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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะครุศาสตร์    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต            สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
 1102304  การจัดการเรียนรู้   (Learning  Management) 

2.  จ านวนหน่วยกิต     น(ท-ป-อ) 3(2-2-5) 
  เปิดสอนให้กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี) 

3.  ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                        บังคับ                            เลือก 
              กลุ่มวิชา  
                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยศาสตร์ 
                        สังคมศาสตร์                         คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   หมวดวิชาเฉพาะ  
    กลุ่มวิชา                       
             แกน            บังคับ   เลือก 

   เฉพาะด้าน   บังคับ   เลือก 
    พ้ืนฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 
     ชีพ  บังคับ    เลือก 
     เอก   บังคับ    เลือก 
     โท    บังคับ    เลือก 
     อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
          หมวดวชิาเลือกเสรี 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 1. อาจารย์สมฤดี  ปาละวัล 

2. อาจารย์ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข      
 อาจารย์ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์  ยามาเร็ง   
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5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558   ปีที่  3 

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

   มี     รายวชิา …………………………………..  
 

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

8. สถานที่เรียน   
     คณะครุศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    ................................................ 
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่ 10  เดือน   กรกฎาคม พ.ศ.   .2558  

หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 

1. วิเคราะห์แนวคิด ความเชื่อ และแนวทางขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ 
1) ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจหรือทฤษฎีปัญญา (Cognitive Theories) 
2) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
3) ทฤษฎีของกลุ่มมนุษยนิยม (Humanisticism) 
4) ทฤษฎีผสมผสาน  ( Integrated Theory ) 
5) ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย  

2. วิเคราะห์และอธิบายองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ  ได้อย่างถูกต้อง 
3. วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง 
4. ออกแบบแผนการเรียนรู้และจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญตามแผนที่ออกแบบ

ไว้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
5. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหา ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  และการบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 

6. เลือกใช้เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
7. ผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับเรื่องที่สอน 
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8. พัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ส าหรับการสอนในรายวิชาเอกท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

9. เข้าใจกระบวนการเทคนิคการประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 
10. ปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 
11. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
12. มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ผู้เรียน ผู้ร่วมงานและชุมชน 

 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไปควรน าข้อมูลจากมคอ.5   
     หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี้) 

-ด าเนินการสอนครั้งแรก 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รูปแบบ การจัดการเรียนรู้และการ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้การใช้และการผลิตสื่อ และ
การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและ การประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
 

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
การฝึกปฏิบัติงาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
ศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 30ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 12 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    ก าหนดให้ค าปรึกษา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  (โดยก าหนดไว้ในประมวลผลการสอน   และแจ้งให้
นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน) หรือ ทาง Facebook , Email  และทาง line Urairat Yamareng 
ตามความต้องการของนักศึกษา 

3.1 Facebook : Urairat Yamareng 
3.2 Email: urairatmrng@gmail.com 
3.3 line : การจัดการเรียนรู้-อิสลามศึกษา 

 

mailto:urairatmrng@gmail.com
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หมวดที่  4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กร
วิชาชีพ คือ คุรุสภา 
1 . 2  พัฒนาตน เ อ งตามแน ว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
1 . 3  ด า ร ง ต น ใ น สั ง ค ม พ หุ
วัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคม
ปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 
 

1) ก าหนดให้อาจารย์ผู้ สอนทุกคนมี
วัฒนธรรมองค์กรตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู  เ พ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึ กษามี
ความรู้  ความเข้าใจและปฏิบัติ ได้ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู แนวพระราชด าริ เศรษฐกิจ
พอเ พียง  การอยู่ ร่ วมกันในสั งคมพหุ
วัฒนธรรม ในการสอนทุกรายวิชา เน้น
เรื่องศรัทธาต่อวิชาชีพ ตั้งใจถ่ายทอด
วิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และท าตน
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

1) มีการประเมินระหว่างเรียน
ควบคู่ไปกับการประเมินในทุก
รายวิชา โดยผู้ เรียนประเมิน
ตนเอง กลุ่มเพ่ือน อาจารย์และ
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ไ ด้ แ ก่  ก า ร สั ง เ ก ต   ก า ร
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม 
แบบประเมินตนเอง  
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

