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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ

์รตสาศุรค หลักศูุร์รตสาศุรบัณฑิุ ศาขาหลักศูุรและการศอน
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัศวิชา
1102304
ชื่อรายวิชา
การจัดการเรียนรู้ (Learning Manangement)
2. จานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
⁄ เปิดศอนให้กับหลักศูุรปริญญาุรี (5ปี) ศาขาวิชาภาษาไทย ,์ณิุสาศุรค ,วิทยาสาศุรค ,
ศัง์มสึกษา, ภาษาอังกฤษ (หลักศูุรปรับปรตง พ.ส. 2554)
เปิดศอนให้กับหลายหลักศูุร (กรณีที่เป็นรายวิชาสึกษาทั่วไป วิชาเลือกเศรี)
ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาสึกษาทั่วไป
 บัง์ับ

 เลือก

กลต่มวิชา
 ภาษาและการศื่อศาร
 มนตษยสาศุรค
 ศัง์มสาศุรค
 ์ณิุสาศุรค วิทยาสาศุรคและเท์โนโลยี
⁄ หมวดวิชาเฉพาะ
กลต่มวิชา
 แกน
 บัง์ับ
 เลือก
 เฉพาะด้าน
บัง์ับ
 เลือก
 พื้นฐานวิชาชีพ  บัง์ับ
 เลือก
 ชีพ
 บัง์ับ
 เลือก
 เอก
 บัง์ับ
 เลือก
 โท
 บัง์ับ
 เลือก
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 อื่นๆ (ระบต) …………………..………………
หมวดวิชาเลือกเศรี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารยคผู้รับผิดชอบรายวิชา
1.อาจารยคศมฤดี ปาละวัล
2.อาจารยคชูจิุุค เหล่าเจริญศตข
อาจารยคผู้ศอน

1 อาจารยคชูจิุุค เหล่าเจริญศตข
2. อาจารยคศมฤดี ปาละวัล
3. อาจารยคอตชตพร บถพิบูรณค

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน
ภา์การสึกษาที่ 2/2558 ชั้นปีที่ ......3........
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite( (ถ้ามี(
 ไม่มี
 มี รายวิชา การพัฒนาหลักศูุร
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites( (ถ้ามี(
 ไม่มี
 มี รายวิชา……………………………………
8. สถานที่เรียน
ห้อง 20-601, 20 - 602 ,24 -402 ,24-403 ,24-510 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
 วันที่จัดทารายวิชา วันที่ ........... เดือน ....................................... พ.ส. ..............
 วันที่ปรับปรตงรายละเอียดของรายวิชา์รั้งล่าศตด วันที่ 18 มันวา์ม พ.ส.2558

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1(.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ปฏิบัุิุนุามจรรยาบรรณวิชาชีพ์รูที่กาหนดโดยอง์คกรวิชาชีพ์รู ์ือ ์ตรตศภา
1.2 พัฒนาุนเองุามแนวพระราชดาริเสรษฐกิจพอเพียง
1.3 ดารงุนในศัง์มพหตวัฒนมรรมและร่วมศร้างศัง์มปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างศันุิศตข
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2(. ด้านความรู้
2.1 มี์วามรู้์วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนว์ิด ทฤษฎี และการปฏิบัุิในรายวิชาชีพ์รู
2.2 แศดงออกถึง์วามศามารถในการบูรณาการวิชาชีพ์รูุามมาุรฐานที่์ตรตศภากาหนด
2.3 แศดงออกถึง์วามศามารถในการบูรณาการวิชาชีพ์รูุามมาุรฐานที่์ตรตศภากาหนดกับวิชาเฉพาะ
3(. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 แศดงออกถึง์วามศามารถในการ์ิดวิเ์ราะหค ศังเ์ราะหค ประเมิน์่า ในการนา์วามรู้ด้านวิชาชีพ
์รูไปใช้ในการปฏิบัุิงานได้อย่างมีประศิทมิภาพ
3.2 แศดงออกถึง์วามศามารถในการ์ิดริเริ่มศร้างศรร์ค และพัฒนานวัุกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
4(. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 แศดงออกถึงการมี์วามศัมพันมคที่ดี และมี์วามรับผิดชอบุ่อผู้เรียน ผู้ร่วมงานและชตมชน
4.2 เปิดโอกาศให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปก์รอง และชตมชน มีศ่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
5(.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใข้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 แศดงออกซึ่ง์วามศามารถในการวิเ์ราะหคข้อมูล ข่าวศารที่เป็นุัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อ
เข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรียน
5.2 แศดงออกซึ่ง์วามศามารถในการใช้เท์โนโลยีศารศนเทสในการจัดการเรียนรู้และงานที่รับผิดชอบ
6(.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 แศดงออกซึ่ง์วามศามารถในการบูรณาการ์วามรู้ด้านวิชาชีพ์รูไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เุ็มสักยภาพ
6.2 แศดงออกซึ่ง์วามศามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การ
วัดผล ประเมินผล และทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไปควรนำข้อมูลจำกมคอ.5
หมวดที่ 6 แผนกำรปรับปรุง มำระบุไว้ในข้อนี้)
2.1 เพื่อให้นักสึกษาได้รับประศบการณคการณคุรงุามศาขาวิชาที่ศังกัดจากวิทยากรภายนอก และจาก
การสึกษาเรียนรู้ในศถานศถานสึกษาเป็น์รั้ง์ราวร่วมกับฝ่ายฝึกประศบการณควิชาชีพ์รู
2.2 การบูรณาการกับโ์รงการบริการวิชาการ
-
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์และฝึ กปฏิบตั เิ กี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้และการสอน รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้และการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน การออกแบบและจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ การบูรณาการเนื ้อหาใน
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ การบูรณาการการเรี ยนรู้แบบเรี ยนรวม เทคนิคและวิทยาการการจัดการเรี ยนรู้ การ
ใช้ และการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมในการเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนรู้แบบยึดผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
ภาคทฤษฎี

