
แบบ มคอ. ๓รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร   
 

 
หมวดท่ี ๑ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
๑๐๑๕๑๐๒  ช่ือรายวิชา  การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการในช้ันเรียน  

๒. จํานวนหนวยกิต 
๓(๒-๒-๕) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
         ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน 
ผศ.ดร.บุญลอมดวงวิเศษ 
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ 
อาจารย ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 
อาจารย ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม 
อาจารยศิริโสภา แสนบุญเวช 

๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี ปการศึกษา๒๕๖๐ 

๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 
         ไมมี 

๗.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 
         ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน   
-        คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
        ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 

 

แบบ มคอ. ๓ 



    ๒ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑.จุดมุงหมายของรายวิชา 
๑) เพื่อใหผูเรียนอธิบายความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและการจัดการในช้ันเรียน วิทยาการจัดการเรียนรู ทักษะและเทคนิคการสอน  รูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนรู  การบูรณาการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  

๒) เพื่อใหผูเรียนอภิปรายและออกแบบ การพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยการเรียนในสถานศึกษา จัด
ส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู ไดอยางเหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑   

๓) เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติการ จัดการเรียนรูและการจัดการในช้ันเรียน เลือกใชส่ือการเรียนรู ทักษะ 
เทคนิค รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรูการออกแบบแผนการเรียนรู ออกแบบแหลงเรียนรู ไดอยางเหมาะสม  

๔) เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติการการจัดการเรียนรู การจัดการในช้ันเรียนและการเรียนรวม  เพื่อ
เสริมสรางพลังอํานาจ ในการเรียนรู พัฒนาการดานสติปญญา อารมณ สังคม รางกาย จิตใจ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค   

๕) เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกวิธีการประเมินผูเรียนและออกแบบการประเมินผูเรียน ไดอยางเหมาะสม 
        ๖) เพื่อใหผูเรียนสามารถออกแบบโครงสรางรายวิชา จัดทําแผนการเรียนรู และออกแบบการเรียนรู ตาม
เทคนิคและวิธีการสอน ไดอยางเหมาะสมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
         ๗) เพื่อใหผูเรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม  ทักษะทางปญญา  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทักษะการจัดการ
เรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อใหเนื้อหาวิชามีความทันสมัยและตรงกับการประยุกตใชในปจจุบันเพิ่มเติมกรณีตัวอยางท่ีสอดคลอง
กับเนื้อหาท่ีปรับปรุงเพื่อใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูเรียนเปน
ศูนยกลางและสามารถเรียนจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศได และเพื่อใหผูเรียนสามารถมีความรูทักษะและ  
คุณลักษณะตรงตามมาตรฐานครุสภา และมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สามารถนําความรูท่ีไดไปใชไดจริง
ในทางการศึกษาการเรียนรูผานกระบวนการคิดการเรียนรูผานประสบการณตรงการเรียนรูผานการลงมือ
ปฏิบัติการเรียนรูผานกระบวนการวิจัยการเรียนรูผานแหลงเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียนและการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี  21 
 
 
 



    ๓ 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 
๑.คําอธิบายรายวิชา    
๑๐๑๕๑๐๒  การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการในช้ันเรียน  ๓(๒-๒-๕) 
เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู และการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค
และแกปญหา ไดการจัดการเรียนรูและส่ิงแวดลอม การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม  การจัดการช้ันเรียน 
การสรางบรรยากาศในช้ันเรียนใหเกิดการเรียนรู และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา 
๒.จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

๓๐ ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษา 

ตามความตองการของ
ผูเรียนเฉพาะราย 

๓๐ ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษา 

๗๕ ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษา 

 

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกผูเรียนเปนรายบุคคล 
จํานวน ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกผูเรียนนอกช้ันเรียนและจะส่ือสารให
ผูเรียนไดทราบกําหนดเวลาลวงหนาโดยการติดประกาศและส่ือ On lineเชน E-mail, Facebook, line 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน 