 

2. ความรู้ 
 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2 . 1  มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และการปฏิบัติ ในรายวิชาชีพครู  
2.2 แสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด  
2.3 แสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานที่คุรุสภาก าหนดกับวิชา
เฉพาะ  
 

1) ใช้การสอนหลายรูปแบบตามเนื้อหา
สาระ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย    
การทบทวน การฝึกปฏิบัติ การ  การ
สัมมนาและเทคนิคการสอนอ่ืนๆ ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอก
ห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงานแหล่ง
ปฏิบัติที่ดีและเป็นเลิศ การรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือจาก
สื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาจากคนในชุมชน การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงจากการ
ฝึ ก ง าน ในสถานศึ กษาจากวิ ทยากร
ภายนอกสถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจและ
ทันสมัย 
4) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เช่น 

1) การทดสอบย่อย  
2)  ทดสอบกลางภาคเรี ยน 
ปลายภาคเรียน 
3 )  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร า ย ง า น
การศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน  
 



5 
 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การท าโครงงาน 
การถามตอบปัญหาทางวิ ช าการ ใน
ห้องเรียน 

3.  ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 แสดงออกถึงความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า ในการน าความรู้ด้าน
วิชาชีพครูไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 แสดงออกถึงความสามารถ
ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
พัฒนานวัตกรรมใน การจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเพ่ือ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  คิ ด
สังเคราะห์ คิดประเมินค่าและคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยจัดให้มีกิจกรรมใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น การอภิปรายกลุ่ม การ
คิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์
จ าลอง กิจกรรมการแก้ปัญหา กิจกรรม          
การวิเคราะห์จากการมองต่างมุม 
2) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เช่น 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
แบบต่าง ๆ การใช้สื่อเทคโนโลยี การท า
โครงงาน และการท าวิจัยในชั้นเรียน 
3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น 
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะ  การ
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การสังเกตการ
สอน การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้ มี
ประสบการณ์      การสอนในชั้นเรียน 

1 ) นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ เ มิ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร  พั ฒ น า
ความสามารถทางปัญญาของ
ตนเองในแต่ละขั้นตอน เช่น 
การสังเกต การตั้งค าถาม การ
สืบค้น การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การสะท้อนและสื่อ
ความคิด 
2 )  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถทางปัญญาทั้ง
การคิดที่ เป็นนามธรรมและ       
การแสดงออกที่เป็นรูปธรรม 
เช่น จากกระบวนการท างาน
ของนักศึกษา กระบวนการคิด 
การสื่อความคิด ความเข้าใจ 
ความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน   

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้อง

พัฒนา 

 
วิธีการสอน 

 
วิธีการประเมินผล 

4 . 1 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร มี
ความสัมพันธ์ที่ ดีและมีความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน
และชุมชน 
4 . 2  เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ผู้ เ รี ย น 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
 

1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
และผู้เรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ใช้
กระบวนการกลุ่ม เพ่ือการเรียนรู้ทักษะ
ความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที ่
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาใน
การน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน  
2)  สั ง เกตจากพฤติ กรรมที่
แ ส ด ง อ อ ก ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
กิจกรรมต่างๆ ในสถานการณ์
ต่างๆ 
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้อง

พัฒนา 

 
วิธีการสอน 

 
วิธีการประเมินผล 

ลงปฏิบัติในพ้ืนที่ในสถานศึกษา เพ่ือการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 

 

 

 
 
 
 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้อง

พัฒนา 

 
วิธีการสอน 

 
วิธีการประเมินผล 

5.1 แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่
เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน 
เพื่อเข้าใจปัญหา และพัฒนา
ผู้เรียน 
5.2 แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้  และงานที่
รับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการ เรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมีการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารในการติดต่อสื่อสารระดับ
บุคคล กลุ่มคน  
2 )  ใช้ เทคโน โลยี ส ารสน เทศในการ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ 
ทั้งสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง 
และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  
3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
หลากหลายสถานการณ์ 

1) ประเมินผลตามกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยการสังเกต 
ประเมินทักษะการพูด การ
เ ขี ย น  ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
2) แบบทดสอบที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 

 