ภาคปฏิบัติ

30……ชั่วโมง/ภา์
การสึกษา

30…ชั่วโมง/ภา์
การสึกษา

ศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง/ภา์
การสึกษา

กิจกรรมเพิ่มเติม
…15…ชั่วโมง/ภา์
การสึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
………1…… ชั่วโมง/ศัปดาหค (โดยกาหนดไว้ในประมวลผลการศอน และแจ้งให้นักสึกษาทราบในชั่วโมงแรก
ของการศอน)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูที่กาหนดโดยองค์กร
วิชาชีพคือ คุรุสภา
2. พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
3. ดารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม
และร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผล

1. อาจารยคผู้ศอนมีวัฒนมรรม
อง์คกรุามจรรยาบรรณวิชาชีพ์รู
เพื่อปลูกฝังให้นักสึกษามี์วามรู้
์วามเข้าใจและปฏิบัุิไดุ้าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ์รู
2. อาจารยคผู้ศอนศอดแทรกเรื่อง
์ตณมรรม จริยมรรมุาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ์รู แนว
พระราชดาริเสรษฐกิจพอเพียง
การอยู่ร่วมกันในศัง์มพหต
วัฒนมรรม เน้นสรัทมาุ่อวิชาชีพ
ุั้งใจถ่ายทอดวิชาการ ศ่งเศริม
การเรียนรู้และทาุนเป็น
แบบอย่างที่ดี

1. มีการประเมินระหว่างเรียน โดย
ผู้เรียนประเมินุนเอง ผู้ศอน
ประเมินและใช้วิมีการที่หลากหลาย
ได้แก่ การศังเกุ ศัมภาษณค การ
ศนทนากลต่ม แบบประเมินุนเอง
2. ประเมินจากการปฏิบัุิุาม
ข้อกาหนดด้าน์ตณมรรมจริมรรม
ุลอดภา์เรียน

2. ความรู้
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
การปฏิบัติในรายวิชาชีพครู
2. แสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานที่คุรุสภากาหนด
3. แสดงออกถึงความสามารถใน

กลยุทธ์การสอน
1. ใช้วิมีศอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศา์ัญ
โดยใช้เท์นิ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ
การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการกลต่ม
กรณีสึกษา โดยมีกิจกรรมุ่าง ๆ
เช่น การฝึกทักษะการศอน การฝึก
ปฏิบัุิการศอน บรรยาย อมิบาย
อภิปราย สึกษา์้น์ว้า ทางาน

กลยุทธ์การประเมินผล
1 ทดศอบ
2. ุรวจผลงาน
3. การนาเศนอรายงาน
4. การปฏิบัุิการศอน
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การบูรณาการวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานที่คุรุสภากาหนดกับวิชา
เฉพาะ

3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1. แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า ในการนาความรู้ด้าน
วิชาชีพครูไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
พัฒนานวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

