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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา          มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
คณะ/โปรแกรมวิชา             ครุศาสตร์/โปรแกรมวชิาคอมพวิเตอร์ศึกษา 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลโดยทั่วไป 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
              1013001  การบริหารจดัการในชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้มเพือ่การเรียนรู้ 
                              Classroom Management and Environment for Learning 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
              2  หน่วยกิต (1-2-3) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
              ครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา(พื้นฐาน) 
              หมวดวชิา   เลือกเสรี 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
               ผศ.ดร.ภูมิพพิฒัน์  รักพรมงคล 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
               ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี) 
               ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)(ถ้ามี) 
               ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
                คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
                20   ตุลาคม  2556 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
              เพือ่ใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด หลกัการและความส าคญัการบริหาร
จดัการชั้นเรียน หอ้งเรียนสร้างสรรคแ์ละกลยทุธ์การบริหารจดัการชั้นเรียน ส่ิงแวดลอ้มเพือ่การ
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ทั้งธรรมชาติและ
ทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพยีงและการพฒันาที่ย ัง่ยนื 
2.  วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
              เพือ่ใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมดา้นปัญญาในการน าความรู้ 
ความเขา้ใจ ในเร่ืองของแนวคิด หลกัการและความส าคญัการบริหารจดัการชั้นเรียน หอ้งเรียน
สร้างสรรคแ์ละกลยทุธก์ารบริหารจดัการชั้นเรียน ส่ิงแวดลอ้มเพือ่การเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ทั้งธรรมชาติและทางวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการพฒันาที่ย ัง่ยนื สามารถจดัการเรียนการสอน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
             แนวคิด หลกัการและความส าคญัการบริหารจดัการชั้นเรียน หอ้งเรียนสร้างสรรคแ์ละกล
ยทุธก์ารบริหารจดัการชั้นเรียน ส่ิงแวดลอ้มเพือ่การเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ทั้งธรรมชาติและทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจแบบพอเพยีงและการพฒันาที่ย ัง่ยนื 
2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน/
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  15 ชัว่โมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบติัในชั้น
เรียน 30 ชัว่โมง  
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาดว้ยตนเอง 3 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
(45 ชัว่โมง) 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
      -  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้งการ) 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

      1.1  คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
             พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู  เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตรดงัน้ี 
              -  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต 
              -  มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
              -  มีพฤติกรรมความเป็นครูที่เหมาะสม 
              -  เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
              -  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
              -  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
      1.2  วิธีการสอน 
               -  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา                
               -  อภิปรายกลุ่ม 
               -  บทบาทสมมุต ิ
               -  ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งที่เก่ียวขอ้ง และน ามาแสดงความคิดเห็น 
               -  ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
      1.3  วิธีการประเมนิผล 
               -  พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานที่ไดรั้บมอบหมายใหต้รงเวลา 
               -  ประเมินผลคุณภาพของงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
               -  ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา และวเิคราะห์ส่ิงที่ไดจ้ากการศึกษากรณีศึกษา 
               -  ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
               -  ประเมินผลการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
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2.  ความรู้ 

      2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
             มีความรู้ในเร่ืองแนวคิด หลกัการและความส าคญัการบริหารจดัการชั้นเรียน หอ้งเรียน
สร้างสรรคแ์ละกลยทุธก์ารบริหารจดัการชั้นเรียน ส่ิงแวดลอ้มเพือ่การเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ทั้งธรรมชาติและทางวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการพฒันาที่ย ัง่ยนื 
      2.2  วิธีการสอน 
             บรรยาย  อภิปราย การท างานกลุ่ม มอบหมายใหค้น้ควา้ขอ้มูลและการน าเสนอรายงาน การ
วเิคราะห์กรณีศึกษา  การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
      2.3  วิธีการประเมนิผล 
             - ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบที่เนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 
             - การน าเสนอรายงาน การตรวจแบบฝึกหดั 
             - การตรวจผลงาน 
             - การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
3.  ทักษะทางปัญญา 

