แบบ มคอ. ๓

แบบ มคอ. ๓รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร
หมวดที่ ๑ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๐๑๕๑๐๒ ชื่อรายวิชา การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน
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 / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ปการศึกษา๒๕๖๐
๖.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗.รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑.จุดมุงหมายของรายวิชา
๑) เพื่อใหผูเรียนอธิบายความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและการจัดการในชั้นเรียน วิทยาการจัดการเรียนรู ทักษะและเทคนิคการสอน รูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนรู การบูรณาการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
๒) เพื่อใหผูเรียนอภิปรายและออกแบบ การพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยการเรียนในสถานศึกษา จัด
สิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ไดอยางเหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
๓) เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติการ จัดการเรียนรูและการจัดการในชั้นเรียน เลือกใชสื่อการเรียนรู ทักษะ
เทคนิค รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรูการออกแบบแผนการเรียนรู ออกแบบแหลงเรียนรู ไดอยางเหมาะสม
๔) เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติการการจัดการเรียนรู การจัดการในชั้นเรียนและการเรียนรวม เพื่อ
เสริมสรางพลังอํานาจ ในการเรียนรู พัฒนาการดานสติปญญา อารมณ สังคม รางกาย จิตใจ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค
๕) เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกวิธีการประเมินผูเรียนและออกแบบการประเมินผูเรียน ไดอยางเหมาะสม
๖) เพื่อใหผูเรียนสามารถออกแบบโครงสรางรายวิชา จัดทําแผนการเรียนรู และออกแบบการเรียนรู ตาม
เทคนิคและวิธีการสอน ไดอยางเหมาะสมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๗) เพื่อใหผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการจัดการ
เรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรู
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหาวิชามีความทันสมัยและตรงกับการประยุกตใชในปจจุบันเพิ่มเติมกรณีตัวอยางที่สอดคลอง
กับเนื้อหาที่ปรับปรุงเพื่อใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปน
ศูนยกลางและสามารถเรียนจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได และเพื่อใหผูเรียนสามารถมีความรูทักษะและ
คุณลักษณะตรงตามมาตรฐานครุสภา และมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถนําความรูที่ไดไปใชไดจริง
ในทางการศึกษาการเรียนรูผานกระบวนการคิดการเรียนรูผานประสบการณตรงการเรียนรูผานการลงมือ
ปฏิบัติการเรียนรูผานกระบวนการวิจัยการเรียนรูผ านแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนและการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

๓

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑.คําอธิบายรายวิชา
๑๐๑๕๑๐๒ การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน
๓(๒-๒-๕)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู และการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค
และแกปญหา ไดการจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอม การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน
การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหเกิดการเรียนรู และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา
๒.จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

๓๐ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

ตามความตองการของ
ผูเรียนเฉพาะราย

๓๐ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

๗๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกผูเรียนเปนรายบุคคล
จํานวน ๑ ชั่วโมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกผูเรียนนอกชั้นเรียนและจะสื่อสารให
ผูเรียนไดทราบกําหนดเวลาลวงหนาโดยการติดประกาศและสื่อ On lineเชน E-mail, Facebook, line
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑)แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคุณธรรมที่เสริมสรางการ
พัฒนาที่ยั่งยืนมีความกลาหาญทางจริยธรรมมีความเขาใจผูอื่นเขาใจโลกเสียสละและเปนแบบอยางที่ดี
๒) สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยใชดุลยพินิจทาง
คานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และกรณีศึกษาระหวางการเรียนการสอนในรายวิชา
๒) การคิดวิเคราะห วิพากษ วิจารณโดยยึดหลักการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของครู
๓) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยผูสอน
๔) การอภิปรายจากกรณีศึกษา
๕) การเรียนรูผานประสบการณตรง
๖) การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๔

๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน
๒) ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การสงงานตามกําหนดเวลา
๓) ประเมินความมีวินัย การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน
๔) ประเมินแฟมสะสมผลงานของผูเรียน
๒. ดานความรู
๒.๑ผลการเรียนรูดานความรูที่ตองพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะหและประเมินคาองคความรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
๑) การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) *
๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง
๓) การเรียนรูดวยเทคนิค คอรเนลโนต(Cornell Note)
๔) การเรียนรูผานแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน
๕) การเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ
๖) การเรียนรูโดยการแกปญหาเปนฐาน (PBL) *
๗) การเรียนรูโดยสะเต็มศึกษา (STEM Education) *
๘) การเรียนรูโดยหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) *
๙) การเรียนรูโดยเทคนิคแผนผังความคิด (Mind Mapping)
๑๐) ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)*
๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
๑) ประเมินจากการมีสวนรวมในกิจกรรม รวมอภิปราย
๒) ประเมินผลงาน การทํารายงานการศึกษาคนควา
๓) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
๔) ประเมินจากการทดสอบยอย ทดสอบกลางภาค และทดสอบปลายภาค
๕) ใบงานแบบฝกทายบท
๓. ดานทักษะทางปญญา
๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ความสามารถในการคิดคนหาขอเท็จจริงทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อใชในการปฏิบัติงานการวินิจฉัยแกปญหาและทําการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนา
องคความรูไดดวยตนเอง
๓.๒กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
๑) การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) *
๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง
๓) การเรียนรูดวยเทคนิค คอรเนลโนต) Cornell note)
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๕

๔) การเรียนรูผานแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน
๕) การเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ
๖) การเรียนรูโดยการแกปญหาเปนฐาน (PBL) *
๗) การเรียนรูโดยสะเต็มศึกษา (STEM Education) *
๘) การเรียนรูโดยหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) *
๙) การเรียนรูโดยเทคนิคแผนผังความคิด (Mind Mapping)
๑๐) ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)*
๓.๓กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินใบงานแบบฝกทายบทประเมินผลงาน การทําโครงการ และแฟมสะสมผลงานของผูเรียน
๔.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
ผูเรียนมีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่นเขาใจผูอื่นมีมุมมองเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณและทาง
สังคม
๔.๒. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) การเรียนรูแบบรวมมือ การสืบคนขอมูล การอภิปรายรวมกัน
๒) มอบหมายงานใหทํางานเปนกลุม การทํารายงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู และการจัดการชั้นเรียน
๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย
๒) ประเมินการนําเสนองานกลุม
๓) ประเมินแฟมสะสมผลงานของผูเรียนรายบุคคล
๔) ประเมินใบงานแบบฝกทายบท
๕.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ผลการเรียนรูการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
ผูเรียนมีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชขอมูลสารสนเทศ
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาสม่ําเสมอตอเนื่อง
๕.๒กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูด านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) *
๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง
๓) การเรียนรูโดยการแกปญหาเปนฐาน (PBL) *
๔) การเรียนรูผานแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน
๕) การเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ
๖) การเรียนรูโดยเทคนิคแผนผังความคิด (Mind Mapping)
๗) ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)*

๖

๕.๓กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย
๒) ประเมินความสามารถในการอภิปราย อธิบายถึงขอจํากัด ขอดี เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) ใบงานแบบฝกทายบท
๔) ประเมินการนําเสนองาน
๖. ทักษะการจัดการเรียนรู
๖.๑ ผลการเรียนรูทักษะการจัดการเรียนรูที่ตองพัฒนา
ผูเรียนมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลายทั้งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษผูเรียนที่มี
ความสามารถปานกลางและผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
๖.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
๑) การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) *
๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง
๓)การเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ
๔) การเรียนรูผานแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน
๕) การเรียนรูโดยการแกปญหาเปนฐาน (PBL) *
๖) การเรียนรูโดยสะเต็มศึกษา (STEM Education) *
๗) การเรียนรูโดยหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) *
๘) การเรียนรูโดยเทคนิคแผนผังความคิด (Mind Mapping)
๙) ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)*
๖.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย
๒) ประเมินการนําเสนองานกลุม
๓) ประเมินแฟมสะสมผลงานของผูเรียนรายบุคคล
๔) ใบงานแบบฝกทายบท

๗

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๑.แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑
-ปฐมนิเทศ
-ทดสอบความรูกอนเรียน
-แนวโนมการศึกษาในปจจุบัน

๒-๓

-ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู
-การจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
-

