รายละเอียดของรายวิชา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1022301 หลักการจัดการเรี ยนรู้ (Principle of Learning Management)
2. หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต 3 (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
ครุ ศาสตรบัณฑิต (ครู 5 ปี ) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู บังคับเรี ยนทุกสาขาวิชา
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
ผศ. ดร. สายหยุด ภูปุย 0815455679
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ 2559 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปี ที่ 1 หมู่ 1,2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนก่ อน (ถ้ ามี)
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (co-requisite) (ถ้ ามี)
(ไม่ระบุ)
8. สถานที่เรียน
อาคารเรี ยนรวม คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9. ครั้งที่จดั ทําและปรับปรุงหลักสู ตร

\

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการจัดการ
เรี ยนรู้
2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความเข้าในเกี่ ยวกับรู ปแบบและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรี ยนรู ้
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในการกําหนดจุ ดประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้ ดา้ น
ความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย เทคนิคและ
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ สื่อการเรี ยนรู้ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และการวัดประเมินผล
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในองค์ประกอบของการเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
และฝึ กทักษะในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
6. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการนําแผนการจัดการเรี ยนรู้สู่การปฏิบตั ิ โดยการฝึ กปฏิบตั ิการ
สอนหน้าชั้นเรี ยน คนละ 20 นาที
2, วัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียน
1. เพื่อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรมมีวนิ ยั ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีความรู ้ความเข้าใจในรายวิชาเพื่อการประยุกต์ใช้กบั งานการศึกษา เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ที่สาํ คัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิในเนื้ อหาของรายวิชา และสามารถบูรณาการความรู้ใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กบั ความรู ้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาจัดการเรี ยนรู้
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้และการฝึ กปฏิบตั ิท้งั ของตนเองและกลุ่ม
4. รู้จกั บทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัว วางตัวได้อย่างเหมาะสมและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าํ
และผูต้ ามได้อย่างดี
5. มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาํ หรับทํางานที่มอบหมาย เช่น สรุ ปรายงานการค้นคว้า
และการจัดทําเอกสารแผนการจัดการเรี ยนรู้
6. นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรู ปแบบที่
เป็ นทางการ รู ปแบบกึ่งทางการได้อย่างสร้างสรรค์ และมีทกั ษะและเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย

หมวดที่ 3 ส่ วนประกอบของรายวิชา

1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรี ยนรู้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ การจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อจุดประสงค์ดา้ นความรู ้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะการออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ที่หลากหลาย เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนรู้ การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ สื่อการเรี ยนรู้
ปั จจัยสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การวัดและประเมินผล แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ การฝึ กปฏิบตั ิการสอน
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคเรียน
บรรยาย
ฝึ กปฏิบตั ิ
(คาบ)
(คาบ)
28
28

ศึกษาด้วยตนเอง
สอนเสริ ม
(คาบ)
70
ตามความต้องการและศักยภาพ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงต่อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ น
รายบุคคล
กลุ่มเรี ยน
วันเวลา
จํานวน/
อาจารย์ให้คาํ ปรึ กษา
คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปี ที่ 1 หมู่
ศุกร์
1-2
เวลา 15.00-17.00 น.
ช

หมวดที่ 4
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริ ยธรรม เสี ยสละ ซื่อสัตย์สุตจริ ต
1.1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 เคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับขององค์กร สังคม มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีสอน
1) เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาทุกวัน
2) ตรวจการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของมหาลัย
3) เน้นกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่ งเสริ มความรับผิดชอบ
4) เน้นความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริ ตในการสอบและการลอกงานคนอื่น
5) ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่ วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร
3) ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้ รับ
2.1.1 มีความรู ้ความเข้าใจในรายวิชาเพื่อการประยุกต์ใช้กบั งานการศึกษา
2.1.2 เข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาํ คัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิในเนื้ อหาของรายวิชา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาจัดทํา
แผนการจัดก่ารเรี ยนรู้
2.2 วิธีสอน
ใช้รูปแบบการเรี ยนรู้แบบนําตนเอง (Self-directed Learning) และการบูรณาการ
สอดแทรกเนื้อหา เน้นหลักการทางทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้และฝึ ก
ปฏิบตั ิหน้าชั้นเรี ยน
วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการนําเสนองานในชั้นเรี ยน
5) ประเมินจากผลงานที่จดั ทําขึ้น (แผนการจัดการเรี ยนรู้)

