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รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะ   ์รตสาศุรค       หลักศูุร์รตสาศุรบัณฑิุ  ศาขาวิชาการประถมสึกษา 

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) ศาขาวิชาการสึกษาปฐมวัย           
              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. อาจารยคชูจิุุค  เหล่าเจริญศตข     
     2. ……………………………………….. 
     3…………………………………………… 
 อาจารยคผู้ศอน   1  อาจารยคชูจิุุค  เหล่าเจริญศตข 
     2. …………………..…………………………………..……………… 
     3. …………………..…………………………………..……………… 
 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภา์การสึกษาที่ .....1...... / .2557...... ..   ชั้นปีที่ ........3......  
 

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

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

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

8. สถานที่เรียน   
    ห้อง 20-604, 20-601, 20-502 , 01-303 ......................   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่   ........... เดือน ............... ........................   พ.ส .  ..............  
   วันที่ปรับปรตงรายละเอียดของรายวิชา์รั้งล่าศตด  วันที่ ....26 . เดือน ..........กรกฎา์ม ... พ.ส ..... .2557  
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หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 

1(.ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิขาขีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ  คือ  คุรุสภา         
1.2  พัฒนาุนเองุามแนวพระราชด าริเสรษฐกิจพอเพียง 
1.3   ด ารงุนในศัง์มหพตวัฒนธรรมและร่วมศร้างศัง์มปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างศันุิศตข 

2). ด้าน์วามรู้ 

2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัติในรายวิชาชีพครู 
2.2 การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 
2.3 การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนดกับวิชา

เฉพาะด้าน 

3(. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่า  ในการน าความรู้ด้าน      
วิชาชีพครูไปใข้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

3.2 แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

4).ด้านทักษะ์วามศัมพันธคระหว่างบต์์ลและ์วามรับผิดชอบ 

4.1 แศดงออกถึงการมี์วามศัมพันธคที่ดี  และมี์วามรับผิดชอบุ่อผู้เรียน  ผู้ร่วมงาน  และชตมชน 
4.2   เปิดโอกาศให้ผู้เรียน  ผู้ร่วมงาน  ผู้ปก์รอง  และขตมขน  มีศ่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

5(.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใข้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร  ที่เป็นตัวเลข  ภาษาพูด  ภาษาเขียน  
เพื่อเข้าใจปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

5.2   แสดงออกซึ่งความสามารถในการใข้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และงานที่
รับผิดชอบ 
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6).ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

6.1 แศดงออกซ่ึง์วามศามารถในการบูรณาการ์วามรู้ด้านวิชาชีพ์รู  ไปใข้ในการจัดการเรียนรู้  เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้ศามารถเรียนรู้ได้เุ็มสักยภาพ 

6.2   แศดงออกซึ่ง์วามศามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  การใข้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
การวัดผล  ประเมินผล  และท าวิจัยในขั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไปควรน าข้อมูลจากมคอ.5   
     หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี้) 
       2.1 เพ่ือให้นักสึกษาได้รับประศบการณคการณคุรงุามศาขาวิชาที่ศังกัดจากวิทยากรภายนอก  และจาก
การสึกษาเรียนรู้ในศถานศถานสึกษาเป็น์รั้ง์ราวร่วมกับฝ่ายฝึกประศบการณควิชาชีพ์รู 
 2.2  บูรณาการกับโ์รงการบริการวิชาการ “การศร้างนวัุกรรมและศื่อการศอนทางการสึกษาเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  ศ าหรับ์รูผู้ศอนในกลต่มโรงเรียนร่มเกล้า” 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบตัิเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการ

พฒันารูปแบบการเรียนการสอน  การออกแบบและจดัประสบการณ์การเรียนรู้  การบูรณาการเนือ้หาใน

กลุม่สาระการเรียนรู้  การบรูณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและวิทยาการการจดัการเ รียนรู้  การ

ใช้และการผลิตส่ือ  การพฒันานวตักรรมในการเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้แบบยึดผู้ เรียนเป็นส าคญัและการ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม 

