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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ.........ครุศาสตร์.................สาขา…..สาขาการประถมศึกษา ………………………………………………..
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสาหรับครู (Thai Language and Technology for Teacher)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต หรือ 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปิดสอนให้กับหลักสูตร ปริญญาตรี5ปี สาขาวิชา การประถมศึกษา
เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี)
ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 บังคับ
 เลือก
กลุ่มวิชา
 ภาษาและการสื่อสาร
 มนุษยศาสตร์
 สังคมศาสตร์
 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
 แกน
 บังคับ
 เลือก
 เฉพาะด้าน
 บังคับ
 เลือก
 พื้นฐานวิชาชีพ  บังคับ
 เลือก
 ชีพ
 บังคับ
 เลือก
 เอก
 บังคับ
 เลือก
 โท
 บังคับ
 เลือก
 อื่นๆ (ระบุ) …………………..………………
หมวดวิชาเลือกเสรี
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1. อ.นูรฮัสวานี บอตอ
2. อ. สะมาแอ มามะ
อาจารย์ผู้สอน
1. อ.นูรฮัสวานี บอตอ
2. อ. สะมาแอ มามะ
5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite( (ถ้ามี(
 ไม่มี
 มี รายวิชา …………………………………..
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites( (ถ้ามี(
 ไม่มี
 มี รายวิชา……………………………………
8. สถานที่เรียน
ห้องเรียน 24-501 กลุ่ม 11
อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
 วันที่จัดทารายวิชา
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
1.2 เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
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1.3 เพื่อให้นักศึกษาดารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ด้านความรู้
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ ในราย
วิชาชีพครูและรายวิชาเอกอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด
และหลักการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ทักษะชีวิตสาหรับครู นวัตกรรมการสอน การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
2.2 เพื่อให้นักศึกษามีการแสดงออกถึงความสามารถการบูรณาการภายในวิชาชีพครูกับวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.3 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ในวิชาเอกและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
2.4 เพื่อให้นักศึกษามีการแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้การประยุกต์ความรู้
ด้านจิตวิทยาให้ครอบคลุมสาระในการเรียนรู้ต่อไป
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 เพื่อให้นักศึกษามี แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการ
นาความรู้ด้านวิชาชีพครูและวิชาเอกไปใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อให้นักศึกษามีการแสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม
ด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร ด้านการประถมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
3.3 เพื่อให้นักศึกษามีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการ
ประถมศึกษา อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์
3.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3.5 เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นการประถมศึ ก ษาเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการและสภาพปัญหาของท้องถิ่นและสังคม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เพื่อให้นักศึกษามีการแสดงออกถึงการมีความ สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วม
กับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
4.2 เพื่อให้นักศึกษามีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน และนัก สหวิชาชีพมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

4

4.3 เพื่อให้นักศึกษามีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน การประถมศึกษา มีความรู้สึกเชิงบวก
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างมีความ
รับผิดชอบ
4.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการประถมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษา
พูด ภาษาเขียน เพื่อเข้าใจปัญหา การจัดการความรู้ และพัฒนาผู้เรียน
5.2 เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
และงานที่รับผิดชอบ
5.3 เพื่อให้นักศึกษามีความไวในการวิเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด ข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนด้าน
การประถมศึกษา
5.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศสาหรับ
ผู้เรียนการประถมศึกษาอย่างเหมาะสม
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ด้านการประถมศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
6.2 เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผล ประเมินผลและทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้านการ
ประถมศึกษาอย่างบูรณาการ
6.3 เพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษา
มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างสร้างสรรค์
6.4 เพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการสอนการ
ประถมศึกษา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสายครูในการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารด้วยภาษา
เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
ศึกษาวัฒนธรรมและการใช้ภาษาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่าย (E-mail , Chat , MSN , Google, Talk, Yahoo , Skype etc.)
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
ภาคทฤษฎี
30 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

ภาคปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

75 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ประจารายวิชาจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง /
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
1. กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนมี
วิชาชีพครูที่กาหนดโดยองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ คือ คุรุสภา
วิชาชีพครู เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
1.2 พัฒนาตนเองตามแนว
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และ
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.3 ดารงตนในสังคมพหุ
2. อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
วัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคม
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนว
อย่างสันติสุข
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง การ
1.4 มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมใน
แบบอย่างที่ดี
การสอนทุกรายวิชา เน้นเรื่อง
ศรัทธาต่อวิชาชีพ ตั้งใจถ่ายทอด
วิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้และทา
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี

กลยุทธ์การประเมินผล
1. มีการประเมินระหว่างเรียน
ควบคู่ไปกับการประเมินในทุก
รายวิชา โดยผู้เรียนประเมินตนเอง
ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน อาจารย์
และใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม แบบประเมิน
ตนเอง
2. ประเมินจากการร่วมกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรมความเป็น
ครูและกิจกรรมสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ
3. ตรวจผลงานการเรียนรู้โดยใช้
การปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ การ
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3. กาหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อ
เวลา การแต่งกายที่ถูกกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย การดารงตน
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ใช้กรณีศึกษา
4. ประเมินการตรงต่อเวลาจาก
การเข้าชั้นเรียน กิจกรรมนอกชั้น
เรียน และการแต่งกายของ
นักศึกษา การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียน และการส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่กาหนด
ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย

กลยุทธ์การสอน
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบตาม
สาระเนื้อหา ได้แก่ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การใช้กระบวนการกลุ่ม
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
การศึกษาดูงานจากแหล่งการ
เรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน การอภิปราย การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จาลอง กรณีตัวอย่าง
การสัมมนาโดยเน้นการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จริง
2.2 การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือจากสื่อมวลชนใน
รูปแบบต่างๆการเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาในชุมชนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
2.3 การเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัย เช่น การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล การทาโครงงานการ
ตอบคาถามทางวิชาการใน
ห้องเรียน
2.4 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
การฝึกงานในสถานศึกษาและเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเป็นวิทยากร

กลยุทธ์การประเมินผล
2.1 ทดสอบย่อย
2.2 สอบกลางภาค
2.3 สอบปลายภาค
2.4 ประเมินจากการรายงาน
การศึกษาค้นคว้า การอภิปราย การ
ทบทวน การฝึกปฏิบัติ การสัมนา
การใช้กระบวนการกลุ่ม การ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การศึกษาดู
งานในแหล่งเรียนรู้ การบรรยา
พิเศษโดยใช้วิทยากรภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญ
2.5 ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับผลการ
เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือจากสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ
การเรียนรู้จากภูมิปัญญาในชุมชน
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.6 ประเมินจากการตรวจผลงาน
ประเมินตามสภาพจริง ทั้งการใช้
แฟ้มสะสมผลงาน การประเมินการ
ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน

2. ความรู้
ผลการเรียนรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ ในรายวิชาชีพครูและรายวิชา
เอกอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญา แนวคิดและหลักการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะ
และคุณธรรมจริยธรรม การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และทักษะ
ชีวิตสาหรับครู นวัตกรรมการสอน
การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
2.2 การแสดงออกถึงความสามารถ
การบูรณาการภายในวิชาชีพครูกับ
วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.3 ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้ในวิชาเอก
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้การประยุกต์
ความรู้ด้านจิตวิทยาให้ครอบคลุม
สาระในการเรียนรู้ต่อไป
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และการเรียนรู้จากนักสหวิชาชีพ

3 .ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
3.1 แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่า ในการนาความรู้ด้านวิชาชีพครู
และวิชาเอกไปใช้ในการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2 แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนา
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการ
ประถมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
3.3 มีความเป็นผู้นาทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้าน
การประถมศึกษา อย่างสร้างสรรค์
และมีวิสัยทัศน์
3.4 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงทา
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ป ร ะ เ มิ น ข้ อ มู ล
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ แ น ว คิ ด จ า ก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ใน
การวิ นิ จ ฉั ย และวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ผู้เรียน
3.5 ความสามารถในการวิจัยต่อ
ยอดองค์ความรู้ด้านการ
ประถมศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสภาพปัญหาของ

กลยุทธ์การสอน
1. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดประเมินค่า และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้มี
กิจกรรมในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น การอภิปรายกลุ่ม
การคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จาลอง กิจกรรมการ
แก้ปัญหากิจกรรมการวิเคราะห์
จากการมองต่างมุม
2. การเรียนรู้ผ่านกระบวน การ
วิจัย เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การใช้สื่อ
เทคโนโลยี การทาโครงงานและ
การทาวิจัยในชั้นเรียน
3. การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การ
ฝึกทักษะการสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน การสังเกตการสอน การ
สัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้มี
ประสบการณ์การสอนในชั้นเรียน
และ นักสหวิชาชีพ

