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มคอ. ๓  รายละเอียดรายวิชา 
 

รหัสวิชา ED ๑๐๑๕  ชื่อวิชา : การพัฒนาการเรียนเพื่อการเรียนรู้ 
              (Development of Learning Model) 

 

                                   ชั้นศาสนศาสตร์  ปีที่  ๔ การประถมศึกษา 
 
 

ผศ.ชิษณพงศ์    ศรจันทร ์
 
 

รายวิชานี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขา การประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย 

                                                
 

 

กลุ่มวิชาชีพครู   บังคับเรียน 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ภาคปกติ  (วันพุธ)    . 

 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
คณะ ศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 



 ๒ 

สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
หมวด ๑  ข้อมูลทั่วไป 
หมวด ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวด ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวด ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวด ๕ แผนการสอน และการประเมินผล 
หมวด ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวด ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการายวิชา 

๓ 
๓ 
๔ 

๔- ๕ 
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๘ 
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 ๓ 

มคอ. ๓ รายละเอียดรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
คณะ/ภาควิชา        คณะศึกษาศาสตร์  ภาควิชา  บริหารการศึกษา 
 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.รหัสและช่ือวิชา ED ๑๐๑๕  การพัฒนาการเรียนเพื่อการเรียนรู้ 
                                       Development of Learning Model 
๒. จ านวนหน่วยกิต  ๓ หน่วยกิต   ๓ (๒-๒-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
        เป็นรายวิชาในหมวด  กลุ่มวิชา ชีพครู  บังคับเรียน   
                                    สาขาการประถมศึกษา  
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารย์ ผศ.ชิษณพงศ ศรจันทร์ 
       คุณวุฒิ      ค.ม. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  -การบริหารการศึกษา 
                     ศน.บ. ศาสนศาสตร์บัณฑิต  - ภาษาอังกฤษ   ปธ.๕ นธ.เอก 
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน       ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
                                             ชั้นศาสนศาสตร์  ปีที่ ๔ การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน        -ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน      -ไม่มี- 
๘. สถานที่เรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง   จังหวัด
เลย 
   อาคาร ๒ ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ชุดการเรียนที่ ๑ 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  ครั้งล่าสุด ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 

หมวดที่  ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑.จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เมื่อได้ศึกษารายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะท่ีต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้ 
    ๑.๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้และระบบการจัดการเรียนการสอน                                                                                                                 

    ๑.๒ การจัดการเรียนที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง                                                                                              

    ๑.๓ รูปแบบการสอนที่เน้นพัฒนาการด้านพุทธิพิสัย พัฒนาตัวบุคคล เน้นความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เน้น
พฤติกรรม  

    ๑.๔  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แบบทักษะกระบวนการการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์  การพัฒนา
รูปแบบการสอนให้เหมาะสม  การทดลองสอนตามรูปแบบที่พัฒนาเพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน  
การลงมือปฏิบัติการ แก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กรณีจริงหรือจ าลองสถานการณ์                                                            

    ๑.๕ การฝึกประยุกต์รูปแบบการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วและเพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 

 



 ๔ 

๒.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา  
    ๒. ๒ มีการปรับปรุงเนื้อหาเพ่ิมเติม ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒,๒๕๔๕ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน ตามสาขาวิชาเอกทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งแนว
การจัดการเรยีนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน  ........ฯลฯ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา    
          การเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้และระบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนที่ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รูปแบบการสอนที่เน้นพัฒนาการด้านพุทธิพิสัย พัฒนาตัวบุคคล 
เน้นความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เน้นพฤติกรรม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แบบทักษะกระบวนการการเรียนรู้
ตามแนวพุทธศาสตร์  การพัฒนารูปแบบการสอนให้เหมาะสม  การทดลองสอนตามรูปแบบที่พัฒนา
เพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน  การลงมือปฏิบัติการ แก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กรณีจริงหรือจ าลองสถานการณ์ ฝึกประยุกต์รูปแบบการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วและเพ่ือหารูปแบบที่
เหมาะสมกับท้องถิ่น 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง สอนเสริม 

