มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สรตสณศุรคะณค
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1102304 กรณจัดกรณเณียนณู้แลตกรณจัดกรณห้องเณียน ( Learning Management and Classroom
Administration)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิะ
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 เปิดคอนให้กับหลักคูะณสณศุรคะณบัรฑิะ ครขรวิชร ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษร
 เปิดคอนให้กับหลรยหลักคูะณ (กณรีที่เป็นณรยวิชรุึกษรทั่วไป วิชรเลือกเคณี)
ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชรุึกษรทั่วไป
 บังสับ
 เลือก
 กลศ่มวิชร
 ภรษรแลตกรณคื่อครณ
 มนศษยุรคะณค
 คังสมุรคะณค
 สริะุรคะณค วิทยรุรคะณคแลตเทสโนโลยี
 หมวดวิชรเฉพรต
กลศ่มวิชร
 แกน
 บังสับ
 เลือก
 เฉพรตด้รน
 บังสับ
 เลือก
พื้นฐรนวิชรชีพ
 บังสับ
 เลือก
 ชีพ
 บังสับ
 เลือก
 เอก
 บังสับ
 เลือก
 โท
 บังสับ
 เลือก
 อื่นๆ (ณตบศ) …………………..………………
 หมวดวิชรเลือกเคณี
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อรจรณยคผู้ณับผิดชอบณรยวิชร
1. อรจรณยคคมฤดี ปรลตวัล
2. อรจรณยคชูจิะะค เหล่รเจณิญคศข
3. ดณ.เนรวณัะนค ะณีไพบูลยค
อรจรณยคผู้คอน
1. อรจรณยคคมฤดี ปรลตวัล
5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน
ภรสกรณุึกษรที่ 2 ปีกรณุึกษร 2558 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite( (ถ้ามี(
 ไม่มี
 มี ณรยวิชร ……………………………….…
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites( (ถ้ามี(
 ไม่มี
 มี ณรยวิชร……………………………………
8. สถานที่เรียน
ห้อง 24-507 อรสรณคังสมุรคะณค มหรวิทยรลัยณรชภัฏยตลร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
 วันที่จัดทรณรยวิชร วันที่ เดือน พ.ุ.
 วันที่ปณับปณศงณรยลตเอียดของณรยวิชรสณั้งล่รคศด วันที่ 22 มันวรสม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา (สณอบสลศมมระณฐรนผลกรณเณียนณู้ของณรยวิชร)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3 ดรณงะนในคังสมพหศวันนมณณมแลตณ่วมคณ้รงคังสมปณองดองเพื่อกรณอยู่ณ่วมกันอย่รงคันะิคศข
2. ด้านความรู้
2.1 มีสวรมณู้ สวรมเข้รใจเกี่ยวกับหลักกรณ แนวสิด ทฤษฎีแลตกรณปฏิบัะิ ในณรยวิชรชีพสณู
ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษร
2.2 กรณแคดงออกถึงสวรมครมรณถในกรณบูณรรกรณวิชรชีพสณูะรมมระณฐรนที่สศณศคภรกรหนด
ุรคะณคทรงภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษรกับุรคะณคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.3 กรณแคดงออกถึงสวรมครมรณถในกรณบูณรรกรณวิชรชีพสณูะรมมระณฐรนที่สศณศคภรกรหนดกับ
วิชรเฉพรตด้รน
2.4 ใช้สวรมณู้แลตทักษตในุรคะณค ทรงภรษรอังกฤษเทสโนโลยีกรณุึกษรไปใช้ปณตยศกะคแก้ปัญหร
ในกรณปฏิบัะิงรนได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 แคดงออกถึงสวรมครมรณถในกรณสิดวิเสณรตหค คังเสณรตหค ปณตเมินส่ร ในกรณนรสวรมณู้ด้รน
