
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สรตสณศุรคะณค  
 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
          1102304  กรณจัดกรณเณียนณู้แลตกรณจัดกรณห้องเณียน ( Learning Management and Classroom 

                      Administration)  
2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิะ  

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
            เปิดคอนให้กับหลักคูะณสณศุรคะณบัรฑิะ    ครขรวิชร ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษร 
            เปิดคอนให้กับหลรยหลักคูะณ (กณรีที่เป็นณรยวิชรุึกษรท่ัวไป วิชรเลือกเคณี) 
     ประเภทของรายวิชา 
        หมวดวิชรุึกษรทั่วไป   
                        บังสับ                            เลือก 
        
             กลศ่มวิชร  
                        ภรษรแลตกรณคื่อครณ              มนศษยุรคะณค 
                        คังสมุรคะณค                        สริะุรคะณค วิทยรุรคะณคแลตเทสโนโลยี 
       หมวดวิชรเฉพรต  

    กลศ่มวิชร                       
             แกน            บังสับ   เลือก 

      เฉพรตด้รน  บังสับ   เลือก 
    พ้ืนฐรนวิชรชีพ  บังสับ    เลือก 
     ชีพ   บังสับ    เลือก 
     เอก   บังสับ    เลือก 
     โท    บังสับ    เลือก 
     อ่ืนๆ  (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 

ภรสกรณุึกษรที ่2 ปีกรณุึกษร 2558  ชั้นปีที่ 2  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite( (ถ้ามี(   

  ไม่มี 
   มี     ณรยวชิร ……………………………….… 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    ไม่มี 
    มี    ณรยวชิร…………………………………… 
 
8. สถานที่เรียน   

ห้อง 24-507 อรสรณคังสมุรคะณค  มหรวิทยรลัยณรชภัฏยตลร 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท รณรยวิชร    วันที่    เดือน     พ.ุ.   
   วันที่ปณับปณศงณรยลตเอียดของณรยวิชรสณั้งล่รคศด  วันที่ 22     2558 มันวรสม  
 
   หมวดที่  2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา (สณอบสลศมมระณฐรนผลกรณเณียนณู้ของณรยวิชร) 

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  1.3 ด รณงะนในคังสมพหศวันนมณณมแลตณ่วมคณ้รงคังสมปณองดองเพ่ือกรณอยู่ณ่วมกันอย่รงคันะิคศข 
 
               2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีสวรมณู้ สวรมเข้รใจเกี่ยวกับหลักกรณ แนวสิด ทฤษฎีแลตกรณปฏิบัะิ ในณรยวิชรชีพสณู 
ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษร 
 2.2 กรณแคดงออกถึงสวรมครมรณถในกรณบูณรรกรณวิชรชีพสณูะรมมระณฐรนที่สศณศคภรก รหนด  
ุรคะณคทรงภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษรกับุรคะณคอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 2.3 กรณแคดงออกถึงสวรมครมรณถในกรณบูณรรกรณวิชรชีพสณูะรมมระณฐรนที่สศณศคภรก รหนดกับ
วิชรเฉพรตด้รน 

2.4 ใช้สวรมณู้แลตทักษตในุรคะณคทรงภรษรอังกฤษเทสโนโลยีกรณุึกษรไปใช้ปณตยศกะคแก้ปัญหร
ในกรณปฏิบัะิงรนได ้

 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 แคดงออกถึงสวรมครมรณถในกรณสิดวิเสณรตหค คังเสณรตหค ปณตเมินส่ร ในกรณน รสวรมณู้ด้รน
วิชรชีพสณู ุรคะณคทรงภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษรไปใช้ในกรณปฏิบัะิงรนแลตกรณจัดกรณเณียนณู้เพ่ือ
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 แคดงออกซ่ึงสวรมครมรณถในกรณวิเสณรตหคข้อมูล คณศปสวรมสิดณวบยอด เกี่ยวกับุรคะณคด้รน
ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษร ข่รวครณที่เป็นะัวเลข ภรษรพูด ภรษรเขียน เพ่ือเข้รใจปัญหร แลตพันนร
ผู้เณียน 
  5.2 แคดงออกซึ่งสวรมครมรณถในกรณใช้เทสโนโลยีครณคนเทุในกรณจัดกรณเณียนณู้ แลตงรนที่
ณับผิดชอบ 
                   5.3 สวรมครมรณถในกรณคื่อครณ มีทักษตกรณใช้เทสโนโลยีครณคนเทุในกรณคืบส้นข้อมูลเพ่ือกรณ
แควงหรสวรมณู้ แลตกรณน รเคนอได้อย่รงเหมรตคม 
   
