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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะและภาควิชา ครุศาสตร์ และภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา 
............................................................................................................................. ............................... 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 1100101  ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับครู  (Thai Language and Technology for Teacher) 
 

2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
3 หน่วยกิต หรือ 3 (2-2-5)  = น (ท-ป-อ) 

 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 

ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (5ปี) หลักสูตร พ.ศ. 2556 และหลักสูตร พ.ศ 2557 
ประเภทรายวิชา รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน กลุ่มเรียน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  แพงทิพย์ อาจารย์สะมาแอ  มามะ 09,11 
 อาจารย์หัสนีย๊ะห์  นะดารานิง 09,10,11 
 อาจารย์พุมพนิต  คงแสง 10 
 รองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร 12 
 อาจารย์มอุชุพร  บถพิบูลย์ 12 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1  ปีการศึกษา  2557 
 

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite)     ไม่มี 

 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites    ไม่มี 

 

8. สถานที่เรียน 
    อาคาร 20  และอาคาร  24   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด   18  กรกฏาคม  2557 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ความสามารถด้านวิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
การปฏิบัติวิชาชีพครูได้ มีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีความรู้ ใฝ่รู้ใฝ่
เรียนอยู่ตลอดเวลา และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
 (2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 (3) ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  (4) มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี  

1.2 ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัติ ในรายวิชาภาษาไทย
และเทคโนโลยีและวิชาเอกอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ  
 (2)  การแสดงออกถึงความสามารถการบูรณาการภายในวิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีและ
ระหว่างวิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีกับวิชาเอกตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 
 (3)  ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้วิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 (4) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ การประยุกต์ความรู้ด้านภาษาไทย
และเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตาม มคอ. 1  
 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการน าความรู้ด้าน
ภาษาไทยและไปใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (2) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยี เพื่อคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์  
 (3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยี เพื่อคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 
 (4) ใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีในการค้นหาข้อเท็จจริงท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศ 
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการวินิจฉัยและวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 (5) ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยี วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและสภาพปัญหาของท้องถิ่นและสังคม 
 1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) แสดงออกถึงการมีความ สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 (2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน และนักสหวิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ 
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 (3) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน มีความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคม เอาใจใส่ในการรับฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างมีความรับผิดชอบ 
 (4)  มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน 
เพ่ือเข้าใจปัญหา การจัดการความรู้ และพัฒนาผู้เรียน 
 (2) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  
และงานที่รับผิดชอบ 
  (3) มีความไวในการวิเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด ข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนด้านอิสลามศึกษา 
โดยใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยี 
  (4)  สามารถสื่อสาร มดีุลยพินิจในการเลือกใช้ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้เรียนอิสลาม
ศึกษา อย่างเหมาะสม 

 1.6 ด้านทักษะในการจัดการเรียนรู้ 
 (1) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการบูรณาการความรู้วิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 (2) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีเพ่ือออกแบบการจัดการ  
เรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผล ประเมินผลและท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างบูรณาการ 
  (3) ใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ  
  (4) ใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาษาไทยและเทคโนโลยี พ้ืนฐานอันเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการท างาน  
 2.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสายครูในการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือ
สืบค้น การจัดเก็บข้อมูล  และการใช้โปรแกรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย  เพ่ือการสื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้อง ศึกษาวัฒนธรรมและการใช้ภาษาเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การใช้ Microsoft office (word, excel, Power point) การ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย (Email, Chat, MSN, Google, Talk, Yahoo, Skype etc.) 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
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ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 75 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    อาจารย์ประจ ารายวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ                

1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดที ่4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 (1)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
 (2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 (3) ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  (4) มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี  
 1.2 วิธีการสอน 

(1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจ

พอเพียง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และเน้นเรื่องการศรัทธาต่อวิชาชีพ  ความตั้งใจในการถ่ายทอด
ทางวิชาการ การส่งเสริมการเรียนรู้ 

(3)  สอดแทรกโดยยกตัวอย่างเก่ียวกับประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและเทคโนโลยี  
(4) อภิปรายกลุ่ม  
(5) ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เก่ียวข้องหรือก าหนดบทบาทสมมติ 