30……ชั่วโมง/ภา์
การสึกษา 

 30…ชั่วโมง/ภา์
การสึกษา 

45…ชั่วโมง/ภา์
การสึกษา 

…15…ชั่วโมง/ภา์
การสึกษา 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     ………1…… ชั่วโมง/ศัปดาหค  (โดยก าหนดไว้ในประมวลผลการสอน   และแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรก 
     ของการสอน) 
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หมวดที ่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
  1.1  ปฏิบัุิุนุามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ์รูที่ก าหนดโดยอง์คกรวิชาชีพ
์ือ ์ตรตศภา 

 1.2  พัฒนาุนเองุามแนว
พระราชด าริเสรษฐกิจพอเพียง 

 1.3  ด ารงุนในศัง์มพหตวัฒนธรรม 
และร่วมศร้างศัง์มปรองดองเพ่ือการ
อยู่ร่วมกันอย่างศันุิศตข  
 

1.1  ผู้ศอนปฏิบัุิุนุาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เพ่ือเป็น
แบบอย่างแก่นักสึกษา 
1.2  บูรณาการศอดแทรกกับการ
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกบัด้าน
เสรษฐกิจพอเพียง 
1.3ก าหนดข้อุกลงร่วมกับ
นักสึกษาเพ่ือเป็นแนวปฏิบัุิใน
การอยู่ร่วมกันอย่างศันุิศตข 

1.1  ศังเกุพฤุิกรรม 
1.2  ุรวจผลงาน 

 
2.  ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.1  มี์วามรู้์วามเข้าใจที่
์รอบ์ลตมเป็นระบบเกี่ยวกับทฤษฎี
การเรียนรู้และการศอน  รูปแบบ
และการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
ศอน  การออกแบบการจัด
ประศบการณคการเรียนรู้  ศื่อและ
การพัฒนานวัุกรรมในการจัดการ
เรียนรู้  ุลอดจนการประเมินผล
การเรียนรู้ 
2.2  ศามารถบูรณาการเนื้อหาใน
กลตม่ศาระการเรียนรู้  และการบูร
ณาการแบบเรียนรวม 
 

2.1  ใช้วิธีศอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศ า์ัญ  โดยใช้เท์นิ์การเรียนรู้
แบบร่วมมือ  การเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการกลต่ม  กรณีสึกษา  โดย
มีกิจกรรมุ่าง ๆ  เช่น  การฝึก
ทักษะการศอน  การฝึกปฏิบัุิการ
ศอน  บรรยาย  อธิบาย  อภิปราย  
สึกษา์้น์ว้า  ท างานกลต่ม  งาน
เดี่ยว  การน าเศนอรายงาน 
2.2  บูรณาการกับโ์รงการสึกษาดู
งานด้านการจัดการเรียนรู้ของ์รูที่มี
ผลงานดีเด่นในโรงเรียนใกล้เ์ียง 

2.1  ทดศอบ 
2.2  ุรวจผลงาน 
2.3  การน าเศนอรายงาน 
2.4  การปฏิบัุิการศอน 
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3.  ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

3.1 แศดงออกถึง์วามศามารถใน
การ์ิดวิเ์ราะหค ศังเ์ราะหค 
ประเมิน์่าในการน า์วามรู้ด้าน
วิชาชีพ์รูไปใช้ในการปฏิบัุิงานได้
อย่างมีประศิทธิภาพ 

3.2 แศดงออกถึง์วามศามารถใน
การ์ิดริเริ่มศร้างศรร์ค และพัฒนา
นวัุกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 
 

          สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
อภิปรายกลต่ม น าเศนอผลการสึกษา
์้น์ว้า  ฝึกปฏิบัุิการออกแบบการ
ศอน และการจัดประศบการณคการ
เรียนรู้     

