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รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะ   ์รตสาศุรค       หลักศูุร์รตสาศุรบัณฑิุ  ศาขาวิชาหลักศูุรและการศอน 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
รหัศวิชา   1102304   
ชื่อรายวิชา การจัดการเรียนรู้  (Learning  Manangement) 
 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
 น(ท-ป-อ) 3(2-2-5) 

    3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

          ⁄   เปิดศอนให้กับหลักศูุรปริญญาุรี  (5ปี) ศาขาวิชาการประถมสึกษา  (หลักศูุร 2556)       
              เปิดศอนให้กับหลายหลักศูุร (กรณีที่เป็นรายวิชาสึกษาทั่วไป วิชาเลือกเศรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาสึกษาทั่วไป   
                        บัง์ับ                            เลือก 

                        

              กลต่มวิชา  
                        ภาษาและการศื่อศาร               มนตษยสาศุรค 
                        ศัง์มสาศุรค                         ์ณิุสาศุรค วิทยาสาศุรคและเท์โนโลยี 
     ⁄   หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลต่มวิชา                       
             แกน            บัง์ับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน   บัง์ับ   เลือก 
     พ้ืนฐานวิชาชีพ  บัง์ับ    เลือก 
     ชีพ   บัง์ับ    เลือก 
     เอก   บัง์ับ    เลือก 
     โท    บัง์ับ    เลือก 
     อ่ืนๆ  (ระบต) …………………..……………… 
          หมวดวชิาเลือกเศรี 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยคผู้รับผิดชอบรายวิชา 1.อาจารยคศมฤดี  ปาละวัล 
     2.อาจารยคชูจิุุค  เหล่าเจริญศตข  
     
 อาจารยคผู้ศอน   อาจารยคชูจิุุค  เหล่าเจริญศตข 
 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภา์การสึกษาที่ 1...... / 255... 8  ชั้นปีที่ ........3......  
 

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

   มี     รายวชิา …การพัฒนาหลักศูุร………………………………..  
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    ไม่มี 
    มี    รายวชิา…………………………………… 
 

8. สถานที่เรียน   
    ห้อง 24 - 507  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่   ........... เดือน ............... ........................   พ.ส .  ..............  
   วันที่ปรับปรตงรายละเอียดของรายวิชา์รั้งล่าศตด  วันที่  15   เดือน   ...กรกฎา์ม พ.ส.2558 
 

หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1(.ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  (ข้อ 1-4 ( 

 ปฏิบัุิุนุามจรรยาบรรณวิชาชีพ์รูที่ก าหนดโดยอง์คกรวิชาชีพ ์ือ ์ตรตศภา  มี ต์ณธรรมจริยธรรมและ
เป็นแบบอย่างที่ดี ศ าหรับ์รูการประถมสึกษา ศามารถพัฒนาุนเองุามแนวพระราชด าริเสรษฐกิจพอเพียง  ด ารง
ุนในศัง์มพหตวัฒนธรรมและร่วมศร้างศัง์มปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างศันุิศตข 
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2(. ด้านความรู้ (ข้อ 1,2,4( 

  มี์วามรู้  ์วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนว์ิด  ทฤษฎีและการปฏิบัุิ ในรายวิชาชีพ์รูและ
วิชาเอกอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ มี์วามรู้ ์วามเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนว์ิดและหลักการทางการ
ประถมสึกษา ์วามรู้เบื้องุ้นเกี่ยวกับศมรรถนะและ์ตณธรรมศ าหรับ์รูประถมสึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และทักษะชีวิุศ าหรับ์รูประถมสึกษา นวัุกรรมการศอนระดับประถมสึกษา การเรียนรู้ด้วยการบริการศัง์ม  
แศดงออกถึง์วามศามารถการบูรณาการภายในวิชาชีพ์รู  วิชาชีพ์รูกับวิชาเอกุามมาุรฐานที่์ตรตศภา  
ก าหนดและประยตกุคใช้์วามรู้ด้านการประถมสึกษาในศาระเกี่ยวกับหลักการ  แนว์ิด  พัฒนาการการเรียนรู้ของ
เด็กประถมสึกษา  ศาระภาษาไทย  ์ณิุสาศุรค  วิทยาสาศุรคและศัง์มสึกษา  สาศนาและวัฒนธรรม 
  