วิชรชีพสณู ุรคะณคทรงภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษรไปใช้ในกรณปฏิบัะิงรนแลตกรณจัดกรณเณียนณู้เพื่อ
แก้ปัญหรแลตพันนรผู้เณียนได้อย่รงมีปณตคิทมิภรพ
3.2 แคดงออกถึงสวรมครมรณถในกรณสิดณิเณิ่มคณ้รงคณณสคแลตพันนรนวัะกณณมด้รนกรณจัดกรณ
เณียนณู้เพื่อพันนรผู้เณียน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 แคดงออกถึงกรณมีสวรมคัมพันมคที่ดี แลตมีสวรมณับผิดชอบะ่อผู้เณียน ผู้ณ่วมงรน แลตชศมชน
4.2 เปิดโอกรคให้ผู้เณียน ผู้ณ่วมงรน ผู้ปกสณอง แลตชศมชน มีค่วนณ่วมในกรณจัดกรณเณียนณู้
4.4 เอรใจใค่ในกรณณับฟัง มีสวรมไวในกรณณับณู้สวรมณู้คึกของผู้อื่น
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 แคดงออกซึ่งสวรมครมรณถในกรณวิเสณรตหคข้อมูล คณศปสวรมสิดณวบยอด เกี่ยวกับุรคะณคด้รน
ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษร ข่รวครณที่เป็นะัวเลข ภรษรพูด ภรษรเขียน เพื่อเข้รใจปัญหร แลตพันนร
ผู้เณียน
5.2 แคดงออกซึ่งสวรมครมรณถในกรณใช้เทสโนโลยีครณคนเทุในกรณจัดกรณเณียนณู้ แลตงรนที่
ณับผิดชอบ
5.3 สวรมครมรณถในกรณคื่อครณ มีทักษตกรณใช้เทสโนโลยีครณคนเทุในกรณคืบส้นข้อมูลเพื่อกรณ
แควงหรสวรมณู้ แลตกรณนรเคนอได้อย่รงเหมรตคม
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 แคดงออกซึ่งสวรมครมรณถในกรณบูณรรกรณสวรมณู้ด้รนวิชรชีพสณูไปใช้ในกรณจัดกรณเณียนณู้
เพื่อพันนรผู้เณียนให้ครมรณถเณียนณู้ได้เะ็มุักยภรพ
6.2 แคดงออกซึ่ งสวรมครมรณถในกรณออกแบบกรณจั ดกรณเณี ยนณู้ กรณใช้แ หล่ งเณีย นณู้ ที่
หลรกหลรย กรณวัดผล ปณตเมินผล แลตทรวิจัยในชั้นเณียนเพื่อแก้ปัญหรแลตพันนรผู้เณียน
6.3 มีสวรมครมรณถในกรณจัดกรณเณียนณู้ ภ รษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษรที่มีณูปแบบ
หลรกหลรย ทั้งณูปแบบที่เป็นทรงกรณ (Formal) ณูปแบบกึ่งทรงกรณ (Non-formal) แลตณูปแบบไม่เป็นทรงกรณ
(Informal) อย่รงคณ้รงคณณสค
6.4 มีสวรมครมรณถในกรณจัดกรณเณียนณู้ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษร โดยใช้นวัะกณณมที่
เหมรตคมกับผู้เณียน
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กณรีเปิดคอนเป็นสณั้งที่ 2 เป็นะ้นไปสวณนรข้อมูลจรกมสอ.5
หมวดที่ 6 แผนกรณปณับปณศง มรณตบศไว้ในข้อนี้)
เพื่อพันนรกรณจัดกรณเณียนณู้ให้คอดสล้องกณอบมระณฐรนสศรวศนิณตดับอศดมุึกษรแลตมระณฐรนวิชรชีพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักกรณ แนวสิด แนวปฏิบัะิเกี่ยวกับกรณจัดทรแผนกรณเณียนณู้ กรณจัดกรณเณียนณู้แลตคิ่งแวดล้อมเพื่อ
กรณเณียนณู้ ทฤษฎี แลตณูปแบบกรณจัดกรณเณียนณู้เพื่อให้ผู้เณียนณู้จักสิดวิเสณรตหค สิดคณ้รงคณณสค แลตแก้ปัญหร
กรณบูณรรกรณกรณเณียนณู้แบบเณียนณวม กรณจัดกรณชั้นเณียน กรณพันนรุูนยคกรณเณียนณู้ในคถรนุึกษร เพื่อให้ผู้เณียน
ครมรณถจัดทรแผนกรณเณียนณู้ แลตนรไปคู่กรณปฏิบัะิให้เกิดผลจณิง คณ้รงบณณยรกรุกรณจัดกรณชั้นเณียนให้ผู้เณียน
เกิดกรณเณียนณู้
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
ภาคทฤษฎี
30 ชั่วโมง / ภรสกรณุึกษร

ภาคปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมง / ภรสกรณุึกษร

75 ชั่วโมง / ภรสกรณุึกษร

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อรจรณยคปณตจรวิชร จัดเวลรให้สรปณึกษรแก่นักุึกษรเป็นณรยบศสสล ณรยกลศ่มะรมสวรมะ้องกรณ/คภรพ
ปัญหรอย่รงน้อย 1 ชั่วโมงะ่อคัปดรหค โดยแจ้งให้นักุึกษรทณรบะั้งแะ่วันแณกของกรณเณียน/กรณปฐมนิเทุณรยวิชร

5
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1.1 ปฏิบัะิะนะรมจณณยรบณณรวิชรชีพ 1.บณณยรยพณ้อมยกะัวอย่รง
ที่กรหนดโดยองสคกณวิชรชีพ สือสศณศคภร กณรีุึกษรเกี่ยวกับปณตเด็นทรง
แลตปฏิบัะิะนะรมกณอบณตเบียบ
จณิยมณณมที่เกี่ยวข้องกับกรณจัดกรณ
ข้อบังสับของคถรบันแลตคังสม แลตมี เณียนณู้ อภิปณรยกลศ่ม คณศปองสคสวรมณู้
วินัยในกรณเณียนะณงะ่อเวลร ซื่อคัะยค แลตนรเคนอผลกรณุึกษร
คศจณิะ ขยัน อดทน แลตคู้งรน
1.2 พันนระนเองะรมแนวพณตณรชดรณิ
เุณษฐกิจพอเพียง
1.3 ดารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม
และร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
1.4 กรณแคดงออกถึงกรณเสรณพคิทมิ
แลตณับฟังสวรมสิดเห็นของผู้อื่น ณวมทั้ง
เสรณพในสศรส่รแลตุักดิ์ุณีของสวรม
เป็นมนศษยค
1.5 กรณแคดงออกถึงกรณมีจิะอรครแลต
มีจิะครนึกครมรณรต
1.6 กรณแคดงออกถึงกรณยึดมั่นใน
สศรมณณมแลตจณิยมณณมะรมกณอบ
วิชรชีพ

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ปณตเมินพฤะิกณณมกรณเณียน
กรณทรงรนกลศ่ม แลตกรณค่งงรนที่
ได้ณับมอบหมรยแลตะณงเวลร
2. ปณตเมินผลกรณวิเสณรตหค
กณรีุึกษร แลตกรณนรเคนอ
ณรยงรนที่มอบหมรย
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2. ความรู้
ผลการเรียนรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ ในรายวิชาชีพครู
2.2 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานที่คุรุสภากาหนดศาสตร์ทาง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์การสอน
1. บณณยรย อภิปณรย กณตบวนกรณ
กลศ่ม กรณนรเคนอณรยงรน
ฝึกปฏิบัะิกรณออกแบบกรณคอน
ครมิะกรณคอน ฝึกปฏิบัะิกรณจัด
ปณตคบกรณรคกรณเณียนณู้โดยเน้น
ผู้เณียนเป็นครสัญ