1.3 วิธีการประเมินผล  
 1.3.1 วิธีการวัดและประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผู้ประเมิน 

1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพครู คือ คุรุ
สภา 

สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบสังเกต 
 

25 ผู้สอนและ
ผู้เรียน 

2. พัฒนาตนเองตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบสังเกต 
 

25 ผู้สอนและ
ผู้เรียน 

3. ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและ 
   ร่วมสร้างสังคมปรองดองเพ่ือการ 
   อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบสังเกต 
 

25 ผู้สอนและ
ผู้เรียน 

4. มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดี ส าหรับครูอิสลามศึกษา 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 
 

25 ผู้สอนและ
ผู้เรียน 

รวม 100  
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 1.3.2 เกณฑ์การประเมินผล 

คะแนน ร้อยละ ความหมาย 
A 90-100 มีคุณธรรมจริยธรรม ระดับดีเยี่ยม 
B+ 85-89 มีคุณธรรมจริยธรรม ระดับดีมาก 
B 80-84 มีคุณธรรมจริยธรรม ระดับดี 

C+ 70-79 มีคุณธรรมจริยธรรม ระดับใช้ได้ 
C 60-69 มีคุณธรรมจริยธรรม ระดับพอใช้ 

D+ 55-59 มีคุณธรรมจริยธรรม ระดับต้องปรับปรุง 
D 50-54 มีคุณธรรมจริยธรรม ระดับต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง 
E ต่ ากว่าร้อยละ 50 มีคุณธรรมจริยธรรม ระดับต้องปรับปรุงโดยด่วน 

2. ความรู้ 
2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 (1) มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัติ ในรายวิชาภาษาไทย
และเทคโนโลยีและวิชาเอกอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ  

 (2)  การแสดงออกถึงความสามารถการบูรณาการภายในวิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีและ
ระหว่างวิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีกับวิชาเอกตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 
 (3)  ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้วิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 (4) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ การประยุกต์ความรู้ด้านภาษาไทย
และเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ในสาขาต่างๆ  เช่น  การน าเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์  การค้นคว้าข้อมูล
การท ารายงานด้วยอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 

2.2 วิธีการสอน 
 (1) บรรยาย การท่องจ า การอภิปราย การทบทวน  
 (2) การฝึกปฏิบัติการ การสัมมนา การใช้กระบวนการกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 (3) การศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ 
 (4) เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศหรือจากสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ  
 (5 ) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 (6) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย  เช่นการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การท าโครงงาน การถามตอบ
ปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 

2.3 วิธีการประเมินผล  
2.3.1 วิธีการวัดและประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผู้ประเมิน 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติการใน
รายวิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับ
ครูอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

ทดสอบย่อยทดสอบ
กลางภาค และปลาย
ภาค 

แบบทดสอบ 
 

25 ผู้สอน 
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ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผู้ประเมิน 

2. แสดงออกถึงความสามารถในการ  
บูรณาการภายในวิชาภาษาไทย และ
เทคโนโลยี และบูรณาการระหว่างวิชา 
ภาษาไทย และเทคโนโลยี กับวิชาเอก
ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 
 

ตรวจผลงาน 
- การ บูรณาการ
วิชาชีพครูตาม
มาตรฐานที่คุรุสภา
ก าหนดกับวิชาชีพ
เฉพาะด้าน 
-การรายงานหน้าชั้น 
-รายงานการศึกษา
ค้นคว้า 

แบบตรวจ
ผลงาน 
 

25 ผู้สอน 

3 .  เ ข้ า ใ จถึ ง คว ามก้ า วหน้ า ในวิ ช า
ภาษาไทย และเทคโนโลยีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

ตรวจผลงาน แบบตรวจ
ผลงาน 

25  

4. การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการความรู้ การประยุกต์
ความรู้ด้านภาษาไทยและเทคโนโลยี ใน
การจัดการเรียนรู้ในสาขาต่างๆ  เช่น  
การน าเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์  การ
ค้นคว้าข้อมูลการท ารายงานด้วย
อินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 

ตรวจผลงาน แบบตรวจ
ผลงาน 

25  

รวม 100  
 

2.3.2  เกณฑ์การประเมินผล 
คะแนน ร้อยละ ความหมาย 

A 90-100 มีความรู้ ระดับดีเยี่ยม 
B+ 85-89 มีความรู้ ระดับดีมาก 
B 80-84 มีความรู้ ระดับด ี