 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
 6.1 แคดงออกซึ่งสวรมครมรณถในกรณบูณรรกรณสวรมณู้ด้รนวิชรชีพสณูไปใช้ในกรณจัดกรณเณียนณู้ 
เพ่ือพันนรผู้เณียนให้ครมรณถเณียนณู้ได้เะ็มุักยภรพ 
 6.2 แคดงออกซึ่งสวรมครมรณถในกรณออกแบบกรณจัดกรณเณียนณู้ กรณใช้แหล่งเณียนณู้ที่
หลรกหลรย กรณวัดผล ปณตเมินผล แลตท รวิจัยในชั้นเณียนเพื่อแก้ปัญหรแลตพันนรผู้เณียน 
                   6.3 มีสวรมครมรณถในกรณจัดกรณเณียนณู้ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษรที่มีณูปแบบ
หลรกหลรย ทั้งณูปแบบที่เป็นทรงกรณ (Formal)  ณูปแบบกึ่งทรงกรณ (Non-formal) แลตณูปแบบไม่เป็นทรงกรณ 
(Informal)  อย่รงคณ้รงคณณสค 
 6.4 มีสวรมครมรณถในกรณจัดกรณเณียนณู้ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษร โดยใช้นวัะกณณมที่
เหมรตคมกับผู้เณียน   
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2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กณรีเปิดคอนเป็นสณั้งที่ 2 เป็นะ้นไปสวณน รข้อมูลจรกมสอ.5   
     หมวดที่ 6 แผนกรณปณับปณศง มรณตบศไว้ในข้อนี้)  
 เพ่ือพันนรกรณจัดกรณเณียนณู้ให้คอดสล้องกณอบมระณฐรนสศรวศนิณตดับอศดมุึกษรแลตมระณฐรนวิชรชีพ 
   

หมวดที่  3   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักกรณ แนวสิด แนวปฏิบัะิเกี่ยวกับกรณจัดท รแผนกรณเณียนณู้ กรณจัดกรณเณียนณู้แลตคิ่งแวดล้อมเพ่ือ
กรณเณียนณู้ ทฤษฎี แลตณูปแบบกรณจัดกรณเณียนณู้เพ่ือให้ผู้เณียนณู้จักสิดวิเสณรตหค สิดคณ้รงคณณสค แลตแก้ปัญหร 
กรณบูณรรกรณกรณเณียนณู้แบบเณียนณวม กรณจัดกรณชั้นเณียน กรณพันนรุูนยคกรณเณียนณู้ในคถรนุึกษร เพ่ือให้ผู้เณียน
ครมรณถจัดท รแผนกรณเณียนณู้ แลตน รไปคู่กรณปฏิบัะิให้เกิดผลจณิง คณ้รงบณณยรกรุกรณจัดกรณชั้นเณียนให้ผู้เณียน
เกิดกรณเณียนณู้ 

 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง / ภรสกรณุึกษร 30 ชั่วโมง / ภรสกรณุึกษร 75 ชั่วโมง / ภรสกรณุึกษร 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อรจรณยคปณตจ รวิชร จัดเวลรให้ส รปณึกษรแก่นักุึกษรเป็นณรยบศสสล ณรยกลศ่มะรมสวรมะ้องกรณ/คภรพ
ปัญหรอย่รงน้อย 1 ชั่วโมงะ่อคัปดรหค โดยแจ้งให้นักุึกษรทณรบะั้งแะ่วันแณกของกรณเณียน/กรณปฐมนิเทุณรยวิชร 