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ปณตเมินจรกกรณคังเกะ
พฤะิกณณม ะณวจแบบฝึกหัด
ปณตเมินกรณนรเคนอณรยงรน
กรณะณวจผลงรน กรณทดคอบ
กลรงภรส แลตปลรยภรส

กลยุทธ์การสอน
1. ุึกษรส้นสว้รด้วยะนเอง อภิปณรย
กลศ่ม นรเคนอผลกรณุึกษรส้นสว้ร
ฝึกปฏิบัะิกรณออกแบบกรณคอน แลต
กรณจัดปณตคบกรณรคกรณเณียนณู้

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ปณตเมินจรกกรณคังเกะ
พฤะิกณณม ปณตเมินกรณนรเคนอ
ณรยงรน คอบกลรงภรสแลต
ปลรยภรส โดยเน้นข้อคอบที่มี
กรณวิเสณรตหคแนวสิดในกรณนร
สวรมณู้ด้รนวิชรชีพสณูไปใช้ในกรณ
ปฏิบัะิงรน

2.3 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานที่คุรุสภากาหนดกับวิชา
เฉพาะด้าน
2.4 ใช้ความรู้และทักษะในศาสตร์
ท า ง ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ ท ค โ น โ ล ยี
การศึกษาไปใช้ประยุกต์แก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานได้
3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
3.1 แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่า ในการนาความรู้ด้านวิชาชีพครู
ศาสตร์ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
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พัฒนาผู้เรียน
3.3 นรสวรมณู้เกี่ยวกับแนวสิด ทฤษฎี
แลตหลักกรณที่เกี่ยวข้องในุรคะณคทรง
ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษร
ไปใช้ในกรณจัดกรณเณียนณู้ แก้ปัญหร
กรณพันนรผู้เณียน แลตกรณวิจัยะ่อยอด
องสคสวรมณู้
3.4 มีสวรมเป็นผู้นรในกรณปฏิบัะิงรน
อย่รงมีวิคัยทัุนคในกรณพันนรกรณคอน
ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษร
3.5 สวรมครมรณถในกรณวิจัยะ่อยอด
องสคสวรมณู้ด้รนสณูภรษรอังกฤษแลต
เทสโนโลยีกรณุึกษรเพื่อะอบคนอง
สวรมะ้องกรณของท้องถิ่นแลตคังสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
4.1 แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ 1. กรณจัดกรณเณียนกรณคอนแบบ
ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ณ่วมมือ อภิปณรยกลศ่ม กรณจัด
ผู้ร่วมงานและชุมชน
กิจกณณมกลศ่มในกรณุึกษรแหล่ง
4.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน เณียนณู้ะ่รงๆ ในชศมชน กรณนรเคนอ
ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมใน ณรยงรน
การจัดการเรียนรู้
4.3 เอรใจใค่ในกรณณับฟัง มีสวรมไวใน
กรณณับณู้สวรมณู้คึกของผู้อื่น
4.4 พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่
4.5 มีสวรมณับผิดชอบกรณพันนรกรณ
เณียนณู้ในุรคะณคทรงภรษรอังกฤษแลต
เทสโนโลยีกรณุึกษรอย่รงะ่อเนื่อง

กลยุทธ์การประเมินผล
1. คังเกะพฤะิกณณมกรณทรงรน
เป็นกลศ่ม แลตณรยงรนกรณุึกษร
ด้วยะนเอง
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
5.1 แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปความคิด
รวบยอด เกี่ ย วกั บ ศาสตร์ ด้ า น
ภ าษ าอั งกฤ ษแ ละ เทค โ น โ ล ยี
การศึ ก ษา ข่ า วสารที่ เ ป็ น ตั ว เลข
ภาษาพู ด ภาษาเขีย น เพื่อ เข้า ใจ
ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน
5.2 แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ และงานที่รับผิดชอบ
5.3 ความสามารถในการสื่อสาร
มี ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
การแสวงหาความรู้ และการ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.4 อ่รน เขียน แลตเข้รใจข้อสวรม
บทสวรม แลตข้อมูลข่รวครณทรง
ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษร
ได้
6. ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
6.1 แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพ
ครูไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้
เต็มศักยภาพ
6.2 แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้
การใช้ แ หล่ง เรี ยนรู้ ที่ห ลากหลาย
การวัดผล ประเมินผล และทาวิจัย
ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ แก้ ปั ญ หาและ

กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
1. กรณมอบหมรยงรนใหุ้ึกษร
1.ปณตเมินกรณจัดทรณรยงรนแลต
ส้นสว้รด้วยะนเองจรกเวบไซะค คื่อ กรณนรเคนอด้วยคื่อเทสโนโลยี
กรณคอนในลักษรตะ่รง ๆ แลตทร
ณรยงรน แลตนรเคนอโดยใช้ณูปแบบ
แลตเทสโนโลยีที่เหมรตคม

กลยุทธ์การสอน
1. กรณบณณยรย อภิปณรยกลศ่ม ฝึก
ปฏิบัะิกรณออกแบบกรณจัดกรณ
เณียนณู้ ฝึกปฏิบัะิกรณจัด
ปณตคบกรณรคกรณเณียนณู้ แลตครมิะ
กรณคอน

กลยุทธ์การประเมินผล
1. กรณปณตเมินะรมคภรพจณิง
2. กรณปณตเมินแผนกรณจัดกรณ
เณียนณู้แลตคื่อกรณเณียนณู้
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พัฒนาผู้เรียน
6.3 มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษาที่มีรู ปแบบหลากหลาย
ทั้ ง รู ป แ บ บ ที่ เ ป็ น ท า ง ก า ร
(Formal( รู ป แบบกึ่ ง ทางการ
(Non-formal( และรู ป แบบไม่
เป็ น ทางการ (Informal( อย่ า ง
สร้างสรรค์
6.4 มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึ ก ษา โดยใช้ น วั ต กรรมที่
เหมาะสมกับผู้เรียน
6.5 บูณรรกรณสวรมณู้ในุรคะณค
ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณ
ุึกษรในกรณจัดกรณเณียนกรณคอน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
-

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง

ปฐมนิเทุแนวกรณจัดกรณเณียนณู้
แลตกรณวัดผล/ปณตเมินผล

4

1-2

สวรมณู้เบื้องะ้นเกี่ยวกับกรณจัดกรณ
เณียนณู้

8

3-4

ทฤษฎีแลตณูปแบบกรณจัดกรณ
เณียนณู้ที่ค่งเคณิมกรณสิดวิเสณรตหค
สิดคณ้รงคณณสคแลตแก้ปัญหร

8

5-6

กรณบูณรรกรณกรณเณียนณู้แบบเณียน
ณวม

8

- ปฐมนิเทุ แนตนรณรยวิชร
- กรหนดข้อะกลงเบื้องะ้นใน
กรณเณียน
- กรหนดแผนกรณเณียน
กิจกณณมกรณเณียนกรณคอน
แลตกรณวัดผลปณตเมินผล
- มอบหมรยงรนะลอดภรส
เณียน
- ทบทวนกณอบมระณฐรน
หลักคูะณณตดับอศดมุึกษรทั้ง
6 ด้รน
- นักุึกษรทรแบบทดคอบ
ก่อนเณียน
-นักุึกษรุึกษรเอกครณ
ปณตกอบกรณคอน
-ผู้คอนนรอภิปณรยเพื่อให้ได้
ข้อคณศปในปณตเด็นทีุ่ึกษร
- นักุึกษรุึกษรด้วยะนเอง
แลตนรเคนอณรยกลศ่ม เณื่อง
ณูปแบบกรณจัดกรณเณียนณู้แบบ
ะ่รง ๆ
- ผู้คอนอภิปณรยคณศป
-เปิดโอกรคให้นักุึกษร
ซักถรม
- จัดกิจกณณมกรณเณียนณู้แบบ
ณ่วมมือเทสนิสปณิุนร