C+ 70-79 มีความรู้ ระดับใช้ได้ 
C 60-69 มีความรู้ ระดับพอใช้ 

D+ 55-59 มีความรู้ ระดับต้องปรับปรุง 
D 50-54 มีความรู้ ระดับต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง 
E ต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความรู้ ระดับต้องปรับปรุงโดยด่วน 
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3. ทักษะทางปัญญา 

 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 (1) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการน าความรู้ด้าน
ภาษาไทยและไปใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (2) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยี เพื่อคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่าง
สร้างสรรค์  
 (3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยี เพื่อคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 
 (4) ใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีในการค้นหาข้อเท็จจริงท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศ 
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการวินิจฉัยและวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 (5) ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยี วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและสภาพปัญหาของท้องถิ่นและสังคม 

 

3.2  วิธีการสอน  
 (1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด  เช่น การอภิปรายกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จ าลอง 
 (2) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เช่น การใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล  การท าโครงงาน  การท าวิจัยในชั้นเรียน หรือการเรียนรู้โดยการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการ
ใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 (3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เช่น การฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะด้านการใช้ ภาษาไทยและ
เทคโนโลยี 
 

 3.3 วิธีการประมวลผล  
     3.3.1 วิธีการวัดและประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผู้ประเมิน 

1. แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการน าความรู้ด้าน
ภาษาไทยและไปใช้ในการปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสังเกต แบบสังเกต 20 ผู้สอน 

2. แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และเทคโนโลยี เพ่ือคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้  การ
พัฒนาหลักสูตร เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์ 

การสังเกต แบบสังเกต 20 ผู้สอน 



8 

 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผู้ประเมิน 

3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการใช้ภาษาไทย
และเทคโนโลยี เพื่อคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 

การตรวจ
ผลงาน 

แบบตรวจ
ผลงาน 

20 ผู้สอน 

4. ใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีในการค้นหา
ข้อเท็จจริ งท าความเข้า ใจ ประเมินข้อมูล
สารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เพ่ือใช้ในการวินิจฉัยและวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 

การตรวจ
ผลงาน 

แบบตรวจ
ผลงาน 

20 ผู้สอน 

5 .ความสามารถในการ ใช้ ภ าษา ไทยและ
เทคโนโลยี  วิ จั ย ต่ อยอดองค์ ความรู้  เ พ่ื อ
ตอบสนองความต้องการและสภาพปัญหาของ
ท้องถิ่นและสังคม 

การสังเกต แบบสังเกต 20 ผู้สอน 

รวม 100  
 
3.2.1 เกณฑ์การประเมินผล 

คะแนน ร้อยละ ความหมาย 
A 90-100 มีทักษะทางปัญญา ระดับดีเยี่ยม 
B+ 85-89 มีทักษะทางปัญญา ระดับดีมาก 
B 80-84 มีทักษะทางปัญญา ระดับดี 

C+ 70-79 มีทักษะทางปัญญา ระดับใช้ได้ 
C 60-69 มีทักษะทางปัญญา ระดับพอใช้ 

D+ 55-59 มีทักษะทางปัญญา ระดับต้องปรับปรุง 
D 50-54 มีทักษะทางปัญญา ระดับต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง 
E ต่ ากว่าร้อยละ 50 มีทักษะทางปัญญา ระดับต้องปรับปรุงโดยด่วน 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 (1) แสดงออกถึงการมีความ สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 (2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน และนักสหวิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ 
 (3) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างมีความ
รับผิดชอบ 
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 (4)  มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอิสลามศึกษาโดยใช้ภาษาไทยและ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

 4.2 วิธีการสอน 
 (1) จัดกิจกรรมเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับ
สังคม  
   (2) การใช้กระบวนการกลุ่ม 

 (3)การฝึกปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 (4) จัดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 (5) จัดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น 
 (6) ก าหนดให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีในการร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
 4.3  วิธีการประเมินผล  

 4.3.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ น้ าหนัก

คะแนน 
ผู้

ประเมิน 
1. แสดงออกถึงการมีความ สัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อผู้ เรียน ผู้ ร่วมงาน ชุมชน ทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