 

 

 

 

 

 



 5 

หมวดที่  4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1.1 ปฏิบัะิะนะรมจณณยรบณณรวิชรชีพ
ที่ก รหนดโดยองสคกณวิชรชีพ สือสศณศคภร
แลตปฏิบัะิะนะรมกณอบณตเบียบ 
ข้อบังสับของคถรบันแลตคังสม แลตมี 
วินัยในกรณเณียนะณงะ่อเวลร  ซื่อคัะยค
คศจณิะ ขยัน อดทน แลตคู้งรน 

1.2 พันนระนเองะรมแนวพณตณรชด รณิ
เุณษฐกิจพอเพียง 

1.3 ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
และร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

1.4 กรณแคดงออกถึงกรณเสรณพคิทมิ
แลตณับฟังสวรมสิดเห็นของผู้อ่ืน ณวมทั้ง
เสรณพในสศรส่รแลตุักดิ์ุณีของสวรม
เป็นมนศษยค 

1.5 กรณแคดงออกถึงกรณมีจิะอรครแลต
มีจิะค รนึกครมรณรต 

1.6 กรณแคดงออกถึงกรณยึดมั่นใน 
สศรมณณมแลตจณิยมณณมะรมกณอบ
วิชรชีพ 

1.บณณยรยพณ้อมยกะัวอย่รง
กณรีุึกษรเกี่ยวกับปณตเด็นทรง
จณิยมณณมที่เกี่ยวข้องกับกรณจัดกรณ
เณียนณู้ อภิปณรยกลศ่ม คณศปองสคสวรมณู้ 
แลตน รเคนอผลกรณุึกษร 

1. ปณตเมินพฤะิกณณมกรณเณียน
กรณท รงรนกลศ่ม แลตกรณค่งงรนที่
ได้ณับมอบหมรยแลตะณงเวลร 

2. ปณตเมินผลกรณวิเสณรตหค
กณรีุึกษร แลตกรณน รเคนอ
ณรยงรนที่มอบหมรย 
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2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

2.1 มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ ในรายวิชาชีพครู 

2.2 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานที่คุรุสภาก าหนดศาสตร์ทาง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

2.3 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานที่คุรุสภาก าหนดกับวิชา
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 

1. บณณยรย อภิปณรย กณตบวนกรณ
กลศ่ม กรณน รเคนอณรยงรน          
ฝึกปฏิบัะิกรณออกแบบกรณคอน 
ครมิะกรณคอน ฝึกปฏิบัะิกรณจัด
ปณตคบกรณรคกรณเณียนณู้โดยเน้น
ผู้เณียนเป็นค รสัญ 

1. ปณตเมินจรกกรณคังเกะ
พฤะิกณณม ะณวจแบบฝึกหัด 
ปณตเมินกรณน รเคนอณรยงรน 
กรณะณวจผลงรน กรณทดคอบ
กลรงภรส แลตปลรยภรส 

 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3.1 แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่า ในการน าความรู้ด้านวิชาชีพครู 
ศาสตร์ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ

1. ุึกษรส้นสว้รด้วยะนเอง อภิปณรย
กลศ่ม น รเคนอผลกรณุึกษรส้นสว้ร 
ฝึกปฏิบัะิกรณออกแบบกรณคอน แลต
กรณจัดปณตคบกรณรคกรณเณียนณู้ 

1. ปณตเมินจรกกรณคังเกะ
พฤะิกณณม ปณตเมินกรณน รเคนอ
ณรยงรน คอบกลรงภรสแลต
ปลรยภรส โดยเน้นข้อคอบที่มี
กรณวิเสณรตหคแนวสิดในกรณน ร
สวรมณู้ด้รนวิชรชีพสณูไปใช้ในกรณ
ปฏิบัะิงรน 
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พัฒนาผู้เรียน 
3.3 น รสวรมณู้เกี่ยวกับแนวสิด ทฤษฎี
แลตหลักกรณที่เก่ียวข้องในุรคะณคทรง
ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษร
ไปใช้ในกรณจัดกรณเณียนณู้  แก้ปัญหร  
กรณพันนรผู้เณียน แลตกรณวิจัยะ่อยอด
องสคสวรมณู้ 