๔

-การจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ
-การศึกษาแบบเรียนรวม

จํานวน*
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช
(ชั่วโมง)
๔
๑) แนะนํา ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค เปาหมาย
เกณฑการวัดและประเมินผล กฎระเบียบ
ขอตกลง/งานที่นักศึกษาจัดทําตลอดภาค
เรียน
๒) อภิปราย/ซักถาม/ทดสอบกอนเรียน
๓)ผูเรียนศึกษาเอกสารแนวการสอน
เอกสารประกอบการสอนและตํารา ฯลฯ
๔)ใหผูเรียนแบงกลุมเพื่อคนควาทํากิจกรรม
ในบทเรียน
๕) ผูสอนสรุปบทเรียน
๖) มอบหมายงานให ผูเรียนศึกษาคนควาใน
บทตอไป
๘
๑)ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย
กลุม เรื่อง ระบบการจัดการเรียนรู
๒) อภิปราย/ซักถาม/ทดสอบกอนเรียน
๓)ผูเรียนศึกษาเอกสารแนวการสอน
เอกสารประกอบการสอนและตํารา ฯลฯ
๔)ใหผูเรียนแบงกลุมเพื่อคนควาทํากิจกรรม
ในบทเรียน
๕) ผูสอนสรุปบทเรียน
๖) มอบหมายงานให ผูเรียนศึกษาคนควาใน
บทตอไป
๔
๑)ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย
กลุม เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู
๒) อภิปราย/ซักถาม
๓) สรุปเนื้อหารวมกันโดยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
๔)มอบหมายงานให ผูเรียนคนควารายกลุม
เรื่องตอไป

ผูสอน

๘

๑.แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๕-๖ เทคนิคและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู

๗-๘

สื่อนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู

๙
๑๐

ทดสอบกลางภาคเรียน
การประเมินผลการเรียนรูใน
รูปแบบตางๆ

จํานวน*
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช
(ชั่วโมง)
๘
๑)อาจารยผูสอนอธิบายทฤษฎีและรูปแบบ
การจัดการเรียนรู
๒) ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย
กลุม เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู
๓) อภิปราย/ซักถาม
๔) สรุปเนื้อหารวมกันโดยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
๕)มอบหมายงานให ผูเรียนคนควารายกลุม
เรื่องตอไป
๘
๑)ผูเรียนฝกปฏิบัติการทํากิจกรรมการ
จัดการเรียนรู เทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนรู
๒) อภิปราย/ซักถาม
๓) สรุปเนื้อหารวมกันโดยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
๔)มอบหมายงานให ผูเรียนคนควารายกลุม
เรื่องตอไป
๕) นักศึกษาทําใบงานและแบบฝกทายบท
๖) นักศึกษาจัดทําโครงการ
๔
๔
๑)ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย
กลุม เรื่อง การบูรณาการการเรียนรู
แบบเรียนรวม
๒) อภิปราย/ซักถาม
๓) สรุปเนื้อหารวมกันโดยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
๔)มอบหมายงานให ผูเรียนคนควารายกลุม
เรื่องตอไป

ผูสอน

๙

๑.แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑๑-๑๒ การออกแบบและจัดทํา
แผนการเรียนรูใหเหมาะสม
กับผูเรียนและการจัด
การศึกษาในปจจุบัน

๑๓

การบริหารจัดการในชั้นเรียน

๑๔

การจัดการแหลงเรียนรู

๑๕

การพัฒนาศูนยการเรียนใน
สถานศึกษา

๑๖

ทดสอบปลายภาคเรียน
รวม

จํานวน*
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช
(ชั่วโมง)
๘
๑)ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย
กลุม เรื่อง การบริหารจัดการในชั้นเรียน
๒) อภิปราย/ซักถาม
๓) สรุปเนื้อหารวมกันโดยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
๔)มอบหมายงานให ผูเรียนคนควารายกลุม
เรื่องตอไป
๔
๑)ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย
กลุม เรื่อง แนวคิดในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู
๒) อภิปราย/ซักถาม
๓) สรุปเนื้อหารวมกันโดยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
๔)มอบหมายงานให ผูเรียนคนควารายกลุม
เรื่องตอไป
๔
๑)ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย
กลุม เรื่อง เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน
๒) อภิปราย/ซักถาม
๓) ผูสอนและผูเรียน สรุปความรู และ
สะทอนผลการเรียนการสอนทั้งหมดรวมกัน
๔
๑)ผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาราย
กลุม เรื่อง การพัฒนาศูนยการเรียนใน
สถานศึกษา
๒) อภิปราย/ซักถาม
๓) สรุปเนื้อหารวมกันโดยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
๔)มอบหมายงานให ผูเรียนคนควารายกลุม
เรื่องตอไป
๔
๖๔