สังเกต แบบสังเกต 25 ผู้สอน 

2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และนักสหวิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

สังเกต แบบสังเกต 25 ผู้สอน 

3. มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา มีความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟังและพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างมีความรับผิดชอบ 

สังเกต แบบสังเกต 25 ผู้สอน 

4.มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

สังเกต แบบสังเกต 25 ผู้สอน 

รวม 100  
 
4.3.2 เกณฑ์การประเมินผล 

คะแนน ร้อยละ ความหมาย 
A 90-100 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ระดับดีเยี่ยม 
B+ 85-89 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ระดับดีมาก 
B 80-84 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ระดับดี 

C+ 70-79 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ระดับใช้ได้ 
C 60-69 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ระดับพอใช้ 
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D+ 55-59 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ระดับต้องปรับปรุง 
D 50-54 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ระดับต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง 
E ต่ ากว่าร้อย

ละ 50 
มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ระดับต้องปรับปรุงโดยด่วน 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 (1)แสดงออกซ่ึงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน 
เพ่ือเข้าใจปัญหา การจัดการความรู้ และพัฒนาผู้เรียน 

 (2) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  
และงานที่รับผิดชอบ 
   (3) มีความไวในการวิเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด ข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียน 
  (4)  สามารถสื่อสาร มดีุลยพินิจในการเลือกใช้ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม 
 
 

5.2 วิธีการสอน  
  (1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก Website หนังสือพิมพ์รายวัน สื่อการสอน         
E-Learning และท ารายงาน โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
  (2)น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล  
5.3.1 วิธีการวัดและประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผู้ประเมิน 

1.แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพ่ือเข้าใจ
ปัญหา การจัดการความรู้ และพัฒนาผู้เรียน 

สังเกต แบบ
สังเกต 

25 ผู้สอน 

2.แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และงานที่รับผิดชอบ 

สังเกต แบบ
สังเกต 

25 ผู้สอน 

3. มีความไวในการวิเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด 
ข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียน  

ต ร ว จ
ผลงาน 

แบบตรวจ
ผลงาน 

25 ผู้สอน 

4.สามารถสื่อสาร มดีุลยพินิจในการเลือกใช้ และน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

ต ร ว จ
ผลงาน 

แบบตรวจ
ผลงาน 

25 ผู้สอน 

รวม 100  
 

5.3.2 เกณฑ์การประเมินผล 
คะแนน ร้อยละ ความหมาย 

A 90-100 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดีเยี่ยม 
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คะแนน ร้อยละ ความหมาย 
B+ 85-89 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดีมาก 
B 80-84 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดี 

C+ 70-79 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับใช้ได้ 
C 60-69 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับพอใช้ 

D+ 55-59 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับต้อง
ปรับปรุง 

D 50-54 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับต้อง
ปรับปรุงอย่างยิ่ง 

E ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 

มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับต้อง
ปรับปรุงโดยด่วน 

6.  ทักษะในการจัดการเรียนรู้ 
6.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรู้วิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 (2) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีเพ่ือออกแบบการจัดการ  
เรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผล ประเมินผลและท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างบูรณาการ 
  (3) ใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ  
  (4) ใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

6.2 วิธีการสอน 
(1) จัดกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
(2) เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
(3) เรียนรู้จากต้นแบบ 

6.3 วิธีการประเมินผล 
                    6.3.1 วิธีการวัดและประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผู้ประเมิน 

1.แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้วิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

สังเกต แบบสังเกต 25 ผู้สอน 

2.แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
เทคโนโลยีเพ่ือออกแบบการจัดการ เรียนรู้ การใช้
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล
และท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างบูรณาการ 

สังเกต แบบสังเกต 25 ผู้สอน 

3.ใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้ ตรวจ แบบตรวจ 25 ผู้สอน 
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ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผู้ประเมิน 

อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ  

ผลงาน ผลงาน 

4.ใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีในการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการสอนได้อย่างสร้างสรรค์ 

ตรวจ
ผลงาน 

แบบตรวจ
ผลงาน 

25 ผู้สอน 

รวม 100  
 

6.3.2 เกณฑ์การประเมินผล 
คะแนน ร้อยละ ความหมาย 

A 90-100 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเยี่ยม 
B+ 85-89 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ระดับดีมาก 
B 80-84 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ระดับดี 