 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

๑)แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคุณธรรมท่ีเสริมสรางการ
พัฒนาท่ียั่งยืนมีความกลาหาญทางจริยธรรมมีความเขาใจผูอื่นเขาใจโลกเสียสละและเปนแบบอยางท่ีดี 

๒) สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยใชดุลยพินิจทาง
คานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม 

๑.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
๑) สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  และกรณีศึกษาระหวางการเรียนการสอนในรายวิชา  

 ๒) การคิดวิเคราะห  วิพากษ  วิจารณโดยยึดหลักการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของครู 
๓) การเปนแบบอยางท่ีดีของอาจารยผูสอน 
๔) การอภิปรายจากกรณีศึกษา 

 ๕) การเรียนรูผานประสบการณตรง 
๖) การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 



    ๔ 
 

๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน 
 ๒) ประเมินความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  การสงงานตามกําหนดเวลา 
 ๓) ประเมินความมีวินัย  การตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน 

      ๔) ประเมินแฟมสะสมผลงานของผูเรียน 

๒. ดานความรู 
   ๒.๑ผลการเรียนรูดานความรูท่ีตองพัฒนา 

          ความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะหและประเมินคาองคความรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 ๑) การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) * 

๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง 
๓) การเรียนรูดวยเทคนิค คอรเนลโนต(Cornell Note) 
๔) การเรียนรูผานแหลงเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน 

          ๕) การเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ 
          ๖) การเรียนรูโดยการแกปญหาเปนฐาน (PBL) * 
          ๗) การเรียนรูโดยสะเต็มศึกษา (STEM Education) * 
          ๘) การเรียนรูโดยหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) * 
          ๙) การเรียนรูโดยเทคนิคแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
         ๑๐) ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills)* 

๒.๓  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
๑) ประเมินจากการมีสวนรวมในกิจกรรม  รวมอภิปราย   
๒) ประเมินผลงาน การทํารายงานการศึกษาคนควา   
๓) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน  
๔) ประเมินจากการทดสอบยอย  ทดสอบกลางภาค  และทดสอบปลายภาค 
๕) ใบงานแบบฝกทายบท 

  ๓. ดานทักษะทางปญญา 
 ๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

ความสามารถในการคิดคนหาขอเท็จจริงทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพื่อใชในการปฏิบัติงานการวินิจฉัยแกปญหาและทําการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนา
องคความรูไดดวยตนเอง 

๓.๒กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 ๑) การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) * 

๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง 
๓) การเรียนรูดวยเทคนิค2 Tคอรเนลโนต  ) Cornell note) 



    ๕ 
 

 ๔) การเรียนรูผานแหลงเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน 
           ๕) การเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ 
           ๖) การเรียนรูโดยการแกปญหาเปนฐาน (PBL) * 
           ๗) การเรียนรูโดยสะเต็มศึกษา (STEM Education) * 
           ๘) การเรียนรูโดยหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) * 

 ๙) การเรียนรูโดยเทคนิคแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
 ๑๐) ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills)* 

๓.๓กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 ประเมินใบงานแบบฝกทายบทประเมินผลงาน  การทําโครงการ  และแฟมสะสมผลงานของผูเรียน 
๔.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

ผูเรียนมีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่นเขาใจผูอื่นมีมุมมองเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณและทาง
สังคม 
๔.๒. กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๑) การเรียนรูแบบรวมมือ การสืบคนขอมูล การอภิปรายรวมกัน  
๒) มอบหมายงานใหทํางานเปนกลุม  การทํารายงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู และการจัดการช้ันเรียน 

๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดรับมอบหมาย  
๒) ประเมินการนําเสนองานกลุม 
๓) ประเมินแฟมสะสมผลงานของผูเรียนรายบุคคล 
๔) ประเมินใบงานแบบฝกทายบท 

๕.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ผลการเรียนรูการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
ผูเรียนมีความสามารถในการใชดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชขอมูลสารสนเทศ  
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาสม่ําเสมอตอเนื่อง 

๕.๒กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑) การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) * 

๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง 
๓) การเรียนรูโดยการแกปญหาเปนฐาน (PBL) * 
๔) การเรียนรูผานแหลงเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน 