3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วดั จากหลักสูตรแกนกลาง มาจัดทํา
เป็ นหน่วยการเรี ยนรู้ และวางแผนการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.1.2 สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านการเรี ยนได้อย่างมีระบบ รู้จกั
วิเคราะห์ขอ้ มูลและนําข้อมูลมาประกอบการตัดสิ นใจในกาใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2 วิธีสอน
1) ศึกษากรณี ตวั อย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้จากครู ชาํ นาญการในโรงเรี ยน
2) ฝึ กสร้างหน่ วยการเรี ยนรู้ตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วดั จากหลักสูตรแกนกลาง
3.1 อภิปรายกลุ่ม โดยเน้นให้อธิบายหลักการ เหตุผล แนวคิด
3.2 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากแผนการจัดการเรี ยนรู้
2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานที่จดั ทําขึ้น
4

ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อนในห้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลใน
การสืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้
4.1.2 สามารถเป็ นผูน้ าํ เสนอข้อมูลปัญหาทางการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ท้ งั เป็ นความคิดเห็นส่ วนตัวและความคิดเห็นในกลุม่ และข้อมูลจาก
การศึกษาค้นคว้ากับโรงเรี ยนหรื อนักวิชาการในโรงเรี ยน สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
เรี ยนรู้และการฝึ กปฏิบตั ิท้ งั ของตนเองและกลุ่ม
4.1.3 รู้จกั บทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัว วางตัวได้อย่างเหมาะสมและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะ
ผูน้ าํ และผูต้ ามได้อย่างดี
4.2 วิธีสอน
1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
2) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) พิจารณาจากกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําเสนอผลงานกลุ่ม

2) สังเกตพฤติกรรมการนําเสนอผลงาน เช่น การใช้คอมอย่างถูกต้อง เหมาะสม
ระมัดระวังในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาและการทํางานเป็ นทีม
5

ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาํ หรับทํางานที่มอบหมาย เช่น สรุ ปรายงานการ
ค้นคว้า และการจัดพิมพ์แผนการจัดการเรี ยนรู้ มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ทนั สมัยมาใช้ในการสื บค้นข้อมูล
5.1.2 มีทกั ษะในการสื่ อสารนําเสนอข้อมูลทั้งการพูด การเขียน
5.2 วิธีสอน
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E – Learning
2) ฝึ กวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูลใน
การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3) นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบหรื อการประเมินจากงานที่มอบหมาย
2) ประเมินจากวิธีการและการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนองาน
6

ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ ที่ต้องพัฒนา
6.1.1 นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่มีรูปแบบ
หลากหลาย
6.2 วิธีสอน
ใช้รูปแบบการเรี ยนรู้แบบนําตนเอง (Self-directed Learning) และการบูรณาการ
สอดแทรกเนื้อหา เน้นการฝึ กปฏิบตั ิและเน้นการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนํามาวาง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของตนเองและการนําเสนองานหน้าชั้นเรี ยน
6.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิในด้านต่างๆคือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) การทดสอบเชิงปฏิบตั ิ
4) ประเมินจากแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่นกั ศึกษาจัดทํา

5) ประเมินจากการสอนหน้าชั้นเรี ยน
6) ประเมินจากการสังเกตในชั้นเรี ยน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ครั้งที่
คาบ
1
4

2–3
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การพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้

1.คุณธรรมจริ ยธรรม

-แจก มคอ. 3
2.ความรู ้
-ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
ความสํา คัญ ของการ
3.ทักษะทางปั ญญา
4.ทักษะความสัมพันธ์ จัดการเรี ยนรู ้
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6.ทักษะการจัดการ
เรี ยนรู ้
1.คุณธรรมจริ ยธรรม

-รู ป แ บ บ แ ล ะ
2.ความรู ้
กระบวนการจัด การ
เรี ยนรู้ ตามแนวคิ ด
3.ทักษะทางปั ญญา
4.ทักษะความสัมพันธ์ ท ฤ ษ ฎี ก า ร จั ด ก า ร
ระหว่างบุคคลและ
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
ความรับผิดชอบ
5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6.ทักษะการจัดการ

วิธีสอน
1.ทําความเข้าใจและทํา

ข้อตกลงกับผูเ้ รี ยนในการ
เรี ยนรู้ตาม มคอ. 3
2. ทําข้อทดสอบก่อนเรี ยน
3.เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรง
เวลาทุกวัน
3.มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก
เว็บไซต์สื่อการสอน

วิธีการประเมินผล
1.ประเมินจากการตรงต่อ

4.สรุ ปบรรยายอธิบายเพิ่มเติม

เวลา
2.การทดสอบก่อนเรี ยน
3.ประเมินจากรายงานและ
งานที่มอบหมาย
4.ประเมินจากวิธีการและ
การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นคว้า
และนําเสนองาน
5.ประเมินจากการสังเกต
ในชั้นเรี ยน