๓๒ ชัว่โมง ๓๒ ชัว่โมง ๙๖ ชัว่โมง ไม่มี 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพ่ือขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวัน
เวลาให้นักศึกษาทราบและให้ค าปรึกษา แนะน าทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ไม่จ ากัดเวลา 

 

หมวดที่  ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาหรือทักษะ
รายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมิน 

๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 

 ๑..มีวินัย และความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการ
ท างาน 
 ๒  มีจิตอาสา เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓  มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและหน้าท่ี 
  ๔ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  ๕. มีสัมมาคารวะ มีมารยาท/แต่งกายตามวัฒนธรรม
ไทย 
  ๖. มีบุคลิกภาพดี (การแต่งกาย พฤติกรรมเหมาะสม
ความเป็นครู) 

มีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่าง
ประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา โดย
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
- ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้า
เรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ -ให้มีความรับผิดชอบใน
งานที่มอบหมาย และซ่ือสัตย์ในการ
สอบ 
-มีบุคลิกภาพดี ทั้งการแต่งกาย การ
แสดงออกด้านพฤติกรรมต่างๆ 

1.วิธีการ สังเกต ส ารวจ 
2.เครื่องมือ แบบสังเกต 
3.เกณฑ์ -นักศึกษาร้อยละ 90
เข้าเรียนตรงเวลา 
-นักศึกษาร้อยละ 95 ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงร่วมกันก าหนด
ขึ้นระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับ
นักศึกษา-ไม่มีการทุจริตในการ
สอบ 



 ๕ 

๒.) ด้านความรู้ (Knowledge) มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ รูปแบบ
การเรียนรู้และระบบการจัดการเรียนการสอน                                                                                                                 

  ๒. การจัดการเรียนที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง                                                                                              

  ๓. รูปแบบการสอนที่เน้นพัฒนาการด้านพุทธิ
พิสัย พัฒนาตัวบุคคล เน้นความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
เน้นพฤติกรรม  

  ๔. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แบบทักษะ
กระบวนการการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์  
การพัฒนารูปแบบการสอนให้เหมาะสม  การ
ทดลองสอนตามรู ปแบบที่ พัฒนา เ พ่ือ ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้ เรียน  การลงมือ
ปฏิบัติการ แก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กรณีจริงหรือจ าลองสถานการณ์                                                            

  ๕. การฝึกประยุกต์รูปแบบการเรียนรู้ที่มีอยู่
แล้วและเพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 

การบรรยาย  แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์/ตัวอย่าง
กรณีศึกษา ถาม-ตอบในช้ัน
เรียน 
การอภิปรายกลุ่มใหญ่/ย่อย     
การระดมสมอง     
การศึกษาค้นคว้า /เสนอ
รายงานรายคน และ ราย
กลุ่ม 
การอภิปรายซักถาม           
การศึกษาเอกสาร   
การสืบค้นจากเทคโนโลยี 

 

วิธีการ ทดสอบ 
เครื่องมือ แบบทดสอบ 
เกณฑ-์นักศึกษาร้อย
ละ95 
        ผ่านเกณฑ์ 
 
-ตรวจสอบ พิจารณาจาก
รายงาน การน าเสนอรายงาน
และการมีส่วนร่วมในการเสนอ
ข้อคิดเห็นในชั้นเรียน  
-ทดสอบโดยข้อเขียน และ
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมการอภิปรายปัญหาในชั้น
เรียน 

มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาหรือทักษะ
รายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมิน 

๓) ทักษะทางปัญญา(Cognitive Skills) 
 ๓.๑ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาการจัดและ
เทคนิคการสึกษาแบบเรียนรวมปฏิบัติบัติการ จาก
การศึกษาค้นคว้า ระดมสมอง อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
๓.๒ มีทักษะการวิเคราะห์จากปัญหาในข้อ ๓.๑ 
๓.๓ มีวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ โดย
กรณีศึกษา จากผู้มีความรู้ มีประสบการณ์และสภาพ
จริงประจ าวัน โดยการสังเกต  และรวบรวมมาเป็น
หลักฐานอ้างอิง 
๓.๔ ใฝ่รู้ พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

