคว้าเพ่ิมเติม การทํารายงาน ฯลฯ  

3) จัดทําตารางเรียนประจําสัปดาห์ (ตามแบบฟอร์มข้อ 7)  
      2.1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน  

1) เตรียมกาย โดยแบ่งเวลาจากภารกิจประจําวันเพ่ือศึกษาชุดวิชาอย่างน้อยวันละ 2 ช่ัวโมง  
2) เตรียมใจ มีสมาธิมุ่งศึกษาชุดวิชาตามท่ีได้วางแผนและกําหนดไว้ในตารางเรียน  
3) เตรียมส่ิงอํานวยความสะดวก  

- จัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับศึกษาชุดวิชา  
- เตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนท่ีจําเป็น เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ เครื่อง 
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บันทึกเสียง เป็นต้น  
     2.1.3 วิธีการศึกษาเอกสาร  

1) ต้ังจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของตนในการศึกษาเอกสารเพ่ือเป็นพื้นฐานของการประเมิน 
และทบทวนความรู้ท่ีได้รับภายหลังการศึกษาเอกสาร  

2) ศึกษาเพื่อให้เข้าใจจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการนําเสนอเอกสารท่ีศึกษา  
3) ศึกษาสารบัญเพื่อให้ได้ทราบว่าเอกสารท่ีศึกษาค้นคว้าน้ันประกอบด้วยเน้ือหาอะไรบ้าง  
4) ศึกษาแนวคิด และวัตถุประสงค์ประจําหน่วย (หรือบท) และตอน เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นหลัก 

ท่ีผู้เขียนเอกสารประสงค์จะให้ผู้อ่านได้ทราบ  
5) อ่านคร่าวๆ เพ่ือให้ได้ทราบเน้ือหาสาระของเอกสารก่อน เพ่ือเป็นพื้นฐานของการศึกษา 

เน้ือหาโดยละเอียดต่อไป  
6) ศึกษาเอกสารอย่างละเอียด โดยพินิจพิจารณาเน้ือหาสาระท่ีผู้เขียนเอกสารนําเสนอเพื่อให้เกิด 

ความรู้ความเข้าใจ และแนวคิดท่ีตนได้รับจากการศึกษาเอกสาร  
7) ทบทวนความรู้ความเข้าใจ และแนวคิดท่ีตนได้รับกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของเอกสาร 

หน่วย (บท) และตอน หากไม่ตรงกันก็ควรกลับไปทบทวนโดยอ่านเน้ือหาสาระในเอกสารโดยละเอียดอีกคร้ัง  
8) ทบทวนและประเมินความรู้ความเข้าใจและแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาเอกสารตามท่ีได้กําหนด 

ไว้ในข้อ 1  
2.2 การดําเนินการศึกษา  
     ควรดําเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปน้ี  

2.2.1 ฟังซีดีเสียงประจําชุดวิชา 
2.2.2 ศึกษาและดําเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา  
2.2.3 ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาการบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา และดําเนิน 

กิจกรรมตามแนวการศึกษา  
2.2.4 ฟังซีดีเสียงประจําชุดวิชาการบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
2.2.5 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  
2.2.6 เข้าร่วมการสัมมนาเสริมชุดวิชาการบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา ตามวัน เวลา  

และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
2.2.7 เข้าสอบประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัย 

กําหนด  
 



 

 

10 
 

3. งานที่กําหนดให้ทํา  
3.1 งานที่กําหนดให้ทําเพ่ือนําเสนอในการสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1 ประกอบด้วยรายงานทางวิชาการ 

จํานวน 2 ชิ้น ดังต่อไปน้ี  
3.1.1 งานชิ้นที่ 1 การตอบคําถามจากการอ่านประมวลสาระ หน่วยท่ี 1-7  

                   ให้นักศึกษาอ่าน ทําความเข้าใจ วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกับการบริหาร
วิชาการและทรัพยากรการศึกษาท้ังในประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษาชุดวิชาจาก หน่วยท่ี 1 -7 และเอกสาร
วิชาการอ่ืน ๆ เพื่อตอบคําถามดังต่อไปน้ี  

ข้อท่ี 1 จงอธิบายความสําคัญของการบริหารงานวิชาการและการบริหารทรัพยากร 
การศึกษาท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการและการบริหารทรัพยากรการศึกษา 
และกระบวนการในการบริหารงานวิชาการและการบริหารทรัพยากรการศึกษา 