     3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
            พฒันาความสามารถทางการคิดอยา่งเป็นระบบ วเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล ข่าวสาร และ
ความรู้ที่เก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบ เพือ่เกิดความเขา้ใจที่จะน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ เพือ่การพฒันา
ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
     3.2  วิธีการสอน 
            - บรรยาย อธิบาย 
            - มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและน าเสนอดว้ยการายงาน 
            - การท างานกลุ่ม และอภิปรายกลุ่ม 
            - การท าแบบฝึกหดั/แบบฝึกเสริมทกัษะ 
            - วเิคราะห์กรณีศึกษา 
            - ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 
            - การสะทอ้นความคิดเห็นจากการเรียน 
      3.3  วิธีการประเมนิผล 
              -สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบที่มีหลกัการแนวคิด การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
              -สงัเกตการแสดงความคิดเห็น การวเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสารและความรู้ 
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            -การประเมินตนเองของนกัศึกษา และเพือ่นร่วมชั้นเรียน 
            -รายงานและกิจกรรมประกอบการจดัการเรียนรู้และการศึกษาดูงาน 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
            -  พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
            -  พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
            -  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานที่มอบหมายอยา่งครบถว้น 
      4.2  วิธีการสอน 
            -  จดักิจกรรมกลุ่มในการเรียนการสอน การร่วมวเิคราะห์วจิารณ์การศึกษาจากกรณีศึกษา 
            -  มอบหมายรายงานกลุ่ม และรายบุคคล  การน าเสนอรายงาน 
            -  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 
      4.3  วิธีการประเมนิผล 
            - ประเมินตนเองและเพือ่น ดว้ยแบบฟอร์มที่ก  าหนด 
            - พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
            - รายงานที่น าเสนอ  
            -สงัเกตการมีส่วนร่วมการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในและนอกชั้นเรียน 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพฒันา 
            -  พฒันาทกัษะการคิดค านวณ พจิารณา เชิงตวัเลข หรือสถิติ  
            -  พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การอ่าน การเขียน โดยการท ารายงาน และ
น าเสนอในชั้นเรียน 
            -  พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
            -  พฒันาทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
            -  พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล ์
            -  ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
     5.2  วิธีการสอน 
           - มอบหมายงานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และท า
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รายงาน โดยเนน้การน าขอ้มูลที่น ามาท ารายงานมีจ านวนตวัเลขหรือสถิติอา้งอิงที่เป็นที่นิยมหรือ
น่าเช่ือถือมาใชท้  ารายงาน 
          - น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม 
   5.3  วิธีการประเมินผล 
          -  การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลย ี
          -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
          - พจิารณาคุณภาพของผลงาน 

 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1.  แผนการสอน 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทศการเรียน 
-  แนะน าการเรียนการสอน 
-  สร้างขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ง
ผูเ้รียนและผูส้อน 
-  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
-  การวดัและประเมินผล  
บทที่ 1 แนวคิดและหลกัการ
บริหารจดัการชั้นเรียน 
   1.1 ความหมายและความส าคญั
การบริหารจดัการชั้นเรียน 
   1.2 แนวคิดและหลกัการบริหาร
จดัการชนัเรียน 
   1.3 การจดัชั้นเรียน 
   1.4 บทบาทผูบ้ริหารและครู กบั
การบริหารจดัการชั้นเรียน  
 

3 - ผูส้อนแนะน าการเรียน
การสอน แจง้จุดประสงค์
การเรียนรู้ และสร้าง
ขอ้ตกลงการเรียนร่วมกนั  
-  บรรยายสาระการเรียนรู้
ในบทท่ี 1 ประกอบส่ือ 
Power point  
- บรรยายและสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
กบัผูเ้รียน  
-แบ่งกลุ่มศึกษา ใบงานท่ี 
1 เร่ือง แนวคิดและ
หลกัการบริหารจดัการ
ชั้นเรียน 
- ผูส้อนและผูเ้รียนร่วม
สรุปเน้ือหาท่ีเรียนผา่นมา 
 
 

ดร.ภูมิพพิฒัน์  
รักพรมงคล 
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                                                                                                                                                      มคอ.3 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

2 บทที่ 2  หอ้งเรียนสร้างสรรค ์
  2.1 ความหมายและ
ความส าคญัของหอ้งเรียน
สร้างสรรค ์
  2.2 การบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบมืออาชีพ 
  2.3 ภาวะผูน้ ากบัการบริหาร
จดัการชั้นเรียน 
 

3 - บรรยายและสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
ผูเ้รียน  
- ศึกษากรณีศึกษา และร่วม
แสดงความคิดเห็น 
-แบ่งกลุ่มศึกษา ใบงานที่ 2 
หอ้งเรียนสร้างสรรค ์
- ผูส้อนกบัผูเ้รียนร่วมกนั
สรุปสาระส าคญั 