6.  ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้อง
พัฒนา 

 
วิธีการสอน 

 
วิธีการประเมินผล 

6.1 แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้ ด้ าน
วิชาชีพครูไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 
6.2 แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
การวัดผล ประเมินผล และท า

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 
2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น 
การศึกษากรณีตัวอย่างจากห้องเรียน    
การสังเกตการณ์สอนแบบต่างๆ การ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การสัมภาษณ์
หรื อพูดคุยกับผู้ มีประสบการณ์  การ
สังเกตการณ์สอนแบบต่างๆ การสังเกต

1) นักศึกษาจัดท าแผนการสอน 
ศูนย์การเรียน สื่อการสอนที่
ส อ ด รั บ กั บ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
พัฒนาการตามวัยอย่างเป็นองค์
รวมและสามารถบูรณาการไปสู่
ศาสตร์ อ่ืน ๆ ได้สอดรับกับ
พัฒนาการตามวัย 
2) อาจารย์สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้และการพัฒนาการ
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้อง

พัฒนา 

 
วิธีการสอน 

 
วิธีการประเมินผล 

วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

พฤติกรรมของผู้เรียน การสัมภาษณ์หรือ
พูดคุ ยกั บ ผู้ มี ป ระสบการณ์  ก า รท า
แผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการ
สอน การทดลองสอน การท าวิจัยในชั้น
เรียน การประเมินผู้เรียนและการจัดแหล่ง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 

สอน จากการสะท้อนความคิด
ในห้ อง เ รี ยน  และจากการ
สั ง เ กตการณ์ สอนระหว่ า ง
ทดลองสอน ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึ กษา  เปรี ยบ เที ยบ
แผนการสอน สื่อการเรียนที่ท า
ส่ ง กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใ น
ห้องเรียน 
3) อาจารย์ประมวลพฤติกรรม
การสอนและทักษะการสอน
จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น จาก
เด็ก ครูประจ าชั้น ครู พ่ีเลี้ยง 
เพ่ือน ผู้บริหารโรงเรียน 
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หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
 

สื่อการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทศและวางแผนการเรียน
การสอน 
 

4 1. บรรยาย 
2. อภิปรายกลุ่ม 
3. มอบหมายงานให้สืบค้นเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้
และการสอน 
    กลุ่มท่ี 1 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
    กลุ่มท่ี 2 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 
    กลุ่มท่ี 3ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม 
    กลุ่มท่ี 4ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย 
4.ก าหนดข้อตกลงในการเรียนและการประเมินผล
การเรียนรู้โดยการเขียนอนุทินสรุปผลการเรียนรู้ 

1.ประมวลการสอน 
2.มคอ.3 
3. แบบบันทึกการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้ 

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง 

2 ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  

4 1.นักศึกษารายงานผลการสืบค้น โดยใช้เทคนิค 
jigsaw 
      กลุ่มท่ี 1 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
      กลุ่มท่ี 2 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 
      กลุ่มท่ี 3ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม 

 กลุ่มท่ี 4ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย 
2.อภิปรายกลุ่มและสรุปการน าไปใช้ 
3. ผู้สอนให้ความรู้เพิ่มเติม และเสนอตัวอย่างทฤษฎี 
การเรียนรู้และการสอน 
กลุ่มท่ี 1 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
      กลุ่มท่ี 2 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 

1.ผลงานการสืบค้นของ
นักศึกษา 
2.สไลด์ PowerPoint
ตัวอย่างทฤษฎีการ
เรียนรู้และการสอน 
3.แบบบันทึกการ
อภิปรายกลุ่ม 
4.เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้ 

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
 

สื่อการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

      กลุ่มท่ี 3ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม 
      กลุ่มท่ี 4ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย 
4. ร่วมสรุปผลการเรียนรู้และการน าไปใช้  
5. มอบหมายงานให้สืบค้นเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 
6.นักศึกษาส่งอนุทินสรุปผลการเรียนรู้ 