กลต่ม งานเดี่ยว การนาเศนอ
รายงาน
2. การเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ในและนอกห้องเรียน การรับรู้
ข่าวศารจากศื่อเท์โนโลยี การ
เรียนรู้ด้วยุนเอง
3. การเรียนรู้จากศถานการณคจริง
จากวิทยากรภายนอก และการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย

กลยุทธ์การสอน
1.การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ์ิด
เพื่อศ่งเศริมการ์ิดวิเ์ราะหค ์ิด
ศังเ์ราะหค ์ิดประเมิน์่า และ์ิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กิจกรรม
ที่หลากหลาย
2.การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย
เช่นการสึกษา์้น์ว้าข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรูุ้่าง ๆ การใช้ศื่อ
เท์โนโลยี
3.การเรียนรู้จากการการฝึกปฏิบัุิ
การฝึกทักษะ การศังเกุการศอน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดี 1.กลยตทมคการศอนที่เน้นการ
และมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน
ปฏิศัมพันมคระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้ร่วมงานและชุมชน
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้ศอน และ
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน
ผู้เรียนกับศัง์ม
ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมใน 2. จัดกิจกรรมการเรียนการศอน
การจัดการเรียนรู้
ที่ใช้กระบวนการกลต่ม

กลยุทธ์การประเมินผล
1.นักสึกษาประเมินุนเอง เช่น
การศังเกุ การุั้ง์าถาม การ
ศืบ์้น การ์ิดวิเ์ราะหค การ
ศังเ์ราะหคและการศะท้อนศื่อ
์วาม์ิด
2.อาจารยคประเมินจากกระบวนการ
ทางานของนักสึกษา กระบวนการ
์ิด การศื่อ์วาม์ิด ์วามเข้าใจ
์วาม์ิดศร้างศรร์คผลงาน

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ประเมินจากพฤุิกรรมการ
แศดงออกของนักสึกษาในการ
นาเศนอรายงานกลต่มในชั้นเรียน
2. ศังเกุพฤุิกรรมที่แศดงออกใน
การปฏิบัุิกิจกรรมุ่าง ๆ
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3. จัดกิจกรรมการเรียนการศอน
ที่เน้นการปฏิบัุิจริง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
1. แสดงออกซึ่งความสามารถใน 1. จัดกิจกรรมการเรียนการศอนโดย 1. ประเมินกิจกรรมโดยการศังเกุ
การวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ก ารใช้ ภ าษาเพื่ อ การ ประเมินทักษะการพูด การเขียน
ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน
ศื่อศารระดับบต์์ล กลต่ม์น
การใช้เท์โนโลยีศารศนเทส
เพื่อเข้าใจปัญหา และพัฒนา
2. ใช้เท์โนโลยีศ ารศนเทสในการ 2. ใช้แบบทดศอบที่ศอด์ล้องกับ
ผู้เรียน
แลกเปลี่ยนข้อมูล วิ เ ์ ร า ะ หค วัุถตประศง์คการเรียนรู้
2. แสดงออกซึ่งความสามารถใน ศถ า นก า ร ณค แ ล ะ น า เ ศ นอ ก า ร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ แก้ปัญหาที่เหมาะศม
จัดการเรียนรู้และงานที่รับผิดชอบ 3.ประยตกุคใช้เท์โนโลยีศารศนเทส
ในหลากหลายศถานการณค

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผล

1. แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพ
ครูไปใช้ในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
2. แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
การวัดผล ประเมินผล และทา
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน

1. จัดกิจกรรมการเรียนการศอน
แบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัุิใน
ห้องเรียน
2. การเรียนรู้จากกรณีุัวอย่าง
จากศื่อเท์โนโลยี จากผู้มี
ประศบการณค การทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ การผลิุศื่อ การ
ทดลองศอน การประเมินผู้เรียน
3.การเรียนรู้จากุ้นแบบในศื่อและ
ในศถานการณคจริง

1.ประเมินจากการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ ศื่อการเรียนรู้ที่ศอด
รับกับหลักศูุรและบูรณาการไปศู่
สาศุรคอื่น ๆ
2.ศังเกุการทดลองศอนในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/

สือ่ การเรียน
การสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

ปฐมนิเทสแนวการจัดการเรียนรู้
และการวัดผลประเมินผล

4

- ปฐมนิเทส แนะนา
รายวิชา
- กาหนดข้อุกลง
เบื้องุ้นในการเรียน
- กาหนดแผนการเรียน
กิจกรรมการเรียนการ
วัดผลประเมินผล
- มอบหมายงานุลอด
ภา์เรียน