3.4 มีสวรมเป็นผู้น รในกรณปฏิบัะิงรน
อย่รงมีวิคัยทัุนคในกรณพันนรกรณคอน
ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษร 

3.5 สวรมครมรณถในกรณวิจัยะ่อยอด
องสคสวรมณู้ด้รนสณูภรษรอังกฤษแลต
เทสโนโลยีกรณุึกษรเพ่ือะอบคนอง
สวรมะ้องกรณของท้องถิ่นแลตคังสม 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4.1 แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์
ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน 
ผู้ร่วมงานและชุมชน 
4.2  เปิดโอกาสให้ผู้เรียน  ผู้ร่วมงาน 

ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ 
4.3 เอรใจใค่ในกรณณับฟัง มีสวรมไวใน
กรณณับณู้สวรมณู้คึกของผู้อ่ืน           
4.4 พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที ่                                  
4.5  มีสวรมณับผิดชอบกรณพันนรกรณ
เณียนณู้ในุรคะณคทรงภรษรอังกฤษแลต
เทสโนโลยีกรณุึกษรอย่รงะ่อเนื่อง 

1. กรณจัดกรณเณียนกรณคอนแบบ
ณ่วมมือ อภิปณรยกลศ่ม กรณจัด
กิจกณณมกลศ่มในกรณุึกษรแหล่ง
เณียนณู้ะ่รงๆ ในชศมชน กรณน รเคนอ
ณรยงรน 

1. คังเกะพฤะิกณณมกรณท รงรน
เป็นกลศ่ม แลตณรยงรนกรณุึกษร
ด้วยะนเอง 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
5.1 แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปความคิด
รวบยอด เกี่ ยวกับศาสตร์ด้ าน
ภาษา อั งกฤษและ เทค โน โลยี
การศึกษา ข่าวสารที่เป็นตัวเลข 
ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อเข้าใจ
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
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

5.4 อ่รน เขียน แลตเข้รใจข้อสวรม
บทสวรม แลตข้อมูลข่รวครณทรง
ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณุึกษร
ได้ 

1. กรณมอบหมรยงรนใหุ้ึกษร
ส้นสว้รด้วยะนเองจรกเวบไซะค คื่อ
กรณคอนในลักษรตะ่รง ๆ แลตท ร
ณรยงรน แลตน รเคนอโดยใช้ณูปแบบ
แลตเทสโนโลยีที่เหมรตคม 

1.ปณตเมินกรณจัดท รณรยงรนแลต
กรณน รเคนอด้วยคื่อเทสโนโลยี 

 
6. ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
6.1 แสดงออกซึ่งความสามารถใน 
การบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพ
ครูไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้
เต็มศักยภาพ 
6.2  แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
การวัดผล ประเมินผล และท าวิจัย
ในชั้ น เรี ยน เพื่ อแก้ปัญหาและ

1. กรณบณณยรย อภิปณรยกลศ่ม ฝึก
ปฏิบัะิกรณออกแบบกรณจัดกรณ
เณียนณู้ ฝึกปฏิบัะิกรณจัด
ปณตคบกรณรคกรณเณียนณู้ แลตครมิะ
กรณคอน 

1. กรณปณตเมินะรมคภรพจณิง  
2. กรณปณตเมินแผนกรณจัดกรณ
เณียนณู้แลตคื่อกรณเณียนณู้ 
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พัฒนาผู้เรียน 
6.3 มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย 
ทั้ ง รู ป แ บ บ ที่ เ ป็ น ท า ง ก า ร 
(Formal(   รูปแบบกึ่ งทางการ 
(Non-formal(  และรูปแบบไ ม่
เป็นทางการ ( Informal(  อย่าง
สร้างสรรค์ 
6.4 มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษา  โดยใช้น วัตกรรมที่
เหมาะสมกับผู้เรียน   
6.5 บูณรรกรณสวรมณู้ในุรคะณค
ภรษรอังกฤษแลตเทสโนโลยีกรณ 
ุึกษรในกรณจัดกรณเณียนกรณคอน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
 