- ฝึกให้วิเคราะห์ปัญหาจาก
กรณีศึกษาที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว 
โดยให้ไปค้นคว้าจากเอกสาร
ต่าง ๆ รวมการค้นคว้าจาก
ฐานข้อมูล 
 

สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม และฝึกทักษะ
การเป็นผู้น า ผู้ตาม และ
การเป็นสมาชิกที่ดี ของ
กลุ่ม  สลับการเป็น
หัวหน้ากลุ่มในการท างาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 ๖ 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ(Interpersonal Skill and 
Responsibility) 
.๔.๑  มีความสามารถในการท างานเป็นคณะ/
กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ๔.๒  ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของตนและผู้อ่ืน 
ยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายของมนุษย์ 
  ๔.๓   ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม 
ดนตรี วรรณกรรมทั้งของไทยและประชาคมโลก 
 ๔.๔  มีความสนใจและร่วมมือในกิจกรรมของ
สถาบัน เช่นด้านกีฬา นันทนาการ วันสถาปนา 
วันแข่งขันกีฬา ไหว้ครู ฯลฯ  

- ให้นักศึกษาท างาน 
กลุ่มในลักษณะการท างาน
เป็นคณะเช่น ท าโครงการ 
การระดมสมอง และ
การศึกษาค้นคว้า เสนอ
รายงาน อภิปราย 
 - 

-ประเมินจากกระบวนการ
ท างาน และผลงานท่ีท า
เป็นกลุ่มหรือโครงงาน 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology 
Skill) 

  ๕.๑  สามารถศึกษาวิเคราะห์งานที่มอบหมาย 
โดยมีทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ-คุณภาพ  
เช่น การพัฒนาและมีส่วนร่วมในการระดมสมอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้าง
สถานการณ์และบทบาทสมมุต ิ
๕.๒  มีทักษะในการสื่อสาร โดยสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ทั้งด้วยการฟัง
บรรยาย การอ่านจับใจความส าคัญ และการ
เขียนรายงาน การพูดรายงาน รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยี 

จัดให้ท ากิจกรรมกลุ่ม 
มอบหมายงานศึกษา ท า
รายงาน การอภิปรายและการ
น าเสนอ 
งานกลุ่มหรือโครงการต่อช้ัน
เรียน   
- ในการค้นคว้านั้น ส่วนหนึ่ง 
นักศึกษาจะต้องค้นคว้าจาก
วารสารหรือฐานข้อมูลที่เป็น
ภาษาไทย และอังกฤษ 
- ในการเสนอนั้นจะใช้ ท้ังการ
รายงานหน้าช้ัน และ Power 
Point 

- ประเมินจากผลงานท่ี
ต้องวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 
- ประเมินจากภาษาท่ีใช้
ในการเขียนรายงานและ
การน าเสนอในช้ันเรียน 
-ประเมินจากการน าเสนอ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดย
อาจน าเสนอในรูปของ
แผนภูมิตัวเลข กราฟหรือ 
ตาราง 

๖. ด้านทักษะการปฏิบัติ (Psychomoter 
Skill) 
  ๖.๑ มีทักษะในการปฏิบัติ สามารถแก้ปัญหา
การปฏิบัติงานได้ 

 -ความสามารถพัฒนา/การ
สัมมนาแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนตามหลักความเป็นครู 
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
การจัดกจกรรมการเรียนการ
สอน กิจการนักเรียน 

ประเมินจากกระบวนการ
แก้ปัญหาการท างาน และ
ผลงานท่ีท าเป็นกลุ่มหรือ
โครงงาน สังเกต
พฤติกรรมการแก้ปัญหา
การท างาน 

 
 

 

 



 ๗ 

หมวดที่  ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๕.๑   แผนการสอน/ก าหนดการสอน 