ดร.ภูมิพพิฒัน์  
รักพรมงคล 

3 บทที่ 3 กลยทุธก์ารบริหาร
จดัการชั้นเรียน        
  3.1 ความหมายและ
ความส าคญัของกลยทุธแ์ละ
การบริหารจดัการชั้นเรียน 
 3.2 หลกัการและ
กระบวนการจูงใจผูเ้รียน 
 3.3 รูปแบบการจูงใจ 
 3.4 กลยทุธก์ารประเมินผล
และการยอมรับ 
 3.5 กลยทุธค์วามคาดหวงั
ดา้นวชิาการและพฤติกรรม 
 3.6 กลยทุธก์ารจูงใจนกัเรียน
ที่มีปัญหา 
3.7  การน ากลยทุธสู่์การ
ปฏิบตัิในชั้นเรียน 
  

3 - บรรยายประกอบส่ือ 
Power point และสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
ผูเ้รียน  
- แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ใบ
งานที่ 3 การแสดงบทบาท
สมมุติ กลยทุธก์ารบริหาร
จดัการชั้นเรียน ตามหวัขอ้ 
3.3-3.6 
- ผูส้อนกบัผูเ้รียนร่วมกนั
สรุปสาระส าคญั 

ดร.ภูมิพพิฒัน์  
รักพรมงคล 
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                                                                                                                                                      มคอ.3 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

4 บทที่ 4 ส่ิงแวดลอ้มเพือ่การ
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
 4.1 ความหมายและ
ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม
เพือ่การเรียนรู้ 
 4.2 แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
    -แหล่งเรียนรู้ในชั้นเรียน 
   -แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน 

3 - บรรยายประกอบส่ือ Power 
point และสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัผูเ้รียน  
- ศึกษากรณีศึกษา และร่วม
แสดงความคิดเห็น 
- ท  ากิจกรรมใบงานท่ี 4 
แบ่งกลุ่มศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา 
- ผูส้อนกบัผูเ้รียนร่วมกนัสรุป
สาระส าคญัจากการศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
- ใบงานท่ี 5 วางแผนศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

ดร.ภูมิพพิฒัน์  
รักพรมงคล 

5 บทท่ี 4 ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการ
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
    4.3 แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

3 - บรรยายประกอบส่ือ Power 
point และสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัผูเ้รียน  
- ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 
- ผูส้อนกบัผูเ้รียนร่วมกนัสรุป
สาระส าคญัจากการศึกษาดู
งานแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

ดร.ภูมิพพิฒัน์  
รักพรมงคล 

6 บทท่ี 5 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย 
 5.1 ความหมายและความส าคญั
ของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทย 
 5.2 ประเภทของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทย 
5.3 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3 - บรรยายประกอบส่ือ Power 
point และสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัผูเ้รียน  
- ท  าใบงานท่ี 6 วางแผนศึกษาดู
งานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญา
ไทย 
- ผูส้อนกบัผูเ้รียนร่วมกนัสรุป
สาระส าคญัจากการเรียน 

ดร.ภูมิพพิฒัน์  
รักพรมงคล 
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                                                                                                                                                      มคอ.3 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

7 บทท่ี 5 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย 
 - ศึกษาดูงานภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทย 

3 - ศึกษาดูงานภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทย 
- แต่ละกลุ่มส่งตวัแทน
น าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาดูงาน 
- ผูส้อนกบัผูเ้รียนร่วมกนัสรุป
สาระส าคญัจากการศึกษาดู
งาน 

ดร.ภูมิพพิฒัน์  
รักพรมงคล 

8 สอบกลางภาค - - - 
9 บทที่ 6 แหล่งเรียนรู้ทาง

ธรรมชาติของทอ้งถ่ิน 
 6.1 ความหมายและ
ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติของทอ้งถ่ิน 
6.2 แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติของทอ้งถ่ินจงัหวดั
ก าแพงเพชร 

3 - บรรยายประกอบส่ือ Power 
point และสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัผูเ้รียน  
-ท าใบงานท่ี 7  แบ่งกลุ่ม
ผูเ้รียนและมอบหมายงาน
จดัท าสารคดีโดยการจดัท า
เป็นคลิป VDO เสนอแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติของ
ทอ้งถ่ินจงัหวดัก าแพงเพชร 
เช่น อุทยานแห่งชาติคลอง
ลาน, อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
อุทยานแห่งชาติคลองวงัเจา้ 
เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าเขา
สนามเพรียง เป็นตน้ 
- ผูส้อนกบัผูเ้รียนร่วมกนัสรุป
สาระส าคญัจากการเรียน 

ดร.ภูมิพพิฒัน์  
รักพรมงคล 
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                                                                                                                                                      มคอ.3 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