ส่ือการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

- 

 

 

ปฐมนิเทุแนวกรณจัดกรณเณียนณู้ 
แลตกรณวัดผล/ปณตเมินผล 

4 

 

- ปฐมนิเทุ แนตน รณรยวิชร 
- ก รหนดข้อะกลงเบื้องะ้นใน
กรณเณียน 
- ก รหนดแผนกรณเณียน
กิจกณณมกรณเณียนกรณคอน
แลตกรณวัดผลปณตเมินผล 
- มอบหมรยงรนะลอดภรส
เณียน 

- มสอ.3  อ.คมฤดี  ปรลตวัล 

1-2 สวรมณู้เบื้องะ้นเกี่ยวกับกรณจัดกรณ
เณียนณู้ 

8 - ทบทวนกณอบมระณฐรน
หลักคูะณณตดับอศดมุึกษรทั้ง 
6 ด้รน 
- นักุึกษรท รแบบทดคอบ
ก่อนเณียน 
-นักุึกษรุึกษรเอกครณ
ปณตกอบกรณคอน 
-ผู้คอนน รอภิปณรยเพื่อให้ได้
ข้อคณศปในปณตเด็นทีุ่ึกษร 

-แบบทดคอบ
ก่อนเณียน 
- เอกครณ
ปณตกอบกรณ
คอน 
-คื่อ power 
point  

อ.คมฤดี  ปรลตวัล 

3-4 ทฤษฎีแลตณูปแบบกรณจัดกรณ
เณียนณู้ที่ค่งเคณิมกรณสิดวิเสณรตหค 
สิดคณ้รงคณณสคแลตแก้ปัญหร 

8 - นักุึกษรุึกษรด้วยะนเอง
แลตน รเคนอณรยกลศ่ม เณื่อง 
ณูปแบบกรณจัดกรณเณียนณู้แบบ
ะ่รง ๆ  
- ผู้คอนอภิปณรยคณศป 
-เปิดโอกรคให้นักุึกษร
ซักถรม 

-เอกครณะ รณร 
-internet 

อ.คมฤดี  ปรลตวัล 

5-6 กรณบูณรรกรณกรณเณียนณู้แบบเณียน
ณวม 

8 - จัดกิจกณณมกรณเณียนณู้แบบ
ณ่วมมือเทสนิสปณิุนร

- เอกครณกรณ
คอน 

อ.คมฤดี  ปรลตวัล 
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สวรมสิดเพ่ือุึกษรกรณจัดกรณ
เณียนณู้แบบเณียนณวม           
- ผู้คอนน รอภิปณรยเพื่อให้ได้
ข้อคณศปเณื่องกรณบูณรรกรณ
กรณเณียนณู้แบบเณียนณวม                     
- เปิดโอกรคให้ผู้เณียนซักถรม
แคดงสวรมสิดเห็นในปณตเด็น
ทีุ่ึกษร                                 

- เทสนิสกรณ
จัดกรณเณียนณู้
แบบณ่วมมือ 

7 กรณจัดกรณชั้นเณียน 4 -ุึกษรใบสวรมณู้เณื่องกรณ
พันนรุูนยคกรณเณียนใน
คถรนุึกษรแลตแบ่งกลศ่มท ร
ใบงรน                                      

- นักุึกษรน รเคนอผลงรน                 
-ผู้คอนคณศปครณตกรณุึกษร
แลตเปิดโอกรคให้ซักถรม 

-ใบสวรมณู้ 
- ใบงรน 

อ.คมฤดี  ปรลตวัล 

8 คอบกลรงภรส 4 -ทดคอบกลรงภรส -แบบทดคอบ อ.คมฤดี  ปรลตวัล 

9  คิ่งแวดล้อมเพ่ือกรณเณียนณู้ 4 -จัดกิจกณณมกรณเณียนณู้แบบ
ณ่วมมือเทสนิส Think Pair 
Share                           - 
น รเคนอผลกรณุึกษร โดย
คณศปเป็นแผนผังสวรมสิด               
-ผู้คอนคณศปครณตค รสัญแลต
เปิดโอกรคให้อภิปณรยซักถรม 

