
มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

คณะคณะครุศาสตร์  ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 1100305  การบริหารจัดการในห้องเรียน (Classroom Management)   
2. จ านวนหน่วยกิต 
  น (ท-ป-อ)       3  หน่วยกิต (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต     

  หลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้หลายหลักสูตร) 
ประเภทของรายวิชา 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    บังคับ     เลือก 
                      ในกลุ่มวิชา   ภาษาและการสื่อสาร 
       มนุษยศาสตร์ 
       สังคมศาสตร์ 
       คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  หมวดวิชาเฉพาะ  

ในกลุ่มวิชา  แกน  บังคับ   เลือก 
      เฉพาะด้าน   บังคับ   เลือก 
      พ้ืนฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 
      ชีพ    บังคับ    เลือก 
      เอก    บังคับ    เลือก 
      โท    บังคับ    เลือก 
      อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา         อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์  ตรีไพบูลย์  
 อาจารย์ผู้สอน             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เรืองแป้น  
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5. ภาคการศึกษา  /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 1/2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสอนอิสลาม กลุ่ม 06 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้ามี(   
 ไม่มี 

        รายวิชา  
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 

  ไม่มี 
        รายวิชา  

8. สถานที่เรียน   
     คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่ .........เดือน ................... ....พ.ศ  .… …………. 
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่  20  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
 - 
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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 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาและการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ การท างานเป็นทีม กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
การจัดท าโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา การจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน และการน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม 

บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 
 

การฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 
 

การศึกษาด้วยตนเอง 75 
ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

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

1.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1.1  ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่
ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ 
คือ คุรุสภา 
1.2 พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.3  ด ารงตนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมและร่วมสร้าง
สังคมปรองดองเพื่อการอยู่
ร่วมกัน 
อย่างสันติสุข 
1.4 จัดการปัญหาและ
ปฏิบัติตนตามหลักค าสอน
ของศาสนาอิสลาม กรอบ
ระเบียบ ข้อบังคับของ
สถาบันและสังคม เป็น
แบบอย่างท่ีดี ยึดม่ันใน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ครูสอนอิสลามศึกษา 
 

1)  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนมี
วัฒนธรรมองค์กรตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  แนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  การ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา  เน้นเรื่อง
ศรัทธาต่อวิชาชีพ  ตั้งใจถ่ายทอด
วิชาการ  ส่งเสริมการเรียนรู้และท า
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
3)  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมอิสลามใน
องค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบ วินัยโดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย  นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  สถาบัน  และ
สังคม  เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีจิตอาสา และมี
จิตส านึกสาธารณะ 
4)  การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิง
ปฏิบัติการ (Interactive action 
learning) 
และการใช้กรณีศึกษา (Case study) 
5)  การเข้าร่วมกิจกรรมส าหรับ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอิสลาม 

1)  มีการประเมินระหว่างเรียนควบคู่
ไปกับการประเมินในทุกรายวิชา โดย
ผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดย
กลุ่มเพ่ือน อาจารย์  และใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย  ได้แก่  การ
สังเกต        การสัมภาษณ์  การ
สนทนากลุ่ม  แบบประเมินตนเอง 
2)  ประเมินจากการร่วมกิจกรรมเสริม
คุณธรรม จริยธรรมความเป็นครูและ
กิจกรรมสาขาวิชาการสอนอิสลาม
ศึกษา  
3)  ตรวจผลงานการเรียนรู้โดยใช้การ
ปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ การใช้
กรณีศึกษา 
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2.  ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
2.1  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัติ 
ในรายวิชาชีพครูและวิชาเอกอย่าง
กว้างขวางอย่างเป็นระบบ 
2.2 การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการภายในวิชาชีพครู วิชาชีพครู
กับวิชาเอก ตามมาตรฐานที่ คุรุสภาก าหนด 
2.3 เข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ใน
วิชาเอกและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4 การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการความรู้ การประยุกต์ความรู้ที่
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้    ดังต่อไปนี้ 
 1( หลักการ แนวคิดและปรัชญาอิสลาม 
 2( พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กและ
วัยรุ่น  
 3) หลักการอ่าน การท่องจ าและการ
อรรถาธิบายหลักค าสอนจากอัล-กุรอาน
และหลักการสอนอัล-กุรอาน 
 4( หลักการอ่าน การท่องจ าและการ
อรรถาธิบายหลักค าสอนจากอัล-หะดีษและ
หลักการสอนอัล-หะดีษ 
 5( อัล-อะกีดะ (หลักศรัทธา (หลักฐานการ
อ้างอิงค าสอนอิสลามและหลักการสอนอัล-
อะกีดะ 
 6( อัล—ฟิก (ศาสนบัญญัติ(และหลักการ
สอนอัล-ฟิก 
 7( อัต-ตารีค (ศาสนประวัติอิสลาม(และ
หลักการสอนอัต-ตารีค 
 8( อัล-อัคลาก (จริยธรรม( และหลักการ
สอนอัล-อัคลาก 
 9( หลักการอ่าน การใช้ภาษาอาหรับ
ส าหรับการเรียนรู้ การสื่อและการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับค าสอนในศาสนาอิสลาม 
 10( หลักการอ่าน การใช้ภาษามลายู
ส าหรับการเรียนรู้ การสื่อและการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับค าสอนในศาสนาอิสลาม 