ประเมินจากการศังเกุพฤุิกรรม 
ประเมินการน าเศนอรายงาน ศอบ
กลางภา์และปลายภา์ โดยเน้น
ข้อศอบที่มีการวิเ์ราะหคแนว์ิดใน
การน า์วามรู้ด้านวิชาชีพ์รูไปใช้ใน
การปฏิบัุิงาน  

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4.1  แศดงออกถึงการมี์วามศัมพันธคที่ดี 
และมี์วามรับผิดชอบุ่อผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน และชตมชน 

4.2  เปิดโอกาศให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 
ผู้ปก์รองและชตมชนมีศ่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ 
 

จัดกิจกรรมการเรียนการศอน
แบบร่วมมือ  อภิปรายกลต่ม  จัด
กิจกรรมกลต่มในการสึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชตมชน  การน าเศนอ
รายงาน  

ศังเกุพฤุิกรรมการท างานเป็น
กลต่ม และรายงานการสึกษาด้วย
ุนเอง  

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
5.1 แศดงออกซ่ึง์วามศามารถใน
การวิเ์ราะหคข้อมูล ข่าวศารที่เป็น
ุัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพ่ือ
เข้าใจปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

 

มอบหมายงานให้สึกษา์้น์ว้าด้วย
ุนเอง จาก website ศื่อการศอน
ในลักษณะุ่างๆ และท ารายงาน 
โดยเน้นการน าุัวเลข หรือมีศถิุิ
อ้ า ง อิ ง จ ากแหล่ ง ที่ ม า ข้ อมู ล ที่
น่าเชื่อถือ และน าเศนอโดยใช้

ประเมินการจัดท ารายงาน และการ
น าเศนอด้วยศื่อเท์โนโลยี  
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5.2 แศดงออกซ่ึง์วามศามารถใน
การใช้เท์โนโลยีศารศนเทสในการ
จัดการเรียนรู้และงานที่รับผิดชอบ 

รูปแบบและเท์โนโลยีที่เหมาะศม  

  

 
6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 
   6.1 แศดงออกซึ่ง์วามศามารถ
ในการบูรณาการ์วามรู้ด้านวิชาชีพ
์รูไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้ศามารถเรียนรู้ได้
เุ็มสักยภาพ 

  6.2 แศดงออกซึ่ง์วามศามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การ
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การ
วัดผล ประเมินผล และท าวิจัยในชั้น
เรี ยน เ พ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 

บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัุิการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้  ฝึก
ปฏิบัุิการจัดประศบการณคการ
เรียนรู้ ศาธิุการศอน  

  

ประเมินุามศภาพจริง  ุรวจ
แผนการจัดการเรียนรู้  
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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 าหนดข้อุกลงเบื้องุ้น
ในการเรียน 

-  ก าหนดแผนการเรียน  
กิจกรรมการเรียนการ
วัดผลประเมินผล 

-  มอบหมายงานุลอด
ภา์เรียนดังนี้ 

        งานที่ 1  รายงาน
กลต่ม 

        งานที่2   ผลิุศื่อ
การศอนุามศาขาวิชา 

        งานที่  3  เขียน
แผนการจัดการเรียนรู้และ
ออกแบบการประเมินผล 

         งานที่  4  ศาธิุ
การจัดประศบการณคการ
เรียนรู้ 

 
        

-แนวการศอน อ.ชูจิุุค 
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2-3 

หน่วยที่ 1 ทฤษฎีการเรียนรู้และ
การศอน 

     - ์วามรู้เบื้องุ้นเกี่ยวกับ
การเรียนการศอนและการจัดการ
เรียนรู้ 

     -  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 

อ.ชูจิุุค 

4 
 

 หน่วยที่ 2  การจัดการเรียนรู้
แบบยึดผู้เรียนเป็นศ า์ัญ 

- ์วามหมาย 
-  หลักการแนว์ิด 
- ลักษณะการจัดการเรียนรู้

แบบยึดผู้เรียนเป็นศ า์ัญ 

4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเท์นิ์ปริสนา
์วาม์ิด 

-  ผู้ศอนศรตปศาระศ า์ัญ
ของเนื้อหา 

- อภิปราย  ซักถาม 

  

- เอกศาร
ประกอบการศอน 

อ.ชูจิุุค 

5-6 หน่วยที่ 3  เท์นิ์และวิทยาการ
การจัดการเรียนรู้ 

     - วิธีศอนแบบุ่าง ๆ 

     -  ทักษะการศอน 

     -  กระบวนการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 

8 -  สึกษา์้น์ว้าจากแหล่ง
การเรียนรู้ 

-  น าเศนอรายงาน
การสึกษา์้น์ว้ารายกลต่ม 

-  ผู้ศอนน าอภิปรายเพื่อให้
ได้ข้อศรตปในประเด็นที่
สึกษา 

-เปิดโอกาศให้ผู้เรียน
ซักถามประเด็นที่ศงศัย

- เอกศาร
ประกอบการศอน 
-แหล่งการเรียนรู้
ุ่าง ๆ 

อ.ชูจิุุค 
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เพ่ิมเุิม  

7 
 

  หน่วยที่  4  การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการศอน 

     -  ์วามหมายของรูปแบบ ฯ 

     -  ลักษณะศ า์ัญ 

     -  อง์คประกอบ 

     -  ขั้นุอนการพัฒนารูปแบบ
การศอน  
 
 

4 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  เท์นิ์
Think  Pair  Chare 

- น าเศนอผลการสึกษา  
โดยศรตปเป็นแผนผัง
์วาม์ิด 

-  ฝึกปฏิบัุิการพัฒนา
รูปแบบการศอน  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กลต่ม 

เอกศาร
ประกอบการศอน 

อ.ชูจิุุค 
 

8 
 
 

ศอบกลางภา์  
  
 

2 
แบบทดศอบ  

 
อ.ชูจิุุค 

9 

 

หน่วยที่ 5 การบูรณาการเนื้อหา
ในกลต่มศาระการเรียนรู้ 

4 - สึกษาศาระการเรียนรู้ใน
หลักศูุร 

- ฝึกเขียนโ์รงศร้างการบูร
ณาการเนื้อหาในกลต่มศาระ
การเรียนรูุ้ามศาขาวิชา 

-  น าเศนอผลงาน  

 

 

 

-เอกศาร
ประกอบการศอน 

-ศาระการเรียนรู้
ในหลักศูุร 

อ.ชูจิุุค 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ 

 

ส่ือการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

10 หน่วยที่  6 การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม  

     -  ์วามหมายของการเรียน
ร่วม 

     -  หลักการจัดการเรียนรู้
แบบเรียนรวม 

     -  รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบเรียนร่วม 

     -วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบเรียนร่วม  

4 
 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเท์นิ์ปริสนา
์วาม์ิดเพ่ือสึกษาเรื่อง
การจัดการเรียนรู้
แบบเรียนรวม 

-  ผู้ศอนน าอภิปรายเพื่อให้
ได้ข้อศรตปเรื่องการบูรณา
การการจัดการเรียนรู้
แบบเรียนรวม 

-  เปิดโอกาศให้ผู้เรียน
ซักถาม  แศดง์วาม
์ิดเห็นในประเด็นที่สึกษา 

  

เอกศาร
ประกอบการศอน 

อ.ชูจิุุค 

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 

อ.ชูจิุุค 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ 

 

ส่ือการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

13 หน่วยที่  8  การใช้และการผลิุ
ศื่อ/นวัุกรรมการเรียนรู้  

 
 
 

4 - สึกษา์้น์ว้าจากแหล่ง
การเรียนรู้ 

- สึกษาุัวอย่างการ
ประดิษฐคศื่อการศอนจาก 
VCD 

- ผู้ศอนน าอภิปรายเพื่อให้
ได้ข้อศรตปในประเด็นที่
สึกษา 

- ฝึกปฏิบัุิการผลิุศื่อ / 
นวัุกรรมการเรียนรู้ 

- ศาธิุการใช้ศื่อที่ผลิุขึ้น  

- VCD การผลิุ
ศื่อ 

อ.ชูจิุุค 

14 
 

หน่วยที่ 9  การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

  
 
 
 

4 -สึกษาเอกศาร
ประกอบการศอน 

- ฝึกปฏิบัุิการออกแบบ
การประเมินผลที่
ศอด์ล้องกับแผนการจัด
ประศบการณคการเรียนรู้ 

-ผู้ศอนศรตปศาระการสึกษา  
และเปิดโอกาศให้ซักถาม
ข้อศงศัย  

-เอกศาร
ประกอบการศอน 

อ.ชูจิุุค 

15-16 ฝึกการจัดประศบการณคการ
เรียนรู้  

8 - ฝึกปฏิบัุิการจัด
ประศบการณคการเรียนรู้ 

- ผู้ศอนประเมินและให้
ข้อมูลย้อนกลับ 

 อ.ชูจิุุค 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ 

 

ส่ือการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

17-18 สอบปลายภาค  แบบทดสอบ   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

1.ด้าน์ตณธรรม  จริยธรรม 

1.1  ปฏิบัุิุนุาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ์รูที่
ก าหนดโดยอง์คกรวิชาชีพ
์ือ ์ตรตศภา 

 1.2  พัฒนาุนเองุาม
แนวพระราชด าริเสรษฐกิจ
พอเพียง 

 1.3  ด ารงุนในศัง์มพหต
วัฒนธรรม และร่วมศร้าง
ศัง์มปรองดองเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างศันุิศตข  
2. ด้าน์วามรู้ 
2.1  มี์วามรู้์วามเข้าใจที่
์รอบ์ลตมเปน็ระบบ
เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้
และการศอน  รูปแบบและ
การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการศอน  การ
ออกแบบการจัด
ประศบการณคการเรียนรู้  
ศื่อและการพัฒนา
นวัุกรรมในการจัดการ
เรียนรู้  ุลอดจนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
2.2  ศามารถบูรณาการ
เนื้อหาในกลต่มศาระการ

ศังเกุพฤุิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  ทดศอบ 
2.2  ุรวจผลงาน 
2.3  การน าเศนอรายงาน 
2.4  การปฏิบัุิการศอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ุลอดภา์เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 % 
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เรียนรู้  และการบูรณาการ
แบบเรียนรวม 
 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 แศดงออกถึง
์วามศามารถในการ์ิด
วิเ์ราะหค ศังเ์ราะหค 
ประเมิน์่าในการน า
์วามรู้ด้านวิชาชีพ์รูไปใช้
ในการปฏิบัุิงานได้อย่างมี
ประศิทธิภาพ 

3.2 แศดงออกถึง
์วามศามารถในการ์ิด
ริเริ่มศร้างศรร์ค และ
พัฒนานวัุกรรมในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
 4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1  แศดงออกถึงการมี
์วามศัมพันธคที่ดี และมี
์วามรับผิดชอบุ่อผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน และชตมชน 

4.2  เปิดโอกาศให้ผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปก์รองและ
ชตมชนมีศ่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
ประเมินจากการศังเกุ
พฤุิกรรม ประเมินการ
น าเศนอรายงาน ศอบกลาง
ภา์และปลายภา์ โดย
เน้นข้อศอบที่มีการ
วิเ์ราะหคแนว์ิดในการน า
์วามรู้ด้านวิชาชีพ์รูไปใช้
ในการปฏิบัุิงาน  
 
 
 
 
 
 
ศังเกุพฤุิกรรมการ
ท างานเป็นกลต่ม และ
รายงานการสึกษาด้วย
ุนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6-8, 17-18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ุลอดภา์เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 % 
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5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 
5.1 แศดงออกซ่ึง
์วามศามารถในการ
วิเ์ราะหคข้อมูล ข่าวศารที่
เป็นุัวเลข ภาษาพูด 
ภาษาเขียน เพ่ือเข้าใจ
ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

5.2 แศดงออกซ่ึง
์วามศามารถในการใช้
เท์โนโลยีศารศนเทสใน
การจัดการเรียนรู้และงาน
ที่รับผิดชอบ  
6.ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 
   6.1 แศดงออกซึ่ง
์วามศามารถในการบูรณา
การ์วามรู้ด้านวิชาชีพ์รู
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
ศามารถเรียนรู้ได้เุ็ม
สักยภาพ 

  6.2 แศดงออกซึ่ง
์วามศามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย การวัดผล 
ประเมินผล และท าวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน  

ประเมินการจัดท ารายงาน 
และการน าเศนอด้วยศื่อ
เท์โนโลยี  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเมินุามศภาพจริง  
ุรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้  

2-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-16 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 % 
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หมวดที ่ 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
ชจูิุุค  เหล่าเจริญศตข.(2556)  เอกศารประกอบการศอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้.  ยะลา : ์ณะ์รต  
         สาศุรค  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
อดตลยค  หวังจิ. (2554)  หลักการจัดการเรียนรู้.สงขลา: คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
   
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  2.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 
 2.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551 
 2.3  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2(  พ.ศ.2545 
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     กาญจนา  บตญศ่ง. (2542). หลักการสอน. เพชรบตรี : ศถาบันราชภัฏเพชรบตรี. 

     ชนาธิป  พรกตล. (2551). การออกแบบการสอน การบูรณาการ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน. 
กรตงเทพฯ : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย. 

     ชนาธิป  พรกตล.(2554).การสอนกระบวนการคิด:ทฤษฎีและการน าไปใช้.กรตงเทพฯ : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย. 

     ชาญชัย  ยมดิษฐค. (2548). เทคนิคและวิธีการสอนร่วมสมัย. กรตงเทพฯ : หลักพิมพค. 

     ทิสนา  แขมมณี.(2543).14 วิธีสอนส าหรับครูมืออาชีพ.กรตงเทพฯ : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย. 

     ทิสนา  แขมมณี.(2550).รูปแบบการเรียนการสอน:ทางเลือกท่ีหลากหลาย.กรตงเทพฯ : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย. 

     _________. (2551). ลีลาการเรียนรู้ – ลีลาการสอน. กรตงเทพฯ : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย. 

     บูรชัย  สิริมหาศา์ร.(2547).แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.กรตงเทพฯ:บต๊์ พอยทค. 

     พรพิมล  พรพีรชนมค. (2550). การจัดกระบวนการเรียนรู้. ศงขลา : เทมการพิมพค. 

     พิมพันธค  เดชะ์ตปุค. (2544). การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : แนวคิด วิธี และ เทคนิค การสอน.     
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กรตงเทพฯ : เดอะมาศเุอรคกรต๊ป แมเนจเม้นทค. 

     พิมพันธค  เดชะ์ตปุคและพเยาวค  ยินดีศตข. (2551). ทักษะ 5C เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียน
การสอน. กรตงเทพมหาน์ร : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย. 

     ศตพิน  บตญชูวงสค. (2539).  หลักการสอน .  พิมพค์รั้งที่8  กรตงเทพ ฯ : ศถาบันราชภฏัศวนดตศิุ. 

     ศตวิทยค  มูล์ าและ์ณะ. (2549). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด.  

           กรตงเทพฯ : อี เ์  บต๊์ศค. 

     ไศว  ฟักขาว. (2544). หลักการสอน ส าหรับการเป็นครูมืออาชีพ. กรตงเทพฯ : เอมพันธค. 

     อาภรณค  ใจเที่ยง. (2553). หลักการสอน. กรตงเทพฯ : โอ เอศ พริ้นุิ้งเฮ้าศค. 
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หมวดที ่ 7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
..................................................................................................... ............................................................................... 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
........................................................................... ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
................................................................................................ .................................................................................... 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
........................................................................... ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
 
5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
........................................................ .................................................................. .......................................................... 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
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หมวดอื่นๆ  
 

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