 

สัปดาห์
ที ่

 

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 

สื่อการเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

ช่ือผู้สอน 

๑ 
 ๒๑ 

ต.ค.๕๖ 
๒ 

๒๘ ต.ค.
๕๖ 

 

ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการเรียนรู้ 
รูปแบบการเรียนรู้
และระบบการจัดการ
เรียนการสอน                                                                                                                 

   

 

                                                              

   

กลุ่มสัมพันธ์  
-แนะน าแหล่งค้นคว้า/
แหล่งวิทยาการ 
- สร้างข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการศึกษา  
-ส น ท น า แ ล ะ ซั ก ถ า ม
ประสบการณ์/เจตคติต่อ
การบริหารหลักสูตร...  
-ฟังค าบรรยาย  
–ศึกษาเอกสาร-อภิปราย/ 
มอบหมายงาน 

-ต ารา 
-เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
-เครื่องฉาย 
โปรเจคเตอร์ 
-กระดานไวท์
บอร์ด 
-ภาพ 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 
-วิทยุ 
-โทรทัศน ์

๖ -สังเกต 
-ส ารวจวันเรียน 
-บันทึก
พฤติกรรม 
-ถามตอบ 
ประเมินระหว่าง
เรียน 
ทบทวน 
ทดสอบความรู้ 
เมื่อจบหน่วยการ
เรียน 

ผศ.ชิษณพงศ์  
ศรจันทร์ 

๓ 
๔ พ.ย.

๕๖ 
๔ 

๑๑ พ.ย.
๕๖ 

การจัดการเรียนที่
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง                                                                                              

   

ฟังค าบรรยาย  
-อภิปราย 
–ศึกษาเอกสาร 
-การศึกษาค้นคว้า/ 
รายงาน/เดี่ยว/กลุ่ม 
ประเมินระหว่างเรียน 
-มอบหมายงาน     

-ต ารา 
-เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 
-เครื่องฉาย 
โปรเจคเตอร์ 
-กระดานไวท์
บอร์ด 
-ภาพ 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

๖ -สังเกต 
-บันทึก
พฤติกรรม 
-ถามตอบ 
ประเมินระหว่าง
เรียน 
ทบทวน 
ทดสอบความรู้ 
เมื่อจบหน่วย
การเรียน 

ผศ.ชิษณพงศ์  
ศรจันทร์ 

๕ 
๒๕ พ.ย.

๕๖ 
๖ 

๒ ธ.ค.
๕๖ 

รูปแบบการสอนที่
เน้นพัฒนาการด้าน
พุทธิพิสัย พัฒนาตัว
บุคคล เน้นความ 
สัมพันธ์กับผู้อื่น เน้น
พฤติกรรม 

ฟังค าบรรยาย 
ประกอบ 
การศึกษาเอกสาร   
ประเมินผลระหว่างเรียน 
มอบหมายงาน  
/น าเสนอผลงาน   
อภิปราย 
ถาม-ตอบในช้ัน 

-ต ารา 
-เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 
-เครื่องฉาย 
โปรเจคเตอร์ 
-กระดานไวท์
บอร์ด 
-ภาพ 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

๖ -สังเกต 
-บันทึก
พฤติกรรม 
-ถามตอบ 
ประเมินระหว่าง
เรียน 
ทบทวน 
ทดสอบความรู้ 
เมื่อจบหน่วย
การเรียน 

ผศ.ชิษณพงศ์  
ศรจันทร์ 

๗ 
๙ ธ.ค.
๕๖ 
๘ 

๑๖ ธ.ค.
๕๖ 

 
ทบทวน  
 
ทดสอบกลางภาค 

ฟังค าบรรยายทบทวน 
ประกอบการศึกษา
เอกสาร   
 

 
 

แบบทดสอบ
กลางภาค 

๖  ผศ.ชิษณพงศ์  
ศรจันทร์ 



 ๘ 

 
สัปดาห์ท่ี สาระ/เนื้อหาการ

เรียนรู ้
วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู ้

สื่อการเรียนรู ้ จ านวน 
ชั่วโมง 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผู้สอน 

๙ 
๒๓ ธ.ค.