หน่วยที่ 1 ทฤษฎีการเรียนรู้และ
การศอน

8

-ม์อ.2
-แบบทดศอบ
- ทบทวนกรอบมาุรฐาน ก่อนเรียน
หลักศูุรระดับอตดมสึกษา -เอกศาร
ทั้ง 6 ด้าน
ประกอบการศอน
- นักสึกษาทาแบบทดศอบ
ก่อนเรียน
- นักสึกษาสึกษาเอกศาร
ประกอบการศอน
- ผู้ศอนนาอภิปรายเพื่อให้
ได้ข้อศรตปในประเด็นที่
สึกษา

2-3

- ์วามรู้เบื้องุ้นเกี่ยวกับ
การเรียนการศอนและการ
จัดการเรียนรู้

- ระบบการศอน
- การจัดการเรียนรูุ้าม
หลักศูุรแกนกลางการสึกษาขั้น
พื้นฐาน 51

-แนวการศอน

ผู้สอน
์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน

์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน
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4

5-6

7

8

หน่วยที่ 2 การจัดการเรียนรู้
แบบยึดผู้เรียนเป็นศา์ัญ
- ์วามหมาย
- หลักการแนว์ิด
- ลักษณะการจัดการ
เรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็น
ศา์ัญ
หน่วยที่ 3 เท์นิ์และวิทยาการ
การจัดการเรียนรู้
- วิมีศอนแบบุ่าง ๆ
- ทักษะการศอน
- กระบวนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ 4 การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการศอน
- ์วามหมายของรูปแบบ ฯ
- ลักษณะศา์ัญ
- อง์คประกอบ
- ขั้นุอนการพัฒนารูปแบบ
การศอน

ศอบกลางภา์

4

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ - เอกศาร
ร่วมมือเท์นิ์ปริสนา
ประกอบการศอน ์ณาจารยค
์วาม์ิด
ศาขา
- ผู้ศอนศรตปศาระศา์ัญ
หลักศูุร
ของเนื้อหา
และการ
- อภิปราย ซักถาม
ศอน

8

- สึกษา์้น์ว้าจากแหล่ง
การเรียนรู้
- นาเศนอรายงาน
การสึกษา์้น์ว้ารายกลต่ม
- ผู้ศอนนาอภิปราย
เพื่อให้ได้ข้อศรตปใน
ประเด็นที่สึกษา
-เปิดโอกาศให้ผู้เรียน
ซักถามประเด็นที่ศงศัย
เพิ่มเุิม
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เท์นิ์
Think Pair Chare
- นาเศนอผลการสึกษา
โดยศรตปเป็นแผนผัง
์วาม์ิด
- ฝึกปฏิบัุิการพัฒนา
รูปแบบการศอน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กลต่ม

4

2
แบบทดศอบ

- เอกศาร
ประกอบการศอน
-แหล่งการเรียนรู้
ุ่าง ๆ

์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน

เอกศาร
ประกอบการศอน
์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน
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9

10

หน่วยที่ 5 กำรบูรณำกำรเนื้อหำ
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

หน่วยที่ 6 การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม
- ์วามหมายของการเรียน
ร่วม
- หลักการจัดการเรียนรู้
แบบเรียนรวม
- รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบเรียนร่วม
-วิมีการจัดการเรียนรู้
แบบเรียนร่วม

4

4

- สึกษาศาระการเรียนรู้ใน
หลักศูุร
-ฝึกเขียนโ์รงศร้างการบูร
ณาการเนื้อหาในกลต่มศาระ
การเรียนรูุ้ามศาขาวิชา
- นาเศนอผลงาน

-เอกศาร
ประกอบการศอน
-ศาระการเรียนรู้
ในหลักศูุร

์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เอกศาร
แบบร่วมมือเท์นิ์ปริสนา ประกอบการศอน
์วาม์ิดเพื่อสึกษาเรื่อง
การจัดการเรียนรู้
แบบเรียนรวม
- ผู้ศอนนาอภิปราย
เพื่อให้ได้ข้อศรตปเรื่อง
การบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม
- เปิดโอกาศให้ผู้เรียน
ซักถาม แศดง์วาม
์ิดเห็นในประเด็นที่สึกษา

์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน
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11-12

หน่วยที่ 7 การออกแบบการจัด
ประศบการณคการเรียนรู้
- การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้
- การจัดประศบการณคการ
เรียนรู้