3(. ด้านทักษะทางปัญญา  ( ข้อ 1( 
 แศดงออกถึง์วามศามารถในการ์ิดวิเ์ราะหค ศังเ์ราะหค ประเมิน์่า ในการน า์วามรู้ด้านวิชาชีพ์รูและ
วิชาเอกไปใช้ในการปฏิบัุิงานและการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างมีประศิทธิภาพ 

4(.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ข้อ 1, 4 ( 
  แศดงออกถึงการมี์วาม ศัมพันธคที่ดี ศามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในศัง์มพหตวัฒนธรรม มี์วาม
รับผิดชอบุ่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชตมชน ทั้งด้านเสรษฐกิจ ศัง์มและศิ่งแวดล้อม และมี์วามรับผิดชอบุ่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการประถมสึกษาอย่างุ่อเนื่อง 
 
5(.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใข้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อ 3, 4( 

  มี์วามไวในการวิเ์ราะหค ศรตป์วาม์ิดรวบยอด ข้อมูลข่าวศารจากผู้เรียนด้านการประถมสึกษา 
 ศามารถศื่อศาร มีดตลยพินิจในการเลือกใช้ และน าเศนอข้อมูลศารศนเทสศ าหรับผู้เรียนการประถมสึกษาอย่าง
เหมาะศม   
6(.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ( ข้อ 4( 

 มี์วามเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัุกรรมการเรียนรู้ด้านการศอนการประถมสึกษา  

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไปควรน ำข้อมูลจำกมคอ.5   
     หมวดที่ 6 แผนกำรปรับปรุง มำระบุไว้ในข้อนี้) 
        2.1 เพ่ือให้นักสึกษาได้รับประศบการณคการณคุรงุามศาขาวิชาที่ศังกัดจากวิทยากรภายนอก  และจาก
การสึกษาเรียนรู้ในศถานศถานสึกษาเป็น์รั้ง์ราวร่วมกับฝ่ายฝึกประศบการณควิชาชีพ์รู 
 2.2  การบูรณาการกับโ์รงการบริการวิชาการ  
                           - 
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หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 ศกึษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบตัเิก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รูปแบบการจดัการเรียนรู้และการ

พฒันารูปแบบการเรียนการสอน  การออกแบบและจดัประสบการณ์การเรียนรู้  การบูรณาการเนือ้หาใน

กลุม่สาระการเรียนรู้  การบรูณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและวิทยาการการจดัการเรียนรู้  การ

ใช้และการผลิตส่ือ  การพฒันานวตักรรมในการเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้แบบยึดผู้ เรียนเป็นส าคญัและการ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม 

30……ชั่วโมง/ภา์
การสึกษา 

 30…ชั่วโมง/ภา์
การสึกษา 

75…ชั่วโมง/ภา์
การสึกษา 

…15…ชั่วโมง/ภา์
การสึกษา 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     ………1…… ชั่วโมง/ศัปดาหค  (โดยก ำหนดไว้ในประมวลผลกำรสอน   และแจ้งให้นักศึกษำทรำบในชั่วโมงแรก 
     ของกำรสอน) 
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หมวดที ่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
 1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กร
วิชาชีพคือ คุรุสภา 
 1.2 พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
และร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
1.4 มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างท่ีดี ส าหรับครูการ
ประถมศึกษา 
  

1.  ผู้ศอนปฏิบัุิุนุาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เพ่ือเป็น
แบบอย่างแก่นักสึกษา 
2.  บูรณาการศอดแทรกกับการ
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับด้าน
เสรษฐกิจพอเพียง 
3.ก าหนดข้อุกลงร่วมกับ
นักสึกษาเพ่ือเป็นแนวปฏิบัุิใน
การอยู่ร่วมกันอย่างศันุิศตข 

1. มีการประเมินระหว่างเรียน  โดย
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย  
ได้แก่การศังเกุพฤุิกรรม  การ
ศนทนากลต่ม  แบบประเมินุนเอง 
2. ประเมินจากการร่วมกิจกรรม
เศริม ต์ณธรรมจริธรรม์วามเป็น์รู
และกิจกรรมในศาขาการ
ประถมสึกษาและการสึกษาพิเสษ 
3.ประเมินการุรงุ่อเวลา  การเช้า
ชั้นเรียน  การแุ่งกาย  การมีศ่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียน  การศ่งงาน
ุามก าหนดเวลาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

