
เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

คณะ/ภาค                คณะครุศาสตร์ / ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา 

                       
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 1100305  การบริหารจัดการในห้องเรียน (Classroom Management)   

2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
 3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
     ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ระดับปริญญาตรี) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1 ดร.เนาวรัตน์  ตรีไพบูลย์ 
  4.2 อ.หัสนีย๊ะห์  แมรอเบ๊ะ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาที่ 2/2556 

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
 ห้อง  20-604,21-104,21-101 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน และมีความรู้ในส่วนของความก้าวหน้าในงานการบริหารจัดการใน
ห้องเรียนที่ประกอบด้วย ศาสตร์ทางการบริหาร และด้านอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาทฤษฎีและหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับบริหารจัดการ การบริหารสถานศึกษา ภาวะผู้น าทาง
การศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารใน
องค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ใน
สถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาและการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ การท างานเป็นทีม กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
การจัดท าโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา การจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน และการน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

ทฤษฎี สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 
 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 
 

การฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 
 

การศึกษาด้วยตนเอง 75 
ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล เป็นรายกลุ่มตามความประสงค์ของ
นักศึกษา เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ (โดยที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กร
วิชาชีพ คือ คุรุสภา 

2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราช 
ด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม
และร่วมสร้างสังคมปรองดองเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

4)  มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดี ส าหรับครูการ
ประถมศึกษา 

1) ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนมี
วัฒนธรรมองค์กรตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและ
ปฏิบัติได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คร ู

2) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง การ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ในการสอนทุกรายวิชา เน้นเรื่อง
ศรัทธาต่อวิชาชีพ ตั้งใจถ่ายทอด
วิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และท า
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

3)  ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือ
เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อ
เวลา การแต่งกายที่ถูกกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย การด ารงตน
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1) มีการประเมินระหว่างเรียน
ควบคู่ไปกับการประเมินในทุก
รายวิชา โดยผู้เรียนประเมินตนเอง 
กลุ่มเพ่ือน อาจารย์และใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม แบบประเมินตนเอง 

2)  ประเมินจากการร่วมกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรมความเป็น
ครู และกิจกรรมสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

3) ตรวจผลงานการเรียนรู้โดยใช้
การปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ การ
ใช้กรณีศึกษา 

4) ประเมินการตรงต่อเวลาจากการ
เข้าชั้นเรียน กิจกรรมนอกชั้นเรียน 
และการแต่งกายของนักศึกษา การ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
และการส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดประเมินด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
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2. ความรู ้
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
กับปรัชญา แนวคิดและหลักการ
ทางการประถมศึกษา ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสมรรถนะและคุณธรรม
ส าหรับครูประถมศึกษา การจัด
กิจกรรมผู้เรียน และทักษะชีวิตส าหรับ
ครูประถมศึกษา นวัตกรรมการสอน
ระดับประถมศึกษา การเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคม 

2) การแสดงออกถึงความสามารถ 
การบูรณาการภายในวิชาชีพครูกับ
วิชาเอกตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 

3) ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าว หน้า
ของความรู้ในวิชาเอกและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

4) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการความรู้ การประยุกต์
ความรู้ด้านการประถม ศึกษาที่
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้ 
  4.1 หลักการและแนวคิดทาง
ประถมศึกษา 
  4.2 พัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กระดับประถมศึกษา 
  4.3 ภาษาไทยส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 
  4.4 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 
  4.5 วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 
  4.6 สังคมศึกษา ศาสนา และ

1) ใช้การสอนหลายรูปแบบตาม
เนื้อหาสาระ ได้แก่ การเรียนรู้
แบบร่วมมือ การใช้กระบวนการ
กลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ 
สถานการณ์จ าลอง กรณีตัวอย่าง 
การสัมมนาโดยเน้นการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 

2) การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือจากสื่อมวลชนใน
รูปแบบต่างๆ การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาในชุมชน และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

3) การเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัย เช่น การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล การท าโครงงาน 
การถามตอบปัญหาทางวิชาการ
ในห้องเรียน 
4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
การฝึกงานในสถานศึกษาและ
เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเป็น
วิทยากร และการเรียนรู้จาก
นักสหวิชาชีพ 

