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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครตสาศุรค

ภาควิชาพื้นฐานการสึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัศและชื่อรายวิชา
1100305 การบริหารจัดการในห้องเรียน (Classroom Management)
2. จานวนหน่วยกิุ
น (ท-ป-อ)
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักศูุรและประเภทของรายวิชา
 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา
 หลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้หลายหลักสูตร)
ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 บังคับ
 เลือก
ในกลุ่มวิชา
 ภาษาและการสื่อสาร
 มนุษยศาสตร์
 สังคมศาสตร์
 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 หมวดวิชาเฉพาะ
ในกลุ่มวิชา
 แกน
 บังคับ
 เลือก
 เฉพาะด้าน
 บังคับ
 เลือก
 พื้นฐานวิชาชีพ
 บังคับ
 เลือก
 ชีพ
 บังคับ
 เลือก
 เอก
 บังคับ
 เลือก
 โท
 บังคับ
 เลือก
 อื่นๆ (ระบุ) …………………..………………
 หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารยคผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยคผู้ศอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน
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5. ภาคการสึกษา /ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2/2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาประถมศึกษา กลุ่ม 04
6. รายวิชาทีุ่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite( (ถ้ามี(
 ไม่มี
 รายวิชา
7. รายวิชาทีุ่้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites( (ถ้ามี(
 ไม่มี
 รายวิชา
8. ศถานที่เรียน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรตงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าศตด
 วันที่จัดทารายวิชา วันที่ .........เดือน ................... ....พ.ศ… .………….
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2 จตดมต่งหมายและวัุถตประศงคค
1. จตดมต่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษา
เพื่อพัฒนาชุมชน และการนานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ
2. วัุถตประศงคคในการพัฒนา/ปรับปรตงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อเตรียม
ประยุ ก ต์ใ ช้ ในทางปฏิบั ติ ของวิช าชีพ ครู แ ละการบริห ารจั ด การชั้น เรีย น ทั้ งนี้ ควรมี ก ารปรับ เปลี่ ย น
กรณีศึกษาหรือตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านวิชาชีพครู และการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มี
การพัฒนาให้มีความก้าวหน้าตามยุคสมัย
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีและ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับบริหารจัดการ การบริหารสถาน ศึกษา ภาวะผู้นา
ทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรม องค์กร มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร การ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการ ชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ในสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาและการนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ การทางานเป็นทีม กลยุทธ์การสร้างความ
ร่วมมือ
กับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดทาโครงงาน ทางวิชาการ การจัด
โครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และ การนานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ
2. จานวนชั่วโมงที่ใชุ้่อภาคการสึกษา
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
ศึกษาด้วยตนเอง
กิจกรรมเพิ่มเติม
บรรยาย 30 ชั่วโมง ต่อ
การฝึกปฏิบัติ 30
การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริมตามความ
ภาคการศึกษา
ชั่วโมง ต่อภาค
75 ชั่วโมง ต่อภาค
ต้องการของนักศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
เฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงุ่อศัปดาหคที่อาจารยคให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักสึกษาเป็นรายบตคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถขอคาปรึกษาได้ที่ห้องพักอาจารย์ ได้แก่ ห้อง
รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน อาคาร 20 ชั้น 2 และพักอาจารย์ อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2
- อาจารย์ประจารายวิชา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถขอคาปรึกษาได้ทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักสึกษา
1. คตณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
1.1. ปฏิบัุิุนุาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กาหนดโดย
องคคกรวิชาชีพ คือ คตรตศภา
1.2. พัฒนาุนเองุามแนว
พระราชดาริเสรษฐกิจพอเพียง
1.3. ดารงุนในศังคมพหต
วัฒนธรรมและร่วมศร้างศังคม
ปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
ศันุิศตข
1. 4. มีคตณธรรมจริยธรรมและ
เป็นแบบอย่างที่ดีศาหรับครูพลสึกษา
และศตขสึกษา

กลยตทธคการศอน
1) อาจารย์สอนได้นาจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูที่กาหนดโดยองค์กร
วิชาชีพของคุรุสภามาให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และทาความเข้าใจใน
รายละเอียดกับการนาไปใช้
2) นิยมนาแนวพระราชดาริแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และทาความเข้าใจและ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
ร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

