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โครงการสอน (Course Syllabus)
รายวิชาการบริหารจัดการในชั้นเรียน
คณะครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
หลักสู ตร : ครุ ศาสตรบัณฑิต : Bachelor of Education
รายวิชา
ผู้สอน

รหัสวิชา 10111107 การบริ หารจัดการในสถานศึกษา 3(2-2-5)
Classroom Management
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์ โทร 08-1873-6649

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตร
4. ประเภทของรายวิชา
5. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
6. ภาคการศึกษา
ชั้นปี ที่เรี ยน
7. สถานที่เรี ยน
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หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
10711102 การบริ หารจัดการในสถานศึกษา
3 (2-2-5)
หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
วิชาชีพครู
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
อาคารเรี ยนรวม มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
วันที่ 4 สิ งหาคม พ.ศ. 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในทฤษฎีการบริ หารการศึกษา ภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษา และ
การบริ หารจัดการสถานศึกษา
2) เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมองค์การ มนุษย์สมั พันธ์ การทํางานเป็ น
ทีม และการติดต่อสื่ อสารในองค์การ
3) เพื่อให้นกั ศึกษามีความ ความเข้าใจในการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
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4) เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึ ก
อาชีพ และการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา รวมทั้งการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถระบุ, อธิบาย และประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางการบริ หารจัดการใน
สถานศึกษาในการปฏิบตั ิงานได้ ตลอดจนมีทกั ษะ และเจตคติที่ดีต่อการบริ หารจัดการในสถานศึกษา
2.2 เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี ) มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา และยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรี ยนการสอนของคณะครุ
ศาสตร์
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีและหลักการบริ หารจัดการ ภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษา การคิดอย่างเป็ นระบบ การเรี ยนรู ้
วัฒนธรรมองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การติดต่อสื่ อสารในองค์การ การทํางานเป็ นทีม การบริ หาร
จัดการในชั้นเรี ยน การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทํา
โครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึ กอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา และการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน
Theories and principles of educational administration; educational leadership;
systematic thinking; organization culture learning; human relations in organization
communication; team working; classroom management; management information
Systems; educational quality assurance; academic project work ; holding the career training
project; projects and activities for improvement; education for community development.

2. จํานวนชั่วโมงการจัดกิจกรรมทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30

สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา

ฝึ กปฏิบตั งิ าน/
ภาคสนาม
30

ศึกษาด้ วยตนเอง
75

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ในการให้ คาํ ปรึกษา
อาจารย์ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล อาจารย์ประจําวิชาประกาศ
เวลาให้คาํ แนะนําผ่านเว็บไซต์คณะ หรื อกลุ่มเครื อข่ายสังคม (Face book) ของนักศึกษาแต่ละหมู่เรี ยน โดย
ให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา จํานวน 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนามีหลักการดังนี้
1.1.1 มีวินยั ตรงต่อเวลาและเคารพในสิ ทธิของคนอื่นมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
1.1.2 มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
1.1.3 เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1.2 วิธีการสอน
1.2.2 ทํางานกลุ่ม ค้นคว้ามารายงานหน้าชั้นเรี ยนโดยมีการตั้งคาถาม – ตอบ เพื่อให้มีความเข้าใจ
1.2.3 อธิบายแทรกในบทเรี ยน
1.2.4 การฝึ กปฏิบตั ิรายบุคคล เป็ นคู่และเป็ นกลุ่ม เพื่อให้ในกลุ่มนั้นจะประกอบด้วยคนเก่ง ปานกลางและ
อ่อน เพื่อให้มีการช่วยเหลือจากผูเ้ รี ยนด้วยกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากการทํางานกลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากรายงาน
1.3.3 ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรี ยน และความตั้งใจในระหว่างการเรี ยน
2. ความรู้
2.1 ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับ
มีความรู ้ในหลักและแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ ดังนี้
- หลักการบริ หาร - วัฒนธรรมองค์กร – การทํางานเป็ นทีม - ภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษา – มนุษยสัมพันธ์
– การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน - การคิดอย่างเป็ นระบบ - การติดต่อสื่ อสาร – การประกันคุณภาพ
- การคิดอย่างเป็ นระบบ - การติดต่อสื่ อสาร – การจัดทําโครงงาน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างรวมทั้งให้ศึกษากรณี ตวั อย่าง
2.2.2 กลุ่มนําเสนองานที่มอบหมายพร้อมการอภิปราย
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบ
2.3.2 นําเสนอรายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แสวงหาแนวทางพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง
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3.2 วิธีการสอน
3.2.1 แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนให้มีคนเก่งปานกลาง อ่อน เพื่อให้ช่วยเหลือกันและกัน
3.2.2 มอบหมายไปค้นคว้านอกห้องเรี ยนด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การนําเสนองาน
3.3.2 การทําแบบฝึ กหัด
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
4.1.1 พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานกลุ่ม
4.1.2 พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและมีความรับผิดชอบงานที่มอบหมายให้เสร็ จตรงตามเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การร่ วมมือช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม
4.2.2 มอบหมายงานค้นคว้านอกเวลา
4.2.3 นําเสนองานที่มอบหมาย
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากทักษะการสื บค้น
4.3.2 ประเมินจากการทํางานกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
5.1.1 มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วเิ คราะห์ และเสนองาน
5.1.2 สามารถใช้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเลือกใช้สื่อได้เหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มีการใช้ภาษาต่างประเทศในการนําเสนองาน
5.2.2 มอบหมายงานค้นคว้านอกเวลา
5.3 วิธีการประเมิน
5.3.1 ประเมินผลจากการทางานกลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
5.3.2 ประเมินผลจากการสื บค้นข้อมูล
5.3.3 ประเมินผลจากการรายงาน
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6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งพัฒนา
6.1.1. มีความรู ้ และทักษะในการนําเสนองานที่หลากหลาย
6.1.2 มีทกั ษะการใช้อุปกรณ์ เครื่ องมืออย่างถูกต้อง
6.1.3 มีทกั ษะและเทคนิควิธีการจัดการเรี ยนรู ้ภายในห้องเรี ยน
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 กระบวนการนําเสนองาน
6.2.2 ทักษะและการใช้สื่อ
6.2.3 นําเสนองานที่มอบหมาย
6.3 วิธีการประเมิน
6.3.1 ประเมินผลจากการทางานกลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
6.3.2 ประเมินผลจากการใช้สื่อ และทักษะทางภาษา
6.3.3 ประเมินผลจากรายงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอน และการประเมิน
5.1 แผนการสอน
ครั้งที่
1
8 สค. 59
2
15 สค. 59
3
22 สค. 59