๕๖ 
๑๐ 

๓๐ ธ.ค.
๕๖ 

การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม แบบทักษะ
กระบวนการการ
เรียนรู้ตามแนวพุทธ
ศาสตร์   

ฟังค าบรรยาย 
ประกอบ 
การศึกษาเอกสาร   
ประเมินผลระหว่างเรียน 
มอบหมายงาน  
/น าเสนอผลงาน   
อภิปราย 
ถาม-ตอบในช้ัน 

-ต ารา 
-เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 
-เครื่องฉาย 
โปรเจคเตอร์ 
-กระดานไวท์
บอร์ด 
-ภาพ 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

๖ -สังเกต 
-บันทึก
พฤติกรรม 
-ถามตอบ 
ประเมินระหว่าง
เรียน 
ทบทวน 
ทดสอบความรู้ 
เมื่อจบหน่วย
การเรียน 

ผศ.ชิษณพงศ์  
ศรจันทร์ 

๑๑ 
๖ ม.ค.

๕๗ 
๑๒ 

๑๓ ม.ค.
๕๗ 

การพัฒนารูปแบบ
การสอนให้เหมาะสม  
การทดลองสอนตาม
รูปแบบที่พัฒนา
เพื่อใหเ้หมาะสมกับ
เนื้อหาและผู้เรียน  
การลงมือปฏิบัติการ 
แก้ปัญหา การ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กรณี
จริงหรือจ าลอง
สถานการณ์ 

ฟังค าบรรยาย 
ประกอบ 
การศึกษาเอกสาร   
ประเมินผลระหว่างเรียน 
มอบหมายงาน  
/น าเสนอผลงาน   
อภิปราย 
ถาม-ตอบในช้ัน 

-ต ารา 
-เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 
-เครื่องฉาย 
โปรเจคเตอร์ 
-กระดานไวท์
บอร์ด 
-ภาพ 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

๖ -สังเกต 
-บันทึก
พฤติกรรม 
-ถามตอบ 
ประเมินระหว่าง
เรียน 
ทบทวน 
ทดสอบความรู้ 
เมื่อจบหน่วย
การเรียน 

ผศ.ชิษณพงศ์  
ศรจันทร์ 

๑๓ 
๒๐ ม.ค.

๕๗ 
๑๔ 

๒๗ ม.ค.
๕๗ 

การฝึกประยุกต์
รูปแบบการเรียนรู้ที่มี
อยู่แล้วและเพื่อหา
รูปแบบที่เหมาะสม
กับท้องถิ่น 

ฟังค าบรรยาย 
ประกอบ 
การศึกษาเอกสาร   
ประเมินผลระหว่างเรียน 
มอบหมายงาน  
/น าเสนอผลงาน   
อภิปราย 
ถาม-ตอบในช้ัน 

-ต ารา 
-เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 
-เครื่องฉาย 
โปรเจคเตอร์ 
-กระดานไวท์
บอร์ด 
-ภาพ 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

๖ -สังเกต 
-บันทึก
พฤติกรรม 
-ถามตอบ 
ประเมินระหว่าง
เรียน 
ทบทวน 
ทดสอบความรู้ 
เมื่อจบหน่วย
การเรียน 

ผศ.ชิษณพงศ์  
ศรจันทร์ 

๑๕ 
๓ ก.พ.