            ๕) การเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ 
            ๖) การเรียนรูโดยเทคนิคแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
            ๗) ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills)* 



    ๖ 
 

 ๕.๓กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดรับมอบหมาย   
 ๒) ประเมินความสามารถในการอภิปราย อธิบายถึงขอจํากัด ขอดี เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          ๓) ใบงานแบบฝกทายบท 
          ๔) ประเมินการนําเสนองาน 
๖. ทักษะการจัดการเรียนรู 
    ๖.๑ ผลการเรียนรูทักษะการจัดการเรียนรูท่ีตองพัฒนา 
ผูเรียนมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีหลากหลายท้ังผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษผูเรียนท่ีมี
ความสามารถปานกลางและผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 
    ๖.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 
 ๑) การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) * 

๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง 
๓)การเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ 
๔) การเรียนรูผานแหลงเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน 

          ๕) การเรียนรูโดยการแกปญหาเปนฐาน (PBL) * 
          ๖) การเรียนรูโดยสะเต็มศึกษา (STEM Education) * 
          ๗) การเรียนรูโดยหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) * 
          ๘) การเรียนรูโดยเทคนิคแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
          ๙) ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills)* 
๖.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดรับมอบหมาย  
๒) ประเมินการนําเสนองานกลุม  
๓) ประเมินแฟมสะสมผลงานของผูเรียนรายบุคคล  

          ๔) ใบงานแบบฝกทายบท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๗ 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อท่ีใช ผูสอน 

๑ -ปฐมนิเทศ  
-ทดสอบความรูกอนเรียน 
-แนวโนมการศึกษาในปจจุบัน 

๔ ๑) แนะนํา ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค เปาหมาย 
เกณฑการวัดและประเมินผล กฎระเบียบ 
ขอตกลง/งานท่ีนักศึกษาจัดทําตลอดภาค
เรียน 
๒) อภิปราย/ซักถาม/ทดสอบกอนเรียน 
๓)ผูเรียนศึกษาเอกสารแนวการสอน  
เอกสารประกอบการสอนและตํารา ฯลฯ  
๔)ใหผูเรียนแบงกลุมเพื่อคนควาทํากิจกรรม
ในบทเรียน 
๕) ผูสอนสรุปบทเรียน 
๖) มอบหมายงานให ผูเรียนศึกษาคนควาใน
บทตอไป 

 

๒-๓ -ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู 
-การจัดการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
- 
 

๘ ๑)ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย
กลุม เรื่อง ระบบการจัดการเรียนรู 
๒) อภิปราย/ซักถาม/ทดสอบกอนเรียน 
๓)ผูเรียนศึกษาเอกสารแนวการสอน  
เอกสารประกอบการสอนและตํารา ฯลฯ  
๔)ใหผูเรียนแบงกลุมเพื่อคนควาทํากิจกรรม
ในบทเรียน 
๕) ผูสอนสรุปบทเรียน 
๖) มอบหมายงานให ผูเรียนศึกษาคนควาใน
บทตอไป 

 

๔ -การจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ 
-การศึกษาแบบเรียนรวม 

๔ ๑)ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย
กลุม เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู 
๒) อภิปราย/ซักถาม 
๓) สรุปเนื้อหารวมกันโดยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
๔)มอบหมายงานให ผูเรียนคนควารายกลุม
เรื่องตอไป 

 



    ๘ 
 

๑.แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อท่ีใช ผูสอน 

๕-๖ เทคนิคและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู 

๘ ๑)อาจารยผูสอนอธิบายทฤษฎีและรูปแบบ
การจัดการเรียนรู 
๒) ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย
กลุม เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู 
๓) อภิปราย/ซักถาม 
๔) สรุปเนื้อหารวมกันโดยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
๕)มอบหมายงานให ผูเรียนคนควารายกลุม
เรื่องตอไป 

 