1)  ใช้การสอนหลายรูปแบบ
ตามเนื้อหาสาระ ได้แก่ การ
บรรยาย  การท่องจ า การ
อภิปราย  การทบทวน การ
ฝึกปฏิบัติการ   การสัมมนา    
การใช้กระบวนการกลุ่ม การ
แลก เปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษา
ดูงาน 
 
ในแหล่งเรียนรู้  การบรรยาย
พิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ี
มีความเชี่ยวชาญ ด้านอิสลาม
ศึกษา 
2)  การเรียนรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือจาก
สื่อมวลชนในรูปแบบ   ต่าง ๆ 
การเรียนรู้จากภูมิปัญญาใน
ชุมชนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3)  การเรียนรู้ผ่านกระบวน 
การวิจัย เช่น การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล  การท า
โครงงานการถามตอบปัญหา
ทางวิชาการในห้องเรียน 
 

1)  การทดสอบย่อย 
2)  ทดสอบกลางภาค
การศึกษาปลายภาคศึกษา 
3)  ประเมินจากการท่องจ า 
รายงานการศึกษาค้นคว้า 
การอภิปราย  การทบทวน 
การฝึกปฏิบัติการ   การ
สัมมนา  
 
การใช้กระบวนการกลุ่ม 
การแลก เปลี่ยนเรียนรู้ 
การศึกษาดูงานในแหล่ง
เรียนรู้  การบรรยายพิเศษ
โดยวิทยากรภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญ ด้าน 
4)  ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานหน้าชั้น
เรียนเกี่ยวกับผลการเรียนรู้
จากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือจาก
สื่อมวลชนในรูปแบบ   ต่าง 
ๆ การเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ในชุมชนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  โดยใช้การประเมิน
หลากหลายรูปแบบ  เน้น
การประเมินตามสภาพจริง 
ทั้ง การใช้แฟ้มสะสมงาน 
การประเมินการปฏิบัติ การ
สังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน 
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3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

3.1 แสดงออกถึงความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า ในการน าความรู้
ด้านวิชาชีพครูและวิชาเอกไปใช้
ในการปฏิบัติ งานได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
3.2  แสดงออกถึง
ความสามารถในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การวิจัยต่อยอด
ความรู้ การพัฒนานวัตกรรม
ด้านการจัดการเรียนรู้  การ
พัฒนาหลักสูตรเพื่ อพัฒนา
ผู้เรียนด้านการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา 
3.3 ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า จัดการ
ความรู้ และน าความรู้เกี่ยวกับ
ศาสตร์สาขาอิสลามศึกษาไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้  แก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน  
3.4 วิจัยต่อยอดความรู้ด้าน
อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ 
3.5 มี ความ เป็ นผู้ น า ในการ
ปฏิบัติงานด้านการสอนอิสลาม
ศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์ 

 
 