๕๗ 
๑๖ 

๑๐ ก.พ.
๕๗ 

 
ทบทวน  
 
ทดสอบปลายภาค 

 
ฟังค าบรรยายทบทวน 
ประกอบการศึกษา
เอกสาร   
 

 
 

แบบทดสอบ
ปลายภาค 

๖  ผศ.ชิษณพงศ์  
ศรจันทร์ 

๒๔-๒๖ 
ก.พ.๕๗ 

สอบปลายภาค     คณะกรรมการ 



 ๙ 

๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(Leaning Outcome) 
วิธีการประเมินผล
นักศึกษา 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมินผล 

หมายเหตุ 

๑)  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม Ethics and 
Moral) 
- การสร้างความมีวินัยใฝ่รู้ 
ความซื่อสัตย์ และความ
รับผิดชอบในการท างาน 

๑ สงัเกตพฤติกรรม 
๒. บันทึก ตรวจสอบการเข้า
ช้ันเรียน 
๓ ตรวจสอบงานท่ี
มอบหมาย 

๑-๘ 
 

 
การเข้าช้ันเรียน  ๑๕ 
 
งานท่ีมอบหมาย ๒๕ 
 
สอบกลางภาค  ๒๐ 
 
รวมระหว่างภาค  ๖๐ 
 
สอบปลายภาค  ๔๐ 
รวมทั้งสิน ๑๐๐ 

ประเมินผล
ระหว่างเรียน 
-สังเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจสอบงาน 
-ทดสอบเมื่อ
จบเนื้อหาแต่
ละหน่วย 

๒) ด้านความรู้ 
Knowledge) ความเข้าใจ
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   
เกี่ยวกับสาระการ
เรียนรู้ที่ก าหนด 

1 สังเกต การร่วม
กิจกรรม 
การแสดงอออก การรายงาน 
การอภิปราย ซักถาม  
การเสนอรายงาน 
ทดสอบย่อย 

๑-๘  

๓) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 
(Cognitive Skills) 

สงัเกตการแก้ปัญหา 
วิเคราะห์ 
การอภิปรายกลุ่ม การเสนอ
ทางเลือก /เลือกปฏิบัติ 

๑-๘  

๔) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ(Inter 
Personal Skill and 

Responsibility) 

งานที่มอบหมาย 
การทดสอบย่อย  
การสอบปลายภาค 

๑-๘  

๕)ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication 
and Information Technology 
Skill) 

 

1 การเขียนรายงาน 
2.การอภิปรายกลุ่ม 
3 ความสามารถในการใช้
เทคโนฯ 

๑-๘ 
 

 

๖).ด้านทักษะการ
ปฏิบัติ (Psychomoter 
Skill) 

สามารถแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงาน 

๑-๘  

 
 
 



 ๑๐ 

หมวดที่  ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๖.๑.ต าราและเอกสารหลัก 
      ๑. เอกสารประกอบการบรรยาย ท่ีผู้สอนจัดรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหา ท่ีสอดคล้องสังเขปรายวิชา 
      ๒. รวมงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ 
 
๖.๒  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
         ๑. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ 
         ๒. ชุดเอกสารทางวิชาการ ส าหรับพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 
๖.๓ เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

 

หมวดที่  ๗   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๗.๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เช่น วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรงรายวิชา 
ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
๗.๒   การประเมินการสอน 
     หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ ก าหนดให้มีการประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่แต่งตั้งโดยวิทยา
เขต ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสังเกตการสอน การสัมภาษณ์นักศึกษา 
๗.๓   การปรับปรุงการสอน 
 หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ ก าหนดให้ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชา ตามที่ สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศึกษาให้ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรม
กลยุทธ์การสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยในช้ันเรียนในรายวิชาที่มีปัญหา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา  มี
การประชุมผู้สอนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษา และหาแนวทางแก้ไข 
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
 หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
ดิบและการให้ระดับคะแนน โดยการสุ่มรายวิชา ๖๐ % ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร หรือภาควิชา ภายในรอบเวลา
หลักสูตร 
๗.๕  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา คณะกรรมการประเมินขอหลักสูตร/ภาควิชา/คณะ  การรายงานรายวิชา หลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชา  การทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ การเสนอแนวทางงในการปรับปรุงและ
พัฒนาในรายวิชาที่ เสนอต่อประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชา เสนอต่อกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ
คิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
 

     (ลงชื่อ)                               ผู้สอน 
( ผศ.ชิษณพงศ์  ศรจันทร์ ) 

   ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ 


