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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ ครุศาสตร์. ภาควิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสาหรับครู (English Language and Technology for Teachers)
2. จานวนหนววยกิต
3 หน่วยกิต

หรือ 3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปิดสอนให้กับหลักสูตร .ครุศาสตร์บัณฑิต . 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.สาวิตรี มะดอมะ
อาจารย์ผู้สอน

1. อ. นูรฮัสวานี บอตอ
2. อ.สาวิตรี มะดอมะ

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ชัน้ ปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมากวอน (Pre-requisite( (ถ้ามี(
 ไม่มี
 มี รายวิชา …………………………………..
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites( (ถ้ามี(
 ไม่มี
 มี รายวิชา……………………………………
8. สถานที่เรียน
ห้องเรียน 24-403 กลุ่ม 03
อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลวาสุด
 วันที่จัดทารายวิชา  วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

3

หมวดที่ 2 จุดมุวงหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุวงหมายของรายวิชา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
1.2 เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 เพื่อให้นักศึกษาดารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ด้านความรู้
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ ในราย
วิชาชีพครูและรายวิชาเอกอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและ
หลักการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และทักษะชีวิต
สาหรับครู นวัตกรรมการสอน การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
2.2 เพื่อให้นักศึกษามีการแสดงออกถึงความสามารถการบูรณาการภายในวิชาชีพครูกับวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
2.3 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ในวิชาเอกและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4 เพื่อให้นักศึกษามีการแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้การประยุกต์ความรู้ด้าน
จิตวิทยาให้ครอบคลุมสาระในการเรียนรู้ต่อไป
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 เพื่อให้นักศึกษามี แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการนา
ความรู้ด้านวิชาชีพครูและวิชาเอกไปใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อให้นักศึกษามีการแสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม
ด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร ด้านการประถมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
3.3 เพื่อให้นักศึกษามีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการประถมศึกษา
อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์
3.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3.5 เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประถมศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและสภาพปัญหาของท้องถิ่นและสังคม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เพื่อให้นักศึกษามีการแสดงออกถึงการมีความ สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วม
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กับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
4.2 เพื่อให้นักศึกษามีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน และนัก สหวิชาชีพมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู้
4.3 เพื่อให้นักศึกษามีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน การประถมศึกษา มีความรู้สึกเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างมีความ
รับผิดชอบ
4.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการประถมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด
ภาษาเขียน เพื่อเข้าใจปัญหา การจัดการความรู้ และพัฒนาผู้เรียน
5.2 เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
และงานที่รับผิดชอบ
5.3 เพื่อให้นักศึกษามีความไวในการวิเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด ข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนด้านการ
ประถมศึกษา
5.4 เพื่อให้นั กศึกษาสามารถสื่อสาร มีดุลยพินิ จ ในการเลื อกใช้ และน าเสนอข้อมูล สารสนเทศส าหรั บ
ผู้เรียนการประถมศึกษาอย่างเหมาะสม
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ด้านการประถมศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
6.2 เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย การวัดผล ประเมินผลและทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้านการประถมศึกษา
อย่างบูรณาการ
6.3 เพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษา
มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างสร้างสรรค์
6.4 เพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการสอนการประถมศึกษา
2 .วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา และฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
ศึกษาวัฒนธรรมและการใช้ภาษาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็น
เครื่องมือติดต่อสื่อสารและการสืบค้น สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( e-learning, CAI, WBI, Visual Classroom, Teleconference) การสร้างและการ
ใช้ weblog ในสังคมแห่งการเรียนรู้ (Go to Know, Learners)
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ตวอภาคการศึกษา
บรรยาย

ปฏิบัติการ

ศึกษาด้วยตนเอง

30ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 30ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