กลยุทธ์การประเมิน
1. ประเมินจากผลงานการอภิปราย
กลุ่ม การคิดวิเคราะห์ หรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จาลอง
กิจกรรมการแก้ปัญหากิจกรรมการ
วิเคราะห์จากการมอง ต่างมุม
2. ประเมินความสามารถทาง
ปัญญาทั้งการคิดที่เป็นนามธรรม
และการแสดงออกที่เป็นรูปธรรม
เช่น จากกระบวนการทางานของ
นักศึกษา กระบวนการคิด การสื่อ
ความคิด ความเข้าใจ ความคิด
สร้างสรรค์ของผลงาน
3. วัดและประเมินจากผลการทา
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การ
นาเสนอผลงานการวิจัย
4. นักศึกษาประเมินกระบวน การ
พัฒนาความสามารถทางปัญญาของ
ตนเองในแต่ละขั้นตอน เช่น การ
สังเกต การตั้งคาถาม การสืบค้น
การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การสะท้อนและสื่อความคิด

5.ประเมินจากการร่วมกิจกรรมใน
4. การทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม
ใหม่ (Research-based
เสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
learning)
หลักสูตร
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ผลการเรียนรู้
ท้องถิ่นและสังคม

กลยุทธ์การสอน
5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อย่างมีวิสัยทัศน์

กลยุทธ์การประเมิน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
4.1 แสดงออกถึงการมีความ
1. กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี
สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
กับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม มี
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียน
ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน
กับสังคม
ผู้ร่วมงาน ชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อการ
4.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้ร่วมงาน เรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์และ
ความรับผิดชอบตามบทบาท
ผู้ปกครอง ชุมชน และนัก สห
หน้าที่
วิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดการ
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เรียนรู้
เน้นการลงปฏิบัติในพื้นที่ ใน
4.3 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึก สถานศึกษา และหน่วยงานสห
วิชาชีพเพื่อการเรียนรู้และฝึก
ของผู้เรียน การประถมศึกษา มี
ปฏิบัติจริง
ความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับ ในการรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์
ฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการ
บุคคล อย่างมีความรับผิดชอบ
เรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(Participative learning
4.4 มีความรับผิดชอบต่อการ
through action)
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการ 5. การจัดโอกาสให้เป็นผู้นาแบบมี
ประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนร่วม (Shared leadership)
ในการนาเสนองานวิชาการ

กลยุทธ์การประเมิน
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
นาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2.สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ต่างๆ
3. วัดและประเมินจากผลงาน
- การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและ
ผู้เรียนกับสังคม
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ใช้กระบวนการกลุ่ม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการลงปฏิบัติในพื้นที่ ใน
สถานศึกษา และหน่วยงานสห
วิชาชีพ
- การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการ
- ผลงานจากการเรียนแบบร่วมมือ

6. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีการคิด การให้
ความเห็นและการรับฟังความเห็น
แบบสะท้อนกลับ (Reflective
thinking)
7. กาหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูการ

4. วัดและประเมินจากผลงานกลุ่ม
และการเป็นผู้นาในการอภิปราย
ซักถาม
5. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ต่อบุคคลรอบข้าง ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ การทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
ประถมศึกษาตลอดหลักสูตร

กลยุทธ์การประเมิน
6. ประเมินจากการทาชิ้นงานหรือ
ภาระงาน
7. ประเมินจากการทากิจกรรม
ร่วมกับโรงเรียนหน่วยฝึกและ
หน่วยงานสหวิชาชีพ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
5.1 แสดงออกซึ่งความสามารถใน 1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 1. ประเมินผลตามกิจกรรมการ
การวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็น รายวิชาต่างๆ โดยให้ผู้เรียนมีการ เรียนการสอนโดยการสังเกต
ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อ ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การ
ประเมินทักษะการพูดการเขียน
เข้าใจปัญหา การจัดการความรู้ และ ติดต่อสื่อสารทั้งระดับบุคคล และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาผู้เรียน
กลุ่มคน โดยได้สืบค้น วิเคราะห์
2. ใช้การทดสอบที่สอดคล้องกับ
5.2แสดงออกซึ่งความสามารถใน
และนาเสนอข้อมูลด้านการ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ ประถมศึกษา
3. วัดและประเมินจากผลงานการ
จัดการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สืบค้นและการนาเสนอรายงาน
และงานที่รับผิดชอบ
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
ประเด็นสาคัญ ด้าน
5.3 มีความไวในการวิเคราะห์ สรุป 2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ การประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ความคิดรวบยอด ข้อมูลข่าวสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์
สารสนเทศ
จากผู้เรียนด้านการประถมศึกษา
สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์จริง
4. ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย
5.4 สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจใน
สถานการณ์จาลองและนาเสนอ
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การ
การเลือกใช้ และนาเสนอข้อมูล
การแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่
ทดสอบ การตรวจผลงาน การตรวจ
สารสนเทศสาหรับผู้เรียนการ
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
การปฏิบัติ ประเมินโดยใช้แฟ้ม
ประถมศึกษาอย่างเหมาะสม
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สะสมงาน จากการเข้าร่วมกิจกรรม
สารสนเทศในหลาย
เสริมหลักสูตร
สถานการณ์