1) การทดสอบย่อย 
2) ทดสอบกลางภาคการศึกษา 
ปลายภาคการศึกษา 
3) ประเมินจากรายงานการศึกษา
ค้นคว้า การอภิปราย การ
ทบทวนการฝึกปฏิบัติการ การ
สัมมนาการใช้กระบวนการกลุ่ม 
การแลก เปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษา
ดูงานในแหล่งเรียนรู้ การบรรยาย
พิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ 

4) ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียนเกี่ยวกับผล
การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีสาร
สน เทศหรือจากสื่อมวลชนใน
รูปแบบต่างๆ การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาในชุมชน และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
5) ประเมินจากการตรวจผลงาน
และประเมินตามสภาพจริง ทั้ง 
การใช้แฟ้มสะสมงาน การ
ประเมินการปฏิบัติงาน การ
สังเกตพฤติกรรม การประเมิน
โดยกลุ่มเพ่ือน 
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วัฒนธรรมส าหรับนักเรียน 
3. ทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า ในการน าความรู้ด้าน
วิชาชีพครูและวิชาเอกไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนา
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาหลักสูตรด้านประถม 
ศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 

3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้านการประถมศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์4) 
สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสน 
เทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เพ่ือใช้ในการวินิจฉัย
และวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

5) ความสามารถในการวิจัยต่อ
ยอดองค์ความรู้ด้านการประถม 
ศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
และสภาพปัญหาของท้องถิ่นและ
สังคม 

1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดประเมินค่าและคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้มี
กิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เช่น การ
อภิปรายกลุ่ม การคิดวิเคราะห์หรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลอง 
กิจกรรมการแก้ปัญหา กิจกรรมการ
วิเคราะห์จากการมองต่างมุม 

2) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้แบบต่าง ๆ การใช้สื่อ
เทคโนโลยี การท าโครงงาน และการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน 
3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
เช่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะ 
การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การ
สังเกตการณ์สอน การสัมภาษณ์หรือ
พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์การสอน
ในชั้นเรียน และนักสหวิชาชีพ 

4) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ (Research-based learning) 

5) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อย่างมีวิสัยทัศน์ 

1) ประเมินจากผลงานการ
อภิปรายกลุ่ม การคิดสังเคราะห์
หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์
จ าลอง กิจกรรมการแก้ปัญหา 
กิจกรรมการวิเคราะห์จากการ
มองต่างมุม 

2) ประเมินความสามารถทาง
ปัญญาทั้งการคิดที่เป็นนามธรรม
และการแสดงออกที่เป็นรูปธรรม 
เช่น จากกระบวนการท างานของ
นักศึกษา กระบวนการคิด การสื่อ
ความคิด ความเข้าใจ ความคิด
สร้างสรรค์จากผลงาน 

3) วัดและประเมินผลจากผลการ
ท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
การน าเสนอผลงานการวิจัย4) 
นักศึกษาประเมินกระบวนการ 
พัฒนาความสามารถทางปัญญา
ของตนเองในแต่ละขั้นตอน เช่น 
การสังเกต การตั้งค าถาม การ
สืบค้น การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การสะท้อนและสื่อ
ความคิด 

5) ประเมินจากการร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครู เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) แสดงออกถึงการมีความ 
สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วม 
กับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม  
มีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ชุมชน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และนักสหวิชาชีพมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ 

3) มีความไวในการรับรู้ความ 
รู้สึกของผู้เรียนการ
ประถมศึกษา มีความรู้สึกเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคม เอาใจใส่ในการรับ
ฟังและพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบ 

4) มีความรับผิดชอบต่อการ
พัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้านการประถมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้ เรียน 
ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
กระบวนการกลุ่ม เพื่อการเรียน รู้
ทักษะความสัมพันธ์ และความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการลงปฏิบัติในพ้ืนที่ในสถาน  
ศึกษา และหน่วยงานสหวิชาชีพเพ่ือ
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 

4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการเรียน
แบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(Participative learning through 
action) 

5) การจัดโอกาสให้เป็นผู้น าแบบมี
ส่วนร่วม (Shared leadership) ใน
การน าเสนองานวิชาการ 

6) จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีการคิด การให้ความ เห็นและ
การรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 
(Reflective thinking) 

7) ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครูการประถมศึกษา
ตลอดหลักสูตร 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการน า 
เสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดง ออก
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
3) วัดและประเมินผลจากผลงาน 
- การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียน
กับสังคม 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการลงปฏิบัติ
ในพ้ืนที่ในสถาน ศึกษาและ
หน่วยงานสหวิชาชีพ 
- การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการ
เรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
- ผลงานจากการเรียนแบบร่วมมือ 
4) วัดและประเมินผลจากผลงาน
กลุ่มและการเป็นผู้น าในการอภิปราย
ซักถาม 
5) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกต่อ
บุคคลรอบข้าง ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
6) ประเมินจากการท าชิ้นงานหรือ
ภาระงาน 
7) ประเมินจากการท ากิจกรรม
ร่วมกับโรงเรียนหน่วยฝึกและ
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หน่วยงานสหวิชาชีพ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็น
ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อ
เข้าใจปัญหาและการจัดการความรู้ 
และพัฒนาผู้เรียน 

2) แสดงออกถึงความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้และงานที่รับผิดชอบ 

3) มีความไวในการวิเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด ข้อมูล ข่าวสาร
จากผู้เรียนด้านการประถมศึกษา 

4) สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจใน
การเลือกใช้ และน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้เรียนการ
ประถมศึกษาอย่างเหมาะสม 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมีการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การติดต่อ 
สื่อสารทั้งระดับบุคคล และกลุ่มคน 
โดยได้สืบค้น วิเคราะห์และน า เสนอ
ข้อมูลด้านการประถมศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลาก หลาย
รูปแบบและวิธีการ 

2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จ าลอง และน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่หลาก หลาย
รูปแบบและวิธีการ 

3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสน เทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในราย วิชา
ที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ทางด้าน
ประถมศึกษา โดยจัดกิจกรรมที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ การ
สื่อสาร การน าเสนอ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้น 

5) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

1) ประเมินผลตามกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยการสังเกต 
ประเมินทักษะการพูด การเขียน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ใช้การทดสอบที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3) วัดและประเมินจากผลงานการ
สืบค้นและการน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญด้านการประถม 
ศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4) ประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ การตรวจ
ผลงาน การตรวจการปฏิบัติ 
ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
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6. ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพ
ครูไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้าน
การประถมศึกษา เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
2) แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
การวัดผล ประเมินผล และท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนด้านการประถม 
ศึกษาอย่างบูรณาการ 

3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้การประถมศึกษา มีความ
หลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ กึ่งทางการและไม่เป็น
ทางการได้อย่างสร้างสรรค์ 

4) มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการสอน
การประถมศึกษา  

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
เช่น การศึกษากรณีตัวอย่างจาก
ห้องเรียน การสังเกตการสอนแบบ
ต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้
มีประสบการณ์ การท าแผนการสอน 
การผลิตสื่อประกอบ การสอนการ
ประถมศึกษา การทดลองสอน การ
ท าวิจัยในชั้นเรียน การประเมิน
ผู้เรียนและการจัดแหล่ง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

3) การเรียนรู้จากต้นแบบ เช่น 
ผู้สอน เพ่ือน ครูประจ าชั้น ครูผู้ช่วย 
พ่ีเลี้ยง หรือครูต้นแบบและนักสห
วิชาชีพ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ เน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง การได้ปฏิบัติจริง
ในแหล่งการเรียนรู้ การเรียนรู้จาก
วิทยากรครูต้นแบบ/     นักสห
วิชาชีพ 

5) การจัดกิจกรรมให้มีการฝึกทักษะ
การจัดการเรียนรู้ ในราย วิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในขั้นตอน
ต่าง ๆ ตามล าดับ 

6) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การ

1) ตรวจผลงานการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้และการจัดท าแผน 
การจัดการเรียนรู้ ศูนย์การเรียน 
สื่อการสอนด้านการประถมศึกษา
สอดรับกับหลักสูตรและ
พัฒนาการตามวัยอย่างเป็นองค์
รวมและสามารถบูรณาการไปสู่
ศาสตร์อื่นๆ ได้สอดรับกับ
พัฒนาการตามวัย 

2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
และการพัฒนาการสอน จากการ
สะท้อนความคิดในห้องเรียน และ
จากการสังเกตการสอนระหว่าง
ทดลองสอน ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา เปรียบเทียบ
แผนการสอน สื่อการเรียนที่ท าส่ง
กับการปฏิบัติจริงในห้องเรียน 

3) ประมวลพฤติกรรมการสอน
และทักษะการสอนของนักศึกษา
จากบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น จาก
นักเรียน ครูประจ าชั้น ครูพ่ีเลี้ยง 
เพ่ือน ผู้บริหารโรงเรียน และ
นักสหวิชาชีพ 

4) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูทั้งระหว่างเรียนการ
สอนเต็มเวลา 

5) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาชีพครูและสาขาวิชา
การประถมศึกษา 
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สัมมนาทางการประถมศึกษา 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

ก่อนท า
การสอน

จริง 

อาจารย์ผู้สอนเข้าชั้นเรียนพบปะ
นักศึกษา 
 

2 1) พบปะทักทาย 
2) สนทนา 
3) รับรู้ รับทราบหัวข้อเนื้อหา 
ที่จะท าการเรียนการสอน 
4) นักศึกษามีความสนใจ
เนื้อหาเพ่ิมเติมหรือไม่ 
5) ร่วมกันวางแผนการเรียน
การสอนและการมอบหมาย
งาน 
 

อาจารย์ผู้สอน 

1 บทที่ 1 
ทฤษฎีและหลักการแนวคิดเกี่ยวกับ

บริหารจัดการ 
- ความหมายของทฤษฎี 
- ความหมายของหลักการ 
- ความหมายของการบริหาร 
- ความหมายของการจัดการ 
- ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
- หลักการบริหารจัดการ 
- สรุปท้ายบท 
 

บทที่ 2 
การบริหารสถานศึกษา 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
องค์กร 
- สถานศึกษาในฐานะองค์การทาง
สังคม 

4 1) อาจารย์ผู้สอนกล่าวน า 
2) ซักถามถึงแนวทางการ
ท างานของแต่ละคนพอเป็น
ตัวอย่างแล้วท าการบันทึกไว้
บนกระดานด า 
3) ให้นักศึกษาอภิปราย
เพ่ิมเติมตามความสมัครใจ 
4) อาจารย์ผู้สอนน าเสนอ
เนื้อหา 
5) ซักถามข้อสงสัย 
6) อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
7) มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกภาคปฏิบัติประจ าบท 

อาจารย์ผู้สอน 
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- ขอบข่ายของงานบริหารสถานศึกษา 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ /รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ 

 
- งานในหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- สรุปท้ายบท 

   

2 บทที่ 3 
ภาวะผู้น าทางการศึกษา 

- ความหมายของภาวะผู้น า 
- ความส าคัญของผู้น า 
- แบบของผู้น า 
- ผู้น ากับผู้บริหาร 
- คุณลักษณะที่ก าหนดของภาวะผู้น า
และภาวะผู้บริหาร 
- บทบาทหน้าที่ของผู้น า 
- บทบาทหน้าที่ของผู้น าทาง
การศึกษา 
- คุณลักษณะของผู้น าที่ดี 
- ผู้น ากับการบริหารความขัดแย้ง 
- การจูงใจ 
- ผู้น ากับหลักการตัดสินใจ 
- สรุปท้ายบท 

4 1) อาจารย์ผู้สอนกล่าวทักทาย 
2) สุ่มตัวอย่างนักศึกษาให้
ออกมาแสดงวิสัยทัศน์ 
3) ให้นักศึกษาในห้องเลือกว่า
ผู้ใดสมควรเป็นผู้น า 
4) อาจารย์ผู้สอนน าเสนอ
เนื้อหาในบทเรียน 
5) อธิบาย Key Words 
6) ซักถามข้อสงสัย 
7) สรุปบทเรียน 
8) มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกภาคปฏิบัติประจ าบท 

อาจารย์ผู้สอน 

3 บทที่ 4 
การคิดอย่างเป็นระบบ 

- มนุษย์ : ความคิด : ความเชื่อ 
- Socrates กับการท างาน 
- ความน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งในเรื่อง
สมองของมนุษย์ 
- การเกิดขึ้นของการคิด 
- การคิด 
- การคิดวิเคราะห์ 
- คิดเป็นระบบ 
- ความส าคัญของระบบ 

4 1) อาจารย์ผู้สอนกล่าวน า 
2) ในห้องเรียนท ากิจกรรมการ
คิดเก่ียวกับการท างานของ
ตนเองมาพอสังเขป 
3) ให้นักศึกษาอภิปราย
เพ่ิมเติม 
4) อาจารย์น าเสนอเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ 
5) ซักถามข้อสงสัย 
6) สรุปบทเรียน 
7) มอบหมายให้นักศึกษาท า

อาจารย์ผู้สอน 
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- ความแตกต่างระหว่างระบบและ  แบบ 

 