หัวข้ อ
-แนะนําวิชาเรี ยน

จํานวน
ชั่วโมง

ผู้สอน

4

-บรรยาย
-PPT และเอกสาร

ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์

4

-เสนองานกลุ่ม
-PPT และเอกสาร
-การนําเสนองานกลุม่
-PPT และเอกสาร
-การนําเสนองานกลุม่
-PPT และเอกสาร
-การนําเสนองานกลุม่
--PPT และเอกสาร

ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์

-แนวคิดและทฤษฎีการบริ หาร
-แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษา

กิจกรรมการเรียนและ
สื่ อ

-วัฒนธรรมองค์การ

4

4
29 สค. 59

-มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ

4

5
5 กย. 59

-การติดต่อสื่ อสารในองค์การ

4

ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์
ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์
ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์
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6
12 กย.59

-การทํางานเป็ นทีม

4

7
19 กย.59

- การบริ หารจัดการในชั้นเรี ยน

4

8
26 กย.59
9
3 ตค.59

สอบกลางภาค

2

10
10 ตค.59

-ประกันคุณภาพการศึกษา

-การนําเสนองานกลุม่
-PPT และเอกสาร
-การนําเสนองานกลุม่
-PPT และเอกสาร
เก็บคะแนน

ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์

ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์

ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์

ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์
ประมวลความรู้

12
17 ตค.59

-การจัดทําโครงงานทางวิชาการ

4

13
24 ตค.59
14
31 ตค.59
15
7 พย 59
16
14 พย.59

-การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

4

-การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

4

-การนําเสนองานกลุม่
-PPT และเอกสาร
-การนําเสนองานกลุม่
--PPT และเอกสาร
-นําเสนองานกลุม่
-PPT และเอกสาร
-บรรยาย
-PPT และเอกสาร
-การนําเสนองานกลุม่ PPT และเอกสาร
-การนําเสนองานกลุม่

-เชิญวิทยากร

4

-สรุ ปและรายงานผล

ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์

สอบปลายภาค

2

ประมวลความรู้

ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์

-ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร

4

11
-การจัดทําโครงงานทางวิชาการ
23-24 มีค.59

4

ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์
ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์
ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์
ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพานนท์

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้ ที่ประเมิน

1
2

-ความรู ้
-ทักษะการนําเสนองาน
-การทํางานเป็ นทีม

กิจกรรมการประเมิน
1.กิจกรรมรายบุคคล
-เข้าชั้นเรี ยน และการมีส่วนร่ วม
2. การศึกษาค้นคว้าและการนําเสนองาน
ครั้งที่ 1 การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมโรงเรี ยน
ครั้งที่ 2 มนุษยสัมพันธ์ในโรงเรี ยน
ครั้งที่ 3 การติดต่อสื่ อสารในโรงเรี ยน
ครั้งที่ 4 การทํางานเป็ นทีมในโรงเรี ยน
ครั้งที่ 5 การบริ หารจัดการในชั้นเรี ยน
ครั้งที่ 6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
ครั้งที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา

สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน สั ดส่ วนคะแนน
10 %

10 %

7

กิจกรรม

ผลการเรียนรู้ ที่ประเมิน

สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน สั ดส่ วนคะแนน

1.กิจกรรมรายบุคคล
-เข้าชั้นเรี ยน และการมีส่วนร่ วม
3. Test
-Midterm Test
-Final Examination
4. การการจัดทําโครงงานวิชาการ
5. การศึกษาภาคสนาม
รวมทั้งหมด

1
3

กิจกรรมการประเมิน

ประมวลความรู้

4
5

5.3 เกณฑ์ การประเมินผล
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ระดับคะแนน
4.00 (80-100)
3.50 (75-79)
3.00 (70-74)
2.50 (65-69)
2.00 (60-64)
1.50 (55-59)
1.00 (50-54)
.90 (00-49)

10 %
20 %
30 %
10 %
20 %
100 %

ระดับความหมาย
S = Satisfactory
U = Unsatisfator
I = Incomplete
W = Withdrawal
Au = Audit

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการสอน
1. ชัยยนต์ เพาพานนท์ (2558). การบริ หารจัดการในสถานศึกษา. เอกสารประกอบการสอน:
คณะครุ ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 74 ก วันที่
19 สิ งหาคม 2542
3. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(2548). การประกันคุณภาพการศึกษา.
กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.
4. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.(2548) มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่ การรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา.กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา
5. วิภาพร มาพบสุ ข. มนุษยสั มพันธ์ . กรุ งเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน0 , 2543.
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6. พิมพ์ใจ โอภานุรัษธ์ รรม. มนุษยสั มพันธ์ ของผู้บริหาร. กรุ งเทพมหานคร : คณะครุ ศาสตร์
สถาบันราชภัฏสวนสุ นนั ทา, 2542.
7. ลานนา ดวงสิ งห์. (2543). เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้ (Information Technology for
Learning). กรุ งเทพฯ : เพียร์สนั เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไซน่า. 218 หน้า.
8. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(2553). คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานฉบับ สถานศึกษา พศ. 2554. กรุ งเทพฯ:
แม็ทช์พอยท์.
9. สุ มินตรา ตรี เนตร (2545). การการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. นิเทศ ธาตุอินทร์.(2549).การบริหารงานทัว่ ไปของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 ในทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.
11. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ. (2543). การพัฒนาระบบสารสนเทศและ
สื่ อการเรียนการสอนในศูนย์ วชิ าการ. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.
12. ศิริวรรณ เสรี รัตน์, และคนอื่นๆ. (2541). พฤติกรรมองค์ การ. กรุ งเทพฯ : ธีระฟิ ล์มและไซเท็กซ์.
13.นิพนธ์ กินาวงศ์. (2544). หลักการบริหาร. พิษณุโลก: โรงพิมพ์ตระกูลไทย.
15. อํารุ ง จันทวานิช และคณะ. (2550). โรงเรียนสมบูรณ์ แบบ.สื บค้นเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2550,
แหล่งที่มา : http.//www.moe.go.th./main2/article/Perfect.school1
15. สุ ภาวรรณ. การบริหารจัดการในชั้นเรียน. (2552). กรุ งเทพฯ : http://socialscience.igetweb.com.
เมื่อ 29 เมษายน 2553, จาก http://socialscience.igetweb.com/index.php?mo=3&art=100359
16. Alma Harris and Janet H. Chrispeels(2006). Improving schools and educational systems:
international perspectives. Routledge ,Medison Ave. New York.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
ลําดับ กลยุทธ์ การดําเนินงาน
ที่
1

กลยุทธ์การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชา
1.1 ประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษาได้จดั กิจกรรมในการทาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้
1.1.1 การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
1.1.2 จากการสนทนาผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
1.1.3 จากการประเมินผูส้ อนในระบบออนไลน์
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2

3
4

5

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ดังนี้
2.1 ผลการสอบย่อย การสอบกลางภาค
2.2 การสังเกตจากการสอนของผูส้ อน
3. การปรับปรุ งการสอน
การวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาของนักศึกษา ในระหว่างกระบวนการสอบรายวิชามีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู้ในวิชาจากการสอบถามนักศึกษาหรื อสุ่ มการทดสอบ
รวมทั้งพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานและการทดสอบย่อยโดยอาจารย์ผอู้ ื่น
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ โดยตรวจข้อสอบ รายงานการให้
คะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา จากผลการประเมินและทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ได้มีการวางแผนปรับปรุ งการสอนเพื่อให้เกิดคุณภาพดังนี้
5.1 ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี
5.2 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผสู้ อน