เทสนิสกรณ
จัดกรณเณียนณู้
แบบณ่วมมือ 

อ.คมฤดี  ปรลตวัล 

10 กรณพันนรุูนยคกรณเณียนใน
คถรนุึกษร 

4 -นักุึกษรุึกษรใบสวรมณู้ 
เณื่อง กรณพันนรุูนยคกรณเณียน
ในคถรนุึกษรแลตแบ่งกลศ่ม
ท รใบงรน                        
-นักุึกษรเคนอผลงรน                 
-ผู้คอนคณศปครณตกรณุึกษร 
แลตเปิดโอกรคให้นักุึกษร
อภิปณรยซักถรม 

-ใบสวรมณู้ 
- ใบงรน 

อ.คมฤดี  ปรลตวัล 
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11-12 กรณจัดท รแผนกรณเณียนณู้ 8 -ุึกษรเอกครณะ รณร เณื่อง 
กรณจัดท รแผนกรณเณียนณู้                  
-ผู้คอนน รอภิปณรยเพื่อให้ได้
ข้อคณศปในปณตเด็นทีุ่ึกษร     
-ฝึกปฏิบัะิกรณจัดท รแผนกรณ
เณียนณู้                            
-น รเคนอแผนกรณจัดกรณ
เณียนณู้เพื่อปณับปณศงแก้ไขให้
คมบูณรค 

-เอกครณะ รณร 
-ะัวอย่รง
แผนกรณ
จัดกรณเณียนณู้ 

อ.คมฤดี  ปรลตวัล 

13-15 กรณฝึกปฏิบัะิกรณออกแบบแลต
จัดกรณเณียนณู้แะ่ลตณตดับกรณุึกษร 

12 -นักุึกษรฝึกปฏิบัะิกรณ
ออกแบบกรณจัดกรณเณียนณู้แะ่
ลตณตดับกรณุึกษร             
-นักุึกษรฝึกปฏิบัะิกรณ
จัดกรณเณียนณู้ 

-video กรณ
คอน 
-ะัวอย่รง
แผนกรณคอน
แะ่ลตณตดับ
กรณุึกษร 

อ.คมฤดี  ปรลตวัล 

16 คอบปลรยภรส 2 -ทดคอบปลรยภรส แบบทดคอบ  

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 
1.1,   4.1 
4.2,4.3 

-คังเกะพฤะิกณณมกรณเข้รชั้นเณียน แลต
กรณมีค่วนณ่วมในกรณท รกิจกณณม  

-กรณค่งงรนที่ได้ณับมอบหมรย  

-กรณปฏิบัะิะรมกฎณตเบียบแลตข้อบังสับ
ะ่รง ๆ 

ะลอดภรสกรณุึกษร 

 

10 % 

3.1, 3.2, 5.1, 
5.2, 5.3,6.1,6.2 
6.3,6.4 

-ะณวจผลงรนแลตกรณน รเคนอของ
นักุึกษรท้ังณรยบศสสลแลตณรยกลศ่ม 
-ปณตเมินกรณปฏิบัะิกรณคอน 

ะลอดภรสกรณุึกษร 

 

30% 
 

20% 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ทดคอบกลรงภรส 

ทดคอบปลรยภรส 
8 แลต 16                    20% 

             20% 
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หมวดที่  6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  ต าราและเอกสารหลัก  
 เอกครณปณตกอบกรณคอน ณรยวิชร 1102304 กรณจัดกรณเณียนณู้แลตกรณจัดกรณห้องเณียน 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 

กณตทณวงุึกษรมิกรณ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กณศงเทพฯ: 

โณงพิมพคชศมนศมคหกณรคกรณเกษะณแห่งปณตเทุไทย.  