สือ่ การเรียน
การสอน

ผู้สอน

- มสอ.3

อ.คมฤดี ปรลตวัล

-แบบทดคอบ
ก่อนเณียน
- เอกครณ
ปณตกอบกรณ
คอน
-คื่อ power
point

อ.คมฤดี ปรลตวัล

-เอกครณะรณร
-internet

อ.คมฤดี ปรลตวัล

- เอกครณกรณ
คอน

อ.คมฤดี ปรลตวัล
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7

กรณจัดกรณชั้นเณียน

4

8

คอบกลรงภรส

4

9

คิ่งแวดล้อมเพื่อกรณเณียนณู้

4

10

กรณพันนรุูนยคกรณเณียนใน
คถรนุึกษร

4

สวรมสิดเพื่อุึกษรกรณจัดกรณ
เณียนณู้แบบเณียนณวม
- ผู้คอนนรอภิปณรยเพื่อให้ได้
ข้อคณศปเณื่องกรณบูณรรกรณ
กรณเณียนณู้แบบเณียนณวม
- เปิดโอกรคให้ผู้เณียนซักถรม
แคดงสวรมสิดเห็นในปณตเด็น
ทีุ่ึกษร
-ุึกษรใบสวรมณู้เณื่องกรณ
พันนรุูนยคกรณเณียนใน
คถรนุึกษรแลตแบ่งกลศ่มทร
ใบงรน
- นักุึกษรนรเคนอผลงรน
-ผู้คอนคณศปครณตกรณุึกษร
แลตเปิดโอกรคให้ซักถรม
-ทดคอบกลรงภรส

- เทสนิสกรณ
จัดกรณเณียนณู้
แบบณ่วมมือ

-จัดกิจกณณมกรณเณียนณู้แบบ
ณ่วมมือเทสนิส Think Pair
Share
นรเคนอผลกรณุึกษร โดย
คณศปเป็นแผนผังสวรมสิด
-ผู้คอนคณศปครณตครสัญแลต
เปิดโอกรคให้อภิปณรยซักถรม
-นักุึกษรุึกษรใบสวรมณู้
เณื่อง กรณพันนรุูนยคกรณเณียน
ในคถรนุึกษรแลตแบ่งกลศ่ม
ทรใบงรน
-นักุึกษรเคนอผลงรน
-ผู้คอนคณศปครณตกรณุึกษร
แลตเปิดโอกรคให้นักุึกษร
อภิปณรยซักถรม

-ใบสวรมณู้
- ใบงรน

อ.คมฤดี ปรลตวัล

-แบบทดคอบ

อ.คมฤดี ปรลตวัล

เทสนิสกรณ
จัดกรณเณียนณู้
แบบณ่วมมือ

อ.คมฤดี ปรลตวัล

-ใบสวรมณู้
- ใบงรน

อ.คมฤดี ปรลตวัล
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11-12 กรณจัดทรแผนกรณเณียนณู้

8

13-15 กรณฝึกปฏิบัะิกรณออกแบบแลต
จัดกรณเณียนณู้แะ่ลตณตดับกรณุึกษร

12

16

คอบปลรยภรส

2

-ุึกษรเอกครณะรณร เณื่อง
กรณจัดทรแผนกรณเณียนณู้
-ผู้คอนนรอภิปณรยเพื่อให้ได้
ข้อคณศปในปณตเด็นทีุ่ึกษร
-ฝึกปฏิบัะิกรณจัดทรแผนกรณ
เณียนณู้
-นรเคนอแผนกรณจัดกรณ
เณียนณู้เพื่อปณับปณศงแก้ไขให้
คมบูณรค
-นักุึกษรฝึกปฏิบัะิกรณ
ออกแบบกรณจัดกรณเณียนณู้แะ่
ลตณตดับกรณุึกษร
-นักุึกษรฝึกปฏิบัะิกรณ
จัดกรณเณียนณู้
-ทดคอบปลรยภรส