3 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

4 1.นักศึกษารายงานผลการสืบค้น  
2.ผู้สอนตั้งค าถาม อภิปรายกลุ่มและสรุปการน าไปใช้ 
3.ผู้สอนให้ความรู้เพิ่มเติม และเสนอตัวอย่างรูปแบบ
การสอน 
4. นักศึกษา ศึกษา วิเคราะห์เอกสารประกอบการ
สอน เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ตัวอย่าง
รูปแบบการเรียนรู้   เกี่ยวกับองค์ประกอบและ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละรูปแบบ 
5. อภิปราย จัดกลุ่มรูปแบบการเรียนรู้และสรุป
เกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะเฉพาะของแต่ละ
รูปแบบ 
6. มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนตามองค์ประกอบที่เรียนรู้ 
7.นักศึกษาส่งอนุทินสรุปผลการเรียนรู้ 

1.ผลงานการสืบค้นของ
นักศึกษา 
2 . ส ไ ล ด์  PowerPoint
เรื่อง รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 
3.แบบบันทึกการ
อภิปรายกลุ่ม 
4.ใบงาน 
5.ตัวอย่างรูปแบบการ
เรียนรู้  
6. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้ 
 

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
 

สื่อการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

4-5 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน 

8 1.ทบทวนเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละรูปแบบ 
2. นักศึกษาน าเสนอผลการการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน 
3.ผู้สอนตั้งค าถามให้นักศึกษาร่วมวิพากษ์ และให้
ข้อเสนอแนะ 
4. นักศึกษาปฏิบัติการปรับปรุงรูปแบบการสอนตาม
ข้อเสนอแนะ โดยผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 
5.นักศึกษาส่งอนุทินสรุปผลการเรียนรู้ 

1.ผลงานการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษา 
2.สไลด์ PowerPoint
เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน 
3.ใบงาน 
4.ตัวอย่างรูปแบบการ
เรียนรู้   
5.เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้ 

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง 

6-7 
 

การออกแบบและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

8 1.ทบทวนเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน 
2. ผู้สอนให้นักศึกษาศึกษากรณีตัวอย่างการน า
รูปแบบการสอนไปสู่การการออกแบบและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อภิปรายและสรุปแนวทางการด าเนินการ  ตั้งค าถาม
ให้อภิปรายและให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ
กระบวนการการออกแบบและการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการออกแบบและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเป็น
รายกลุ่ม โดยผู้สอนคอยให้ค าแนะน า  และเก็บ

1.กรณีตัวอย่างการน า
รูปแบบการสอนไปสู่การ
การออกแบบและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.สไลด์ PowerPoint
เรื่อง การออกแบบและ
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
3.เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการจัดการ

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
 

สื่อการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

รวบรวมไว้ส าหรับการเรียนในเรื่อง สื่อ และการวัด
ประเมินผล 
4.นักศึกษาส่งอนุทินสรุปผลการเรียนรู้ 

เรียนรู้ 

8 
สอบกลางภาค 

9 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

4 1.นักศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดของหลักสูตรตามวิชาเอก 
2.ผู้สอนน าเสนอตัวอย่างการสอนแบบบูรณาการ 
3.อภิปรายและสรุปแนวทางการด าเนินการ 
4.นักศึกษาฝึกปฏิบัติการบูรณาการเนื้อหาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็นรายกลุ่ม โดยผู้สอนคอยให้
ค าแนะน า 
5.นักศึกษาน าเสนอผลการท างานกลุ่ม ผู้สอนตั้ง
ค าถามให้นักศึกษาร่วมวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะ 
6.นักศึกษาส่งอนุทินสรุปผลการเรียนรู้ 

1.หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 
2548 
2.ตัวอย่างการสอนแบบ
บูรณาการ 
3.เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้ 

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง 

10 การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียน
รวม 

4 1.ผู้สอนน าสนทนาเกี่ยวกับสภาพความแตกต่างของ
ผู้เรียนในชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ผู้เรียน 
2.ผู้สอนน าเสนอตัวอย่างการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนรู้แบบเรียนรวม 
3.อภิปรายและสรุปแนวทางการด าเนินการ 
4.นักศึกษาฝึกปฏิบัติการบูรณาการ การเรียนรู้
แบบเรียนรวมเป็นรายกลุ่ม โดยผู้สอนคอยให้

1.หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 
2548 
2. ตัวอย่างการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม 
3. ใบงาน เรื่อง เทคนิค
และวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