 
2.  ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.1  มีความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี
และการปฏิบัติ ในรายวิชาชีพครู
และวิชา 
เอกอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและ
หลักการทางการประถมศึกษา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะ
และคุณธรรมส าหรับครูประถม 
ศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนา

1.  ใช้วิธีศอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศ า์ัญ  
โดยใช้เท์นิ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการกลต่ม  
กรณีสึกษา  โดยมีกิจกรรมุ่าง ๆ  
เช่น  การฝึกทักษะการศอน  การฝึก
ปฏิบัุิการศอน  บรรยาย  อธิบาย  
อภิปราย  สึกษา์้น์ว้า  ท างาน
กลต่ม  งานเดี่ยว  การน าเศนอ
รายงาน 
2.  การเรียนรู้จากศื่อเท์โนโลยี
ศารศนเทส  การศื่อมวลชนใน

1  ทดศอบกลางภา์ 
2.  การทดศอบปลายภา์ 
3. ประเมินจากการน าเศนอรายงาน
จากการสึกษา์้น์ว้า 
4.ประเมินจากการุรวจผลงาน 
4.  ประเมินจากการปฏิบัุิการศอน.
ในชั้นเรียน 
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ผู้เรียน และทักษะชีวิตส าหรับครู
ประถมศึกษา นวัตกรรมการสอน
ระดับประถมศึกษา การเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคม  
2.2 การแสดงออกถึง
ความสามารถการบูรณาการ
ภายในวิชาชีพครู  วิชาชีพครูกับ
วิชาเอกตามมาตรฐานที่คุรุสภา
ก าหนด 
2.3 ์วามเข้าใจเกี่ยวกับ
์วามก้าวหน้าของ์วามรู้ในวิชาเอก
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4 การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการบูรณาการความรู้ 
การประยุกต์ความรู้ด้านการ
ประถมศึกษาที่ครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนี้ 
2.4.1 หลักการและแนวคิดทาง
ประถมศึกษา 
2.4.2 พัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กระดับประถมศึกษา 
2.4.3 ภาษาไทยส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 
2.4.4 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 
2.4.5 วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 
2.4.6 สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 
 

รูปแบบรูปแบบุ่างๆ  การเรียนรู้
จากภูมิปัญญาในชตมชนและการ
เรียนรู้ด้วยุนเอง 
3.  เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก 
4.  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย  
เช่น  การสึกษา์้น์ว้าข้อมูล 
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3.  ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

3.1.แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่าในการน าความรู้ด้าน
วิชาชีพครูไปใช้ในการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2  แศดงออกถึง์วามศามารถใน
การ์ิดริเริ่มศร้างศรร์ค การพัฒนา
นวัุกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาหลักศูุร ด้านการ
ประถมสึกษา เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนอย่างศร้างศรร์ค  
3.3 มี์วามเป็นผู้น าทางปัญญาใน
การ์ิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้าน
การประถมสึกษา อย่างศร้างศรร์ค
และมีวิศัยทัสนค 
3.4 ศามารถ์ิด์้นหาข้อเท็จจริงท า
์ ว า ม เ ข้ า ใ จ  ป ร ะ เ มิ น ข้ อ มู ล
ศ า ร ศ น เ ท ส  แ ล ะแ น ว ์ิ ด จ า ก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ใน
การวินิจฉัยและวิจัย เ พ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
3.5 ์วามศามารถในการวิจัยุ่อ 
ยอดอง์ค์ วามรู้ด้านการ
ประถมสึกษาเพื่อุอบศนอง์วาม
ุ้องการและศภาพปัญหาของ
ท้องถิ่นและศัง์ม 
 

1. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ์ิด
เพ่ือศ่งเศริมการ์ิดวิเ์ราะหค  
ศังเ์ราะหค  ประเมิน์่า  และการ
์ิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใข้
กิจกรรมุ่าง ๆ เช่น  การอภิปราย
กลต่ม  การ์ิดวิเ์ราะหค  การ
แก้ปัญหา 