๗-๘ ส่ือนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู   

๘ ๑)ผูเรียนฝกปฏิบัติการทํากิจกรรมการ
จัดการเรียนรู  เทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนรู 
๒) อภิปราย/ซักถาม 
๓) สรุปเนื้อหารวมกันโดยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
๔)มอบหมายงานให ผูเรียนคนควารายกลุม
เรื่องตอไป 
๕) นักศึกษาทําใบงานและแบบฝกทายบท 
๖) นักศึกษาจัดทําโครงการ 

 

๙ ทดสอบกลางภาคเรียน ๔   
๑๐ การประเมินผลการเรียนรูใน

รูปแบบตางๆ 
๔ ๑)ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย

กลุม เรื่อง การบูรณาการการเรียนรู
แบบเรียนรวม 
๒) อภิปราย/ซักถาม 
๓) สรุปเนื้อหารวมกันโดยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
๔)มอบหมายงานให ผูเรียนคนควารายกลุม
เรื่องตอไป 

 



    ๙ 
 

๑.แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อท่ีใช ผูสอน 

๑๑-๑๒ การออกแบบและจัดทํา
แผนการเรียนรูใหเหมาะสม
กับผูเรียนและการจัด
การศึกษาในปจจุบัน 
 
 
 

๘ ๑)ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย
กลุม เรื่อง การบริหารจัดการในช้ันเรียน 
๒) อภิปราย/ซักถาม 
๓) สรุปเนื้อหารวมกันโดยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
๔)มอบหมายงานให ผูเรียนคนควารายกลุม
เรื่องตอไป 

 

๑๓ การบริหารจัดการในช้ันเรียน ๔ ๑)ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย
กลุม เรื่อง แนวคิดในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู 
๒) อภิปราย/ซักถาม 
๓) สรุปเนื้อหารวมกันโดยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
๔)มอบหมายงานให ผูเรียนคนควารายกลุม
เรื่องตอไป 

 

๑๔ การจัดการแหลงเรียนรู ๔ ๑)ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย
กลุม เรื่อง เทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรียน 
๒) อภิปราย/ซักถาม 
๓) ผูสอนและผูเรียน สรุปความรู และ
สะทอนผลการเรียนการสอนท้ังหมดรวมกัน 

 

๑๕ การพัฒนาศูนยการเรียนใน
สถานศึกษา 

๔ ๑)ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย
กลุม เรื่อง การพัฒนาศูนยการเรียนใน
สถานศึกษา 
๒) อภิปราย/ซักถาม 
๓) สรุปเนื้อหารวมกันโดยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
๔)มอบหมายงานให ผูเรียนคนควารายกลุม
เรื่องตอไป 

 

๑๖ ทดสอบปลายภาคเรียน ๔   
 รวม ๖๔   

 



    ๑๐ 
 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน** 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมิน 

ดานท่ี ๑ 
-การต้ังใจเรียน, ตรงเวลา, การมีสวนรวมใน
กิจกรรม ฯลฯ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๕% 

ดานท่ี ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ -รายงานการศึกษาคนควา 
-การนําเสนอผลการศึกษาคนควา 
-การปฏิบัติกิจกรรมในระหวางเรียนโดยดู
จากแฟมสะสมผลงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๕ % 

ดานท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ -การสอบกลางภาค ๘ ๒๐ % 
ดานท่ี ๑,๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ -การสอบปลายภาค ๑๗ ๔๐% 
 
*หมายเหตุ : ผลการเรียนรูดานท่ี ๑ คือ คุณธรรมและจริยธรรม,  ดานท่ี ๒ คือ ความรู, ดานท่ี ๓ คือ ทักษะทาง
ปญญา, ดานท่ี ๔ คือ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานท่ี ๕ คือ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ดานท่ี๖ ทักษะการจัดการเรียนรู 