C+ 70-79 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ระดับใช้ได้ 
C 60-69 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ระดับพอใช้ 

D+ 55-59 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ระดับต้องปรับปรุง 
E ต่ ากว่าร้อยละ 50 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ระดับต้องปรับปรุงโดยด่วน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
เวลาสอน(คาบ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทศรายวิชา 4    - การบรรยาย 
  -  อภิปรายกลุ่มวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 

1. สไลด์ PowerPoint 
2. มคอ. 3/ประมวลวิชา 

อาจารย์สกล  สมจิตต ์
อาจารย์สะมาแอ  มามะ 
ผศ.ดร. กฤษฎา  กุณฑล 
รศ.ดุษฎี มัชฌิมาภิโร 
อาจารย์มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร ์
อาจารย์นุสรนั  เฮาะมะ 
อาจารย์ฮูซนี  อับดุลรามนั 
อาจารย์หัสนียะ๊ห์  นะดารานงิ 

2-4 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาไทย   เพ่ือการสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง 

24   - การบรรยาย 
  -  อภิปรายกลุ่มวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
- ฝึกปฏิบัติทักษะในการฟัง พูด 
อ่านและเขียนภาษาไทย   เพื่อ
การสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 

1. สไลด์ PowerPoint 
2. ใบกิจกรรม 
 

อาจารย์สกล  สมจิตต ์
อาจารย์สะมาแอ  มามะ 
ผศ.ดร. กฤษฎา  กุณฑล 
รศ.ดุษฎี มัชฌิมาภิโร 
อาจารย์มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร ์
อาจารย์นุสรนั  เฮาะมะ 
อาจารย์ฮูซนี  อับดุลรามนั 
อาจารย์หัสนียะ๊ห์  นะดารานงิ 

5 ศึกษาวัฒนธรรมและการใช้ภาษา  
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

4   - การบรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint 
  -  อภิปรายแสดงความคิดเห็น 

1. สไลด์ PowerPoint 
2. ใบกิจกรรม 
3. Clip วัฒนธรรมและการ

อาจารย์สกล  สมจิตต ์
อาจารย์สะมาแอ  มามะ 
ผศ.ดร. กฤษฎา  กุณฑล 
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 ใช้ภาษาเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 

รศ.ดุษฎ ีมัชฌิมาภิโร 
อาจารย์มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร ์
อาจารย์นุสรนั  เฮาะมะ 
อาจารย์ฮูซนี  อับดุลรามนั 
อาจารย์หัสนียะ๊ห์  นะดารานงิ 

6-7 ฝึกทักษะการใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 

8   - การบรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint 
  -  กิจกรรมฝึกทักษะการใช้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต          
-  อภิปรายกลุ่มวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
  -  น าเสนอรายงานหน้าชั้น 

1. สไลด์ PowerPoint 
2. ใบกิจกรรม 
3. คอมพิวเตอร์ 
4. soft ware ที่เก่ียวข้อง 
 

อาจารย์สกล  สมจิตต ์
อาจารย์สะมาแอ  มามะ 
ผศ.ดร. กฤษฎา  กุณฑล 
รศ.ดุษฎี มัชฌิมาภิโร 
อาจารย์มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร ์
อาจารย์นุสรนั  เฮาะมะ 
อาจารย์ฮูซนี  อับดุลรามนั 
อาจารย์หัสนียะ๊ห์  นะดารานงิ 

8 สอบระหว่างภาค     
9- 13 การใช้ Microsoft office (word, 

excel, Power point) 
16 - การบรรยายประกอบสื่อ 

- การบรรยายประกอบสื่อ 
- การค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม 
- การศึกษาบทเรียน e-Learning 
และการตอบค าถามในบทเรียน   
e-Learning  

- คอมพิวเตอร์ 
- soft ware ที่เก่ียวข้อง 
 

อาจารย์สกล  สมจิตต ์
อาจารย์สะมาแอ  มามะ 
ผศ.ดร. กฤษฎา  กุณฑล 
รศ.ดุษฎี มัชฌิมาภิโร 
อาจารย์มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร ์
อาจารย์นุสรนั  เฮาะมะ 
อาจารย์ฮูซนี  อับดุลรามนั        
อาจารย์หัสนียะ๊ห์  นะดารานงิ 

14-15 การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย 
(Email, Chat, MSN, Google, Talk, 
Yahoo, Skype etc.) 