1)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์  คิดประเมินค่า  
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
จัดให้มีกิจกรรมในลักษณะ ต่าง 
ๆ เช่น  การอภิปรายกลุ่ม  การ
คิดวิเคราะห์  หรือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จ าลอง  กิจกรรม
การแก้ปัญหากิ จกรรมการ
วิเคราะห์จากการมองต่างมุม 
2)  การเรียนรู้ผ่านกระบวน 
การวิจัย เช่น การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
การใช้สื่อเทคโนโลยี  การท า
โครงงานและการท าวิจัยในชั้น
เรียน 
3)  การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง  เช่น  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ  
การฝึกทักษะ  การ  สั ง เกต
พฤติกรรมผู้เรียน  การสังเกต
การสอน  การสัมภาษณ์หรือ
พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์การ
สอนในชั้นเรียน 
 
4) การท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ (Research-based 
learning) 
5)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อย่างมีวิสัยทัศน์  

1) ประเมินจากผลงานการอภิปรายกลุ่ม  
การคิดวิเคราะห์  หรือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จ าลอง  กิจกรรมการ
แก้ปัญหากิจกรรมการวิเคราะห์จากการ
มอง ต่างมุม 
 2) ประเมินความสามารถทางปัญญา
ทั้งการคิดที่เป็นนามธรรมและการ
แสดงออกท่ีเป็นรูปธรรม เช่น  จาก
กระบวนการท างานของนักศึกษา  
กระบวนการคิด  การสื่อ  ความคิด  
ความเข้าใจ  ความคิดสร้างสรรค์ของ
ผลงาน 
3) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  การน าเสนอ
ผลงานการวิจัย  
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4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
4.1 แสดงออกถึงการมีความ 
สัมพันธ์ที่ดี  และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน 
ผู้ร่วมงานและชุมชน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะ
ผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้ใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 
4.2  เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ผู้ร่วมงานผู้ปกครอง และชุมชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
4.3 มีความไวในการรับรู้
ความรู้สึกของผู้เรียนอิสลาม
ศึกษา  เอาใจใส่ในการรับฟัง
และพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล อย่างมีความ
รับผิดชอบ 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
อิสลามศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและ
ผู้เรียนกับสังคม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อ
การเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์
และความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ 
3)  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นการลงปฏิบัติในพ้ืนที่  
ในสถานศึกษา  เพื่อการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติจริง 
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(Participative learning 
through action) 
5) การจัดโอกาสให้เป็นผู้น า
แบบมสี่วนร่วม (Shared 
leadership) ในการน าเสนอ
งานวิชาการ 
6) จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีการคิด การให้
ความเห็นและการรับฟัง
ความเห็นแบบสะท้อนกลับ 
(Reflective thinking) 
7) ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
อิสลามศึกษาตลอดหลักสูตร 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน   
2)สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ต่างๆ  
3) วัดและประเมินจากผลงาน 
- การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับ
สังคม 
- การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
กระบวนการกลุ่ม 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การลงปฏิบัติในพ้ืนที่  ในสถานศึกษา   
- การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการ 
- ผลงานจากการเรียนแบบร่วมมือ 
4) วัดและประเมินจากผลงานกลุ่มและ
การเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
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5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
5.1 แสดงออกซึ่งความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นตัวเลข 
ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อเข้าใจ
ปัญหา การจัดการความรู้ และพัฒนา
ผู้เรียน 
5.2  แสดงออกซ่ึงความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้  
และงานที่รับผิดชอบ 
5.3 มีความไวในการวิเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด ข้อมูลข่าวสารจาก
ผู้เรียนด้านอิสลามศึกษา  
5.4 สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนอิสลามศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ  โดยให้ผู้เรียนมีการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การ
ติดต่อสื่อสารทั้งระดับบุคคล และกลุ่ม
คน โดยได้สืบค้น วิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลด้านอิสลามศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จ าลองและน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลายสถาน การณ์ 

1) ประเมินผลตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการสังเกต  ประเมิน
ทักษะการพูดการเขียน 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2) ใช้การทดสอบที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 
3) วัดและประเมินจาก
ผลงานการสืบค้นและการ
น าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญ ด้าน 
อิสลามศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
6  ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
6.1 แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้ด้าน
วิชาชีพครูไปใช้ในการ 
จัดการเรียนรู้ ด้านอิสลามศึกษา 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
6.2 แสดงออกซ่ึงความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การใช้แหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย การวัดผล 
ประเมินผลและท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ด้านอิสลามศึกษาอย่างบูรณาการ 
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาที่มี
ความหลากหลาย ทั้งรูปแบบท่ี
เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่
เป็นทางการได้อย่างสร้างสรรค์  