กณตทณวงุึกษรมิกรณ. (2552). ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 8กลุ่มสาระการเรียนรู้. กณศงเทพฯ: 
โณงพิมพคชศมนศมคหกณรคกรณเกษะณแห่งปณตเทุไทย. 

ชนรมิป  พณกศล. (2551). การออกแบบการสอน การบูรณาการ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการ 
เขียน. กณศงเทพฯ: จศฬรลงกณรคมหรวิทยรลัย. 

ชวลิะ  ชูก รแพง. (2550). การประเมินการเรียนรู้. กณศงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเสชั่น. 
ชัยวันนค  คศทมิณัะนค.(2558). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. พิมพคสณั้งที่ 6   

กณศงเทพฯ: จศฬรลงกณรคมหรวิทยรลัย.  
ชรญชัย  ยมดิษฐค. (2548). เทคนิคและวิธีการสอนร่วมสมัย. กณศงเทพฯ: หลักพิมพค. 
ทิพยควิมล  วังแก้วหิณัญ. (2551). การจัดกระบวนการเรียนรู้. คงขลร: เทมกรณพิมพค. 
ทิุนร  แขมมรี. (2558). ศาสตร์การสอน. กณศงเทพฯ: จศฬรลงกณรคมหรวิทยรลัย. 
_________. (2551). ลีลาการเรียนรู้ – ลีลาการสอน. กณศงเทพฯ: จศฬรลงกณรคมหรวิทยรลัย. 

  พิมพันมค  เดชตสศปะค. (2544). การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : แนวคิด วิธี และเทคนิค 
การสอน. กณศงเทพฯ: เดอตมรคเะอณคกณศ๊ป แมเนจเม้นทค. 

พิมพันมค  เดชตสศปะคแลตพเยรวค  ยินดีคศข. (2551). ทักษะ 5C เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการ   
จัดการเรียนการสอน. กณศงเทพฯ: จศฬรลงกณรคมหรวิทยรลัย. 

คศวิทยค  มูลส รแลตสรต. (2549). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด. กณศงเทพฯ: อี เส บศ๊สคค. 
อรภณรค  ใจเที่ยง. (2546). หลักการสอน. กณศงเทพฯ : โอ เอค พณิ้นะิ้งเฮ้รคค. 
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 ให้นักุึกษรปณตเมินกรณจัดกรณเณียนณู้ของอรจรณยคจรกเว็บไซดคมหรวิทยรลัยณรชภัฏยตลร 
1.2 ให้นักุึกษระอบแบบคอบถรมสวรมพึงพอใจเกี่ยวกับกรณเณียนในณรยวิชรนี้ 
1.3 คัมภรษรคนักุึกษรด้วยวรจรเกี่ยวกับกรณเณียนกรณคอนณรยวิชรนี้ 
1.4 ะณวจคอบผลคัมฤทมิ์ทรงกรณเณียนของนักุึกษรหลังเคณ็จคิ้นกรณเณียนกรณคอนณรยวิชรนี้ 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 กลยศทมคปณตเมินกรณคอน มี 3 ณตยต ดังนี้ 

(1) ณตยตที่ 1 ก่อนด รเนินกรณคอน อรจรณยคทศกสนะ้องจัดท รณรยลตเอียดของณรยวิชร หณือ มสอ. 3 ที่
ณตบศกลยศทมคกรณคอนให้แล้วเคณ็จก่อนด รเนินกรณคอน อย่รงน้อย  1 คัปดรหคแลตจัดปณตชศมอรจรณยคผู้คอน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเณียนณู้แลตเคนอแนตกรณด รเนินกรณะลอดแนวทั้งภรสเณียนแลตด รเนินกรณปณับปณศงให้คมบูณรค จรกนั้น
น รเคนอสรตกณณมกรณวิชรกรณสรตสณศุรคะณค เพื่อพิจรณรระณวจคอบ ให้ส รแนตน รเพื่อปณับปณศงให้มีสวรมคมบูณรค
ก่อนน รไปด รเนินกรณคอนะ่อไป 

