
รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ     ครตสาศุรค  ภาควิชาพื้นฐานการสึกษา 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัศและช่ือรายวิชา  
 1101101  ความเป็นครู    

2. จ านวนหน่วยกิุ 
  น (ท-ป-อ)       3  หน่วยกิต (2-2-5) 
3. หลักศูุรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต     

  หลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้หลายหลักสูตร) 
ประเภทของรายวิชา 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    บังคับ     เลือก 
                      ในกลุ่มวิชา   ภาษาและการสื่อสาร 
       มนุษยศาสตร์ 
       สังคมศาสตร์ 
       คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  หมวดวิชาเฉพาะ  

ในกลุ่มวิชา    แกน   บังคับ   เลือก 
      เฉพาะด้าน   บังคับ   เลือก 
      พ้ืนฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 
      ชีพ    บังคับ    เลือก 
      เอก    บังคับ    เลือก 
      โท    บังคับ    เลือก 
      อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
4. อาจารยคผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยคผู้ศอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา       1. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์  
 อาจารย์ผู้สอน           1 อาจารย์ ดร.เนาวรตัน์  ตรีไพบูลย์   

2 รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  บุญภิรมย์   
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรณุี  เก้าเอ้ียน   
4 รองศาสตราจารย์ดุษฎี  มัชฌิมาภิโร   
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เรืองแป้น  
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5. ภาคการสึกษา  /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2/2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์กลุ่ม 01 
ภาคการศึกษา 2/2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 02 
ภาคการศึกษา 2/2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 03 
ภาคการศึกษา 2/2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาอังกฤษ กลุ่ม 04 
ภาคการศึกษา 2/2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสังคมศึกษา กลุ่ม 05 
ภาคการศึกษา 2/2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 06 
ภาคการศึกษา 2/2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 08 
ภาคการศึกษา 2/2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาไทย กลุ่ม 09  

 
6. รายวิชาทีุ่้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้ามี(   

 ไม่มี 
        รายวิชา  
 
7. รายวิชาทีุ่้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 

  ไม่มี 
        รายวิชา  
8. ศถานที่เรียน   
     คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรตงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าศตด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่ .........เดือน ................... ....พ.ศ  .… …………. 
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่  25  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2558 
 

หมวดที่ 2 จตดมต่งหมายและวัุถตประศงคค 
 
1. จตดมต่งหมายของรายวิชา 
            เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของวิชาชีพครู  บทบาทหน้าที่และภาระ
งานของครู  พัฒนาการของวิชาชีพครู  และคุณลักษณะของครูที่ดี  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  การ
เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้น าทางวิชาการ  
ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  การประกันคุณภาพการศึกษา  การติดต่อสื่อสาร  เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ภาวะผู้น าทางการศึกษา  
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ  การท างานเป็นทีม  การคิดอย่างเป็นระบบ  วัฒนธรรมองค์การ  การพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  และการบริหารจัดการชั้นเรียน การ
จัดท าโครงงานทางวิชาการ  การจัดโครงการฝึกอาชีพ  การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน  การจัดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
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2. วัุถตประศงคคในการพัฒนา/ปรับปรตงรายวิชา 
        เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน  เพ่ือเตรียม
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของวิชาชีพครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน ทั้งนี้  ควรมีการปรับเปลี่ยน
กรณีศึกษาหรือตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านวิชาชีพครูและการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มี
การพัฒนาให้มีความก้าวหน้าตามยุคสมัย 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาความส าคัญของวิชาชีพครู  บทบาทหน้าที่  ภาระงานของครู  พัฒนาการของวิชาชีพครู  
คุณลักษณะของครูที่ดี  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความ
เป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการ  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษา   
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใชุ้่อภาคการสึกษา  

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัุิ สึกษาด้วยุนเอง กิจกรรมเพิ่มเุิม 

บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 
 

การฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 
 

การศึกษาด้วยตนเอง 75 
ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

3. จ านวนชั่วโมงุ่อศัปดาหคที่อาจารยคให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักสึกษาเป็นรายบตคคล 
  อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล เป็นรายกลุ่มตามความประสงค์ของ
นักศึกษา เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ (โดยที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักสึกษา 
 
1. คตณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
1.1. ปฏิบัุิุนุาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่
ก าหนดโดยองคคกรวิชาชีพ คือ 
คตรตศภา  

 1.2. พัฒนาุนเองุาม
แนวพระราชด าริเสรษฐกิจ
พอเพียง  

 1.3. ด ารงุนในศังคม
พหตวัฒนธรรมและร่วมศร้าง
ศังคมปรองดองเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างศันุิศตข  

 

1) อาจารย์สอนได้น าจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ
ของคุรุสภามาให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และท าความเข้าใจในรายละเอียดกับ
การน าไปใช้ 

2) นิยมน าแนวพระราชด าริแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และท าความเข้าใจและปรับปรุง
พัฒนาตนเองตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสังคมพหุ
วัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคม
ปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

1) มีการประเมินระหว่างเรียน
ควบคู่ไปกับการประเมินในทุก
รายวิชา โดยผู้เรียนประเมินตนเอง 
กลุ่มเพ่ือน อาจารย์และใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม แบบประเมินตนเอง 

2)  ประเมินจากการร่วมกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรมความเป็น
ครู และกิจกรรม 

 