ข้อท่ี 2 จงยกตัวอย่างตัวแบบการพัฒนาหลักสูตรมา 1 ตัวแบบและอธิบายตัวแบบ 
ดังกล่าว พร้อมท้ังอธิบายข้ันตอนในการบริหารจัดการหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อท่ี 3 จงอธิบายวัตถุประสงค์ของการบริหารการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบ 
ระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสําคัญ และกระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอน 

 ข้อท่ี 4 จงอธิบายความหมาย จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา ความสําคัญของการ 
นิเทศท่ีมีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

  ข้อท่ี 5  จงอธิบายความหมาย ความสําคัญของมาตรฐานการศึกษา แนวทางการจัดทํา 
มาตรฐานการศึกษา และวิเคราะห์ความแตกต่าง ความเช่ือมโยงของกระบวนการประกันคุณภาพภายใน และการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

  ข้อท่ี 6 จงอธิบายความหมายของทรัพยากรทางการศึกษา ความสําคัญของทรัพยากร 
การศึกษากับการลงทุนทางการศึกษา และหลักการลงทุนทางการศึกษา 

  ข้อท่ี 7 จงอธิบายความหมาย ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ 
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 

 

ให้นักศึกษาทําการศึกษาหน่วยการเรียนที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประมวลสาระชุดวิชา ในหน่วย 
ท่ี 1 –7 และจากเอกสารวิชาการที่เก่ียวข้อง แล้วตอบคําถาม ข้อท่ี 1-7 โดยมีความยาวของเอกสารประมาณ 
10-12 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4) ในการอ้างอิงท้ังในเน้ือหาและบรรณานุกรม ให้นักศึกษายึดตามหลักการ
อ้างอิง APA (6th edition) ตามแบบท่ี มสธ. กําหนด และนําส่งอาจารย์ประจํากลุ่มสัมมนาในวันแรกของการ
สัมมนาเสริมคร้ังที่ 1 จํานวน 1 ชุด 
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3.1.2 งานชิ้นที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา/สภาพการณ์การบริหารวิชาการและทรัพยากร 
การศึกษา  

        ให้นักศึกษาจัดทํารายงานผลการศึกษา/สังเกตสภาพการณ์ หรือปรากฏการณ์ทางการ 
บริหารท่ีเกิดข้ึนจริงภายในองค์การทางการศึกษาท่ีนักศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีอยู่โดยละเอียด โดยบูรณาการสาระจาก
ประมวลสาระประจําชุดวิชา แนวการศึกษาชุดวิชาจาก หน่วยท่ี 1 -7 และเอกสารวิชาการอ่ืน ๆ เป็นแนวทางใน
การศึกษาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายงานตามหัวข้อต่อไปน้ี  

1. จงอธิบายสภาพบริบทของสถานศึกษา/หน่วยงานของท่านโดยสังเขป ประกอบด้วย  
สภาพโดยท่ัวไปของสถานศึกษา/หน่วยงาน โครงสร้างการบริหารงาน จํานวนบุคลากร และผลการดําเนินงานในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  

2. จงวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา/สภาพการณ์ หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดช้ึนใน 
สถานศึกษา/หน่วยงานของท่านท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการและทรัพยากรการศึกษา เพียงด้านใดด้าน
หน่ึง ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา การประกันคุณภาพ
สถานศึกษา ทรัพยากรกับการลงทุนทางการศึกษา และการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา โดยนําแนวคิด 
หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาใช้อธิบายปัญหา/สภาพการณ์ หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา/
หน่วยงานของท่าน  

3. จงเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา/การปรับเปล่ียนสภาพการณ์ ปรากฏการณ์ 
ทางการบริหารท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดยใช้แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเป็นกรอบในการ
เสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา/หน่วยงานของท่าน  
 