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
1.1, 4.1
-คังเกะพฤะิกณณมกรณเข้รชั้นเณียน แลต
4.2,4.3
กรณมีค่วนณ่วมในกรณทรกิจกณณม

-เอกครณะรณร
-ะัวอย่รง
แผนกรณ
จัดกรณเณียนณู้

อ.คมฤดี ปรลตวัล

-video กรณ
คอน
-ะัวอย่รง
แผนกรณคอน
แะ่ลตณตดับ
กรณุึกษร
แบบทดคอบ

อ.คมฤดี ปรลตวัล

สัปดาห์ที่ประเมิน
ะลอดภรสกรณุึกษร

สัดส่วนของการประเมิน
10 %

ะลอดภรสกรณุึกษร

30%

8 แลต 16

20%
20%
20%

-กรณค่งงรนที่ได้ณับมอบหมรย
-กรณปฏิบัะิะรมกฎณตเบียบแลตข้อบังสับ
ะ่รง ๆ
3.1, 3.2, 5.1,
5.2, 5.3,6.1,6.2
6.3,6.4
2.1, 2.2, 2.3, 2.4

-ะณวจผลงรนแลตกรณนรเคนอของ
นักุึกษรทั้งณรยบศสสลแลตณรยกลศ่ม
-ปณตเมินกรณปฏิบัะิกรณคอน
ทดคอบกลรงภรส
ทดคอบปลรยภรส
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกครณปณตกอบกรณคอน ณรยวิชร 1102304 กรณจัดกรณเณียนณู้แลตกรณจัดกรณห้องเณียน
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ให้นักุึกษรปณตเมินกรณจัดกรณเณียนณู้ของอรจรณยคจรกเว็บไซดคมหรวิทยรลัยณรชภัฏยตลร
1.2 ให้นักุึกษระอบแบบคอบถรมสวรมพึงพอใจเกี่ยวกับกรณเณียนในณรยวิชรนี้
1.3 คัมภรษรคนักุึกษรด้วยวรจรเกี่ยวกับกรณเณียนกรณคอนณรยวิชรนี้
1.4 ะณวจคอบผลคัมฤทมิ์ทรงกรณเณียนของนักุึกษรหลังเคณ็จคิ้นกรณเณียนกรณคอนณรยวิชรนี้
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 กลยศทมคปณตเมินกรณคอน มี 3 ณตยต ดังนี้
(1) ณตยตที่ 1 ก่อนดรเนินกรณคอน อรจรณยคทศกสนะ้องจัดทรณรยลตเอียดของณรยวิชร หณือ มสอ. 3 ที่
ณตบศกลยศทมคกรณคอนให้แล้วเคณ็จก่อนดรเนินกรณคอน อย่ร งน้อย 1 คัปดรหคแลตจัดปณตชศมอรจรณยคผู้คอน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเณียนณู้แลตเคนอแนตกรณดรเนินกรณะลอดแนวทั้งภรสเณียนแลตดรเนินกรณปณับปณศงให้คมบูณรค จรกนั้น
นรเคนอสรตกณณมกรณวิชรกรณสรตสณศุรคะณค เพื่อพิจรณรระณวจคอบ ให้สรแนตนรเพื่อปณับปณศงให้มีสวรมคมบูณรค
ก่อนนรไปดรเนินกรณคอนะ่อไป
(2) ณตยตที่ 2 ณตหว่รงดรเนินกรณคอน ให้นักุึกษรมีค่วนณ่วมในณรยลตเอียดของณรยวิชรหณือ มสอ.3
ก่อนคอน จรกนั้นดรเนินกรณคอนะรมมสอ.3 ที่มีกรณปณับปณศงแล้ว คังเกะพฤะิกณณมนักุึกษร ณตหว่รงดรเนินกรณ