1.เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรง

1.ประเมินจากการตรงต่อ

E – Learning

เวลาทุกวัน
2.สอนบรรยายเพื่อความเข้าใจ
3. เน้นกิจกรรมกลุ่มเพื่อ
ส่ งเสริ มความรับผิดชอบ
4. ใช้รูปแบบการสอนโดยใช้
วิจยั เป็ นฐาน (Research -Based
Learning) (RBL) (ค้นคว้า
เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง)
5.นําเสนอผลงานโดยใช้

เวลา
2. ประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุ่ม
3.การส่ งงานตามกําหนด
ระยะเวลามอบหมาย
4.ประเมินจากวิธีการและ
การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
นําเสนองาน
5.ประเมินจากชิ้นงาน

ครั้งที่
คาบ

การพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้

วิธีสอน

วิธีการประเมินผล

เรี ยนรู ้

รู ปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
6.สรุ ปบรรยายอธิบายเพิ่มเติม

(รายงานการวิจยั
กระบวนการวิจยั )

1.คุณธรรมจริ ยธรรม

1.เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรง

1.ประเมินจากการตรงต่อ

4-5
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-ก า ร ออก แ บ บ ก า ร
2.ความรู ้
จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ ต า ม
แนวคิดทฤษฎี
3.ทักษะทางปั ญญา
4.ทักษะความสัมพันธ์ ของ เบนจามิ น บลู ม
ระหว่างบุคคลและ
โดยศึ ก ษาเรี ยนรู้ ก าร
ความรับผิดชอบ
กํา หนดจุ ด ประสงค์
5.ทักษะการวิเคราะห์ ของการจัดการเรี ย นรู ้
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร พุ ท ธิ พิ สั ย ด้ า นเจตต
และการใช้เทคโนโลยี พิ สัย และด้า นทัก ษะ
สารสนเทศ
พิสยั
6.ทักษะการจัดการ
เรี ยนรู ้

6- 7
8

1.คุณธรรมจริ ยธรรม

-การจัด กิ จ กรรมการ
2.ความรู ้
เรี ยนรู ้ ที่ ห ลากหลาย
เท คนิ คแ ละวิ ธี ก า ร
3.ทักษะทางปั ญญา
4.ทักษะความสัมพันธ์ จัด การเรี ย นรู ้ การจัด

เวลาทุกวัน
2.เน้นกิจกรรมเดี่ยวเพื่อ
ส่ งเสริ มความรับผิดชอบ
3. ใช้รูปแบบการสอนโดยใช้
วิจยั เป็ นฐาน (Research -Based
Learning) (RBL) (เขียน
หลักการและเหตุผล ตาม
สภาพปั ญหาในชัน้ เรียนที่
ค้ นพบโดยเชื่อมโยง
แนวคิดบลูม)
4.นําเสนอผลงานโดยใช้
รู ปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
5.สรุ ปบรรยายอธิบายเพิ่มเติม
1.เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรง
เวลาทุกวัน
2.สอนบรรยายเพื่อความเข้าใจ
3.เน้นกิจกรรมเดี่ยวเพื่อ

เวลา
2.การส่ งงานตามกําหนด
ระยะเวลามอบหมาย
3.ประเมินจากวิธีการและ
การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
นําเสนองาน
4.ประเมินจากชิ้นงาน
(รายงานการวิจยั ตาม
กระบวนการวิจยั )

1.ประเมินจากการตรงต่อ

เวลา
2. ประเมินพฤติกรรมการ
ทํางาน

ครั้งที่
คาบ

การพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้

วิธีสอน

วิธีการประเมินผล

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6.ทักษะการจัดการ

บรรยากาศการเรี ยนรู้
สื่ อ การเรี ยนรู ้ ปั จ จั ย
สนับสนุ น การจัด การ
เรี ยนรู ้ ที่ เน้ น ผู้เ รี ยน
เป็ นสําคัญ และการวัด
ประเมินผล

ส่ งเสริ มความรับผิดชอบ
4. ใช้รูปแบบการสอนโดยใช้
วิจยั เป็ นฐาน (Research -Based
Learning) (RBL) (ศึกษา
วิธีการดําเนินการวิจัยตาม
ขัน้ ตอนรู ปแบบการสอนแต่
ละรูปแบบ)

3.ประเมินจากวิธีการและ

8
4
9 –11
12

สอบกลางภาค
1.คุณธรรมจริ ยธรรม

-องค์ประกอบของการ
2.ความรู ้
เขี ยนแผนการจัด การ
เรี ยนรู ้ และฝึ กทัก ษะ
3.ทักษะทางปั ญญา
4.ทักษะความสัมพันธ์ ในการเขี ย นแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6.ทักษะการจัดการ
เรี ยนรู ้