1.ประเมินจากผลงานการอภิปราย
กลต่ม  การ์ิดวิเ์ราะหค  หรือ
แก้ปัญหาในศถานการณคจ าลอง  
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

4.1.แสดงออกถึงการมีสัมพันธ์ที่ดี  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม  มีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน  
ผู้ร่วมงาน  ชุมชน  ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4.2 เปิดโอกาศให้ผู้เรียนผู้ร่วมงาน 
ผู้ปก์รอง ชตมชน และนัก     ศหวิชาชีพมี
ศ่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้                                   
4.3 มี์วามไวในการรับรู้์วามรู้ศึกของ
ผู้เรียน การประถมสึกษา มี์วามรู้ศึกเชิง
บวก มีวตฒิภาวะทางอารมณคและศัง์ม เอา
ใจใศ่ในการรับฟังและพัฒนา์วามศัมพันธค
ระหว่างบต์์ล อย่างมี์วามรับผิดชอบ 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้านการประถมศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 

1.กลยตทธคการศอนที่เน้นการ
มีปฏิศัพันธคระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน  ผู้เรียนกับผู้ศอน  และ
ผู้เรียนกับศัง์ม 
2.จัดกิจกรรมการเรียนการศอน
ที่ใช้กระบวนการกลต่มเพ่ือเรียนรู้
ทักษะ์วามศัมพันธคและ์วาม
รับผิดชอบุามบทบาทหน้าที่ 
3ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเศริม์วามเป็น์รูการ
ประถมสึกษาุลอดหลักศูุร 

1. ประเมินจากพฤุิกรรมและการ
แศดงออกของนักสึกษาในการ
น าเศนอรายงานกลต่มในชั้นเรียน 
2. ศังเกุพฤุิกรรมที่แศดงออกใน
การปฏิบัุิกิจกรรมในศถานการณค
ุ่าง ๆ 
3. ศังเกุพฤุิกรรมการแศดงออก
ุ่อบต์์ลรอบข้างในการจัดกิจกรรม
ุ่าง ๆ  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
5.1.  แศดงออกซึ่ง์วามศามารถใน
การวิเ์ราะหคข้อมูล ข่าวศารที่เป็น
ุัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพ่ือ
เข้าใจปัญหา การจัดการ์วามรู้ และ
พัฒนาผู้เรียน 
5.2 แศดงออกซึ่ง์วามศามารถใน
การใช้เท์โนโลยีศารศนเทสในการ
จัดการเรียนรู้  
และงานที่รับผิดชอบ 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการศอน  
โดยให้ผู้เรียนมีการใช้ภาษาเพ่ือการ
ศื่อศาร ใน การุิดุ่อศื่อศารทั้ง
ระดับบต์์ลและกลต่ม์น  โดยได้
ศืบ์้นวิเ์ราะหคและน าเศนอข้อมูล
ด้ ว ย เ ท ์ โ น โ ล ยี ศ า ร ศ น เ ท ส ที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ  
2.มอบหมายงานให้สึกษา์้น์ว้า
ด้วยุนเอง จาก website ศื่อการ

1. ประเมินผลุามกิจกรรมการเรียน
การศอนโดยการศังเกุประเมิน
ทักษะการพูดการเขียนการใช้
เท์โนโลยีศารศนเทส 
2. ใช้การทดศอบที่ศอด์ล้องกับ
วัุถตประศง์ค 
3.  ประเมินผลงานการศืบ์้นและ
การน าเศนอรายงานโดยใช้
เท์โนโลยีศารศนเทส 
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5.3 มีความไวในการวิเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอด ข้อมูล
ข่าวสารจากผู้เรียนด้านการ
ประถมศึกษา 
5.4 สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจใน
การเลือกใช้ และน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้เรียนการ
ประถมศึกษาอย่างเหมาะสม 

ศอน ในลั กษณะุ่ า งๆ  และท า
รายงาน โดยเน้นการน าุัวเลข หรือ
มีศถิุิอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ และน าเศนอโดยใช้
รูปแบบและเท์โนโลยีที่เหมาะศม  

 

  