ให้นักศึกษาจัดพิมพ์เป็นรายงานด้วยฟอนต์ TH SarabunPSK เบอร์ 16 ตามรูปแบบท่ี 
กําหนดในตอนท้ายของแผนกิจกรรมฉบับน้ี ให้มีความยาวประมาณ 10-12 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4) ในการ
อ้างอิงท้ังในเน้ือหาและบรรณานุกรม ให้นักศึกษายึดตามหลักการอ้างอิง APA (6th edition) ตามแบบท่ี 
มสธ. กําหนดและจัดส่งอาจารย์ประจํากลุ่มสัมมนา จํานวน 1 ชุด พร้อมท้ังจัดทําเป็นสรุปย่อเพ่ือแจกให้เพ่ือน
นักศึกษาในห้องสัมมนาทุกคนๆ ละ 1 ชุด (ตรวจสอบจํานวนสมาชิกในห้องสัมมนาได้จาก webpage ของ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์) และให้นักศึกษาเตรียมการเพ่ือนําเสนอรายบุคคลต่อท่ีประชุมโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft® PowerPoint® 2003 หรือใหม่กว่าด้วยเวลาในการนําเสนอประมาณคนละ 15 นาที  
 
 
 



 

 

12 
 

3.2 งานที่กําหนดให้ทําเพ่ือนําเสนอในการสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2 ประกอบด้วยรายงานทางวิชาการ 
จํานวน 2 ชิ้น ดังต่อไปน้ี  

3.2.1 งานชิ้นที่ 1 การตอบคําถามจากการอ่านประมวลสาระ หน่วยท่ี 8 -15   
                   ให้นักศึกษาอ่าน ทําความเข้าใจ วิเคราะห์และสังเคราะห์การบริหารวิชาการและ

ทรัพยากรการศึกษาท้ังในประมวลสาระชุดวิชา และแนวการศึกษาชุดวิชาจาก หน่วยท่ี 8 -15 เพ่ือตอบคําถาม
ดังต่อไปน้ี  

ข้อท่ี 1 จงอธิบายความหมายของงบประมาณ  การบริหารงบประมาณ กระบวนการบริหาร 
งบประมาณ และหลักการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   

ข้อท่ี 2 จงอธิบายความหมายของพัสดุการศึกษา กระบวนการบริหารพัสดุการศึกษา และ 
หลักการในการบริหารพัสดุการศึกษา  

ข้อท่ี 3 จงอธิบายความหมาย  ความสําคัญของสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี และ 
หลักการบริหารสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี  
   ข้อท่ี 4 จงอธิบายแนวคิดพ้ืนฐานด้านการบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีในองค์การ พร้อม
ท้ังวิเคราะห์แนวทางการบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีในองค์การ และสังเคราะห์แนวทางการประยุกต์ทรัพยากร
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือบริหารงานในองค์การมาพอสังเขป 

   ข้อท่ี 5 จงวิเคราะห์ความเก่ียวข้องระหว่างสารสนเทศกับการบริหารองค์การทาง
การศึกษา บทบาทด้านสารสนเทศของผู้บริหารในองค์การทางการศึกษา และการประยุกต์ระบบสารสนเทศงานใน
องค์การทางการศึกษาให้ชัดเจน 

   ข้อท่ี 6 จงอธิบายความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการของการบริหารเวลา พร้อม
ท้ังระบุข้ันตอนการบริหารเวลา การวิเคราะห์ลักษณะการใช้เวลาและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารเวลาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา การประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะการบริหารเวลา และการใช้แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
บริหารเวลาของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเหมาะสม 

   ข้อท่ี 7 จงอธิบายแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากน้ันจงวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการประยุกต์ให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
ทรัพยากรการศึกษา 

   ข้อท่ี 8 จงวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา สภาพแวดล้อมท่ีส่งผล และแนวโน้มของการ
บริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลไปประยุกต์ในสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มการบริหาร
วิชาการและทรัพยากรการศึกษามาให้ชัดเจน 
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ให้นักศึกษาทําการศึกษาหน่วยการเรียนที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประมวลสาระชุดวิชา ในหน่วย 
ท่ี 8 –15 และจากเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวข้อง แล้วตอบคําถาม ข้อท่ี 8-15 โดยมีความยาวของเอกสาร
ประมาณ 10-12 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4) ในการอ้างอิงท้ังในเน้ือหาและบรรณานุกรม ให้นักศึกษายึดตาม
หลักการอ้างอิง APA (6th edition) ตามแบบที่ มสธ. กําหนดและนําส่งอาจารย์ประจํากลุ่มสัมมนาในวันแรก
ของการสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2 จํานวน 1 ชุด 
 