กิจกรรมเพิ่มเติม
ตามความต้องการของ
นักศึกษา

3. จานวนชั่วโมงตวอสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแกวนักศึกษาเป็นรายบุคคล
1ชั่วโมง/สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้แตวละด้านที่มุวงหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
1. กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุก
วิชาชีพครูทกี่ าหนดโดยองค์กร
คนมีวัฒนธรรมองค์กรตาม
วิชาชีพ คือ คุรุสภา
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็น
1.2 พัฒนาตนเองตามแนว
การปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ตาม
1.3 ดารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
และรววมสร้างสังคมปรองดองเพื่อ
2. อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
การอยูวรววมกัน
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม
อยวางสันติสุข
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.4 มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
ครู แนวพระราชดาริเศรษฐกิจ

กลยุทธ์การประเมินผล
1. มีการประเมินระหว่างเรียน
ควบคู่ไปกับการประเมินในทุก
รายวิชา โดยผู้เรียนประเมินตนเอง
ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน อาจารย์
และใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม แบบประเมิน
ตนเอง
2. ประเมินจากการร่วมกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรมความเป็น
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แบบอยวางที่ดี

พอเพียง การอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมในการสอนทุก
รายวิชา เน้นเรื่องศรัทธาต่อ
วิชาชีพ ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และทาตนเป็น
แบบอย่างที่ดี
3. กาหนดวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
ตรงต่อเวลา การแต่งกายที่ถูก
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
การดารงตนภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ครูและกิจกรรมสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ
3. ตรวจผลงานการเรียนรู้โดยใช้
การปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ การใช้
กรณีศึกษา
4. ประเมินการตรงต่อเวลาจากการ
เข้าชั้นเรียน กิจกรรมนอกชั้นเรียน
และการแต่งกายของนักศึกษา การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน และ
การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
กาหนดประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย

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

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

2. ความรู้
ผลการเรียนรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ ในรายวิชาชีพครูและรายวิชา
เอกอยวางกว้างขวางและเป็นระบบ
ได้แกว 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
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ความรู้ด้านจิตวิทยาให้ครอบคลุม
สาระในการเรียนรู้ตวอไป

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 อยวางสร้างสรรค์
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
แหลวงข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ใน
การวิ นิ จ ฉั ย และวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ผู้เรียน
3.5 ความสามารถในการวิจัยตวอ
ยอดองค์ความรู้ด้านการ
ประถมศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสภาพปัญหาของ

ห้องเรียน
แฟ้มสะสมผลงาน การประเมินการ
2.4 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การ
การฝึกงานในสถานศึกษาและเชิญ ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเป็นวิทยากร
และการเรียนรู้จากนักสหวิชาชีพ

กลยุทธ์การสอน
1. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
เพือ่ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 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
5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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ผลการเรียนรู้
ท้องถิ่นและสังคม

กลยุทธ์การสอน
อย่างมีวิสัยทัศน์

กลยุทธ์การประเมิน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหววางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
4.1 แสดงออกถึงการมีความ
1. กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี
สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานรววม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
กับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม มี
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียน
ความรับผิดชอบตวอผู้เรียน
กับสังคม
ผู้รววมงาน ชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อการ
4.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้รววมงาน เรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์และ
ความรับผิดชอบตามบทบาท
ผู้ปกครอง ชุมชน และนัก สห
หน้าที่
วิชาชีพมีสววนรววมในการจัดการ
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เรียนรู้
เน้นการลงปฏิบัติในพื้นที่ ใน
4.3 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึก สถานศึกษา และหน่วยงานสห
วิชาชีพเพื่อการเรียนรู้และฝึก
ของผูเ้ รียน การประถมศึกษา มี
ปฏิบัติจริง
ความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อารมณ์และสังคม เอาใจใสวในการรับ ในการรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์
ฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหววาง ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการ
บุคคล อยวางมีความรับผิดชอบ
เรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(Participative learning
4.4 มีความรับผิดชอบตวอการ
through action)
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการ 5. การจัดโอกาสให้เป็นผู้นาแบบมี
ประถมศึกษาอยวางตวอเนื่อง
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
ประถมศึกษาตลอดหลักสูตร