กลยตทธคการประเมิน
1) มีการประเมินระหว่างเรียน
ควบคู่ไปกับการประเมินในทุก
รายวิชา โดยผู้เรียนประเมิน
ตนเอง กลุ่มเพื่อน อาจารย์
และใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต
การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม แบบประเมินตนเอง
2) ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมเสริมคุณธรรม
จริยธรรมความเป็นครู และ
กิจกรรม
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2. ความรู้
ผลการเรียนรู้
2.1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีและ
การปฏิบัุิ ในรายวิชาชีพครูและ
วิชาเอกอย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบ ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาแนวคิดและหลักการ
ครูพลสึกษาและศตขสึกษาความรู้
เบื้องุ้นเกี่ยวกับศมรรถนะและ
คตณธรรมศาหรับครูครูพลสึกษาและ
ศตขสึกษา วิธีวิทยาการศอนพลสึกษา
และศตขสึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และทักษะชีวิุศาหรับครูพล
สึกษาและศตขสึกษานวัุกรรมการ
ศอนพลสึกษาและศตขสึกษาการ
เรียนรู้ด้วยการบริการศังคม
2.2. การแศดงออกถึง
ความศามารถการบูรณาการภายใน
วิชาชีพครูวิชาชีพครูกับวิชาเอกุาม
มาุรฐานที่คตรตศภากาหนด
2.3. ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้ใน
วิชาเอกและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4. การแศดงออกถึง
ความศามารถในการบูรณาการ
ความรู้ การประยตกุคความรู้ด้านครู
พลสึกษาและศตขสึกษาที่ครอบคลตม
ศาระการเรียนรูุ้่อไปนี้ (ุามมคอ.1(
(4)

กลยตทธคการศอน
1) อาจารย์ใช้การสอนหลาย
รูปแบบตามเนื้อหาสาระ ได้แก่
การบรรยาย สัมมนา การทบทวน
การฝึกภาปฏิบัติและการให้
นักศึกษานาเสนอเนื้อหาสาระตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Benjamine
S. Bloom and others

กลยตทธคการประเมิน
1) การทดสอบย่อย
2) ทดสอบกลางภาคการศึกษา
ปลายภาคการศึกษา
3) ประเมินจากรายงาน
การศึกษาค้นคว้า การอภิปราย
การทบทวนการฝึกปฏิบัติการ

4) ประเมินจากการนาเสนอ
2) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง รายงานในชั้นเรียนเกี่ยวกับ
โดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมใน
ขั้นตอนตามทฤษฎีการเรียนรู้
หัวข้อที่แตกต่างออกไปจาก
ของ
คาอธิบายรายวิชามาคนละ 1 เรื่อง Benjamine S. Bloom and
others
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3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
3.1.แสดงออกถึงความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่าใน
การนาความรู้ด้านวิชาชีพครูและ
วิชาเอกไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.แศดงออกถึงความศามารถใน
การคิดริเริ่มศร้างศรรคคการพัฒนา
นวัุกรรมด้านการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาหลักศูุร ด้านพลสึกษา
และศตขสึกษาเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนอย่างศร้างศรรคค
4.3. มีความเป็นผู้นาทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้าน
พลสึกษาและศตขสึกษาอย่าง
ศร้างศรรคคและมีวิศัยทัสนค
4.4. ศามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง
ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
ศารศนเทส และแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ใน
การวินิจฉัย(แทรกคัดกรอง(และวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
4.5. ความศามารถในการวิจัยุ่อ
ยอดองคคความรู้ด้านครูพลสึกษาและ
ศตขสึกษาเพื่อุอบศนองความ
ุ้องการละศภาพปัญหาของท้องถิ่น
และศังคม