8

-สึกษาเอกศาร
ประกอบการศอน
-ผู้ศอนนาอภิปราย
เพื่อให้ได้ข้อศรตปใน
ประเด็นที่สึกษา
- ฝึกปฏิบัุิการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้
-นาเศนอแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อปรับปรตงแก้ไข
ให้ศมบูรณค

-เอกศาร
ประกอบการศอน
-ุัวอย่างแผนการ
จัดการเรียนรู้

์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน
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หน่วยที่ 8 การใช้และการผลิุ
ศื่อ/นวัุกรรมการเรียนรู้

4

- VCD การผลิุ
ศื่อ

์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน
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หน่วยที่ 9 การประเมินผลการ
เรียนรู้

4

- สึกษา์้น์ว้าจากแหล่ง
การเรียนรู้
- สึกษาุัวอย่างการ
ประดิษฐคศื่อการศอนจาก
VCD
- ผู้ศอนนาอภิปรายเพื่อให้
ได้ข้อศรตปในประเด็นที่
สึกษา
- ฝึกปฏิบัุิการผลิุศื่อ /
นวัุกรรมการเรียนรู้
- ศามิุการใช้ศื่อที่ผลิุขึ้น
-สึกษาเอกศาร
ประกอบการศอน
- ฝึกปฏิบัุิการออกแบบ
การประเมินผลที่
ศอด์ล้องกับแผนการจัด
ประศบการณคการเรียนรู้
-ผู้ศอนศรตปศาระการสึกษา
และเปิดโอกาศให้ซักถาม
ข้อศงศัย

-เอกศาร
์ณาจารยค
ประกอบการศอน ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน

12

15-16

ฝึกการจัดประศบการณคการ
เรียนรู้

17-18

8

ศอบปลายภา์

- ฝึกปฏิบัุิการจัด
ประศบการณคการเรียนรู้
- ผู้ศอนประเมินและให้
ข้อมูลย้อนกลับ

์ณาจารยค
ศาขา
หลักศูุร
และการ
ศอน

แบบทดศอบ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)
ผลการเรียนรู้
1.1,1.2,1.3,1.4
4.1,4.4
2.1,2.2,2.4
5.3.5.4