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

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน
ภาระงาน
7. ประเมินจากการทากิจกรรม
ร่วมกับโรงเรียนหน่วยฝึกและ
หน่วยงานสหวิชาชีพ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
5.1 แสดงออกซึ่งความสามารถใน 1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 1. ประเมินผลตามกิจกรรมการ
การวิเคราะห์ข้อมูล ขวาวสารที่เป็น 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 ข้อมูลขวาวสาร
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
ประถมศึกษาอยวางเหมาะสม
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สะสมงาน จากการเข้าร่วมกิจกรรม
สารสนเทศในหลาย
เสริมหลักสูตร
สถานการณ์

6.ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
6.1แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครู
ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ด้านการประถมศึกษาเพื่อ

กลยุทธ์การสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2. การเรียนรู้จากประสบการณ์

กลยุทธ์การประเมิน
1. ตรวจผลงานการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้และการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ ศูนย์การ
เรียน สื่อการสอนด้านการ

10

ผลการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
6.2 แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การ
ใช้แหลวงเรียนรู้
ที่หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล
และทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนด้านการ
ประถมศึกษาอยวางบูรณาการ
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้การประถมศึกษา
มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ กึ่งทางการและไมวเป็น
ทางการได้อยวางสร้างสรรค์
6.4 มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการสอนการ
ประถมศึกษา

กลยุทธ์การสอน
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
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

1

ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

1. จัดทาข้อตกลงร่วมกันของการ 1. อ. นูรฮัสวานี
เรียนการสอนรายวิชา การเข้าชั้น
บอตอ
เรียน ความรับผิดชอบ การปฏิบัติ 2. อ.สาวิตรี
กิจกรรมต่างๆ ในรายวิชา
มะดอมะ
2. แจกแผนการสอนและชี้แจง
เนื้อหาและลักษณะของรายวิชา
โดยการบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint

2-3

ศึกษาและฝึกทักษะในการฟังพูดภาษาอังกฤษ

8

1. บรรยาย สาธิต สืบค้นข้อมูล
1. อ. นูรฮัสวานี
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
บอตอ
ระบบของมหาวิทยาลัย
2. อ.สาวิตรี
2. จัดกิจกรรมรายบุคคล และราย
มะดอมะ
กลุ่มเพื่อฝึกฝนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
3.ทดลองฝึกปฏิบัติการทางภาษา
ในห้องเรียนและในห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา

8

1. บรรยาย สาธิต สืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
ระบบของมหาวิทยาลัย
2. มอบหมายงานให้ทาจากการ
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองใน
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่

- วัฒนธรรมในการสนทนา
ภาษาอังกฤษ
- การสนทนาภาษาอังกฤษใน
ห้องเรียน (Classroom
Language)
- การทักทาย กล่าวลา
- การแนะนาตนเอง ผู้อื่น
- การขอบคุณ ขอโทษ
- การขอความช่วยเหลือ
คาแนะนา
- การแสดงความคิดเห็น
4-5

ศึกษาและฝึกทักษะการอวาน
ภาษาอังกฤษ
- ทักษะที่จาเป็นในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- การอ่านเพื่อเข้าใจข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ และ ระบบ

1. อ. นูรฮัสวานี
บอตอ
2. อ.สาวิตรี
มะดอมะ

12

internet

6-7

ศึกษาและฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

8

- ทักษะที่จาเป็นในการเขียน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- การกรอกข้อมูลเบื้องต้นใน
ระบบออนไลน์

8

สอบกลางภาค

9-10

แนวโน้มและการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาในปัจจุบันและอนาคต
: พระราชบัญญัติการศึกษา
พุทธศักราช 2542 หมวด 9
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, การ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและขอบข่าย
ของสาระของเทคโนโลยี
การศึกษา, การเปลี่ยนแปลงจาก
ยุคสู่ยุคของนักเทคโนโลยี
การศึกษา, แนวโน้มของ
เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต

8

11

การนาเนื้อหามาผลิตสื่อการสอน
ด้วยโปรแกรม PowerPoint

4

12-13

การสร้างบทเรียน e-Learning

8

หลากหลาย
3. จัดให้มีการเสนอผลงานหน้าชั้น
รายกลุ่มโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
1.บรรยาย และนาเสนอโดยใช้สื่อ 1. อ. นูรฮัสวานี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น
บอตอ
Power Point, You tube
2. อ.สาวิตรี
2. ฝึกการกรอกข้อมูลจริงใน
มะดอมะ
website ต่าง ๆ ใน ระบบ
ออนไลน์
3. มอบหมายงานให้ทาจากการ
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อ. นูรฮัสวานี
บอตอ
2. อ.สาวิตรี
มะดอมะ
- การบรรยายประกอบสื่อ
- การบรรยายประกอบสื่อ
- การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
- การศึกษาบทเรียน eLearning และการตอบคาถาม
ในบทเรียน e-Learning

1. อ. นูรฮัสวานี
บอตอ
2. อ.สาวิตรี
มะดอมะ

- การบรรยายประกอบสื่อ
1. อ. นูรฮัสวานี
PowerPoint
บอตอ
- ทดลองการออกแบบและผลิตสื่อ 2. อ.สาวิตรี
PowerPoint
มะดอมะ
- การบรรยายประกอบสื่อ

1. อ. นูรฮัสวานี

13

ด้วยโปรแกรม Moodle

14-15

การสร้างบทเรียนe-Book
ด้วยโปรแกรม FlipAlbum

8

16

บทเรียน e-Learning
- การศึกษารายละเอียดของ
บทเรียน e-Learning
- การทดลองใช้ และสร้าง
บทเรียน e-Learning
- การบรรยายประกอบสื่อ
- การศึกษารายละเอียดของ
บทเรียน e-Book
- การทดลองใช้ และสร้าง
บทเรียน e-Book
สอบปลายภาค

บอตอ
2. อ.สาวิตรี
มะดอมะ
1. อ. นูรฮัสวานี
บอตอ
2. อ.สาวิตรี
มะดอมะ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1, 1.2, 1.3,1.4
4.1

2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2,
5.1, 5.2

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดสววนของการประเมิน

1. ตรวจสอบการเข้าเรียน
การมีส่วนร่วม และความมี
ระเบียบวินัย

ตลอดภาคการศึกษา

10

2. .ให้นักศึกษาประเมิน
ตนเองด้านคุณธรรม
จริยธรรม

สัปดาห์ที่ 1 และ 15

5

3. ให้นักศึกษาประเมิน
เพื่อนร่วมงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม

สัปดาห์ที่ 4 และ 12

5

1.ผลงานและการนาเสนอ
ของนักศึกษาทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม
2.การฝึกปฏิบัติด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและ
การใช้เครื่องมือสารสนเทศ

ตลอดภาคการศึกษา

20

ตลอดภาคการศึกษา

10

14

การสอบกลางภาค

20

การสอบปลายภาค

30

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด.e-Book ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู [Online] Available : :
http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/mod/book/index.php?id=89
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-หนววยรายวิชาเทคโนโลยีสาหรับครู
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์
ก่อนและหลักการเรียนรายวิชานี้
- 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
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- ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมูลจากการประเมิน
หมวดอื่นๆ (ถ้ามี(
1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(Integrating research process or innovation to teaching and learning process)
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกวสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน
(Integrating academic services to teaching and learning process)
รูปแบบการบูรณาการการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 28
คน ที่กาลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสาหรับครู โดยรูปแบบการบูรณาการคือ ให้นักศึกษาเข้า
มามีส่วนร่วมในการให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งมีบทบาทดังนี้
1. คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
2. ร่วมเป็นวิทยากรสาธิต ชี้แนะการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน
3. อานวยความสะดวกให้บริการอาหารว่างเช้า-บ่าย และอาหารกลางวัน
4. และร่วมเก็บรวบรวมข้อมูล จากการประเมินผู้เข้ารับการอบรม