กลยตทธคการศอน

กลยตทธคการประเมิน
1) ประเมินจากผลงานการ
1) อาจารย์ผู้สอนแบ่งกลุ่ม
นักศึกษาและมอบหมายงานแต่ อภิปรายกลุ่ม และรายบุคคลหรือ
ละกลุ่มให้ไปศึกษาปัญหามากลุ่ม แก้ปัญหาในสถานการณ์จาลอง
กิจกรรมการแก้ปัญหา กิจกรรม
ละ 1 ปัญหาและกาหนดให้ทา
การวิเคราะห์จากการมองต่างมุม
กิจกรรมการแก้ปัญหาและ
วิเคราะห์
2) ประเมินความสามารถในการ
ทารายงานในชั่งโมงเรียน
2) นาเสนอผลงานกับอาจารย์
ผู้สอนในชั่วโมงเรียน
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4. ทักษะความศัมพันธคระหว่างบตคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
4.1.แศดงออกถึงการมี
ความศัมพันธคที่ดี ศามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นในศังคมพหตวัฒนธรรม มี
ความรับผิดชอบุ่อผู้เรียนผู้ร่วมงาน
ชตมชน ทั้งด้านเสรษฐกิจ ศังคมและ
ศิ่งแวดล้อม (1)
4.2.เปิดโอกาศให้ผู้เรียน
ผู้ร่วมงานผู้ปกครองชตมชนและนักศห
วิชาชีพมีศ่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
(2)
4.3.มีความไวในการรับรู้
ความรู้ศึกของครูพลสึกษาและศตขสึกษา
มีความรู้ศึกเชิงบวก มีวตฒิภาวะทาง
อารมณคและศังคม เอาใจใศ่ในการรับฟัง
และพัฒนาความศัมพันธคระหว่างบตคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ (3)
4. 4. มีความรับผิดชอบุ่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านพล
สึกษาและศตขสึกษาอย่างุ่อเนื่อง (4)

กลยตทธคการศอน
กลยตทธคการประเมิน
1) อาจารย์ผู้สอนได้ให้
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
นักศึกษาได้มีเพื่อนรหัสเป็น แสดงออกของนักศึกษาในความ
ดูแลซึ่งกันและกัน
รับผิดชอบของเพื่อนรหัส เสนอ
2) มอบหมายให้ไปร่วมงาน รายงานกลุ่มในชั้นเรียน
กิจกรรมตามความเหมาะสม 2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดง ออก
พร้อมจดบันทึกรายงานผล ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
คนละ 1 เรื่องและคารับรอง สถานการณ์ต่าง ๆ
3) วัดและประเมินผลจากผลงาน
ของผู้ปกครองมาด้วย
- การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
3) มอบหมายให้ทากิจกรรม
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียน
ในห้องเรียนทาให้นักศึกษา
กับสังคม
ได้เรียนรู้ทักษะ
4) ประเมินจากรายงานการเข้าร่วม
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
กิจกรรมของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหคเชิงุัวเลข การศื่อศารและการใช้เทคโนโลยีศารศนเทส
ผลการเรียนรู้
5.1. แศดงออกซึ่ง
ความศามารถในการวิเคราะหค
ข้อมูลข่าวศารที่เป็นุัวเลข ภาษา
พูด ภาษาเขียน เพื่อเข้าใจปัญหา
การจัดการความรู้และพัฒนา
ผู้เรียน (1)
5.2.แศดงออกซึ่ง
ความศามารถในการใช้เทคโนโลยี
ศารศนเทสในการจัดการเรียนรู้
และงานทีรบั ผิดชอบ (2)
5.3. มีความไวในการ
วิเคราะหค ศรตปความคิดรวบยอด
ข้อมูลข่าวศารจากผู้เรียนด้านพล

กลยตทธคการศอน
1) อาจารย์ผู้สอนได้ให้นักศึกษาได้มี
เพื่อนรหัสเป็นดูแลซึ่งกันและกัน
2) มอบหมายให้ไปร่วมงานกิจกรรม
ตามความเหมาะสมพร้อมจดบันทึก
รายงานผล คนละ 1 เรื่องและคา
รับรองของผู้ปกครองมาด้วย
3) มอบหมายให้ทากิจกรรมใน
ห้องเรียนทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ทักษะความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

กลยตทธคการประเมิน
1) ประเมินความสามารถในการ
ส่งข่าวสารและรับข่าวสารโดย
ประเมินจากการวิเคราะห์ปัญหา
และการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
ที่สุด
2) ตรวจสอบรายงาน
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ผลการเรียนรู้
สึกษาและศตขสึกษา (3)
5.4. ศามารถศื่อศาร มี
ดตลยพินิจในการเลือกใช้ และ
นาเศนอข้อมูลศารศนเทสศาหรับ
ผู้เรียนพลสึกษาและศตขสึกษาได้
อย่างเหมาะศม (4)