8 - การบรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint 
- ฝึกปฏิบัติการติดต่อสื่อสารผ่าน

- คอมพิวเตอร์ 
- soft ware ที่เก่ียวข้อง 
 

อาจารย์สกล  สมจิตต ์
อาจารย์สะมาแอ  มามะ 
ผศ.ดร. กฤษฎา  กุณฑล 
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 ระบบเครือข่าย (Email, Chat, 
MSN, Google, Talk, Yahoo, 
Skype etc.) 

รศ.ดุษฎี มัชฌิมาภิโร 
อาจารย์มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร ์
อาจารย์นุสรนั  เฮาะมะ 
อาจารย์ฮูซนี  อับดุลรามนั 
อาจารย์หัสนียะ๊ห์  นะดารานงิ 

16-18 สอบปลายภาค 2   อาจารย์สกล  สมจิตต ์
อาจารย์สะมาแอ  มามะ 
ผศ.ดร. กฤษฎา  กุณฑล 
รศ.ดุษฎี มัชฌิมาภิโร 
อาจารย์มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร ์
อาจารย์นุสรนั  เฮาะมะ 
อาจารย์ฮูซนี  อับดุลรามนั 
อาจารย์หัสนียะ๊ห์  นะดารานงิ 

รวม 60    
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

1 ด้านจริยธรรม สังเกตพฤติกรรม ตลอดภาคการศึกษา 10 

2 ด้านความรู้ ทดสอบ 
ตรวจผลงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 30 

3 ด้านทักษะทางปัญญา ปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 20 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ สังเกตพฤติกรรม ตลอดภาคการศึกษา 10 
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กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

ความรับผิดชอบ 
5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตรวจผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 15 

6 ด้านการจัดการเรียนรู้ ตรวจผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 15 
รวม 100 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารต าราหลัก 
          ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด.e-Book ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู  [Online] Available : :http://e-learning.yru.ac.th/e-
learning/mod/book/index.php?id=89 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา : Technical  Education  Technology. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2536. 
 กิดานันท์มลิทอง. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. 
 คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. เอกสารประกอบวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและต ารา สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 
2539. 
 จินตนา  ใบกาซูยี. การเขียนสื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสานส์น, 2540. 
 จินตนา  ใบกาซูยี. เทคโนโลยีการสอน : การออกแบบและพัฒนา. กรุงเทพฯ โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์, 2533. 
 วารินทร์  รัศมีพรหม. สื่อการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอนร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2531. 
 วุฒิชัย  ประสารสอย. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : นวตักรรมเพ่ือการศึกา. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวี.เจ.พริน้ติ้ง, 2543. 

http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/mod/book/index.php?id=89
http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/mod/book/index.php?id=89
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 พฤติพงษ์เล็กศิริรัตน์. การออกแบบสื่อการสอน. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดยนสโตร์, ม.ป.ป. 
 สงัด  อุทรานันท์. การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ. กรุงเทพฯ : เซ็นเตอร์พลับลิเคชั่น, 2529. 
 สุรชัย  สิกขาบัณฑิต เสาวนีย์  สิกขาบัณฑิต และ ปรีดา กลั่นแก้ว. นวัตกรรมและเทคโนโลยีโสตทัศน์. กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537. 
 Amborn, Sueann and Hooper, Kristina. Learning with Interactive Multimedia :  Developing and Using multimedia Tools in Education. 
Washington : Microsoft Press, 1990. 
 Barher, Larry L., ed. Communication. In the Classroom. New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1982. 
 Gagne, Robert M. Instructional Technology : Foundation. Hillsdal ; Lawrence Erlbaum Association.Inc., 1987. 
 Heinich R. MolendaM.Russell JD. Instructional Media and the New Technologies of  Instruction. 3rded. New York:MccMilian Publishing 
co.,Inc, 1990. 
 Renold A. and Iwinski. Multimedia Traing Developing Technology Based System. New York:McGrawHill, 1995. 
 Web site ที่เกี่ยวข้อง 
 http://www.thaiwbi.com 
 http://www.thaicai.com 
 http://www..edtechno.com 
 http://www.kradandum.com 
 http://www.krunkroo.com 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 ให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์จากเว็บไซด์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
1.2 ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชานี้ 
1.3 สัมภาษณ์นักศึกษาด้วยวาจาเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชานี้ 
1.4 ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนรายวิชานี้ 