3.1
5.3,5.4

6.4

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมิน

ศังเกุพฤุิกรรม

ุลอดภา์เรียน

10 %

2.1 ศอบกลางภา์
2.2 ศอบปลายภา์
2.3 การนาเศนอรายงาน

ศัปดาหคที่ 8
ศัปดาหคที่ 17-18

20 %
20 %

ประเมินจากการศังเกุ
ศังเกุพฤุิกรรมการ
ทางานเป็นกลต่ม และ
รายงานผลการสึกษา

ุลอดภา์เรียน

20 %

ศังเกุการศอนรายบต์์ล

ศัปดาหคที่ 15-16

30 %
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกศารประกอบการศอน รายวิชา 1102304 การจัดการเรียนรู้
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ชนามิป พรกตล. (2551). การออกแบบการสอน การบูรณาการ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการ
เขียน. กรตงเทพมหาน์ร : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย.
ชวลิุ ชูกาแพง. (2550). การประเมินการเรียนรู้. กรตงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเ์ชั่น.
ชัยวัฒนค ศตทมิรัุนค.(2558). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ. พิมพค์รั้งที่ 6
กรตงเทพฯ : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย.
ชาญชัย ยมดิษฐค. (2548). เทคนิคและวิธีการสอนร่วมสมัย. กรตงเทพฯ : หลักพิมพค.
ทิพยควิมล วังแก้วหิรัญ. (2551). การจัดกระบวนการเรียนรู้. ศงขลา : เทมการพิมพค.
ทิสนา แขมมณี. (2558). ศาสตร์การสอน. กรตงเทพฯ : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ให้นักสึกษาประเมินการจัดการเรียนรู้ของอาจารยคจากเว็บไซดคมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.2 ให้นักสึกษาุอบแบบศอบถาม์วามพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชานี้
1.3 ศัมภาษณคนักสึกษาด้วยวาจาเกี่ยวกับการเรียนการศอนรายวิชานี้
1.4 ุรวจศอบผลศัมฤทมิ์ทางการเรียนของนักสึกษาหลังเศร็จศิ้นการเรียนการศอนรายวิชานี้
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 กลยตทมคประเมินการศอน มี 3 ระยะ ดังนี้
(1) ระยะที่ 1 ก่อนดาเนินการศอน อาจารยคทตก์นุ้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา หรือ ม์อ. 3 ที่
ระบตกลยตทมคการศอนให้แล้วเศร็จก่อนดาเนินการศอน อย่างน้อย 2 ศัปดาหคและจัดประชตมอาจารยคผู้ศอน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเศนอแนะการดาเนินการุลอดแนวทั้งภา์เรียนและดาเนินการปรับปรตงให้ศมบูรณค จากนั้น
นาเศนอ์ณะกรรมการวิชาการ์ณะ์รตสาศุรค เพื่อพิจารณาุรวจศอบ ให้์าแนะนาเพื่อปรับปรตงให้มี์วามศมบูรณค
ก่อนนาไปดาเนินการศอนุ่อไป
(2) ระยะที่ 2 ระหว่างดาเนินการศอน ให้นักสึกษามีศ่วนร่วมในรายละเอียดของรายวิชาหรือ ม์อ.3
ก่อนศอน จากนั้นดาเนินการศอนุามม์อ.3 ที่มีการปรับปรตงแล้ว ศังเกุพฤุิกรรมนักสึกษา ระหว่างดาเนินการ
ศอนดาเนินการประชตมอาจารยคผู้ศอนอย่างน้อยเดือนละ 1 ์รั้งและรับฟัง์วาม์ิดเห็นจากนักสึกษาที่จะุ้องมีการ
ปรับปรตงแก้ไข เพื่อให้เกิด์วามศมบูรณคยิ่งขึ้น
(3) ระยะที่ 3 หลังดาเนินการศอน ดาเนินการโดยการศอบถามนักสึกษาุลอดเวลาที่ได้ดาเนินการ
ศอนที่ผ่านมา ศรตปผลจากการศังเกุพฤุิกรรมนักสึกษาุลอดเวลาที่ดาเนินการศอน ประชตมอาจารยคผู้ศอน เพื่อ
ศรตปผลการดาเนินการศอนก่อนจัดทารายงาน ม์อ.5 ุ่อไป
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นาข้อมูลจากการประเมินโดยนักสึกษาและผู้ที่มีศ่วนเกี่ยวข้องในข้อ 2 มาวิเ์ราะหค ศังเ์ราะหคและ
ศรตปเป็นรายงาน
3.2 ทบทวนการดาเนินการุาม ม์อ.3 ที่ผ่านมา
3.3 วิเ์ราะหค์วามพึงพอใจของนักสึกษาุ่อการเรียนรายวิชานี้
3.4 วิเ์ราะหคจากผลศัมฤทมิ์ทางการเรียนของนักสึกษา
3.5 ผู้ศอนดาเนินการจัดทารายงานผลุาม แบบ ม์อ.5
3.6 ดาเนินการประชตม์ณาจารยคผู้ศอน และอาจารยคประจาหลักศูุร โดยนาผลศรตปการดาเนินการ ุั้งแุ่
ข้อ 3.1-3.5 ชี้แจงให้ที่ประชตมรับทราบ เพื่อดาเนินการปรับปรตงการศอนรายละเอียดในภา์เรียนุ่อไปใน
การจัดทา ม์อ.3
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 นาผลการศอบของนักสึกษาจากรายงานผล ม์อ.3 มาวิเ์ราะหค
4.2 นาผลการวิเ์ราะหคจากข้อ 4.1 เศนอ์ณาจารยคและ์ณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักศูุรเพื่อพิจารณา
4.3 จัดทาข้อศังเกุในศ่วนที่เป็นปัญหาจากผลศัมฤทมิ์ทางการเรียนของนักสึกษาเพื่อแก้ปัญหาใน์รั้ง
ุ่อไป
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรตงประศิทมิผลของรายวิชา ดาเนินการ ดังนี้
5.1 อาจารยคดาเนินการจัดทา ม์อ.5 เพื่อรายงานผลการศอนุามม์อ.3
5.2 นาผลการศอนจากข้อ 1 ถึงข้อ 5 เศนอ์ณะกรรมการรายวิชาชีพ์รู พิจารณาเพื่อร่วมกันวางแผน
ปรับปรตงประศิทมิผลของรายวิชา
5.3 ทาแผนการปรับปรตงประศิทมิผลของรายวิชาเพื่อเุรียมทาการศอนในภา์เรียนุ่อไป
หมวดอื่นๆ
1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(Integrating research process or innovation to teaching and learning process)
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน
(Integrating academic services to teaching and learning process)
-
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