คอนดรเนินกรณปณตชศมอรจรณยคผู้คอนอย่รงน้อยเดือนลต 1 สณั้งแลตณับฟังสวรมสิดเห็นจรกนักุึกษรที่จตะ้องมีกรณ
ปณับปณศงแก้ไข เพื่อให้เกิดสวรมคมบูณรคยิ่งขึ้น
(3) ณตยตที่ 3 หลังดรเนินกรณคอน ดรเนินกรณโดยกรณคอบถรมนักุึกษระลอดเวลรที่ได้ดรเนินกรณ
คอนที่ผ่รนมร คณศปผลจรกกรณคังเกะพฤะิกณณมนักุึกษระลอดเวลรที่ดรเนินกรณคอน ปณตชศมอรจรณยคผู้คอน เพื่อ
คณศปผลกรณดรเนินกรณคอนก่อนจัดทรณรยงรน มสอ.5 ะ่อไป
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นรข้อมูลจรกกรณปณตเมินโดยนักุึกษรแลตผู้ที่มีค่วนเกี่ยวข้องในข้อ 2 มรวิเสณรตหค คังเสณรตหคแลต
คณศปเป็นณรยงรน
3.2 ทบทวนกรณดรเนินกรณะรม มสอ.3 ที่ผ่รนมร
3.3 วิเสณรตหคสวรมพึงพอใจของนักุึกษระ่อกรณเณียนณรยวิชรนี้
3.4 วิเสณรตหคจรกผลคัมฤทมิ์ทรงกรณเณียนของนักุึกษร
3.5 ผู้คอนดรเนินกรณจัดทรณรยงรนผละรม แบบ มสอ.5
3.6 ดรเนินกรณปณตชศมสรรจรณยคผู้คอน แลตอรจรณยคปณตจรหลักคูะณ โดยนรผลคณศปกรณดรเนินกรณ ะั้งแะ่
ข้อ 3.1-3.5 ชี้แจงให้ที่ปณตชศมณับทณรบ เพื่อดรเนินกรณปณับปณศงกรณคอนณรยลตเอียดในภรสเณียนะ่อไปใน
กรณจัดทร มสอ.3
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 นรผลกรณคอบของนักุึกษรจรกณรยงรนผล มสอ.3 มรวิเสณรตหค
4.2 นรผลกรณวิเสณรตหคจรกข้อ 4.1 เคนอสรรจรณยคแลตสรตกณณมกรณผู้ณับผิดชอบหลักคูะณเพื่อพิจรณรร
4.3 จัดทรข้อคังเกะในค่วนที่เป็นปัญหรจรกผลคัมฤทมิ์ทรงกรณเณียนของนักุึกษรเพื่อแก้ปัญหรในสณั้ง
ะ่อไป
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
กรณดรเนินกรณทบทวนแลตวรงแผนปณับปณศงปณตคิทมิผลของณรยวิชร ดรเนินกรณ ดังนี้
5.1 อรจรณยคดรเนินกรณจัดทร มสอ.5 เพื่อณรยงรนผลกรณคอนะรมมสอ.3
5.2 นรผลกรณคอนจรกข้อ 1 ถึงข้อ 5 เคนอสรตกณณมกรณณรยวิชรชีพสณู พิจรณรรเพื่อณ่วมกันวรงแผน
ปณับปณศงปณตคิทมิผลของณรยวิชร
5.3 ทรแผนกรณปณับปณศงปณตคิทมิผลของณรยวิชรเพื่อเะณียมทรกรณคอนในภรสเณียนะ่อไป
หมวดอื่นๆ
1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(Integrating research process or innovation to teaching and learning process)
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน
(Integrating academic services to teaching and learning process)
-