ผูสอน

๑๐

ผลการเรียนรู*

-การตั้งใจเรียน, ตรงเวลา, การมีสวนรวมใน
กิจกรรม ฯลฯ
ดานที่ ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖
-รายงานการศึกษาคนควา
-การนําเสนอผลการศึกษาคนควา
-การปฏิบัติกิจกรรมในระหวางเรียนโดยดู
จากแฟมสะสมผลงาน
ดานที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ -การสอบกลางภาค
ดานที่ ๑,๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ -การสอบปลายภาค
ดานที่ ๑

สัปดาหที่
ประเมิน

วิธีการประเมิน**

ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา
๘
๑๗

สัดสวนของการ
ประเมิน
๑๕%
๒๕ %

๒๐ %
๔๐%

*หมายเหตุ : ผลการเรียนรูดานที่ ๑ คือ คุณธรรมและจริยธรรม, ดานที่ ๒ คือ ความรู, ดานที่ ๓ คือ ทักษะทาง
ปญญา, ดานที่ ๔ คือ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานที่ ๕ คือ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดานที่๖ 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
ต่ํากวา ๕๐คะแนน
มีคาระดับคะแนน
F
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.ตํารา ฯลฯและเอกสารหลัก
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน (๒๕๕๙).การจัดการเรียนรู.คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ
กิ่งฟา สินธุวงษ. (๒๕๔๕). ปฏิบัติการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง.ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน.
กิ่งฟา สินธุวงษ. (๒๕๔๗). ปอาเจท (Jean Piaget): การเรียนรูกับการพัฒนาผูเรียน.ขอนแกน:
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
โกวิท ประวาลพฤกษ. [ม.ป.ป.]. การเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง.กรุงเทพฯ:

๑๑

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ชนาธิป พรกุล. (๒๕๔๔). แคทส : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง
(CATS: AStudent-Centered Instructional Model.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ทิศนา แขมณี (๒๕๕๒) ศาสตรการสอน สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พิมพันธ เดชะคุปต. (๒๕๔๔). การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแนวคิดวิธีและเทคนิค
การสอน .ประมวลบทความเสริมประสิทธิภาพครูยุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ (พว.)
พิมพันธ เดชะคุปต. (๒๕๔๔). การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแนวคิดวิธีและเทคนิค
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) การเรียนการสอนเพือ่ พัฒนากระบวนการคิดคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม.
สุรางค โควตระกูล. (๒๕๓๗). จิตวิทยาการศึกษา.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (๒๕๕๑). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
๓.เอกสารและขอมูลแนะนํา
http://www.library.kpru.ac.th และwebsite สํานักวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เชน
http://www.library.msu.ac.th/web/ ,http://www.library.kku.ac.th/library/ เปนตน
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูเรียน
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยผูเรียน ไดจัดทํากิจกรรมโดยการนําแนวคิดและความเห็นจาก
ผูเรียน ไดดังนี้
-การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
-สังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
-บันทึกการสะทอนผลของผูเรียน
-แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
-ขอเสนอแนะผานอีเมลล, เฟสบุคและไลนที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับผูเรียน
๒.กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
-การสังเกตการณการสอนโดยผูรวมทีม
-ผลการสอบ
-ตรวจแบบฝกหัด
-ตรวจบันทึกการสะทอนผลของผูเรียน
๓.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนในครั้งตอไป
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของผูเรียน
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใน
วิชาไดจากการสอบถามผูเรียนหรือสุมตรวจผลงานของผูเรียน รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอยและหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาไดดังนี้
-การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของผูเรียน โดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิที่ไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร
-มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน โดยการตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
๕.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ยังไมมีการทวนสอบ