http://www.thaiwbi.com/
http://www.thaicai.com/
http://www..edtechno.com/
http://www.kradandum.com/
http://www.krunkroo.com/
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 กลยุทธ์ประเมินการสอน มี 3 ระยะ ดังนี้ 

(1) ระยะที่ 1 ก่อนด าเนินการสอน อาจารย์ทุกคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ. 3 ที่ระบุกลยุทธ์การสอนให้แล้วเสร็จก่อนด าเนินการสอน 
อย่างน้อย  1 สัปดาห์และจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะการด าเนินการ
ตลอดแนวทั้งภาคเรียนและด าเนินการปรับปรุงให้สมบูรณ์ จากนั้นน าเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงให้มี
ความสมบูรณ์ก่อนน าไปด าเนินการสอนต่อไป 

(2) ระยะที่ 2 ระหว่างด าเนินการสอน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในรายละเอียดของรายวิชาหรือ มคอ.3 ก่อนสอน จากนั้นด าเนินการสอนตามมคอ.3 ที่มีการ
ปรับปรุงแล้ว สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ระหว่างด าเนินการสอนด าเนินการประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกคนและอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้งและรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

(3) ระยะที่ 3 หลังด าเนินการสอนด าเนินการโดยการสอบถามนักศึกษาตลอดเวลาที่ได้ด าเนินการสอนที่ผ่านมา สรุปผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
ตลอดเวลาที่ด าเนินการสอน ประชุมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ เพ่ือสรุปผลการด าเนินการสอนก่อนจัดท า รายงาน มคอ.5 
ต่อไป 

2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเตรียมการสอน การให้ความรู้ของอาจารย์สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน การมอบหมายงานให้

นักศึกษา การควบคุมชั้นเรียน การตรวจเช็คเวลาเรียน การทดสอบระหว่างภาค การเฉลยข้อสอบระหว่างภ าค ประสิทธิภาพของแบบทดสอบ การเป็นแบบอย่างของ
อาจารย์ การเก็บคะแนนอย่างเปิดเผยของอาจารย์ หลักฐานธุรการประจ าชั้นของอาจารย์ และการชี้แจงเตรียมตัวสอบปลายภาคของนักศึกษาเป็นต้น 

(2) ประเมินการสอนโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือประธานหลักสูตร คณาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ประเมินตนเองโดย
อาจารย์ผู้สอน 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
1. น าข้อมูลจากการประเมินโดยนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อ 2 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปเป็นรายงาน 
2. ทบทวนการด าเนินการตาม มคอ.3 ที่ผ่านมา 
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรายวิชานี้ 
4. วิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
5. ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายงานผลตาม แบบ มคอ.5 
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6. ด าเนินการประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาษาไทย และอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยน าผลสรุปการด าเนินการ ตั้งแต่ข้อ  3.1-3.5 ชี้แจง
ให้ที่ประชุมรับทราบ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการสอนรายละเอียดในภาคเรียนต่อไปในการจัดท า มคอ.3 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. น าผลการสอบของนักศึกษาจากรายงานผล มคอ.3 มาวิเคราะห์ 
2. น าผลการวิเคราะห์จากข้อ 4.1 เสนอคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาภาษาไทยและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณา 
3. จัดท าข้อสังเกตในส่วนที่เป็นปัญหาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาในครั้งต่อไป 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ด าเนินการ ดังนี้ 

 1. อาจารย์ด าเนินการจัดท า มคอ.5 เพ่ือรายงานผลการสอนตามมคอ.3 
 2. น าผลการสอนจากข้อ 1 ถึงข้อ 5 เสนอคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ภาษาไทยและอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาเพ่ือร่วมกันวางแผนปรับปรุง
ประสิทธิผลของรายวิชา 

  3. ท าแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาเพ่ือเตรียมท าการสอนในภาคเรียนต่อไป 
 
 

 

  