 
ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
 

สื่อการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

ค าแนะน า 
5.นักศึกษาน าเสนอผลการท างานกลุ่ม ผู้สอนตั้ง
ค าถามให้นักศึกษาร่วมวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะ 
6.มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจัด
นิทรรศการน าเสนอความรู้ให้ผู้อื่น 
กลุ่มท่ี 1 1) แบบบรรยาย 2) แบบอภิปราย 
3) แบบอภิปรายกลุ่มย่อย 4) แบบสาธิต 
กลุ่มท่ี 2 5) แบบแสดงบทบาทสมมติ 6) แบบการ
แสดงละคร  7) แบบสถานการณ์จ าลอง 8) แบบเกม 
9) แบบเน้นกระบวนการ 10) แบบกระบวนการกลุ่ม 
11) แบบร่วมมือ  
กลุ่มท่ี 3 12) แบบเน้นความสามารถของผู้เรียนตาม
ศักยภาพ  13) แบบเรื่องราว 
14) แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 15) แบบชี้แนะ 
16) แบบเน้นประสบการณ์ 
7.นักศึกษาส่งอนุทินสรุปผลการเรียนรู้ 

4.เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้ 

11 

เทคนิคและวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

4 1. นักศึกษาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเทคนิคและ
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 
3.นักศึกษาสรุปผลการเรียนรู้ และจัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงาน 
4.นักศึกษาส่งอนุทินสรุปผลการเรียนรู้ 

1. ผลงานการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับ
เทคนิคและวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
2.กิจกรรมจิกซอว์ 
3.เอกสารประกอบการ

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
 

สื่อการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

สอนรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้ 

12 
 

การใช้และการผลิตสื่อ 

4 1. นักศึกษาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้และการ
ผลิตสื่อ อภิปรายเกี่ยวกับความส าคัญ 
2. ผู้สอนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติออกแบบสื่อการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ 
4. นักศึกษาน าเสนอการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้น 
5.นักศึกษาส่งอนุทินสรุปผลการเรียนรู้ 

1.สไลด์ PowerPoint
เรื่อง บทบาทของสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ 
2.ใบงานให้ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบสื่อการเรียนรู้
ตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ได้ออกแบบ 
4.ตัวอย่างรูปแบบการ
เรียนรู้   
5.เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้ 

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง 

13 การประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
 
4 

1. นักศึกษาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินผล
การเรียนรู้ อภิปรายเกี่ยวกับความส าคัญ 
2. ผู้สอนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติออกแบบการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้
ออกแบบไว้ 
4. นักศึกษาน าเสนอแนวทางการประเมินผลการ

1.สไลด์ PowerPoint
เรื่อง บทบาทของสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ 
2.ใบงานให้ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบสื่อการเรียนรู้
ตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ได้ออกแบบ 

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
 

สื่อการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

เรียนรู้ที่ออกแบบไว้ 
5.นักศึกษาส่งอนุทินสรุปผลการเรียนรู้ 

3.ตัวอย่างรูปแบบการ
เรียนรู้   
4.เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้ 

14-16 
 

การพัฒนานวัตกรรมในการ
เรียนรู้ 

12 1.สนทนา อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาในการเรียนรู้และ
แนวทางในการแก้ปัญหา 
2.ผู้สอนน าเสนอตัวอย่างงานวิจัยที่มีการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือป้องกัน พัฒนา และแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ 
3. นักศึกษาวิเคราะห์นวัตกรรมการเรียนรู้ตัวอย่าง 
4.นักศึกษาฝึกปฏิบัติพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้
เป็นรายกลุ่ม และรายบุคคลโดยผู้สอนคอยให้
ค าแนะน า 
5.นักศึกษาน านวัตกรรมไปทดลองใช้  เก็บรวบรวม
ข้อมูลและรายงานผลการใช้โดยผู้สอนคอยให้
ค าแนะน า 
6.นักศึกษาส่งอนุทินสรุปผลการเรียนรู้ 
7. สรุปและข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการสอบ
ปลายภาค 

1.สไลด์ PowerPoint
เรื่อง บทบาทของสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ 
2.ใบงานให้ฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์นวัตกรรมการ
เรียนรู้ตัวอย่าง 
3.งานวิจัยที่มีการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือป้องกัน 
พัฒนา และแก้ปัญหา
การเรียนรู้ 
4.เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้ 