3.2.2 งานชิ้นที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา/สภาพการณ์การบริหารทรัพยากรการศึกษา  
          การบริหารสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในยุคใหม่จําเป็นท่ี
ผู้บริหารสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาจะต้องบริหารจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงบริบทท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบ
ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรการศึกษาเพื่อให้มีปัจจัยในการดําเนินการท่ี
เหมาะสมเพียงพอในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  

             ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์เลือกแนวคิด 
หลักการในการแก้ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนางานในสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาท่ี
นักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ เป็นแนวทางในการศึกษา แล้วเขียนรายงานตามหัวข้อต่อไปน้ี  

1. จงวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและสาเหตุของปัญหาทางการบริหารทรัพยากร 
การศึกษาท่ีท่านเห็นว่าวิกฤตในสถานศึกษา/หน่วยงานของท่าน เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร
สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี การบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีในองค์การทางการศึกษา งานสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารทรัพยากรการศึกษา การบริหารเวลา และประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรการศึกษา  

2. ให้นักศึกษานําผลการศึกษาท่ีได้จากข้อ 1 มาวิเคราะห์เลือกแนวคิด หลักการในการ 
แก้ปัญหาดังกล่าวโดยอาศัยหลักการ แนวคิด นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ฯลฯ จากประมวลสาระประจําชุดวิชา 
หน่วยท่ี 8 –15 และจากแหล่งค้นคว้าทางวิชาการอ่ืน ๆ 

3. ให้นักศึกษาแสดงข้ันตอน หลักการ แนวคิดในข้อ 2 เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานใน 
ข้อ 1 ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา/หน่วยงานของท่าน  

 
ให้นักศึกษาจัดพิมพ์เป็นรายงานด้วยฟอนต์ TH SarabunPSK เบอร์ 16 ตามรูปแบบท่ี 

กําหนดในตอนท้ายของแผนกิจกรรมฉบับน้ีให้มีความยาวประมาณ 10–12 หน้ากระดาษ A4 ในการอ้างอิงท้ัง
ในเน้ือหาและบรรณานุกรม ให้นักศึกษายึดตามหลักการอ้างอิง APA (6th edition) ตามแบบท่ี มสธ. กําหนด 
และจัดส่งอาจารย์ประจํากลุ่มสัมมนา จํานวน 1 ชุด พร้อมท้ังจัดทําเป็นสรุปย่อเพ่ือแจกให้เพ่ือนนักศึกษาใน
ห้องสัมมนาทุกคน ๆ ละ 1 ชุด (ตรวจสอบจํานวนสมาชิกในห้องสัมมนาได้จาก webpage ของสาขาวิชา
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ศึกษาศาสตร์) และให้นักศึกษาเตรียมการเพ่ือนําเสนอรายงานเป็นรายบุคคลต่อที่ประชุมโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft® Power point® 2003 หรือใหม่กว่าด้วยเวลาในการนําเสนอประมาณคนละ 15 นาที 
 
4. การสัมมนาเสริม  

4.1 การเตรียมตัวเข้าสัมมนาเสริม  
4.1.1 การศึกษาเอกสาร ประกอบด้วย แผนกิจกรรมการศึกษา แนวการศึกษา ประมวลสาระชุด 

วิชา และการศึกษาส่ืออ่ืน ๆ  
1) การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1 ศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษา หน่วยท่ี 1-7 และ 

เอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติม  
2) การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2 ศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษา หน่วยท่ี 8–15  

และเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
4.1.2 จัดทํารายงานการศึกษาตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3  
4.1.3 การนําเสนอผลงาน  

1) เตรียมส่ิงท่ีจะนํามาประกอบการนําเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม  
Microsoft® Power point® 2003 หรือใหม่กว่า  

2) เตรียมประเด็นท่ีจะนําเสนอด้วยวาจาและซักซ้อมล่วงหน้า โดยให้ นําเสนอผลงาน 
ชิ้นละไม่เกิน 15 นาที ท้ังน้ีห้ามนําเสนอผลงานด้วยวิธีการอ่านรายงานท่ีเตรียมมา  

3) เตรียมตอบประเด็นคําถามท่ีคาดว่าอาจารย์สัมมนาเสริมและเพื่อนนักศึกษาจะ 
ซักถาม เพ่ือจะทําให้สามารถตอบได้คล่องแคล่ว ถูกต้อง ตรงประเด็น  