(2) ณตยตที่ 2 ณตหว่รงด รเนินกรณคอน ให้นักุึกษรมีค่วนณ่วมในณรยลตเอียดของณรยวิชรหณือ มสอ.3 
ก่อนคอน จรกนั้นด รเนินกรณคอนะรมมสอ.3 ที่มีกรณปณับปณศงแล้ว คังเกะพฤะิกณณมนักุึกษร ณตหว่รงด รเนินกรณ
คอนด รเนินกรณปณตชศมอรจรณยคผู้คอนอย่รงน้อยเดือนลต 1 สณั้งแลตณับฟังสวรมสิดเห็นจรกนักุึกษรที่จตะ้องมีกรณ
ปณับปณศงแก้ไข เพ่ือให้เกิดสวรมคมบูณรคยิ่งขึ้น 

(3) ณตยตที่ 3 หลังด รเนินกรณคอน ด รเนินกรณโดยกรณคอบถรมนักุึกษระลอดเวลรที่ได้ด รเนินกรณ
คอนที่ผ่รนมร คณศปผลจรกกรณคังเกะพฤะิกณณมนักุึกษระลอดเวลรที่ด รเนินกรณคอน ปณตชศมอรจรณยคผู้คอน เพ่ือ
คณศปผลกรณด รเนินกรณคอนก่อนจัดท รณรยงรน มสอ.5 ะ่อไป 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 

3.1 น รข้อมูลจรกกรณปณตเมินโดยนักุึกษรแลตผู้ที่มีค่วนเกี่ยวข้องในข้อ 2 มรวิเสณรตหค คังเสณรตหคแลต
คณศปเป็นณรยงรน 
3.2 ทบทวนกรณด รเนินกรณะรม มสอ.3 ที่ผ่รนมร 
3.3 วิเสณรตหคสวรมพึงพอใจของนักุึกษระ่อกรณเณียนณรยวิชรนี้ 
3.4 วิเสณรตหคจรกผลคัมฤทมิ์ทรงกรณเณียนของนักุึกษร 
3.5 ผู้คอนด รเนินกรณจัดท รณรยงรนผละรม แบบ มสอ.5 
3.6 ด รเนินกรณปณตชศมสรรจรณยคผู้คอน แลตอรจรณยคปณตจ รหลักคูะณ โดยน รผลคณศปกรณด รเนินกรณ ะั้งแะ่
ข้อ  3.1-3.5 ชี้แจงให้ที่ปณตชศมณับทณรบ เพื่อด รเนินกรณปณับปณศงกรณคอนณรยลตเอียดในภรสเณียนะ่อไปใน
กรณจัดท ร มสอ.3 
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 น รผลกรณคอบของนักุึกษรจรกณรยงรนผล มสอ.3 มรวิเสณรตหค 
4.2 น รผลกรณวิเสณรตหคจรกข้อ 4.1 เคนอสรรจรณยคแลตสรตกณณมกรณผู้ณับผิดชอบหลักคูะณเพ่ือพิจรณรร 
4.3 จัดท รข้อคังเกะในค่วนที่เป็นปัญหรจรกผลคัมฤทมิ์ทรงกรณเณียนของนักุึกษรเพ่ือแก้ปัญหรในสณั้ง
ะ่อไป 

5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
กรณด รเนินกรณทบทวนแลตวรงแผนปณับปณศงปณตคิทมิผลของณรยวิชร ด รเนินกรณ ดังนี้ 

 5.1 อรจรณยคด รเนินกรณจัดท ร มสอ.5 เพ่ือณรยงรนผลกรณคอนะรมมสอ.3 
 5.2 น รผลกรณคอนจรกข้อ 1 ถึงข้อ 5 เคนอสรตกณณมกรณณรยวิชรชีพสณู พิจรณรรเพ่ือณ่วมกันวรงแผน
ปณับปณศงปณตคิทมิผลของณรยวิชร 

  5.3 ท รแผนกรณปณับปณศงปณตคิทมิผลของณรยวิชรเพ่ือเะณียมท รกรณคอนในภรสเณียนะ่อไป 
 

หมวดอื่นๆ  
 

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