กองหรือกลุ่ม 
- ความน่าจะเป็น 
- การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
- สรุปท้ายบท 

   

4 บทที่ 5 
การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ 

- ความหมายของการเรียนรู้ 
- ความหมายของวัฒนธรรม 
- ความหมายขององค์การ 
- ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ 
- ธรรมชาติของวัฒนธรรมองค์การ 
- ความส าคัญของวัฒนธรรมองค์การ 
- ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ 
- มิติของวัฒนธรรมองค์การ 
- การเกิดของวัฒนธรรมองค์การ 
- ประเภทของวัฒนธรรมองค์การ 
- วิธีการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ 
- จุดเด่นของวัฒนธรรมองค์การ 
- สรุปท้ายบท  

4 1) อาจารย์ผู้สอนกล่าวทักทาย 
2) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มไป
ศึกษางานที่มอบหมาย ณ 
ห้องสมุด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
30 นาที 
3) ให้นักศึกษากลับมาน าเสนอ
ในห้องเรียน 
4) ให้นักศึกษาอภิปราย
เพ่ิมเติม 
5) อาจารย์น าเสนอเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ประจ าบท 
6) ซักถามข้อสงสัย 
7) สรุปบทเรียน 
8) มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกภาคปฏิบัติประจ าบท 

อาจารย์ผู้สอน 

5 บทที่ 6 
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 

- ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ 
- หลักการส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
- ประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ 
- ความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ 
- แนวคิดและความเชื่อ สัณฐาน
เกี่ยวกับมนุษย์ 
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ 
- กุศลบายในการสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างฝ่ายจัดการ(ผู้บริหาร) กับฝ่าย 

4 1) อาจารย์ผู้สอนกล่าวทักทาย 
2) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มไป
ศึกษางานที่มอบหมาย ณ 
ห้องสมุด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
30 นาที 
3) ให้นักศึกษากลับมาน าเสนอ
ในห้องเรียน 
4) ให้นักศึกษาอภิปราย
เพ่ิมเติม 
5) อาจารย์น าเสนอเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ประจ าบท 
6) ซักถามข้อสงสัย 

อาจารย์ผู้สอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ 

 
พนักงาน(ผู้ปฏิบัติงาน) 
- สรุปท้ายบท 

 7) สรุปบทเรียน 
8) มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกภาคปฏิบัติประจ าบท 

 

6 บทที่ 7 
การติดต่อสื่อสารในองค์การ 

- ความหมายของการติดต่อสื่อสาร 
- ความส าคัญของการติดต่อสื่อสาร 
- การติดต่อสื่อสารในชั้นเรียน 
- กฎของการติดต่อสื่อสาร 
- อุปสรรคที่เกิดจากสิ่งรบกวนในการ
ติดต่อสื่อสาร 
- รูปแบบของการติดต่อสื่อสารใน
องค์การ 
- การติดต่อสื่อสารเพ่ือการตัดสินใจใน
องค์การ 
- แนวทางการปรับปรุงการ
ติดต่อสื่อสาร 
- เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารในองค์การ 
- เรื่องของข่าวลือ 
- สรุปท้ายบท 

4 1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา 
2) มอบหมายให้นักศึกษาได้
กระท ากิจกรรมการสื่อสาร 
ร่วมกันในชั้นเรียนโดยการ
เขียนข้อความแล้วให้สื่อ
ความหมายกันภายในชั้นเรียน 
3) ให้มีกิจกรรมการอภิปราย
เพ่ิมเติม 
4) อาจารย์ผู้สอนท าการสอน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจ า
บท 
5) ซักถามข้อสงสัย 
6) สรุปบทเรียน 
7) มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจ าบท   

อาจารย์ผู้สอน 

7 บทที่ 8 
การบริหารจัดการชั้นเรียน 

- ความหมายของการจัดการชั้นเรียน 
- ความส าคัญของการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน 
- องค์ประกอบของการจัดการชั้น
เรียน 
- การสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
- เทคนิคการปกครองชั้นเรียน 
- พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมใน 

4 1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา 
2) น าเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาไทย 
3) อาจารย์ผู้สอนท าการสอน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจ า
บท 
4) ซักถามข้อสงสัย 
5) สรุปบทเรียน 
6) มอบหมายให้นักศึกษาท า 

อาจารย์ผู้สอน 
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 ชั้นเรียน 
- การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
- กฎ ระเบียบ วินัย ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และประกาศ 
- สรุปท้ายบท 
- ทดสอบกลางภาคเรียน 

 แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจ าบท 
7) จัดให้มีการทดสอบกลาง
ภาคเรียน 

 

8 บทที่ 9 
การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ในสถานศึกษา 
- ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
- ความหมายของการพัฒนา 
- ความหมายของการเรียนรู้ 
- เทคนิคการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- ความหมายของศูนย์การเรียน 
- ความส าคัญของศูนย์การเรียน 
- เทคนิคการพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา 
- สรุปท้ายบท 

4 1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา 
2) แบ่งกลุ่มนักศึกษาแล้วให้ไป
ศึกษา ค้นคว้า ณ ห้องสมุด 
โดยก าหนดเวลาให้ 
3) นักศึกษากลับมารายงานผล
ในชั้นเรียน 
4) ให้มีการอภิปรายเพ่ิมเติม  
5) อาจารย์ผู้สอนท าการสอน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจ า
บท 
6) ซักถามข้อสงสัย 
7) สรุปบทเรียน 
8) มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจ าบท 

อาจารย์ผู้สอน 

9 บทที่ 10 
การประกันคุณภาพการศึกษาและ

การน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 
- นักเศรษฐศาสตร์กับการจัด
การศึกษา 
- ปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
- อาการท่ีท าให้ต้องผ่าตัดใหญ่ 

4 1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา 
2) แบ่งกลุ่มนักศึกษาแล้วให้ไป
ศึกษา ค้นคว้า ณ ห้องสมุด 
โดยก าหนดเวลาให้ 
3) นักศึกษากลับมารายงานผล
ในชั้นเรียน 
4) ให้มีการอภิปรายเพ่ิมเติม  
5) อาจารย์ผู้สอนท าการสอน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจ า 

อาจารย์ผู้สอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ 
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 การศึกษาไทย 
- ปัญหาการจัดการศึกษาไทย 
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ 
- ความหมายของมาตรฐานและ
มาตรฐานการศึกษา 
- ความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- ความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- หลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
- เงื่อนไขส าคัญในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- การบริหารงานในสถานศึกษากับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
- หลักการส าคัญของรูปแบบและ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก 
- การน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ 
- สรุปท้ายบท 

 บท 
6) ซักถามข้อสงสัย 
7) สรุปบทเรียน 
8) มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจ าบท 

 

10 บทที่ 11 
การท างานเป็นทีม 

- ความหมายของทีม 
- ความหมายของทีมงาน 
- ความหมายของกลุ่ม 
- ความส าคัญของทีม 
- ลักษณะของทีม 
- กระบวนการของทีม 

4 1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา 
2) แบ่งกลุ่มนักศึกษาแล้วให้ไป
ศึกษา ค้นคว้า ณ ห้องสมุด 
โดยก าหนดเวลาให้ 
3) นักศึกษากลับมารายงานผล
ในชั้นเรียน 
4) ให้มีการอภิปรายเพ่ิมเติม  

อาจารย์ผู้สอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ 
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 - รูปแบบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
- หลักการท างานที่ดีของทีม 
- ความผูกพันในทีม 
- การจัดการความขัดแย้งในทีม 
- สรุปท้ายบท 

 5) อาจารย์ผู้สอนท าการสอน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจ า
บท 
6) ซักถามข้อสงสัย 
7) สรุปบทเรียน 
8) มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจ าบท 

 

11 บทที่ 12 
กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับ
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน

เพื่อพฒันาผู้เรียน 
- ความหมายของกลยุทธ์ 
- ความส าคัญของกลยุทธ์ 
- แนวทางการจัดท ากลยุทธ์ 
- ความหมายของบุคลากรทาง
การศึกษา 
- กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
- ความหมายของชุมชน 
- ความส าคัญของชุมชน 
- ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 
- กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับบุคลากร
ทางการศึกษาและชุมชนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
- สรุปท้ายบท 

4 1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา 
2) แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้
ศึกษาเนื้อหาสาระประจ าบท 
3) ให้ออกมารายงานผล
การศึกษาหน้าชั้นเรียน 
4) อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหา
และอธิบายเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม 
5) ซักถามข้อสงสัย 
6) สรุปเนื้อหาประจ าบท 
7) มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจ าบท 

อาจารย์ผู้สอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ 
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12 บทที่ 13 
การจัดท าโครงงานทางวิชาการ 

