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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะและภาควิชา ครุศาสตร์ และภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน กลุ่มเรียน 
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ 
ด่านเดชา 

ผู้ช่ วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ 
ด่านเดชา 

กลุ่ม 02 ภาคปกติ 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดย
องค์กรวิชาชีพครู คือ คุรุสภา  

 1.2  ด้านความรู้  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในห้องเรียน 
 1.3  ด้านทักษะทางปัญญา  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ประเมินค่าในการน าความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ  แสดงออกถึง

การมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงานและชุมชน   
 1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียนเพ่ือ
เข้าใจปัญหาละพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งแสดงออกซ่ึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้และงานที่รับผิดชอบ 

 1.6 ด้านทักษะในการจัดการเรียนรู้   แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  และแสดงออกซึ่ง

1. รหัสและชื่อรายวิชา  1106302 การบริหารจัดการในห้องเรียน (Classroom Management) 
2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง  3 หน่วยกิต (2-2-5) น (ท-ป-อ) 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
     3.1 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  
     3.2 ประเภทของรายวิชา รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน   ภาคการศึกษาที่ 1  
6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)   ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ ห้อง 20-604  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  1 พฤษภาคม 2556 
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ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผล 
ประเมินผลและท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในห้องเรียน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดีและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
     วิชานี้อธิบายถึง (1) ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ (2) ภาวะผู้น าทางการศึกษา (3) 
การคิดอย่างเป็นระบบ (4) การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร (5) มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร (6) การ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร (7) การบริหารจัดการชั้นเรียน (8) การประกันคุณภาพการศึกษา (9) การ
ท างานเป็นทีม (10) การจัดท าโครงงานทางวิชาการ (11) การจัดโครงการฝึกอาชีพ (12) การจัด
โครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา (13) การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และ (14) 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 75 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป น
รายบุคคล 
     อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศให้เวลาให้ค าปรึกษาทาง E-mail และให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา ตามความต้องการตลอดเวลาทั้งการพูดคุยโดยตรงและการพูดคุยทางโทรศัพท์ 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดย
องค์กรวิชาชีพครู คือ คุรุสภา  พัฒนาตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  และด ารงตนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 1.2  วิธีการสอน  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นครู เช่น การไมเ่รียกทรัพย์สินจากนักศึกษาในการให้เกรด การไม่ล่วงละเมิดทาง
เพศกับนักศึกษาโดยไม่สุจริต การตรงต่อเวลา การเป็นแบบอย่างที่ดี การพูดจา การสื่อสาร การแต่ง
กายที่มีความสุภาพ การท าความเคารพ ความขยัน ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ การ
วิเคราะห์ที่มีเหตุผล การมีวินัยในการเรียน เป็นต้น  อภิปรายกลุ่ม  และก าหนดให้นักศึกษาหา
ตัวอย่างที่เก่ียวข้องหรือก าหนดบทบาทสมมติ 
  1.3  วิธีการประเมินผล  ด าเนินการวัดผลโดยสังเกตพฤติกรรม และประเมินผลโดย
เทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
2. ความรู้ 

 2.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และการปฏิบัติในรายวิชาชีพครู  แสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐาน
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ที่คุรุสภาก าหนด  และแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภา
ก าหนดกับวิชาชีพเฉพาะ            

 2.2  วิธีการสอน  บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การ
วิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ผลงานวิจัย และหนังสือ ต ารา ข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องเคลื่อนไหวรายวันโดยน ามาสรุปและน าเสนอการศึกษา โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้ 
  2.3  วิธีการประเมินผล ด าเนินการวัดผลโดยสังเกตพฤติกรรม และประเมินผลโดย
เทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้   แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่าในการน าความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน           
  3.2  วิธีการสอน ด าเนินการดังนี้ (1) การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพ่ือ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าในการน าความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (2) อภิปรายกลุ่ม (3) วิเคราะห์กรณีศึกษา การเป็นครูที่เหมาะสม และ (4) การสะท้อน
แนวคิดจากการประพฤติปฏิบัติในห้องเรียนและความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  3.3  วิธีการประเมินผล ด าเนินการวัดผลโดยสังเกตพฤติกรรม และประเมินผลโดย
เทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้   แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงานและชุมชน  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