เกณฑการตัดสินผลการเรียนแบบอิงเกณฑ 
  ๘๐-๑๐๐คะแนน  มีคาระดับคะแนน A 
  ๗๕-๗๙ คะแนน  มีคาระดับคะแนน B+ 
  ๗๐-๗๔ คะแนน  มีคาระดับคะแนน B 
  ๖๕-๖๙ คะแนน  มีคาระดับคะแนน C+ 
  ๖๐-๖๔ คะแนน  มีคาระดับคะแนน C 
  ๕๕-๕๙ คะแนน  มีคาระดับคะแนน D+ 
  ๕๐-๕๔ คะแนน  มีคาระดับคะแนน D 
  ตํ่ากวา ๕๐คะแนน มีคาระดับคะแนน F 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.ตํารา ฯลฯและเอกสารหลัก 
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน  (๒๕๕๙).การจัดการเรียนรู.คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 
 

๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 
กิ่งฟา สินธุวงษ. (๒๕๔๕). ปฏิบัติการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง.ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน.   
กิ่งฟา สินธุวงษ. (๒๕๔๗).  ปอาเจท (Jean Piaget): การเรียนรูกับการพัฒนาผูเรียน.ขอนแกน:  

มหาวิทยาลัยขอนแกน.   
โกวิท ประวาลพฤกษ. [ม.ป.ป.].  การเรียนรูท่ีสอดคลองกับการทํางานของสมอง.กรุงเทพฯ: 
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พิมพันธ เดชะคุปต. (๒๕๔๔). การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญแนวคิดวิธีและเทคนิค 
การสอน .ประมวลบทความเสริมประสิทธิภาพครูยุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนา 
คุณภาพวิชาการ (พว.)  
พิมพันธ เดชะคุปต. (๒๕๔๔). การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญแนวคิดวิธีและเทคนิค 

การสอน (๑).- (๒).ประมวลบทความเสริมประสิทธิภาพครูยุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ:สถาบัน 
พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)    

พิมพันธ เดชะคุปต. (๒๕๔๕). นวัตกรรมเพื่อการเรียนรูสําหรับครูยุคปฏิรูปการศึกษา.กรุงเทพฯ: ศูนยตํารา 
และเอกสารทางวิชาการคุรุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ภูษิต บุญทองเถิง. (๒๕๕๗) การพัฒนาการเรียนการสอน.คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มหาสารคาม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
วิชัย วงษใหญ. (๒๕๔๑). กระบวนทัศนใหม:การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล. 
วารสารมศวศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ศันสนีย ฉัตรคุปต. (๒๕๔๔). ฝกสมองใหคิดอยางมีวิจารณญาณ.กรุงเทพฯ: สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี.  
สมปอง ศรีกัลยา. (๒๕๕๗)   หลักการจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู. 

         คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
สมาน เอกพิมพ.(๒๕๕๗)  การเรียนการสอนเพือ่พัฒนากระบวนการคิดคณะครุศาสตร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม. 
สุรางค โควตระกูล. (๒๕๓๗).  จิตวิทยาการศึกษา.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (๒๕๕๑). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
๓.เอกสารและขอมูลแนะนาํ 
0Thttp://www.library.kpru.ac.th0Tและwebsite สํานักวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  เชน
0Thttp://www.library.msu.ac.th/web/ 0T,http://www.library.kku.ac.th/library/  เปนตน 
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    ๑๒ 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

๑.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูเรียน 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ท่ีจัดทําโดยผูเรียน ไดจัดทํากิจกรรมโดยการนําแนวคิดและความเห็นจาก

ผูเรียน ไดดังนี้ 
-การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
-สังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
-บันทึกการสะทอนผลของผูเรียน 
-แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

-ขอเสนอแนะผานอีเมลล, เฟสบุคและไลนท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการส่ือสารกับผูเรียน 
๒.กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 
-การสังเกตการณการสอนโดยผูรวมทีม 
-ผลการสอบ 

           -ตรวจแบบฝกหัด 
-ตรวจบันทึกการสะทอนผลของผูเรียน 

 
๓.การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนในครั้งตอไป 
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของผูเรียน 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูใน
วิชาไดจากการสอบถามผูเรียนหรือสุมตรวจผลงานของผูเรียน รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอยและหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาไดดังนี้ 

-การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของผูเรียน โดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร 
-มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน โดยการตรวจสอบขอสอบ 
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
๕.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ยังไมมีการทวนสอบ 
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