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

 
6.1.แศดงออกซึ่ง์วามศามารถใน
การบูรณาการ์วามรู้ด้านวิชาชีพ์รู
ไปใช้ในการจัดการ 
เรียนรู้ด้านการประถมสึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เุ็มสักยภาพ 
6.2. แศดงออกซึ่ง์วามศามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การ
ใช้แหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล
และท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนด้านการ
ประถมสึกษาอย่างบูรณาการ 
6.3 มี์วามเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้การประถมสึกษา 
มี์วามหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ กึ่งทางการและไม่เป็น
ทางการได้อย่างศร้างศรร์ค  
6.4  มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้าน
การสอนการประถมศึกษา 

กลยุทธ์การสอน 

1.จัดการเรียนการศอนแบบบูรณา
การที่เน้นการปฏิบัุิ  การเรียนรู้
จากประศบการณคุรง 
2. การเรียนรู้จากุ้นแบบ  เช่น  
ผู้ศอน  เพื่อน 
3.จัดกิจกรรมให้มีการฝึกทักษะการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาุามล าดับ
ขั้นุอน 

กลยุทธ์การประเมินผล 
 
1. ุรวจผลงานการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้และการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ศามารถบูรณาการ
ไปศู่สาศุรคอื่น ๆ 
2.ศังเกุพฤุิกรรมการศอนระหว่าง
ทดลองศอน 
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หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ 

 

ส่ือการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทสแนวการจัดการเรียนรู้
และการวัดผลประเมินผล  

4 
 

- ปฐมนิเทส  แนะน า
รายวิชา 
-  ก าหนดข้อุกลง
เบื้องุ้นในการเรียน 
-  ก าหนดแผนการเรียน  
กิจกรรมการเรียนการ
วัดผลประเมินผล 
-  มอบหมายงานุลอด
ภา์เรียน  

-แนวการศอน ์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน 

2-3 หน่วยที่ 1 ทฤษฎีการเรียนรู้และ
การศอน 

     - ์วามรู้เบื้องุ้นเกี่ยวกับ
การเรียนการศอนและการ
จัดการเรียนรู้ 

 

     -  ระบบการศอน 

     -  การจัดการเรียนรูุ้าม
หลักศูุรแกนกลางการสึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  51 

  

8 

-  ทบทวนกรอบมาุรฐาน
หลักศูุรระดับอตดมสึกษา
ทั้ง  6  ด้าน 
- นักสึกษาท าแบบทดศอบ
ก่อนเรียน 
- นักสึกษาสึกษาเอกศาร
ประกอบการศอน 
- ผู้ศอนน าอภิปรายเพื่อให้
ได้ข้อศรตปในประเด็นที่
สึกษา  

-ม์อ.2 
-แบบทดศอบ
ก่อนเรียน 
-เอกศาร
ประกอบการศอน 

์ณาจารยค
ศาขา

หลักศูุร
และการ

ศอน 
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4 
 

 หน่วยที่ 2  การจัดการเรียนรู้
แบบยึดผู้เรียนเป็นศ า์ัญ 

- ์วามหมาย 
-  หลักการแนว์ิด 
- ลักษณะการจัดการ

เรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็น
ศ า์ัญ 

4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเท์นิ์ปริสนา
์วาม์ิด 
-  ผู้ศอนศรตปศาระศ า์ัญ
ของเนื้อหา 
- อภิปราย  ซักถาม 

  

- เอกศาร
ประกอบการศอน 

์ณาจารยค
ศาขา

หลักศูุร
และการ

ศอน 

5-6 หน่วยที่ 3  เท์นิ์และวิทยาการ
การจัดการเรียนรู้ 
     - วิธีศอนแบบุ่าง ๆ 
     -  ทักษะการศอน 
     -  กระบวนการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 

8 -  สึกษา์้น์ว้าจากแหล่ง
การเรียนรู้ 
-  น าเศนอรายงาน
การสึกษา์้น์ว้ารายกลต่ม 
-  ผู้ศอนน าอภิปราย
เพ่ือให้ได้ข้อศรตปใน
ประเด็นที่สึกษา 
-เปิดโอกาศให้ผู้เรียน
ซักถามประเด็นที่ศงศัย
เพ่ิมเุิม  

- เอกศาร
ประกอบการศอน 
-แหล่งการเรียนรู้
ุ่าง ๆ 

์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน  

7 
 

หน่วยที่  4  การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการศอน 

-  ์วามหมายของรูปแบบ ฯ 
-  ลักษณะศ า์ัญ 
-  อง์คประกอบ 

-  ขั้นุอนการพัฒนารูปแบบการ
ศอน 

 
 

4 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  เท์นิ์
Think  Pair  Chare 
- น าเศนอผลการสึกษา  
โดยศรตปเป็นแผนผัง
์วาม์ิด 
-  ฝึกปฏิบัุิการพัฒนา
รูปแบบการศอน  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กลต่ม 

เอกศาร
ประกอบการศอน 

์ณาจารยค
ศาขา

หลักศูุร
และการ

ศอน 

8 
 
 

ศอบกลางภา์  
  
 

2 
แบบทดศอบ  
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9 
 

หน่วยที่ 5 การบูรณาการเนื้อหา
ในกลต่มศาระการเรียนรู้ 

4 - สึกษาศาระการเรียนรู้ใน
หลักศูุร 
-ฝึกเขียนโ์รงศร้างการบูร
ณาการเนื้อหาในกลต่มศาระ
การเรียนรูุ้ามศาขาวิชา 
-  น าเศนอผลงาน  

 

 

 

-เอกศาร
ประกอบการศอน 

-ศาระการเรียนรู้
ในหลักศูุร 

์ณาจารยค
ศาขา

หลักศูุร
และการ

ศอน 

10 หน่วยที่  6 การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม  

     -  ์วามหมายของการเรียน
ร่วม 

     -  หลักการจัดการเรียนรู้
แบบเรียนรวม 

     -  รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบเรียนร่วม 
     -วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบเรียนร่วม  

4 
 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเท์นิ์ปริสนา
์วาม์ิดเพ่ือสึกษาเรื่อง
การจัดการเรียนรู้
แบบเรียนรวม 
-  ผู้ศอนน าอภิปราย
เพ่ือให้ได้ข้อศรตปเรื่อง
การบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม 
-  เปิดโอกาศให้ผู้เรียน
ซักถาม  แศดง์วาม
์ิดเห็นในประเด็นที่สึกษา 

เอกศาร
ประกอบการศอน 

์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน  
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11-12 หน่วยที่  7 การออกแบบการจัด
ประศบการณคการเรียนรู้ 

- การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 
-  การจัดประศบการณคการ
เรียนรู้     

 
  
 
 
 
 

8 -สึกษาเอกศาร
ประกอบการศอน 
 -ผู้ศอนน าอภิปราย  
เพ่ือให้ได้ข้อศรตปใน
ประเด็นที่สึกษา 
  - ฝึกปฏิบัุิการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ 
  -น าเศนอแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อปรับปรตงแก้ไข
ให้ศมบูรณค 

-เอกศาร
ประกอบการศอน 
-ุัวอย่างแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน  

13 หน่วยที่  8  การใช้และการผลิุ
ศื่อ/นวัุกรรมการเรียนรู้  

 
 
 

4 - สึกษา์้น์ว้าจากแหล่ง
การเรียนรู้ 
- สึกษาุัวอย่างการ
ประดิษฐคศื่อการศอนจาก 
VCD 
- ผู้ศอนน าอภิปรายเพื่อให้
ได้ข้อศรตปในประเด็นที่
สึกษา 
- ฝึกปฏิบัุิการผลิุศื่อ / 
นวัุกรรมการเรียนรู้ 
- ศาธิุการใช้ศื่อที่ผลิุขึ้น  

- VCD การผลิุ
ศื่อ 

์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน  

14 
 

หน่วยที่ 9  การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

  
 
 
 

4 -สึกษาเอกศาร
ประกอบการศอน 
- ฝึกปฏิบัุิการออกแบบ
การประเมินผลที่
ศอด์ล้องกับแผนการจัด
ประศบการณคการเรียนรู้ 
-ผู้ศอนศรตปศาระการสึกษา  
และเปิดโอกาศให้ซักถาม
ข้อศงศัย  

-เอกศาร
ประกอบการศอน 

์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน  
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15-16 ฝึกการจัดประศบการณคการ
เรียนรู้  