 4.2  วิธีการสอน ด าเนินการ ดังนี้ (1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (2) มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความ
ทันสมัยที่เกี่ยวกับการเป็นครู อ่านบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเพ่ือตรวจสอบความ
รับผิดชอบ และ (3) การน าเสนอรายงานพร้อมการวิพากษ์โดยใช้ความคิดเชิงปัญญามากกว่าการเชื่อ
ตามท่ีเล่าสืบกันมา 
  4.3  วิธีการประเมินผล  ด าเนินการวัดผลโดยสังเกตพฤติกรรม และประเมินผลโดย
เทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียนเพ่ือเข้าใจปัญหาละพัฒนาผู้เรียน   และแสดงออกซึ่ง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และงานที่รับผิดชอบ  
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 5.2  วิธีการสอน ด าเนินการ ดังนี้ (1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก 
Website หนังสือพิมพ์รายวัน สื่อการสอน E-Learning และท ารายงาน โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมี
สถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และ (2) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  5.3  วิธีการประเมินผล ด าเนินการวัดผลโดยสังเกตพฤติกรรม และประเมินผลโดย
เทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
6. ทักษะในการจัดการเรียนรู้ 

 6.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้  แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้าน
วิชาชีพครูไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  และแสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผล ประเมินผลและท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

 6.2  วิธีการสอน  ด าเนินการให้นักศึกษาแสดงออกโดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนเฉก
เช่นครูทั่วไป ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ
วัดผลประเมินผลและการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  6.3  วิธีการประเมินผล ด าเนินการวัดผลโดยสังเกตพฤตกิรรม และประเมินผลโดยเทียบ
กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
1 1. ปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับ 

    -มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 6 
ด้าน 
    -แผนการจัดการเรียนรู้ 
   -กิจกรรมทางการเรียนรู้ 
   -วิธีการและเกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 6 
ด้าน 
2. บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน 
3. รู้จักรายวิชาสร้างพันธสัญญา เงื่อนไข 
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
ผู้สอน 
  

4 1. นักศึกษาเข้าชั้นเรียน 
2. อาจารย์ชี้แจงรายละเอียดของวิชาที่จะเรียน 
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันพิจารณาเพ่ือ
สร้างพันธสัญญา เงื่อนไข ข้อตกลงร่วมกัน
ตลอดภาคเรียน 

1. มคอ. 3 วิชา การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ น
ห้องเรียน 
2. ห นั ง สื อ
ประกอบการสอน
วิ ช า  ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการในห้องเรียน 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ด์ ที่
สามารถสืบค้นได ้
4.กฎหมายการศึกษา 

ผ ศ . ส ม ศั ก ดิ์ 
ด่านเดชา 
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1. แผนการสอน (ต่อ) 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อรายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

2-5 เรื่องที่ 1 ทฤษฎีและ
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร  เ รื่ อ งที่  2 
ภ า ว ะ ผู้ น า ท า ง
การศึกษา เรื่องที่  3 
ก า ร คิ ด อ ย่ า ง เ ป็ น
ระบบ และเรื่องที่ 4  
การเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์กร 
 
 
  

16 1. ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรมเรื่องการตรงต่อเวลา 
2. นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายน าเสนอเรื่องที่ 1 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
เรื่องที่ 2 ภาวะผู้น าทางการศึกษา เรื่องที่ 3 การคิดอย่างเป็นระบบ  และเรื่องที่ 4  การ
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือตรวจสอบความรู้ของนักศึกษา สติปัญญาการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์จากเนื้อหา ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและความรับผิดชอบในการค้นหาเนื้อหามา
น าเสนอ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารความหมายให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจและการรู้จักใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระส าคัญและมอบงานภาคปฏิบัติให้นักศึกษา
จัดท าเป็นแผนผังความคิด (Mind Mapping) และร่วมออกข้อสอบคนละ 5 ข้อ 
 

1. หนังสือ
ประกอบการสอน
วิชา การบริหาร
จั ด ก า ร ใ น
ห้องเรียน 
2. เอกสารที่
เกี่ยวข้องและเว็บ
ไ ซ ด์ ที่ ส า ม า ร ถ
สืบค้นได้ 
3. กฎหมาย

การศึกษา 

ผ ศ .
ส ม ศั ก ดิ์ 
ด่านเดชา 
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1. แผนการสอน (ต่อ) 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

6-7  เรื่องที่ 5 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
และเรื่องที่ 6 การติดต่อสื่อสารใน
องค์กร 

