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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

คานา
รายละเอียดรายวิชา การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา 1012203 เป็น
การจัดทารายละเอีย ดประกอบรายวิช า โดยมุ่ง เน้น ให้ผู้เ รีย นมีค วามรู้ค วามเข้าใจในเนื้อ หาของวิช า และ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์ของวิชา การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา มีความมุ่งหวังให้ เอกสารฉบับนี้ จะใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้
การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
17 พฤศจิกายน 2560
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1012203 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
(Classroom and Learning Environmental Management)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา ในหมวดวิชา
เฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครู
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา
อาจารย์ผู้สอน
ตอนเรียน A1 อาจารย์อลงกรณ์
เกิดเนตร
ตอนเรียน B1 ดร.พันพัชร
ปิ่นจินดา
ตอนเรียน C1 รศ.ดร.เบญจวรรณ
กี่สุขพันธ์
ตอนเรียน D1 อาจารย์อลงกรณ์
เกิดเนตร
ตอนเรียน E1 อาจารย์ศักดิ์ชัย
ไชยรักษ์
ตอนเรียน F1 รศ.ดร.เบญจวรรณ
กี่สุขพันธ์
ตอนเรียน UA
ตอนเรียน UB
ตอนเรียน NA
ตอนเรียน NB
ตอนเรียน LA
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
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8. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
17 พฤศจิกายน 2560
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
17 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาสาระ ถูกต้อง ครบถ้วนตามขอบเขตที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชา
2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
3) ผู้เรียนมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะเหมาะสมกับวิชาชีพ
5) ผู้เรียนพัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางการประเมินคุณภาพครูได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) ปรับปรุงเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของรายวิชาให้พัฒนาก้าวหน้าอยู่เสมอ
2) ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและผู้เรียน
3) พัฒนาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมแนวการจัดการการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
1012203
การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Classroom and Learning Environmental Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ภาวะผู้นาทาง
การศึ ก ษา การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ การเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ใ นองค์ ก ร ทั ก ษะ
การติดต่อสื่ อสารในองค์กร การบริหารจัดการชั้ นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การทางานเป็น ทีม
การจัดทาโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน เทคนิคการจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ การออกแบบและจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่อ การเรี ย นรู้ การประเมิ น และการน าผลไปใช้ ใ น
การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
Study definition, importance, theories, and principles of classroom
management including educational leadership, critical thinking, organization traditional
learning, human relationships in organization, communicative skills, classroom management,
educational assurance managements, team-working, academic organizing and professional
training project management, learning project and activity organizing to develop
communicational system for educational management and community development.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือ
รายกลุ่มผ่านช่องทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลกและ
มีจิตสาธารณะ
4) มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
3) การใช้กรณีศึกษา (Case study)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
1.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
2) มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
3) มีความสามารถในการค้นหาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้โดยการวิจัยในการต่อยอดความรู้
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method) และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองและมีประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน (Active learning)
2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี
4) การเรี ย นรู้ ร่ ว มมือ (Collaborative learning) เพื่ อประยุ กต์ และประเมิ น ค่า องค์ค วามรู้ ใ น
สถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ
5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิด ค้น หาข้อ เท็ จ จริ ง ท าความเข้า ใจ และประเมิ นข้ อมู ล สารสนเทศและแนวคิ ดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางาน และ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีการพัฒนา
ศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4) มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์
ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
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3.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Problembased learning)
2) การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3) การพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development และ Vision-based learning)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
ชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
2) วัดและประเมินจากผลการวิจัยเพื่อเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่นในการทางานและ
การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
3) วัดและประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ การใช้ภ าษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อ
การวิ จั ย เพื่ อ การสื่ อ สาร การเรี ย นรู้ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และน าเสนอข้ อ มู ล และการแก้ ปั ญ หาใน
การดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัย
เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการชั้น
เรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อสื่อสารการ
เรี ย นรู้ การเก็ บ รวบรวมและการน าเสนอข้ อมู ล และการแก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ยวกั บ การจั ด การชั้ นเรี ย นและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) การติ ด ตามวิ เ คราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็ น ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การจั ด การชั้ น เรี ย นและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ เกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้สถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการวิจัย การใช้ภาษาพูด เขียนและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการจัดการ
ชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ เกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วัดและประเมินจากความสามารถในการเทคนิคการนาเสนอรายงาน หรือทางานวิจั ยโดยใช้ทฤษฎี
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องรองรับ การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ในการทางานวิจัย
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through action)
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา

|9

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

6.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1-2

หัวข้อ/รายละเอียด
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทางการศึกษา

จานวน
ชั่วโมง
6

-

3-4

หน่วยที่ 2 การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน

6

-

5-6

หน่วยที่ 3 การประกัน
คุณภาพการศึกษา

6

-

7-8

หน่วยที่ 4 การจัดทา
โครงงานทางวิชาการ

6

-

9-10

หน่วยที่ 5 การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ

6

-

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

อธิบายเนื้อหาของบทเรียน
จัดกิจกรรมเพื่อประเมินความรู้และ
ทักษะต่างๆ ของผู้เรียน
บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
ร่วมกิจกรรมและนาเสนอหน้าชั้น
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล
บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
การใช้กรณีศึกษา (Case study)
ร่วมกิจกรรมและนาเสนอหน้าชั้น
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล
บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
การใช้กรณีศึกษา (Case study)
ร่วมกิจกรรมและนาเสนอหน้าชั้น
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล
บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
การใช้กรณีศึกษา (Case study)
ร่วมกิจกรรมและนาเสนอหน้าชั้น
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล
บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
การใช้กรณีศึกษา (Case study)
ร่วมกิจกรรมและนาเสนอหน้าชั้น
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน
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อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน
อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน
อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน
อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน
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สัปดาห์ที่
11-12

13-14

15
16

หัวข้อ/รายละเอียด
หน่วยที่ 6 การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
การใช้กรณีศึกษา (Case study)
- ร่วมกิจกรรมและนาเสนอหน้าชั้น
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล
หน่วยที่ 7 การจัดการเรียนรู้
6
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
- การใช้กรณีศึกษา (Case study)
การเรียนรู้
- ร่วมกิจกรรมและนาเสนอหน้าชั้น
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล
การนาเสนอผลงานปลายภาค
การสอบปลายภาค
(กาหนดการสอบตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- คะแนนเก็บระหว่างภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
กิจกรรมที่

จานวน
ชั่วโมง
6

ผลการเรียนรู้

1

1.1: 1),2),3),4),5),6)
4.1: 1),2),3),4)

2

1.1: 1),2),3),4),5),6)
2.1: 1),2),4)
3.1: 1)
4.1: 1),2),3),4)
5.1: 1),2)
6.1: 2)

3

1.1: 1),2),3),4),5),6)
2.1: 1),2),4)
3.1: 1)
4.1: 1),2),3),4)
5.1: 1),2)
6.1: 2)

-

ผู้สอน
อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน
อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

ร้อยละ 60
ร้อยละ 40
วิธีการประเมิน
การมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน ความรับผิดชอบ
และวินัยในการเรียน
การทางานกลุ่มและ
งานเดี่ยวที่มอบหมายใน
ชั้นเรียน การส่งงานตาม
ที่ได้มอบหมาย

การทางานกลุ่มที่มอบหมาย
ในชั้นเรียนและการนาเสนอ
ผลงาน
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สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของ
การประเมินผล
ร้อยละ 10

1-15

ร้อยละ 30

13-15

ร้อยละ 20
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กิจกรรมที่
4

ผลการเรียนรู้
1.1: 1),2),3),4),5),6)
2.1: 1),2),4)
3.1: 1)
4.1: 1),2),3),4)
5.1: 1),2)
6.1: 2)

วิธีการประเมิน
สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
16

สัดส่วนของ
การประเมินผล
ร้อยละ 40

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
พันพัชร ปิ่นจินดา และ อลงกรณ์ เกิดเนตร (2557). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 1012203
การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กรมวิชาการ. (2546). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2544. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน.
กุญชรี ค้าขาย. (2551). การจัดชั้นเรียนแบบสร้างสรรค์ . กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา.
ฆนัท ธาตุทอง. (2552). การจัดการชั้นเรียนห้องเรียนแห่งความสุข . กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์เพชรเกษม
การพิมพ์.
จรัญ คายัง. (2549). แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ . กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนา
หลักสูตร กรมวิชาการ.
ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ. (2546). การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญเลี้ยง ทุมทอง. (2556). ทฤษฎีและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์ เอส.พริ้นติ้ง ไทย แฟคตอรี่.
พันพัชร ปิ่นจินดา และ อลงกรณ์ เกิดเนตร (2557). เอกสารประกอบการฝึกอบรม มาตรฐานความรู้วิชาชีพ
ครูของคุรุสภา หลักสูตร การบริหารจัดการในห้องเรียน. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตร์การสอน. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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สานักงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่งชาติ. (2541). การประกันคุณภาพการศึกษา เล่มที่ 1
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.
กรุงเทพฯ : สานักนายกรัฐมนตรี.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . (2543). แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก. กรุงเทพฯ : พิมพ์ด.ี
อารี สัณหฉวี. (2543). พหุปัญญาและการเรียนแบบร่วมมือ. กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนรู้และผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
3) การประเมินจากผลลัพธ์การเรียนรู้และการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยนาผลการประเมิน
จากข้อ 1 และข้อ 2 มาปรับปรุงรายวิชา ร่วมกันกาหนดกลยุทธ์ วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ตลอดจนสรุปปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) ผู้ ป ระสานงานรายวิ ช าจั ด ประชุ ม คณาจารย์ ผู้ ส อนก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย น
การสอนเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
2) นาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน สื่อการสอนและผลการเรียนรู้ที่ได้รับ มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
3) พัฒนาสื่อการสอนเพื่อเป็นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอน
4) รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
ประสิทธิผลของรายวิชา
5) นาผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และทีมผู้สอนมาประกอบการปรับปรุงรายวิชาให้มี
ความทันสมัย
6) สรุปการดาเนินงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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