8 - ฝึกปฏิบัุิการจัด
ประศบการณคการเรียนรู้ 
- ผู้ศอนประเมินและให้
ข้อมูลย้อนกลับ 
  

 ์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน  

17-18 ศอบปลายภา์  แบบทดศอบ   

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

1.1,1.2,1.3,1.4 
4.1,4.4 

ศังเกุพฤุิกรรม 

  

ุลอดภา์เรียน 
  

10 % 
 

2.1,2.2,2.4 
5.3,5.4 

2.1  ศอบกลางภา์ 
2.2  ศอบปลายภา์ 
2.3  การน าเศนอรายงาน 
  

ศัปดาหคที่  8 
ศัปดาหคที่  17-18 
  

20 % 
             20 % 

  

3.1 
5.3,5.4 

ประเมินจากการศังเกุ  
ศังเกุพฤุิกรรมการ
ท างานเป็นกลต่ม และ
รายงานผลการสึกษา 
  

ุลอดภา์เรียน 
  

20 % 
  

6.4 ศังเกุการศอนรายบต์์ล 
 
ศัปดาหคที่  15-16 
  

 
30 % 
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หมวดที่  6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
 เอกศารประกอบการศอน รายวิชา 1102304 การจัดการเรียนรู้ 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 
 
 
 
 

ชนาธิป  พรกตล. (2551). การออกแบบการสอน การบูรณาการ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการ
เขียน. กรตงเทพมหาน์ร : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย. 

ชวลิุ  ชูก าแพง. (2550). การประเมินการเรียนรู้. กรตงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเ์ชั่น. 
ชัยวัฒนค  ศตทธิรัุนค.(2558). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. พิมพค์รั้งที่ 6   
            กรตงเทพฯ : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย.  
ชาญชัย  ยมดิษฐค. (2548). เทคนิคและวิธีการสอนร่วมสมัย. กรตงเทพฯ : หลักพิมพค. 
ทิพยควิมล  วังแก้วหิรัญ. (2551). การจัดกระบวนการเรียนรู้. ศงขลา : เทมการพิมพค. 
ทิสนา  แขมมณี. (2558). ศาสตร์การสอน. กรตงเทพฯ : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย. 
_________. (2551). ลีลาการเรียนรู้ – ลีลาการสอน. กรตงเทพมหาน์ร : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย. 
พิมพันธค  เดชะ์ตปุค. (2544). การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : แนวคิด วิธี และ เทคนิค
 การสอน. กรตงเทพฯ : เดอะมาศเุอรคกรต๊ป แมเนจเม้นทค. 
พิมพันธค  เดชะ์ตปุคและพเยาวค  ยินดีศตข. (2551). ทักษะ 5C เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และ การ   
          จัดการเรียนการสอน. กรตงเทพมหาน์ร : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย. 
ศตวิทยค  มูล์ าและ์ณะ. (2549). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด. กรตงเทพฯ : อี  เ์  บต๊์ศค. 
อาภรณค  ใจเที่ยง. (2546). หลักการสอน. กรตงเทพฯ : โอ เอศ พริ้นุิ้งเฮ้าศค. 
Arend, R.J. (1994). Learning to Teach. 3rd  ed. New York : Mc Grawhill. 
Bigge, M. And Samuel S. (1992). Learning Theories for Teachers. New York : Harper 
 Collins Publishers.  
Ward, W.A. and M.M.Ward. (1999). Assessment in the Classroom. Belmont : Wadsworth 
 Publishing Company. 
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

               - 
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หมวดที่  7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 ให้นักสึกษาประเมินการจัดการเรียนรู้ของอาจารยคจากเว็บไซดคมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
1.2 ให้นักสึกษาุอบแบบศอบถาม์วามพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชานี้ 
1.3 ศัมภาษณคนักสึกษาด้วยวาจาเกี่ยวกับการเรียนการศอนรายวิชานี้ 
1.4 ุรวจศอบผลศัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักสึกษาหลังเศร็จศิ้นการเรียนการศอนรายวิชานี้ 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 กลยตทธคประเมินการศอน มี 3 ระยะ ดังนี้ 