การจัดโครงการฝึกอาชีพ 
การจัดโครงการและกิจรรมเพื่อ

พัฒนาโครงงาน 
โครงงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าโครงงาน 
- ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียน
โครงงาน  
โครงการ 
- ความส าคัญของโครงการ 
- หลักการเบื้องต้นในการจัดท า
โครงการ 
- โครงสร้างของโครงการ 
- ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียน
โครงการ 
- วิชาการ 
- อาชีพ  
- กิจกรรม 
- การพัฒนา 
- กิจกรรมเพื่อพัฒนา 
- สรุปท้ายบท 

  บทที่ 14 
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ 
- ความหมายสารสนเทศ 
- คุณสมบัติของสารสนเทศที่น ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจ 
- ความหมายของระบบสารสนเทศ 
- ข้อมูล (Data) สารสนเทศ 
(Information) และความรู้  

4 1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา 
2) จัดให้มีการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นในตัว Key word 
ที่ผู้สอนก าหนดให้ 
3) อาจารย์ผู้สอนช่วยอธิบาย
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
4) อาจารย์ผู้สอนท าการสอน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจ า
บท 
5) ซักถามข้อสงสัย 
6) สรุปเนื้อหาประจ าบท 
7) มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจ าบท 
 

อาจารย์ผู้สอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ /รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ 

 (Knowledge) 
- บทบาทของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารสนเทศ 
- ระดับการใช้สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
- ระบบสารสนเทศท่ีน าไปใช้ให้
ประสบความส าเร็จ 
- การจัดท าสารสนเทศในชั้นเรียน 
- สรุปท้ายบท 

   

13 บทที่ 15 
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 

- แนวคิดเก่ียวกับการศึกษา 
- หน้าที่หลักของการศึกษา 
- บทบาทของการศึกษาที่มีต่อการ
พัฒนาชุมชน 
- ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนกับการ
ใช้การศึกษาสนับสนุน 
- แนวคิดมูลฐานของการพัฒนาชุมชน 
- หลักการพัฒนาชุมชน 
- การให้การศึกษาแก่ชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน 
- การพัฒนาชุมชน : การศึกษากับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
- ชนบทกับเมืองในทางเศรษฐกิจ 
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- สรุปท้ายบท 

4 1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา 
2) จัดให้มีการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นในตัว Key word 
ที่ผู้สอนก าหนดให้ 
3) อาจารย์ผู้สอนช่วยอธิบาย
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
4) อาจารย์ผู้สอนท าการสอน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจ า
บท 
5) ซักถามข้อสงสัย 
6) สรุปเนื้อหาประจ าบท 
7) มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจ าบท 
 

อาจารย์ผู้สอน 
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14 บทที่ 16 
การน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหาร

จัดการ 
- ความหมายของนวัตกรรม 
- ความส าคัญของนวัตกรรม 
- เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องใช้
นวัตกรรม 
- นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
- สรุปท้ายบท 
 

4 1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา 
2) น าเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาไทย 
3) อาจารย์ผู้สอนท าการสอน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจ า
บท 
4) ซักถามข้อสงสัย 
5) สรุปบทเรียน 
6) มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจ าบท 
7) จัดให้มีการทดสอบกลาง
ภาคเรียน 

อาจารย์ผู้สอน 

15 - สรุปรายวิชา 
- ทบทวน 
- ซักถาม 

4 บรรยายสรุป  

16 สอบปลายภาคเรียน 2 ข้อสอบรายวิชา กรรมการของ
มหาวิทยาลัย 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมิน 

1 - - สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาคเรียน 

8 
16 

20 คะแนน 
40 คะแนน 

2 - - รูปเล่มรายงานกลุ่มและการน าเสนอของ
กลุ่ม 
- รูปเล่มฝึกภาคปฏิบัติ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 คะแนน 
20 คะแนน 

3 - - การเข้าชั้นเรียน และการแต่งกาย 
- การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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1. เอกสารต าราหลัก 
 เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ไม่มี 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 บทความด้านการบริหารจัดการ 
  
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความคิดเห็น
จากนักศึกษา ดังนี้ 
 - การสนทนาระหว่างกลุ่มผู้สอนและผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการ 
 - ข้อสอบวัดผลระหว่างเรียนและปลายภาคเรียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างเรียน 
 - ผลการเรียนของนักศึกษา 
 - การมีส่วนร่วมระหว่างเรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 
 - 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 - 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - 