8 1. นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายน าเสนอเรื่องที่ 5 
มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร และเรื่องที่  6 การ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร  เพ่ือตรวจสอบความรู้ของ
นักศึกษา สติปัญญาการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์จาก
เนื้อหา ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและความรับผิดชอบ
ในการค้นหาเนื้อหามาน าเสนอ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารความหมายให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจและการรู้จักใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระส าคัญและ
มอบงานภาคปฏิบัติให้นักศึกษาจัดท าเป็นแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) และร่วมออกข้อสอบคน
ละ 5 ข้อ 
3. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาด้วยตนเอง
เพ่ิมเติมจากเว็บไซด์และหนังสือหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. หนังสือประกอบการสอน
วิชา การบริหารจัดการใน
ห้องเรียน 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องและเว็บ
ไซด์ที่สามารถสืบค้นได้ 
3. กฎหมายการศึกษา 

ผศ.สมศักดิ์ 
ด่านเดชา 
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1. แผนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
8  ทดสอบกลางภาคเรียน 4 - - ผศ.สมศักดิ์ 

ด่านเดชา 
9-11 เรื่องที่ 7 การบริหารจัดการชั้นเรียน

เรื่องที่ 8  การประกันคุณภาพ
การศึกษา และเรื่องที่ 9 การท างาน
เป็น 
 

12 1. นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายน าเสนอเรื่องที่ 7 
การบริหารจัดการชั้นเรียน เรื่องที่ 8  การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  และเรื่องที่ 9 การ
ท างานเป็น  เพ่ือตรวจสอบความรู้ของนักศึกษา 
สติปัญญาการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์จากเนื้อหา 
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและความรับผิดชอบใน
การค้นหาเนื้อหามาน าเสนอ การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารความหมายให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจ
และการรู้ จั กใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุป
สาระส าคัญและมอบงานภาคปฏิ บั ติ ใ ห้
นักศึกษาจัดท าเป็นแผนผังความคิด (Mind 
Mapping) และร่วมออกข้อสอบคนละ 5 ข้อ 
3. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาด้วย
ตนเองเพ่ิมเติมจากเว็บไซด์และหนังสือหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. หนังสือประกอบการสอน
วิชา การบริหารจัดการใน
ห้องเรียน 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องและเว็บ
ไซด์ที่สามารถสืบค้นได้ 
3. กฎหมายการศึกษา 

ผ ศ . ส ม ศั ก ดิ์ 
ด่านเดชา 
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1. แผนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
12-15 เรื่องที่ 10 การจัดท าโครงงานทาง

วิชาการ เรื่องที่ 11 การจัดโครงการฝึก
อาชีพ เรื่องที่ 12 การจัดโครงการและ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา เรื่องที่ 13 การ
จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ  และเรื่องที่ 14 การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 
 

20 1. นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายน าเสนอเรื่องที่ 10 
การจัดท าโครงงานทางวิชาการ  เรื่องที่ 11 การ
จัดโครงการฝึกอาชีพ เรื่องที่ 12 การจัดโครงการ
และกิจกรรมเพ่ือพัฒนา เรื่องที่ 13 การจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  และเรื่องที่ 
14 การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน เพ่ือตรวจสอบ
ความรู้ของนักศึกษา สติปัญญาการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์จากเนื้อหา ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
และความรับผิดชอบในการค้นหาเนื้อหามาน าเสนอ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารความหมายให้ผู้
เข้าเรียนเข้าใจและการรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระส าคัญ
และมอบงานภาคปฏิบัติให้นักศึกษาจัดท าเป็น
แผนผังความคิด (Mind Mapping) และร่วมออก
ข้อสอบคนละ 5 ข้อ 
3. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาด้วยตนเอง
เพ่ิมเติมจากเว็บไซด์และหนังสือหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. หนังสือประกอบการสอน
วิชา การบริหารจัดการใน
ห้องเรียน 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องและเว็บ
ไซด์ที่สามารถสืบค้นได้ 
3. กฎหมายการศึกษา 

ผศ.สมศักดิ์ 
ด่านเดชา 
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1. แผนการสอน (ต่อ) 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

16 สอบปลายภาคเรียน 2 - - - 
 
5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ
การประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การสังเกต สัปดาห์ที่ 2-15 6 
2 ด้านความรู้ การทดสอบ สัปดาห์ที่ 8 และ 16 70 
3 ด้านทักษะทางปัญญา การทดสอบ สัปดาห์ที่ 2-15 6 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การสังเกต สัปดาห์ที่ 2-15 6 
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสังเกต สัปดาห์ที่ 2-15 6 
6 ด้านการจัดการเรียนรู้ การสังเกต สัปดาห์ที่ 2-15 6 

รวม 100 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารต าราหลัก 

1.1 สมศักดิ์ ด่านเดชา. (2555). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการบริหารจัดการ
ในห้องเรียน. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1.2 ปรียา จันทรสิทธิเวช. (2548). เอกสารค าสอน รายวิชา หลักการสอน. สุราษฎร์
ธานี : คณะครุศาสตร์ สุราษฎร์ธานี 