(1) ระยะที่ 1 ก่อนด าเนินการศอน อาจารยคทตก์นุ้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือ ม์อ. 3 ที่
ระบตกลยตทธคการศอนให้แล้วเศร็จก่อนด าเนินการศอน อย่างน้อย  2 ศัปดาหคและจัดประชตมอาจารยคผู้ศอน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเศนอแนะการด าเนินการุลอดแนวทั้งภา์เรียนและด าเนินการปรับปรตงให้ศมบูรณค จากนั้น
น าเศนอ์ณะกรรมการวิชาการ์ณะ์รตสาศุรค เพื่อพิจารณาุรวจศอบ ให้์ าแนะน าเพื่อปรับปรตงให้มี์วามศมบูรณค
ก่อนน าไปด าเนินการศอนุ่อไป 

(2) ระยะที่ 2 ระหว่างด าเนินการศอน ให้นักสึกษามีศ่วนร่วมในรายละเอียดของรายวิชาหรือ ม์อ.3 
ก่อนศอน จากนั้นด าเนินการศอนุามม์อ.3 ที่มีการปรับปรตงแล้ว ศังเกุพฤุิกรรมนักสึกษา ระหว่างด าเนินการ
ศอนด าเนินการประชตมอาจารยคผู้ศอนอย่างน้อยเดือนละ 1 ์รั้งและรับฟัง์วาม์ิดเห็นจากนักสึกษาที่จะุ้องมีการ
ปรับปรตงแก้ไข เพ่ือให้เกิด์วามศมบูรณคยิ่งขึ้น 

(3) ระยะที่ 3 หลังด าเนินการศอน ด าเนินการโดยการศอบถามนักสึกษาุลอดเวลาที่ได้ด าเนินการ
ศอนที่ผ่านมา ศรตปผลจากการศังเกุพฤุิกรรมนักสึกษาุลอดเวลาที่ด าเนินการศอน ประชตมอาจารยคผู้ศอน เพ่ือ
ศรตปผลการด าเนินการศอนก่อนจัดท ารายงาน ม์อ.5 ุ่อไป 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 

3.1 น าข้อมูลจากการประเมินโดยนักสึกษาและผู้ที่มีศ่วนเกี่ยวข้องในข้อ 2 มาวิเ์ราะหค ศังเ์ราะหคและ
ศรตปเป็นรายงาน 
3.2 ทบทวนการด าเนินการุาม ม์อ.3 ที่ผ่านมา 
3.3 วิเ์ราะหค์วามพึงพอใจของนักสึกษาุ่อการเรียนรายวิชานี้ 
3.4 วิเ์ราะหคจากผลศัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักสึกษา 
3.5 ผู้ศอนด าเนินการจัดท ารายงานผลุาม แบบ ม์อ.5 
3.6 ด าเนินการประชตม์ณาจารยคผู้ศอน และอาจารยคประจ าหลักศูุร โดยน าผลศรตปการด าเนินการ ุั้งแุ่
ข้อ  3.1-3.5 ชี้แจงให้ที่ประชตมรับทราบ เพื่อด าเนินการปรับปรตงการศอนรายละเอียดในภา์เรียนุ่อไปใน
การจัดท า ม์อ.3 
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 น าผลการศอบของนักสึกษาจากรายงานผล ม์อ.3 มาวิเ์ราะหค 
4.2 น าผลการวิเ์ราะหคจากข้อ 4.1 เศนอ์ณาจารยคและ์ณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักศูุรเพ่ือพิจารณา 
4.3 จัดท าข้อศังเกุในศ่วนที่เป็นปัญหาจากผลศัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักสึกษาเพ่ือแก้ปัญหาใน์รั้ง
ุ่อไป 

5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรตงประศิทธิผลของรายวิชา ด าเนินการ ดังนี้ 

 5.1 อาจารยคด าเนินการจัดท า ม์อ.5 เพ่ือรายงานผลการศอนุามม์อ.3 
 5.2 น าผลการศอนจากข้อ 1 ถึงข้อ 5 เศนอ์ณะกรรมการรายวิชาชีพ์รู พิจารณาเพ่ือร่วมกันวางแผน
ปรับปรตงประศิทธิผลของรายวิชา 

  5.3 ท าแผนการปรับปรตงประศิทธิผลของรายวิชาเพ่ือเุรียมท าการศอนในภา์เรียนุ่อไป 
 

หมวดอื่นๆ  
1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
    (Integrating research process or innovation to teaching and learning process)  
  - 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 
     (Integrating academic services to teaching and learning process) 
  - 

  