10 บทที่ 6 แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติของทอ้งถ่ิน 
 - น าเสนอ Clip VDO แหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติของ
ทอ้งถ่ินจงัหวดัก าแพงเพชร 

3 - แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 
Clip VDO แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติของทอ้งถ่ิน
จงัหวดัก าแพงเพชร 
- สมาชิกในหอ้งเรียน
ซกัถาม และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 
- ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนั
สรุป ผลงานที่จดัท าและ
น าเสนอ 

ดร.ภูมิพพิฒัน์  
รักพรมงคล 

11 บทที่ 7 แหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
 7.1 ความหมายและ
ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้
วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
 7.2 แหล่งเรียนรู้วฒันธรรม
ของทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ก าแพงเพชร 
 

3 -บรรยายประกอบส่ือ Power 
point  
- ท าใบงานที่ 8 แบ่งกลุ่ม
ผูเ้รียนและวางแผนในการ
เตรียมการศึกษาดูงาน แหล่ง
เรียนรู้ทางวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน(อุทยาน
ประวติัศาสตร์ก าแพงเพชร) 
- ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนั
สรุป เน้ือหาที่เรียนผา่นมา 

ดร.ภูมิพพิฒัน์  
รักพรมงคล 

12 บทที่ 7 แหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
-ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน
(อุทยานประวตัิศาสตร์
ก าแพงเพชร) 

3 -ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้
ทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน
(อุทยานประวตัิศาสตร์
ก าแพงเพชร) 
- แต่ละกลุ่มส่งตวัแทน
น าเสนอขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาดูงาน 
- ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนั
สรุปงาน 

ดร.ภูมิพพิฒัน์  
รักพรมงคล 
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                                                                                                                                                      มคอ.3 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

13 บทที่ 8 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง และการพฒันา
ที่ย ัง่ยนื 
 8.1 ความหมายและ
ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจแบบพอเพยีง 
 8.2 หลกัการเศรษฐกิจแบบ
พอเพยีง 
 8.3 องคป์ระกอบของแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 8.4 ความหมายและ
ความส าคญัของการพฒันาที่
ย ัง่ยนื 
 8.5 หลกัการพฒันาที่ย ัง่ยนื 

3 -บรรยายประกอบส่ือ Power 
point  
- ท าใบงานที่ 9 แบ่งกลุ่ม
ผูเ้รียนและวางแผนในการ
เตรียมการศึกษาดูงาน แหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจแบบ
พอเพยีง เศรษฐกิจชุมชน
และการพฒันาชุมชนอ่ืน ๆที่
ประสบความส าเร็จมาแลว้ 
- สรุป เน้ือหาที่เรียนผา่นมา 

ดร.ภูมิพพิฒัน์  
รักพรมงคล 

14 บทที่ 8 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง และการพฒันา
ที่ย ัง่ยนื 
 -  ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจแบบพอเพยีง 
เศรษฐกิจชุมชนและการ
พฒันาชุมชนอ่ืน ๆที่ประสบ
ความส าเร็จมาแลว้ 

 

3 - ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจแบบพอเพยีง 
เศรษฐกิจชุมชนและการ
พฒันาชุมชนอ่ืน ๆที่ประสบ
ความส าเร็จมาแลว้ 

 

ดร.ภูมิพพิฒัน์  
รักพรมงคล 
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                                                                                                                                                      มคอ.3 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

15 บทที่ 8 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง และการพฒันา
ที่ย ัง่ยนื 
  - น าเสนอขอ้มูล 
 

3 - แต่ละกลุ่มส่งรายงาน
การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจแบบพอเพยีง และ
การพฒันาที่ย ัง่ยนื 
- แต่ละกลุ่มส่งตวัแทน
น าเสนอขอ้มูลจากการ
การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจแบบพอเพยีง และ
การพฒันาที่ย ัง่ยนื 
- ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนั
สรุปสาระส าคญัเร่ืองแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจแบบ
พอเพยีง และการพฒันาที่
ย ัง่ยนื 
 

ดร.ภูมิพพิฒัน์  
รักพรมงคล 

16 สอบปลายภาค 
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลพัธ์การเรียนรู้/สาระการเรียนรู้/การจัดการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
1. รู้และเขา้ใจแนวคิด หลกัการ
และความส าคญัการบริหาร
จดัการชั้นเรียน ห้องเรียน
สร้างสรรคแ์ละกลยทุธ์การ
บริหารจดัการชั้นเรียน 
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย แหล่ง
เรียนรู้ทั้งธรรมชาติและทาง
วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน และ
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

แนวคิด หลกัการและความส าคญั
การบริหารจดัการชั้นเรียน 
ห้องเรียนสร้างสรรคแ์ละกลยทุธ์
การบริหารจดัการชั้นเรียน 
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย แหล่ง
เรียนรู้ทั้งธรรมชาติและทาง
วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน และ
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

- บรรยายและสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัผูเ้รียน  
- แบ่งกลุ่มศึกษา ใบงาน 
- แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอ
งานหนา้ชั้นเรียน 
- ผูส้อนกบัผูเ้รียนร่วมกนัสรุป
สาระส าคญั 
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- การศึกษาดูงาน 
- การแสดงบทบาทสมมุติ 

2.  วิเคราะห์กรณีศึกษาการ
บริหารจดัการชั้นเรียน 
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย แหล่ง
เรียนรู้ทั้งธรรมชาติและทาง
วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน และ
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

วิเคราะห์กรณีศึกษาส่ิงแวดลอ้ม
เพ่ือการเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ธรรมชาติและทางวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน 

-  น าเสนอกรณีศึกษา และ
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- แบ่งกลุ่มศึกษากรณีศึกษาและ
วิเคราะห์วิจารณ์ 
 - แสดงความคิดเห็นทั้ง
รายบุคคลและกลุ่ม 

3. สามารถท างานเป็นทีม มีความ
รับผิดชอบ เป็นผูน้ าและ ผูต้ามท่ี
ดี ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

การท างานเป็นทีม ศึกษาใบงาน และ การท า
กิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน การศึกษาดูงาน 

4. มีความกลา้แสดงออก การรายงานในชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
วิจารณ์ 

คน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง 
ๆ และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการคน้หาและน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน และการ
แสดงความคิดเห็นจากการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ 
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2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 ขอ้ที่ 1 
 
 
 
 
 

ทดสอบยอ่ยคร้ังที่1 
สอบกลางภาค 
ทดสอบยอ่ยคร้ังที่ 2 
สอบปลายภาค 
 
- การแสดงบทบาทสมมุติใน
สถานการณ์จ าลองในชั้นเรียน 

5 
8 
12 

ตามก าหนดของ
มหาวิทยาลยั 

 

 

3 

10% 
15% 
10% 
30% 

 
 

5% 
2 ขอ้ที่ 2 

 
ขอ้ที่ 4 
ขอ้ที่ 3 
ขอ้ที่ 1-4 

วเิคราะห์กรณีศึกษา และ
สงัเกตการณ์วเิคราะห์กรณีศึกษา 
คน้ควา้ การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การส่งงานตามที่ไดรั้บ
มอบหมาย 

2,4 
 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

 

 
20% 

 

3 ขอ้ที่ 1 - 4 การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
              ภูมิพพิฒัน์ รักพรมงคล  (2557).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารจัดการในช้ัน
เรียนและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้. ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
             ไม่มี 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
             เว็บไซต์ ท่ีเกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  
             www.sahavicha.com 
             http://chewinnusornschool.com/OrganizationCulture 
             http://www.slideshare.net/krutum/ss-5282824 
             http://www.kruchiangrai.net/2012/08/11/การบริหารจัดการช้ันเรียน/ 
             ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. การบริหารจัดการช้ันเรียนแบบคละช้ัน. มปป. 
            เสาวภา  ทศพรรณ. การจัดการในช้ันเรียน. 2553.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sahavicha.com/
http://chewinnusornschool.com/OrganizationCulture
http://www.slideshare.net/krutum/ss-5282824
http://www.kruchiangrai.net/2012/08/11/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
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หมวดที่ 7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
            การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ที่จดัท  าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
             -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
             -  การสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
             -  แบบประเมินผูส้อน  
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
            ในการเก็บขอ้มูลเพือ่ประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ ์ดงัน้ี 
             - แบบประเมินผูส้อน 
             - ผลการสอบ 
             - การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้  
3.  การปรับปรุงการสอน 
             หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิม่เติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
             -  สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
             -  การวจิยัในชั้นเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
            ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามที่คาดหวงั
จากการเรียนรู้ในวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึง
พจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ
โดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
             -  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น ที่ไม่ใช่
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
             -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้เขียน รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพือ่ใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้น ดงัน้ี 
           -  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ
ตามขอ้ 4 
           -  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพือ่ใหน้ักศึกษามีมุมมองและแนวคิดกวา้งขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