1.3 สมศักดิ์ ด่านเดชา. (2553). กฎหมายการศึกษา. ยะลา : ยะลาก้าวมั่น. 
1.4 สมศักดิ์  ด่านเดชา. (2554). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
          นักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติมจาก Website ของคุรุสภา ส านักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
           นักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติมจาก Website ของคุรุสภา ส านักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์จากเว็บไซด์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา  ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชานี้   สัมภาษณ์
นักศึกษาด้วยวาจาเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชานี้   และตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนรายวิชานี้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1  กลยุทธ์ประเมินการสอน มี 3 ระยะ ดังนี้ 

(1) ระยะที่ 1 ก่อนด าเนินการสอน อาจารย์ทุกคนต้องจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา หรือ มคอ. 3 ที่ระบุกลยุทธ์การสอนให้แล้วเสร็จก่อนด าเนินการสอน อย่างน้อย  1 สัปดาห์
และจัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะการ
ด าเนินการตลอดแนวทั้งภาคเรียนและด าเนินการปรับปรุงให้สมบูรณ์ จากนั้นไปด าเนินการสอนต่อไป 

(2) ระยะที่ 2 ระหว่างด าเนินการสอน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในรายละเอียดของ
รายวิชาหรือ มคอ.3 ก่อนสอน จากนั้นด าเนินการสอนตามมคอ.3 ที่มีการปรับปรุงแล้ว สังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา ระหว่างด าเนินการสอนด าเนินการประชุมอาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาท่ีจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิด
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

(3) ระยะที่ 3 หลังด าเนินการสอน ด าเนินการโดยการสอบถามนักศึกษา
ตลอดเวลาที่ได้ด าเนินการสอนที่ผ่านมา สรุปผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาตลอดเวลาที่



 12 

ด าเนินการสอน ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือสรุปผลการด าเนินการสอนก่อน
จัดท ารายงาน มคอ.5 ต่อไป 

 2.2  การประเมินการสอนของอาจารย์ ด าเนินการ ดังนี้ 
ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเตรียมการสอน การให้

ความรู้ของอาจารย์ สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน การมอบหมายงานให้นักศึกษา การควบคุมชั้นเรียน 
การตรวจเช็คเวลาเรียน การทดสอบระหว่างภาค การเฉลยข้อสอบระหว่างภาค ประสิทธิ ภาพของ
แบบทดสอบ การเป็นแบบอย่างของอาจารย์ การเก็บคะแนนอย่างเปิดเผยของอาจารย์ หลักฐาน
ธุรการประจ าชั้นของอาจารย์ และการชี้แจงเตรียมตัวสอบปลายภาคของนักศึกษา เป็นต้น    ประเมิน
การสอนโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือประธานหลักสูตรหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  และประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน 
3. การปรับปรุงการสอน 

 น าข้อมูลจากการประเมินโดยนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อ 2 มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสรุปเป็นรายงาน  ทบทวนการด าเนินการตาม มคอ.3 ที่ผ่านมา  วิเคราะห์ความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรายวิชานี้  วิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  ผู้สอน
ด าเนินการจัดท ารายงานผลตาม แบบ มคอ.5  และด าเนินการประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยน าผลสรุปการด าเนินการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ 
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการสอนรายละเอียดในภาคเรียนต่อไปในการจัดท า มคอ.3 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 น าผลการสอบของนักศึกษาจากรายงานผล มคอ.3 มาวิเคราะห์   น าผลการวิเคราะห์
เสนอคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา  
และจัดท าข้อสังเกตในส่วนที่เป็นปัญหาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาในครั้ง
ต่อไป 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ด าเนินการ ดังนี้
อาจารย์ด าเนินการจัดท า มคอ.5 เพ่ือรายงานผลการสอนตามมคอ.3   น าผลการสอนจากข้อ 1 ถึงข้อ 
4 ข้างต้นที่ผ่านมาเสนอคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พิจารณาเพ่ือร่วมกันวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  และท าแผนการปรับปรุงประสิทธิผล
ของรายวิชาเพ่ือเตรียมท าการสอนในภาคเรียนต่อไป 
 
(ลงชื่อ).....................................................................อาจารย์ผู้สอน 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา) 
(ลงชื่อ).....................................................................ประธานหลักสูตร 
              (............................................................) 
(ลงชื่อ).....................................................................หวัหน้าภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา  
                     (ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์) 
(ลงชื่อ).....................................................................รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง) 