1.เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรง

เวลาทุกวัน
2.สอนบรรยายเพื่อความเข้าใจ
3.เน้นกิจกรรมเดี่ยวเพื่อ
ส่ งเสริ มความรับผิดชอบ
4. ใช้รูปแบบการสอนโดยใช้
วิจยั เป็ นฐาน (Research -Based
Learning) (RBL) (ศึกษา
วิธีการดําเนินการวิจัยตาม
ขัน้ ตอนรู ปแบบการสอนแต่
ละรูปแบบ)

การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
นําเสนองาน
4.ประเมินจากชิ้นงาน
(รายงานการวิจยั ตาม
กระบวนการวิจยั )
ข้อทดสอบ
1.ประเมินจากการตรงต่อ

เวลา
2. ประเมินชิ้นงาน
แผนการจัดการเรี ยนรู้
3.ประเมินจากวิธีการและ
การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
นําเสนองาน
4.ประเมินจากชิ้นงาน
(รายงานการวิจยั ตาม
กระบวนการวิจยั )

ครั้งที่

การพัฒนาผู้เรียน

คาบ
12-15 1.คุณธรรมจริ ยธรรม
16
2.ความรู ้
3.ทักษะทางปั ญญา
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6.ทักษะการจัดการ
เรี ยนรู ้

สาระการเรียนรู้
-ก า ร นํ า แ ผ น ก า ร
จั ด การเรี ยนรู้ สู่ การ
ปฏิ บั ติ โดยการฝึ ก
ปฏิ บั ติ ก ารสอนหน้ า
ชั้ นเรี ยน คนละ 20
นาที

16
4

วิธีสอน
1.เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรง

เวลาทุกวัน
2.เน้นกิจกรรมเดี่ยวเพื่อ
ส่ งเสริ มความรับผิดชอบ
3.ฝึ กสอนหน้าชั้นเรี ยนตาม
แผนที่เตรี ยมไว้ คนละ 20 นาที

สอบปลายภาค

3.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
1. ทักษะการจัดการเรี ยนรู ้
6. การทดสอบกลางภาค
7. การทดสอบปลายภาค

สัปดาห์ที่

1-14

สัดส่ วนของคะแนน/ร้อยละ
10
10
10
10
10

8
16

1.ประเมินจากการตรงต่อ

เวลา
2. ประเมินพฤติกรรมการ
สอนหน้าชั้นเรี ยน
3.ประเมินจากวิธีการและ
การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
นําเสนองาน

แบบทดสอบ

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
งาน/กิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน
1. คุณธรรมจริ ยธรรม
2.ทักษะทางปัญญา

วิธีการประเมินผล

25
25

เกณฑ์ การประเมินผลแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์
แบบอิงเกณฑ์

แบบอิงกลุ่ม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน เกรด
86 ขึ้นไป A
81 – 85 B+
76 – 80 B
71 – 75 C+
66- 70 C
61 – 65 D+
56 – 60 D
0-55
E
งานไม่ครบ I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
สายหยุด ภูปุย. 2557. หลักการจัดการเรียนรู้. เอกสารประกอบการสอน:มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสิ นธุ.์
วิชาการ, กรม. (2543). การพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน. กรุ งเทพมหานคร:
คุรุสภา.
แหล่ งเรียนรู้
เขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา สถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานและบุ ค ลากรทางการศึก ษาเพื่อการจัด ทํา
แผนการจัดการเรี ยนรู้

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 แบบสอบถามเพื่อประเมินผูส้ อนของคณะ
1.2 แบบแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรี ยนรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 การสะท้อนผล/ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ผลการสอนระหว่างกลุ่มผูส้ อนในรายวิชา
2.2 การทดสอบผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 การประชุมกลุ่มผูส้ อนเพื่อร่ วมกันปรับปรุ งแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน
3.2 การทําวิจยั ชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
4.1 ใช้เครื่ องมือวัดที่หลากหลายในประเด็นที่ตอ้ งการวัดผลการเรี ยนรู้ เช่น การทดสอบ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้/ ทักษะการปฏิบตั ิ การสอบถาม/สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจ
4.2 นําประเด็น/ผลการเรี ยนรู ้ที่ตรวจสอบระหว่างภาคไปตรวจสอบอีกครั้งในการวัดผลปลายภาค
4.3 วางแผน จัดทําเครื่ องมือวัดผลร่ วมกันระหว่างผูส้ อนในรายวิชา
4.4 ตรวจสอบผลการให้ระดับผลการเรี ยนโดยกลุ่มผูส้ อนในรายวิชาหรื อฝ่ ายวิชาการของคณะ
4.5 การสุ่ มตรวจผลงาน/ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ โดยผูส้ อน/ผูป้ ระเมิน ต่างกลุ่ม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบ การประชุมสะท้อนความคิดเห็น การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปประเด็นเพื่อนําไปพัฒนาออกแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป