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง 

รวม 60 
  

 

17  2 ทดสอบปลายภาค   



16 
 

 

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

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 1.2 1.3  

1.สังเกตพฤติกรม 
2. ตรวจผลงาน 
3.ตรวจผลงานการเขียนอนุทิน 

1-15 10 

2.ด้านความรู้ 
2.1 2.2 2.3  

1.ทดสอบ 
2.ตรวจผลงาน 
3.ตรวจผลงานการเขียนอนุทิน 

1-15 20 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 3.2  

1.ทดสอบ 
2.ตรวจผลงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม 
4.ตรวจผลงานการเขียนอนุทิน 

1-15 25 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 4.2 

1.ตรวจผลงาน 
2.สังเกตพฤติกรรม 
3.ตรวจผลงานการเขียนอนุทิน 

1-15 10 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.ทดสอบ 
2.ตรวจผลงาน 

1-15 10 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

5.1 5.2  3.สังเกตพฤติกรรม 
4.ตรวจผลงานการเขียนอนุทิน 

6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1 6.2  

1.ทดสอบ 
2.ตรวจผลงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม 
4.ตรวจผลงานการเขียนอนุทิน 

6-7,14-16 25 

รวม 100 
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หมวดที่  6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 

อุไรรัตน์  ยามาเร็ง. (2558). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การจัดการเรียนรู้. ยะลา :  คณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
2.1  เอกสารส าคัญ 

ฆนัท  ธาตุทอง. (2554). สบายตา  โมเดล SBITHA  Model รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะทางปัญญา.  
นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์ 

ชนาธิป  พรกุล. (2555).การออกแบบการสอน การบูรณาการการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน  
กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ทิศนา  แขมมณี. (2554). รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกรู้ที่หลากหลาย. กรุงเทพมหานคร : โรง 
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พจนา ทรัพย์สมาน. (2549). การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน  แสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง.  
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ไพฑูรย์  สินลารัตน์. (2555). หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร :  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

มานพ  ประธรรมสาร. (2547 ). วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ The new cycles of learning   
Cooperation in the Classroom and School. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ. 

วิจารณ์  พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. 
สุวิทย์  มูลค า. (2551 ). กลยุทธ์การสอนคิดวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์ 
สุวิทย์  มูลค า. (2551 ). ครบเครื่องเรื่องการคิด. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์ 
สุวิทย์  มูลค า. (2547 ). 19 วธิีจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร :  

ภาพพิมพ์ 
สุวิทย์  มูลค า. (2547 ). 20 วธิีจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร :  

ภาพพิมพ์ 
อรรถพล  อนันตวรสกุล. (2545). การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธี Storyline. กรุงเทพมหานคร : โรง 

พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
2.2 ข้อมูลส าคัญ 
 2.2.1 ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่นท่ีนักศึกษาอาศัยอยู่ 

       2.2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   
      2.2.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
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      2.2.4 นโยบายรัฐบาล  
       2.2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
   2.2.6 ปรัชญา ทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการ 
   2.2.7 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2548 
   2.2.8 ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1. http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning/Behavioral_Learning_Theories.htm  

 2. http://www.learning-theories.com/behaviorism.html 
 3. http://www.simplypsychology.org/behaviorism.html  
 4. http://www.slideshare.net/guestfa5a5c/behaviorism-theory-of-learning  
 5. http://www.innovativelearning.com/teaching/behaviorism.html  

หมวดที่  7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ด าเนินการ ดังนี้ 
      1.1 ให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของผู้สอน
ทางเว็บไซต์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด  
      1.2 ให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามในชั้นเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้ 
      1.3  ให้ผู้เรียนเขียนอนุทินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ แนวทางการประยุกต์ใช้ และ
ข้อคิดเห็นต่อการเรียนรู้ 
      1.4 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 

2.  กลยุทธ์ประเมินการสอน 
 2.1 ประเมินกลยุทธ์การสอน  ด าเนินการ เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1  ก่อนสอน 
 มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ระบุกลยุทธ์การ 