กลยตทธคการศอน

กลยตทธคการประเมิน

6. ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

กลยตทธคการศอน
6.1.แศดงออกซึ่งความศามารถ 1) อาจารย์ผู้สอนได้กาหนดให้
นักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการ
ใน การบูรณาการความรู้ด้าน
สอนแบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติ
วิชาชีพครูไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ด้านการประถมสึกษา เพื่อ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้เุ็ม สักยภาพ
2) ให้นักศึกษาบันทึกพฤติกรรมการ
6.2. แศดงออกซึ่งความศามารถ สอนของอาจารย์ให้มากที่สุด
ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ ที่
หลากหลาย การวัดผล
ประเมินผลและทาวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนด้านการประถมสึกษา
อย่างบูรณาการ
6.3. มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้การประถมสึกษา มี
ความหลากหลาย ทั้งรูปแบบ ที่
เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่
เป็นทางการได้อย่าง ศร้างศรรคค
6.4. มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้าน
การสอนการประถมศึกษา

3) กาหนดให้นักศึกษาสังเกต
พฤติกรรมของเพื่อนเรียนและเพื่อน
รหัส โดยภาพรวม
4) มอบหมายให้นักศึกษาไปสัมมนา
และจดบันทึกโดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อ
นาเสนอผลงาน

กลยตทธคการประเมิน
1) ประเมินผลจากการบันทึก
วิธีการสอนจากนักศึกษา
2) ประเมินผลจากการรายงาน
วิธีการสอนจากนักศึกษา
3) ประเมินผลจากการรายงานผล
การสัมมนาของนักศึกษา
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หมวดที่ 5 แผนการศอนและการประเมินผล
1. แผนการศอน
ศัปดาหค
หัวข้อ /รายละเอียด
ที่
ก่อนทา อาจารย์ผู้สอนเข้าชั้นเรียนพบปะ
การสอน นักศึกษา
จริง

1

จานวน
กิจกรรมการเรียนการศอน
ชั่วโมง
2 1) พบปะทักทาย
2) สนทนา
3) รับรู้ รับทราบหัวข้อเนื้อหา
ที่จะทาการเรียนการสอน
4) นักศึกษามีความสนใจ
เนื้อหาเพิ่มเติมหรือไม่
5) ร่วมกันวางแผนการเรียน
การสอนและการมอบหมาย
งาน
บทที่ 1
4 1) อาจารย์ผู้สอนกล่าวนา
ทฤษฎีและหลักการแนวคิดเกี่ยวกับ
2) ซักถามถึงแนวทางการ
บริหารจัดการ
ทางานของแต่ละคนพอเป็น
- ความหมายของทฤษฎี
ตัวอย่างแล้วทาการบันทึกไว้
- ความหมายของหลักการ
บนกระดานดา
- ความหมายของการบริหาร
3) ให้นักศึกษาอภิปราย
- ความหมายของการจัดการ
เพิ่มเติมตามความสมัครใจ
- ทฤษฎีการบริหารจัดการ
4) อาจารย์ผู้สอนนาเสนอ
- หลักการบริหารจัดการ
เนื้อหา
- สรุปท้ายบท
5) ซักถามข้อสงสัย
6) อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหา
บทที่ 2
7) มอบหมายให้นักศึกษาทา
การบริหารศถานสึกษา
แบบฝึกภาคปฏิบัติประจาบท
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
องค์กร
- สถานศึกษาในฐานะองค์การทาง
สังคม
- ขอบข่ายของงานบริหารสถานศึกษา

ผู้ศอน
ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน

ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน
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ศัปดาหค
ที่

2

3

หัวข้อ /รายละเอียด
- งานในหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา
- สรุปท้ายบท
บทที่ 3
ภาวะผู้นาทางการสึกษา
- ความหมายของภาวะผู้นา
- ความสาคัญของผู้นา
- แบบของผู้นา
- ผู้นากับผู้บริหาร
- คุณลักษณะที่กาหนดของภาวะผู้นา
และภาวะผู้บริหาร
- บทบาทหน้าที่ของผู้นา
- บทบาทหน้าที่ของผู้นาทาง
การศึกษา
- คุณลักษณะของผู้นาที่ดี
- ผู้นากับการบริหารความขัดแย้ง
- การจูงใจ
- ผู้นากับหลักการตัดสินใจ
- สรุปท้ายบท
บทที่ 4
การคิดอย่างเป็นระบบ
- มนุษย์ : ความคิด : ความเชื่อ
- Socrates กับการทางาน
- ความน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งในเรื่อง
สมองของมนุษย์
- การเกิดขึ้นของการคิด
- การคิด
- การคิดวิเคราะห์
- คิดเป็นระบบ
- ความสาคัญของระบบ
- ความแตกต่างระหว่างระบบและ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการศอน

หมายเหุต

4

1) อาจารย์ผู้สอนกล่าวทักทาย
2) สุ่มตัวอย่างนักศึกษาให้
ออกมาแสดงวิสัยทัศน์
3) ให้นักศึกษาในห้องเลือกว่า
ผู้ใดสมควรเป็นผู้นา
4) อาจารย์ผู้สอนนาเสนอ
เนื้อหาในบทเรียน
5) อธิบาย Key Words
6) ซักถามข้อสงสัย
7) สรุปบทเรียน
8) มอบหมายให้นักศึกษาทา
แบบฝึกภาคปฏิบัติประจาบท

ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน

4

1) อาจารย์ผู้สอนกล่าวนา
2) ในห้องเรียนทากิจกรรมการ
คิดเกี่ยวกับการทางานของ
ตนเองมาพอสังเขป
3) ให้นักศึกษาอภิปราย
เพิ่มเติม
4) อาจารย์นาเสนอเนื้อหา
สาระการเรียนรู้
5) ซักถามข้อสงสัย
6) สรุปบทเรียน
7) มอบหมายให้นักศึกษาทา
แบบ

ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน
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ศัปดาหค
ที่

4

5

หัวข้อ /รายละเอียด
กองหรือกลุ่ม
- ความน่าจะเป็น
- การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
- สรุปท้ายบท
บทที่ 5
การเรียนรู้วัฒนธรรมองคคการ
- ความหมายของการเรียนรู้
- ความหมายของวัฒนธรรม
- ความหมายขององค์การ
- ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ
- ธรรมชาติของวัฒนธรรมองค์การ
- ความสาคัญของวัฒนธรรมองค์การ
- ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ
- มิติของวัฒนธรรมองค์การ
- การเกิดของวัฒนธรรมองค์การ
- ประเภทของวัฒนธรรมองค์การ
- วิธีการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ
- จุดเด่นของวัฒนธรรมองค์การ
- สรุปท้ายบท
บทที่ 6
มนตษยศัมพันธคในองคคการ
- ความหมายของมนุษยสัมพันธ์
- หลักการสาคัญของมนุษยสัมพันธ์
- ประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์
- ความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์
- แนวคิดและความเชื่อ สัณฐาน
เกี่ยวกับมนุษย์
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมนุษย
สัมพันธ์
- กุศลบายในการสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างฝ่ายจัดการ(ผู้บริหาร) กับฝ่าย

จานวน
ชั่วโมง

4

4

กิจกรรมการเรียนการศอน

หมายเหุต

1) อาจารย์ผู้สอนกล่าวทักทาย
2) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มไป
ศึกษางานที่มอบหมาย ณ
ห้องสมุด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
30 นาที
3) ให้นักศึกษากลับมานาเสนอ
ในห้องเรียน
4) ให้นักศึกษาอภิปราย
เพิ่มเติม
5) อาจารย์นาเสนอเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ประจาบท
6) ซักถามข้อสงสัย
7) สรุปบทเรียน
8) มอบหมายให้นักศึกษาทา
แบบฝึกภาคปฏิบัติประจาบท
1) อาจารย์ผู้สอนกล่าวทักทาย
2) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มไป
ศึกษางานที่มอบหมาย ณ
ห้องสมุด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
30 นาที
3) ให้นักศึกษากลับมานาเสนอ
ในห้องเรียน
4) ให้นักศึกษาอภิปราย
เพิ่มเติม
5) อาจารย์นาเสนอเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ประจาบท
6) ซักถามข้อสงสัย

ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน

ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน

12
ศัปดาหค
ที่

หัวข้อ /รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

พนักงาน(ผู้ปฏิบัติงาน)
- สรุปท้ายบท
6

7

บทที่ 7
การุิดุ่อศื่อศารในองคคการ
- ความหมายของการติดต่อสื่อสาร
- ความสาคัญของการติดต่อสื่อสาร
- การติดต่อสื่อสารในชั้นเรียน
- กฎของการติดต่อสื่อสาร
- อุปสรรคที่เกิดจากสิ่งรบกวนในการ
ติดต่อสื่อสาร
- รูปแบบของการติดต่อสื่อสารใน
องค์การ
- การติดต่อสื่อสารเพื่อการตัดสินใจใน
องค์การ
- แนวทางการปรับปรุงการ
ติดต่อสื่อสาร
- เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารในองค์การ
- เรื่องของข่าวลือ
- สรุปท้ายบท
บทที่ 8
การบริหารจัดการชั้นเรียน
- ความหมายของการจัดการชั้นเรียน
- ความสาคัญของการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน
- องค์ประกอบของการจัดการชั้น
เรียน
- การสร้างแรงจูงใจในการเรียน
- เทคนิคการปกครองชั้นเรียน
- พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมใน

4

4

กิจกรรมการเรียนการศอน
7) สรุปบทเรียน
8) มอบหมายให้นักศึกษาทา
แบบฝึกภาคปฏิบัติประจาบท
1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา
2) มอบหมายให้นักศึกษาได้
กระทากิจกรรมการสื่อสาร
ร่วมกันในชั้นเรียนโดยการ
เขียนข้อความแล้วให้สื่อ
ความหมายกันภายในชั้นเรียน
3) ให้มีกิจกรรมการอภิปราย
เพิ่มเติม
4) อาจารย์ผู้สอนทาการสอน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจา
บท
5) ซักถามข้อสงสัย
6) สรุปบทเรียน
7) มอบหมายให้นักศึกษาทา
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจาบท

1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา
2) นาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาไทย
3) อาจารย์ผู้สอนทาการสอน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจา
บท
4) ซักถามข้อสงสัย
5) สรุปบทเรียน
6) มอบหมายให้นักศึกษาทา

หมายเหุต

ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน

ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน

13
ศัปดาหค
ที่

8

9

หัวข้อ /รายละเอียด
ชั้นเรียน
- การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
- กฎ ระเบียบ วินัย ข้อบังคับ คาสั่ง
และประกาศ
- สรุปท้ายบท
- ทดสอบกลางภาคเรียน
บทที่ 9
การจัดศิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และการพัฒนาสูนยคการเรียนรู้
ในศถานสึกษา
- ความหมายของสิ่งแวดล้อม
- ความหมายของการพัฒนา
- ความหมายของการเรียนรู้
- เทคนิคการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
- ความหมายของศูนย์การเรียน
- ความสาคัญของศูนย์การเรียน
- เทคนิคการพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา
- สรุปท้ายบท
บทที่ 10
การประกันคตณภาพการสึกษาและ
การนาผลการประกันคตณภาพ
การสึกษาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้
- นักเศรษฐศาสตร์กับการจัด
การศึกษา
- ปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- อาการที่ทาให้ต้องผ่าตัดใหญ่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการศอน

หมายเหุต

แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจาบท
7) จัดให้มีการทดสอบกลาง
ภาคเรียน

4

4

1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา
2) แบ่งกลุ่มนักศึกษาแล้วให้ไป
ศึกษา ค้นคว้า ณ ห้องสมุด
โดยกาหนดเวลาให้
3) นักศึกษากลับมารายงานผล
ในชั้นเรียน
4) ให้มีการอภิปรายเพิ่มเติม
5) อาจารย์ผู้สอนทาการสอน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจา
บท
6) ซักถามข้อสงสัย
7) สรุปบทเรียน
8) มอบหมายให้นักศึกษาทา
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจาบท
1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา
2) แบ่งกลุ่มนักศึกษาแล้วให้ไป
ศึกษา ค้นคว้า ณ ห้องสมุด
โดยกาหนดเวลาให้
3) นักศึกษากลับมารายงานผล
ในชั้นเรียน
4) ให้มีการอภิปรายเพิ่มเติม
5) อาจารย์ผู้สอนทาการสอน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจา

ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน

ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน

14
ศัปดาหค
ที่

10

หัวข้อ /รายละเอียด
การศึกษาไทย
- ปัญหาการจัดการศึกษาไทย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ
- ความหมายของมาตรฐานและ
มาตรฐานการศึกษา
- ความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ความสาคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- เงื่อนไขสาคัญในการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- การบริหารงานในสถานศึกษากับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
- หลักการสาคัญของรูปแบบและ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก
- การนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้
- สรุปท้ายบท
บทที่ 11
การทางานเป็นทีม
- ความหมายของทีม
- ความหมายของทีมงาน
- ความหมายของกลุ่ม
- ความสาคัญของทีม
- ลักษณะของทีม
- กระบวนการของทีม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการศอน

หมายเหุต

บท
6) ซักถามข้อสงสัย
7) สรุปบทเรียน
8) มอบหมายให้นักศึกษาทา
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจาบท

4

1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา
2) แบ่งกลุ่มนักศึกษาแล้วให้ไป
ศึกษา ค้นคว้า ณ ห้องสมุด
โดยกาหนดเวลาให้
3) นักศึกษากลับมารายงานผล
ในชั้นเรียน
4) ให้มีการอภิปรายเพิ่มเติม

ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน

15
ศัปดาหค
ที่

หัวข้อ /รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- รูปแบบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
- หลักการทางานที่ดีของทีม
- ความผูกพันในทีม
- การจัดการความขัดแย้งในทีม
- สรุปท้ายบท

11

บทที่ 12
กลยตทธคการศร้างความร่วมมือกับ
บตคลากรทางการสึกษาและชตมชน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
- ความหมายของกลยุทธ์
- ความสาคัญของกลยุทธ์
- แนวทางการจัดทากลยุทธ์
- ความหมายของบุคลากรทาง
การศึกษา
- กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
- ความหมายของชุมชน
- ความสาคัญของชุมชน
- ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน
- กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับบุคลากร
ทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
- สรุปท้ายบท

4

กิจกรรมการเรียนการศอน
5) อาจารย์ผู้สอนทาการสอน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจา
บท
6) ซักถามข้อสงสัย
7) สรุปบทเรียน
8) มอบหมายให้นักศึกษาทา
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจาบท
1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา
2) แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้
ศึกษาเนื้อหาสาระประจาบท
3) ให้ออกมารายงานผล
การศึกษาหน้าชั้นเรียน
4) อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหา
และอธิบายเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม
5) ซักถามข้อสงสัย
6) สรุปเนื้อหาประจาบท
7) มอบหมายให้นักศึกษาทา
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจาบท

หมายเหุต

ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน

16
ศัปดาหค
ที่
12

หัวข้อ /รายละเอียด
บทที่ 13
การจัดทาโครงงานทางวิชาการ
การจัดโครงการฝึกอาชีพ
การจัดโครงการและกิจรรมเพื่อ
พัฒนาโครงงาน
โครงงาน
- ขั้นตอนการจัดทาโครงงาน
- ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียน
โครงงาน
โครงการ
- ความสาคัญของโครงการ
- หลักการเบื้องต้นในการจัดทา
โครงการ
- โครงสร้างของโครงการ
- ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียน
โครงการ
- วิชาการ
- อาชีพ
- กิจกรรม
- การพัฒนา
- กิจกรรมเพื่อพัฒนา
- สรุปท้ายบท
บทที่ 14
การจัดระบบศารศนเทสเพื่อการ
บริหารจัดการ
- ความหมายสารสนเทศ
- คุณสมบัติของสารสนเทศที่นามาใช้
ประกอบการตัดสินใจ
- ความหมายของระบบสารสนเทศ
- ข้อมูล (Data) สารสนเทศ
(Information) และความรู้

จานวน
กิจกรรมการเรียนการศอน
ชั่วโมง
4 1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา
2) จัดให้มีการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นในตัว Key word
ที่ผู้สอนกาหนดให้
3) อาจารย์ผู้สอนช่วยอธิบาย
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
4) อาจารย์ผู้สอนทาการสอน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจา
บท
5) ซักถามข้อสงสัย
6) สรุปเนื้อหาประจาบท
7) มอบหมายให้นักศึกษาทา
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจาบท

หมายเหุต
ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน

17
ศัปดาหค
ที่

13

หัวข้อ /รายละเอียด
(Knowledge)
- บทบาทของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารสนเทศ
- ระดับการใช้สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
- ระบบสารสนเทศที่นาไปใช้ให้
ประสบความสาเร็จ
- การจัดทาสารสนเทศในชั้นเรียน
- สรุปท้ายบท
บทที่ 15
การสึกษากับการพัฒนาชตมชน
- แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
- หน้าที่หลักของการศึกษา
- บทบาทของการศึกษาที่มีต่อการ
พัฒนาชุมชน
- ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนกับการ
ใช้การศึกษาสนับสนุน
- แนวคิดมูลฐานของการพัฒนาชุมชน
- หลักการพัฒนาชุมชน
- การให้การศึกษาแก่ชุมชนเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
- การพัฒนาชุมชน : การศึกษากับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
- ชนบทกับเมืองในทางเศรษฐกิจ
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สรุปท้ายบท

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการศอน

หมายเหุต

1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา
2) จัดให้มีการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นในตัว Key word
ที่ผู้สอนกาหนดให้
3) อาจารย์ผู้สอนช่วยอธิบาย
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
4) อาจารย์ผู้สอนทาการสอน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจา
บท
5) ซักถามข้อสงสัย
6) สรุปเนื้อหาประจาบท
7) มอบหมายให้นักศึกษาทา
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจาบท

ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน

18
ศัปดาหค
ที่
14

15

16

หัวข้อ /รายละเอียด
บทที่ 16
การนานวัุกรรมมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
- ความหมายของนวัตกรรม
- ความสาคัญของนวัตกรรม
- เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องใช้
นวัตกรรม
- นวัตกรรมการบริหารจัดการ
- สรุปท้ายบท

- สรุปรายวิชา
- ทบทวน
- ซักถาม
สอบปลายภาคเรียน

จานวน
กิจกรรมการเรียนการศอน
ชั่วโมง
4
1) อาจารย์ผู้สอนทักทาย
นักศึกษา
2) นาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาไทย
3) อาจารย์ผู้สอนทาการ
สอนเนื้อหาสาระการเรียนรู้
ประจาบท
4) ซักถามข้อสงสัย
5) สรุปบทเรียน
6) มอบหมายให้นักศึกษาทา
แบบฝึกภาคปฏิบัติ ประจา
บท
7) จัดให้มีการทดสอบกลาง
ภาคเรียน
4
บรรยายสรุป

2

ข้อสอบรายวิชา

หมายเหุต
ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน

ผศ.ดร.จรุณี
เก้าเอี้ยน
กรรมการของ
มหาวิทยาลัย
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1,1.2,1.3,1.4,
2.1,2.2,2.3,2.4,
3.2,3.3,3.4,3.5,
4.1,4.2,4.3,4.4,
5.1,5.2,5.3,5.4,
6.1,6.2,6.3
6.1,6.2, 4.1,4.2
1.1,1.2,1.3,1.4,
2.1,2.2,2.3,2.4,
3.2,3.3,3.4,3.5,
4.1,4.2,4.3,4.4,
5.1,5.2,5.3,5.4,
6.1,6.2,6.3

วิธีการประเมิน
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาคเรียน

ศัปดาหคที่
ประเมิน
8
16

ศัดศ่วนของ
การประเมิน
20 คะแนน
40 คะแนน

- รูปเล่มรายงานกลุ่มและการนาเสนอของกลุ่ม
- รูปเล่มฝึกภาคปฏิบัติ
- การเข้าชั้นเรียน และการแต่งกาย
- การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

10 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน

รวม
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการศอน
1. เอกศารุาราหลัก
ตาราเรียนรายวิชาการบริหารจัดการในห้องเรียน
2. เอกศารและข้อมูลศาคัญ
ไม่มี
3.เอกศารและข้อมูลแนะนา
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับครูและการบริหารในสถานศึกษา

100 คะแนน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรตงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยตทธคการประเมินประศิทธิผลของรายวิชาโดยนักสึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความ
คิดเห็นจากนักศึกษา ดังนี้
- การสนทนาระหว่างกลุ่มผู้สอนและผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการ
- ข้อสอบวัดผลระหว่างเรียนและปลายภาคเรียน
2. กลยตทธคการประเมินการศอน
- สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างเรียน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การมีส่วนร่วมระหว่างเรียน
3. การปรับปรตงการศอน
4. การทวนศอบมาุรฐานผลศัมฤทธิ์ของนักสึกษาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรตงประศิทธิผลของรายวิชา
........................................................................................................................................................................