6.ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
6.1แสดงออกซึ่งความสามารถใน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1. ตรวจผลงานการออกแบบการ
การบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครู แบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทั้ง จัดการเรียนรู้และการจัดทา
ไปใช้ในการจัดการ
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ ศูนย์การ
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ผลการเรียนรู้
เรียนรู้ด้านการประถมศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
6.2 แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การ
ใช้แหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล
และทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนด้านการ
ประถมศึกษาอย่างบูรณาการ
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้การประถมศึกษา
มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ กึ่งทางการและไม่เป็น
ทางการได้อย่างสร้างสรรค์
6.4 มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการสอน
การประถมศึกษา

กลยุทธ์การสอน
2. การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น การศึกษากรณีตัวอย่าง
จากห้องเรียน การ
สังเกต การสอนแบบต่าง ๆ การ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การ
สัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้มี
ประสบการณ์ การทาแผนการ
สอน การผลิตสื่อประกอบการ
สอนการประถมศึกษา การทดลอง
สอน การทาวิจัยในชั้นเรียน การ
ประเมินผู้เรียนและการจัดแหล่ง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน

กลยุทธ์การประเมิน
เรียน สื่อการสอนด้านการ
ประถมศึกษาสอดรับกับหลักสูตร
และพัฒนาการตามวัยอย่างเป็นองค์
รวมและสามารถบูรณการไปสู่
ศาสตร์อื่น ๆ ได้สอดรับกับ
พัฒนาการตามวัย
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และ
การพัฒนาการสอน จากการ
สะท้อนความคิดในห้องเรียน และ
จากการสังเกต การสอนระหว่าง
ทดลองสอน ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา เปรียบเทียบแผนการ
สอน สื่อการเรียนที่ทาส่งกับการ
ปฏิบัติจริงในห้องเรียน
3. การเรียนรู้จากต้นแบบ เช่น
3. ประมวลพฤติกรรมการสอนและ
ผู้สอน เพื่อน ครูประจาชั้น ครู
ทักษะการสอนของนักศึกษา จาก
ผู้ช่วย พี่เลี้ยง หรือครูต้นแบบและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น จาก
นักสหวิชาชีพ
นักเรียน ครูประจาชั้น ครูพี่เลี้ยง
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อน ผู้บริหารโรงเรียน และนักสห
แบบบูรณาการ เน้นการเรียนรู้จาก วิชาชีพ
ประสบการณ์ตรง การได้ปฏิบัติ
4. ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ
จริงในแหล่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ วิชาชีพครูทั้งระหว่างเรียนการสอน
จากวิทยากรครูต้นแบบ/นักสห
เต็มเวลา
วิชาชีพ
5. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
5. จัดกิจกรรมให้มีการฝึกทักษะ วิชาชีพครูและสาขาวิชาการ
การจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาการ ประถมศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
ขั้นตอนต่างๆ
ตามลาดับ
6. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน
การสัมมนาทางการประถมศึกษา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอน /สื่อที่ใช้

ผู้สอน

1

ปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอน
แนะนาวิชาและรายละเอียดต่างๆ ใน
การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