สอน ให้แล้วเสร็จก่อนสอน และร่วมประชุมกับอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า และ
การประเมินกลยุทธ์การสอนในระดับสาขา และน าเสนอให้คณะพิจารณาตรวจสอบของสาขาวิชาให้ค าแนะน า และ
การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   ระยะที่ 2 ระหว่างสอน มีการประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การสอน จุดเด่นและจุดอ่อนในการใช้กลยุทธ์การสอน สอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ตามกลยุทธ์การสอน 
   ระยะที่ 3  หลังการสอน 

http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning/Behavioral_Learning_Theories.htm
http://www.learning-theories.com/behaviorism.html
http://www.simplypsychology.org/behaviorism.html
http://www.slideshare.net/guestfa5a5c/behaviorism-theory-of-learning
http://www.innovativelearning.com/teaching/behaviorism.html
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    มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยการสอบถาม สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และร่วมประชุมกับคณาจารย์ในสาขาเพ่ือจัดการความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ในการสอน เพ่ือน าผลการประเมินกล
ยุทธ์ไปใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 
                 2.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอนโดย 
   2.2.1  ประเมินจากการสอบถามนักศึกษา และการเขียนอนุทินของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของ
อาจารย์แต่ละรายวิชา  เช่น  กลวิธีการสอน การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา การควบคุมชั้นเรียน  
การใช้สื่อ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.2.2 ประเมินจากการสังเกตการณ์สอน โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีม
ผู้สอน 
  2.2.3 ประเมินโดยตัวอาจารย์ผู้สอนเอง 

3.  การปรับปรุงการสอน 
 3.1 รวบรวม วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา  
 3.2 ทบทวนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
 3.3  วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ แนวทางการประยุกต์ใช้ และข้อคิดเห็นต่อการเรียนรู้  ผลงานของผู้เรียน  ผล
การสังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างเรียน  การมีส่วนร่วมในระหว่างเรียน  
 3.4  น าผลการวิเคราะห์ไปวางแผนปรับปรุงการเรียน โดยการวิจัยชั้นเรียน หรือประชุมปฏิบัติการ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  
 3.5   ผู้สอนสรุปผลการด าเนินการไว้ใน มคอ. 5 
 3.6  ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันก าหนดการน าผลการประเมินไปปรับปรุงในการสอนครั้ง
ต่อไป โดยก าหนดไว้ใน มคอ. 3 ของการสอนครั้งต่อไป 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 ก าหนดให้ผู้สอนมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน และศึกษาผู้เรียน 

เป็นรายบุคคลก่อนที่จะเริ่มการสอน และจัดท า มคอ.3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  
 4.2 จัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ตามที่หลักสูตรก าหนดเพ่ือให้มีการด าเนินการตาม 
มคอ.3 ที่ก าหนด  
 4.3 การประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาด าเนินการโดยจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
 4.4 ก าหนดให้นักศึกษาด าเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 4.5 ร่วมทวนสอบในระดับหลักสูตร และร่วมประชุมศึกษา วิเคราะห์ การรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยนักศึกษา แล้วก าหนดแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน    
 4.6 ประชุมอาจารย์ในสาขา/อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 4.7 วิเคราะห์จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และชิ้นงาน/ผลงานของนักศึกษาปลาย
ภาคเรียน  และจากเครื่องมือการวัดประเมินผล จากคะแนนการทดสอบและผลงานระหว่างเรียน และจาก
เครื่องมือการวัดประเมินผล 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา 

    5.1  ร่วมประชุมการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชากับหลักสูตร ทุกภาคเรียนหลังสิ้นภาค
เรียน 2 สัปดาห์ 

5.2  ผู้สอนท าแผน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา ในด้านต่างๆ ตามสภาพปัญหา เช่น ด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี ด้านการวัดประเมินผล เป็นต้น 

 

8. หมวดอ่ืนๆ  
1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
    (Integrating research process or innovation to teaching and learning process)  

1) จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ การเปรียบเทียบ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ 

2) จัดให้นักศึกษาได้ฝึกพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ทดลองใช้และรายงาผลการใช้โดยใช้ 
กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 
     (Integrating academic services to teaching and learning process) 

บูรณาการกับโครงการให้บริการวิชาการ “โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียน” 
 
 