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการที่เน้นการ
ปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
2) การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น การศึกษากรณี
ตัวอย่างจากห้องเรียน  
การสังเกต การสอนแบบต่าง ๆ 
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้มี
ประสบการณ์  การท าแผนการ
สอน  การผลิตสื่อประกอบการ
สอนอิสลามศึกษา การทดลอง
สอน การท าวิจัยในชั้นเรียน 
การประเมนิผู้เรียนและการจัด
แหล่งประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 

1) ตรวจผลงานการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้และการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ ศูนย์การเรียน  สื่อการสอนด้าน
การสอนอิสลามศึกษาที่สอดรับกับ
หลักสูตรและพัฒนาการตามวัยอย่างเป็น
องค์รวมและสามารถบูรณการไปสู่
ศาสตร์อื่น ๆ ได้สอดรับกับพัฒนาการ
ตามวัย 
2)  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการ
พัฒนาการสอน  จากการสะท้อน
ความคิดในห้องเรียน และจากการสังเกต 
การสอนระหว่างทดลองสอน ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา  เปรียบเทียบ
แผนการสอน สื่อการเรียนที่ท าส่งกับ
การปฏิบัติจริงในห้องเรียน 
3)  ประมวลพฤติกรรมการสอนและ
ทักษะการสอนของนักศึกษา จากบุคคล
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
6.4 มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้าน
การสอนอิสลามศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่มี ความ สามารถพิเศษ
ความสามารถปานกลางและที่มี
ความต้องการพิเศษ  
 
 

3)  การเรียนรู้จากต้นแบบ เช่น 
ผู้สอน เพ่ือน ครูประจ าชั้น ครู
ผู้ช่วย พี่เลี้ยง หรือครู 
ต้นแบบ 
 

ที่เก่ียวข้อง  เช่น จากนักเรียน ครูประจ า
ชั้น  ครูพี่เลี้ยง  เพ่ือน ผู้บริหารโรงเรียน 
4) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ครูทั้งระหว่างเรียนการสอนเต็มเวลา 
5) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาชีพครูและสาขาวิชาการสอนอิสลาม
ศึกษา 
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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 
 

อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 

1 บทที่ 1 
ทฤษฎีและหลักการแนวคิดเกี่ยวกับ

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

บทที่ 2 
การบริหารสถานศึกษา 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
องค์กร 
- สถานศึกษาในฐานะองค์การทาง
สังคม 
- ขอบข่ายของงานบริหารสถานศึกษา 

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 

อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 
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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 

อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 

3 บทที่ 4 
การคิดอย่างเป็นระบบ 

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

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

อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ 

 

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 

อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 

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 

อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 
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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   

อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 

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 

อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 



14 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ 

 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 

อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 

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 

อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ 

 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  

อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ 

 - 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

เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
- 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 

อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ 

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 
 

อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 
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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 
 

อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ 

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 

อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 

15 - สรุปรายวิชา 
- ทบทวน 
- ซักถาม 

4 บรรยายสรุป อาจารย์ ดร.
เนาวรัตน์  ตรี
ไพบูลย์ และ

คณะ 
16 สอบปลายภาคเรียน 2 ข้อสอบรายวิชา กรรมการของ

มหาวิทยาลัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมิน 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4, 
3.2, 3.4, 
4.1, 4.4 
5.1,5.3,5.4, 
6.1,6.3,6.4 

- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาคเรียน 

8 
16 

20 คะแนน 
40 คะแนน 

6.1, 4.1 - รูปเล่มรายงานกลุ่มและการน าเสนอของกลุ่ม 
- รูปเล่มฝึกภาคปฏิบัติ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 คะแนน 
20 คะแนน 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4, 
3.2, 3.4, 
4.1, 4.4 
5.1,5.3,5.4, 
6.1,6.3,6.4 

- การเข้าชั้นเรียน และการแต่งกาย 
- การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

ตลอด
ภาค

การศึกษา 

10 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารต าราหลัก 
 ต าราเรียนรายวิชาการบริหารจัดการในห้องเรียน 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ไม่มี 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 บทความทางวิชาการเก่ียวกับครูและการบริหารในสถานศึกษา 
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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 
 - 
 
............................................................................................................................................................................... 