4.1.4 เน้ือหาสาระประกอบการสัมมนา  
1) การสัมมนาครั้งท่ี 1 ครอบคลุมเน้ือหา ประเด็นท่ี 1 –7 ประกอบด้วย  
    (1) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 

- ความหมายและความสําคัญของการบริหารงานวิชาการและทรัพยากร 
  การศึกษา 
- ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
- ผลการดําเนินงานทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการและทรัพยากร   
  การศึกษา 

     (2) การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร 
- แนวคิดและหลักการเก่ียวกับหลักสูตร 
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- การพัฒนาหลักสูตร 
- การบริหารจัดการหลักสูตรในระดับสถานศึกษา 

      (3) การบริหารการจัดการเรียนการสอน  
- แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
- ระบบการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอน 

      (4) การนิเทศการศึกษา 
- แนวคิด และหลักการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา    
- ระบบ รูปแบบ และกระบวนการนิเทศในสถานศึกษา    
- สภาพปัญหาและแนวโน้มของการนิเทศในสถานศึกษา    

      (5) มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
     - แนวคิด และหลักการเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษา 
     - แนวคิด และหลักการเก่ียวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
     - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

      (6) ทรัพยากรกับการลงทุนทางการศึกษา 
- แนวคิดและหลักการเก่ียวกับทรัพยากรกับการลงทุนทางการศึกษา 
- แนวคิด และหลักการเก่ียวกับทุนมนุษย์ 
- การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้เพื่อการลงทุนทางการศึกษา 

      (7) การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
- แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
- ผู้บริหารกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
- องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 

 (8) การบริหารงบประมาณทางการศึกษา 
- แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
- กระบวนการบริหารงบประมาณ 
- ผู้บริหารกับการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 

(9) การบริหารพัสดุการศึกษา 
- แนวคิด หลักการเก่ียวกับการบริหารพัสดุการศึกษา  
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- การบริหารวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  
- การบริหารงานวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน  

(10) การบริหารสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี 
- แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี  
- การบริหารสภาพแวดล้อม 
- การบริหารอาคารสถานท่ี 

     (11) การบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีในองค์การทางการศึกษา 
- แนวคิดพ้ืนฐานด้านการบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีในองค์การทาง 
  การศึกษา 
- ผู้บริหารกับทรัพยากรเทคโนโลยีในองค์การทางการศึกษา 
- เทคโนโลยีในองค์การทางการศึกษา 

     (12) สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรการศึกษา 
          - สารสนเทศกับการบริหารองค์การทางการศึกษา 
          - การบริหารและการจัดการสารสนเทศการศึกษา 
          - การใช้สารสนเทศในองค์การทางการศึกษา 
     (13) การบริหารเวลา 

- แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการบริหารเวลา 
- ข้ันตอน เทคนิค และทักษะการบริหารเวลา 
- ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารเวลา 

     (14) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรการศึกษา 
          - แนวคิด เก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          - การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรการศึกษา 
          - การประยุกต์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารทรัพยากรการศึกษา 
     (15) สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มในการบริหารวิชาการและทรัพยากร 
           การศึกษา 

    - สภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
    - สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
    - แนวโน้มของการบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
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4.1.5 การปฏิบัติตนในการสัมมนาเสริม  
1) เข้ารับการสัมมนาเสริมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
2) นําประเด็นปัญหาท่ีได้จากการศึกษา ส่ือต่าง ๆ ตามข้อ 4.1.1 มาเสนอต่อท่ีประชุม  

และร่วมกันอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือให้ได้คําตอบและแนวทางการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป  
3) ร่วมกันอภิปรายประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีการนําเสนอในท่ีประชุมสัมมนา  
4) นําเสนอรายงานท่ีจัดทําต่อท่ีประชุม  

 
4.2 วันสัมมนาเสริม  
      นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม 2 ครั้ง ๆ ละ 12 ช่ัวโมง ณ สถานท่ีซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดให้

และได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ 
 
 

กําหนดการสัมมนาเสริม 
 

คร้ังที่ 1    วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2562 
   คร้ังที่ 2    วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 
 

4.3 ตารางการสัมมนาเสริม  
                ตารางการสัมมนาเสริมชุดวิชา 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา  
 