3

นักศึกษาซักถาม แสดง
ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ

1. อ.นูรฮัสวานี
บอตอ
2. อ.สะมาแอ
มามะ

2

สัปดาห์ที่ 2
บทที่ 1 พูดเขียนเรียนภาษา

3

บรรยาย/อภิปราย

3

สัปดาห์ที่ 3
บทที่ 2 สนทนาตามโอกาส

3

บรรยาย/อภิปราย

4

สัปดาห์ที่ 4
บทที่ 3 รูปแบบการพูดสติปัญญา

3

บรรยาย/อภิปราย

5

สัปดาห์ที่ 5
บทที่ 4 การเขียนสร้างสรรค์
และการพูดเพื่อจรรโลงใจ

3

บรรยาย/อภิปราย

6

สัปดาห์ที่ 6
บทที่ 5 นักศึกษานาเสนอการพูดเพื่อ
จรรโลงใจ

3

บรรยาย/อภิปราย

1. อ.นูรฮัสวานี
บอตอ
2. อ.สะมาแอ
มามะ
1. อ.นูรฮัสวานี
บอตอ
2. อ.สะมาแอ
มามะ
1. อ.นูรฮัสวานี
บอตอ
2. อ.สะมาแอ
มามะ
1. อ.นูรฮัสวานี
บอตอ
2. อ.สะมาแอ
มามะ
1. อ.นูรฮัสวานี
บอตอ
2. อ.สะมาแอ
มามะ
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สัปดาห์ที่ 7

3

บรรยาย/อภิปราย

1. อ.นูรฮัสวานี
บอตอ
2. อ.สะมาแอ
มามะ

3

บรรยาย/อภิปราย

3

- การบรรยายประกอบ
สื่อ PowerPoint

3

- การบรรยายประกอบ
สื่อ PowerPoint

3

ทดลองปฏิบัติการ

1. อ.นูรฮัสวานี
บอตอ
2. อ.สะมาแอ
มามะ
1. อ.นูรฮัสวานี
บอตอ
2. อ.สะมาแอ
มามะ
1. อ.นูรฮัสวานี
บอตอ
2. อ.สะมาแอ
มามะ
1. อ.นูรฮัสวานี
บอตอ
2. อ.สะมาแอ
มามะ

บทที่ 6มารยาทในการฟังและการ
เขียน

8

สัปดาห์ที่ 8
สอบเก็บคะแนน

9

สัปดาห์ที่ 9
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา

10-11

สัปดาห์ที่ 10-11
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน

12-13

สัปดาห์ที่ 12-13
การใช้โปรแกรมการจัดทาเอกสาร
เบื้องต้น การใช้งานระบบปฏิบัติการ

14-15

สัปดาห์ที่14- 15
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
การจัดและการใช้ข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตระบบเครือข่ายต่างๆ

16

สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมิน

4
6
9
16

5%
5%
20%
20%

2.1,3.1

- ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

1.1,2.1,3.14.1,5.1,6.1

- ตรวจรายงาน
-ตรวจผลงาน

ตลอดภาคการศึกษา

30%

1.1,4.1,5.1,6.1

-สังเกตพฤติกรรม(ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล และส่วนร่วมใน
กิจกรรมในชั้นเรียน)

ตลอดภาคการศึกษา

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด. เอกสารคาสอนความรู้เบื้องต้นการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา. ยะลา : คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2549
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา : Technical Education Technology. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2536.
กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543.
คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. เอกสารประกอบวิชาเทคโนโลยีการศึกษา.
กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตารา สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2539.
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จินตนา ใบกาซูยี. การเขียนสื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสานส์น, 2540.
จินตนา ใบกาซูยี. เทคโนโลยีการสอน : การออกแบบและพัฒนา. กรุงเทพฯ โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์,
2533.
วารินทร์ รัศมีพรหม. สื่อการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอนร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์ชวนพิมพ์, 2531.
วุฒิชัย ประสารสอย. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : นวัตกรรมเพื่อการศึกา. กรุงเทพฯ : ห้าง
หุ้นส่วนจากัดวี.เจ.พริ้นติ้ง, 2543.
พฤติพงษ์ เล็กศิริรัตน์. การออกแบบสื่อการสอน. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์โอเดยนสโตร์, 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. Molenda M.Russell JD. Instructional Media and the New Technologies of
Instruction. 3rd ed. New York : MccMilian Publishing co.,Inc, 1990.
Renold A. and Iwinski. Multimedia Traing Developing Technology Based System.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์
- ให้นักศึกษาประเมิน/แสดงความเห็นผ่านการประเมินรายวิชา, การประเมินการสอนของอาจารย์
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา
- การสะท้อนคิดของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง
- การสังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการสอน
- การวิจัยในชั้นเรียน
- การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา
- การประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
- ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นาผลการประเมินโดยนักศึกษาจากข้อ 1 และการประเมินการสอนจากข้อ 2 มาประมวลเพื่อปรับปรุง
รายวิชา การจัดการเรียนการสอน
- จัดประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อทบทวนและปรับปรุงรายวิชา
- ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมูลจากการประเมินหมวดอื่นๆ
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หมวดอื่นๆ (ถ้ามี(
1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(Integrating research process or innovation to teaching and learning process)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน
(Integrating academic services to teaching and learning process)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