คร้ังที่ วัน 09.00 – 12.00 น. 12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 

1 เสาร์ สัมมนาเสริม 1/1 
(อภิปรายเสริมความรู้ตอบ   

ข้อซักถาม) 

พัก สัมมนาเสริม 1/2 (นักศึกษา
เสนอ รายงานและอภิปราย) 

 
 อาทิตย์ สัมมนาเสริม 1/3 

(นักศึกษาเสนอรายงาน และ 
อภิปราย) 

พัก สัมมนาเสริม 1/4 
(นักศึกษาเสนอ รายงานและ

อภิปราย) 
สรุปสาระ/ ช้ีแจงงานในการ

สัมมนาเสริมครั้งต่อไป 

2 เสาร์ สัมมนาเสริม 2/1 
(อภิปรายเสริมความรู้ตอบข้อ

ซักถาม) 

พัก สัมมนาเสริม 2/2 (นักศึกษา
เสนอ รายงานและอภิปราย) 

 
 อาทิตย์ สัมมนาเสริม 2/3 

(นักศึกษาเสนอรายงาน และ 
อภิปราย) 

พัก สัมมนาเสริม 2/4 
(นักศึกษาเสนอ รายงาน       

และอภิปราย) 
สรุปสาระ 

 
 
 
5. ศูนย์สัมมนาเสริม  

มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทาง Website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รายละเอียดแผนกิจกรรม 
(http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/home/)  
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6. การประเมินผลการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
1) การประเมินจากผลงานและการร่วมสัมมนาเสริมท้ัง 2 ครั้ง ๆ ละ 25 คะแนน รวม 50 คะแนน       

(ร้อยละ 50)  
2) ประเมินจากการสอบปลายภาค 50 คะแนน (ร้อยละ 50)  
 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
6.1 การประเมินจากผลงานและการร่วมสัมมนาเสริมท้ัง 2 คร้ัง (ร้อยละ 50) โดยแบ่งเป็น  

6.1.1 ประเมินจากรายงานทางวิชาการ 2 ฉบับ ๆ ละ 15 คะแนน โดยพิจารณาจากความถูกต้อง 
ชัดเจนของเน้ือหาสาระ ลําดับข้ันตอน และความสมบูรณ์และความถูกต้องของเน้ือหาสาระ วิธีการนําเสนอการ
เขียนรายงาน คุณภาพและความลึกซ้ึงของการวิเคราะห์และวิพากษ์ ข้อเสนอแนะ และความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ 
การอ้างอิง และการเขียนบรรณานุกรม 

6.1.2 ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา 2 ครั้ง ๆ ละ 10 คะแนน พิจารณาจากความความชัดเจน 
ของการนําเสนอรายงาน ด้วยภาษาพูด และการมีส่วนเสนอความคิดเห็นต่อกลุ่ม                

6.2 การประเมินผลจากการสอบปลายภาคการศึกษา (ร้อยละ 50) ในวันเสาร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2562 
เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ลักษณะของข้อสอบเป็นอัตนัยแบบตอบยาวใช้เวลา 3 ช่ัวโมง    

 

สรุปการประเมินผลการศึกษา ดังตาราง 
 

  
 การสัมมนา/สอบไล่ 

เอกสารรายงานทาง
วิชาการ 
(คะแนน) 

การนําเสนอ / 
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม 

(คะแนน) 

 
รวม 

(คะแนน) 
ครั้งท่ี 1 15 10 25 

ครั้งท่ี 2 15 10 25 
สอบไล่ 50 50 

รวมท้ังส้ิน 100 
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7. ตารางการเรียนชุดวิชา 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา ประจําสัปดาห์ 
 

เวลา 
วัน 

   

จันทร์ 
 

   

อังคาร 
 

   

พุธ 
 

   

พฤหัสบดี 
 

   

ศุกร์ 
 

   

เสาร์ 
 

   

อาทิตย์ 
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8. แบบของปกรายงาน 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

แขนงวิชาบริหารการศึกษา 
 

ชุดวิชา 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
 

รายงานฉบับท่ี... 
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 
 

ช่ือนักศึกษา................................... 
 

เลขประจําตัวนักศึกษา................................. 
 

สถานท่ีเข้ารับการสัมมนาเสริม 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา/โรงเรียน..................... 
 

วันท่ี........................................ 
 

 