 
2. ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
2.1.  มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนวคิด
ทฤษฎีและการปฏิบัุิ ในราย
วิชาชีพครู  

2.2. การแศดงออกถึง
ความศามารถการบูรณาการ
ภายในวิชาชีพครูุามมาุรฐานที่
คตรตศภาก าหนดกับวิชาเฉพาะด้าน 

2.3 แศดงออกถึง
ความศามารถในการบูรณาการ
วิชาชพีครูุามมาุรฐานที่ครูศภา
ก าหนดกับวิชาเฉพาะ 

1) อาจารย์ใช้การสอนหลาย
รูปแบบตามเนื้อหาสาระ ได้แก่ 
การบรรยาย สัมมนา การทบทวน 
การฝึกภาปฏิบัติและการให้
นักศึกษาน าเสนอเนื้อหาสาระตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Benjamine 
S. Bloom and others 

2) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมใน
หัวข้อที่แตกต่างออกไปจาก
ค าอธิบายรายวิชามาคนละ 1 เรื่อง 
 

1) การทดสอบย่อย 
2) ทดสอบกลางภาคการศึกษา 
ปลายภาคการศึกษา 
3) ประเมินจากรายงานการศึกษา
ค้นคว้า การอภิปราย การทบทวน
การฝึกปฏิบัติการ  

4) ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียนเกี่ยวกับขั้นตอน
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Benjamine S. Bloom and 
others 
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3. ทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
3.1.แศดงออกถึง

ความศามารถในการคิดวิเคราะหค 
ศังเคราะหค ประเมินค่า ในการน า
ความรู้ ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการ
ปฏิบัุิงานได้อย่างมีประศิทธิภาพ 

3.2.แศดงออกถึง
ความศามารถในการคิดริเริ่ม
ศร้างศรรคค และพัฒนานวัุกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

 

1) อาจารย์ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา
และมอบหมายงานแต่ละกลุ่มให้ไป
ศึกษาปัญหามากลุ่มละ 1 ปัญหา
และก าหนดให้ท ากิจกรรมการ
แก้ปัญหาและวิเคราะห์ 

2) น าเสนอผลงานกับอาจารย์
ผู้สอนในชั่วโมงเรียน 

1) ประเมินจากผลงานการ
อภิปรายกลุ่ม และรายบุคคลหรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลอง 
กิจกรรมการแก้ปัญหา กิจกรรม
การวิเคราะห์จากการมองต่างมุม 

2) ประเมินความสามารถในการ
ท ารายงานในชั่งโมงเรียน 

 

 
4. ทักษะความศัมพันธคระหว่างบตคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
4.1.แศดงออกถึงการมี

ความศัมพันธคที่ดี  ศามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนในศังคมพหตวัฒนธรรม 
มีความรับผิดชอบุ่อผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน และชตมชน  

4.2.เปิดโอกาศให้ผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชตมชนและมี
ศ่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
 

1) อาจารย์ผู้สอนได้ให้นักศึกษาได้
มีเพ่ือนรหัสเป็นดูแลซึ่งกันและกัน 

2) มอบหมายให้ไปร่วมงาน
กิจกรรมตามความเหมาะสมพร้อม
จดบันทึกรายงานผล คนละ 1 เรื่อง
และค ารับรองของผู้ปกครองมาด้วย 

3) มอบหมายให้ท ากิจกรรมใน
ห้องเรียนท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ทักษะความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาใน
ความรับผิดชอบของเพ่ือนรหัส 
เสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดง 
ออกในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
3) วัดและประเมินผลจากผลงาน 
- การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและ
ผู้เรียนกับสังคม 
4) ประเมินจากรายงานการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
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5. ทักษะการวิเคราะหคเชิงุัวเลข การศื่อศารและการใช้เทคโนโลยีศารศนเทส 
 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
5.1.  แศดงออกซึ่ง

ความศามารถในการวิเคราะหค
ข้อมูลข่าวศารที่เป็นุัวเลข ภาษา
พูด ภาษาเขียน เพื่อเข้าใจปัญหา
การจัดการความรู้และพัฒนา
ผู้เรียน  

5.2.แศดงออกซึ่ง
ความศามารถในการใช้เทคโนโลยี
ศารศนเทสในการจัดการเรียนรู้ 
และงานทีรบัผิดชอบ  

 

1) อาจารย์ผู้สอนได้ให้นักศึกษาได้มี
เพ่ือนรหัสเป็นดูแลซึ่งกันและกัน 

2) มอบหมายให้ไปร่วมงานกิจกรรม
ตามความเหมาะสมพร้อมจดบันทึก
รายงานผล คนละ 1 เรื่องและค า
รับรองของผู้ปกครองมาด้วย 

3) มอบหมายให้ท ากิจกรรมใน
ห้องเรียนท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ทักษะความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

1) ประเมินความสามารถในการ
ส่งข่าวสารและรับข่าวสารโดย
ประเมินจากการวิเคราะห์ปัญหา
และการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
ที่สุด 

2) ตรวจสอบรายงาน 
 

 
6. ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 

6.1.แศดงออกซึ่งความศามารถ
ใน การบูรณาการความรู้ด้าน 
วิชาชีพครูไปใช้ในการจัดการ 
เรียนรู้ด้านการประถมสึกษา เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เุ็มสักยภาพ  

6.2. แศดงออกซึ่งความศามารถ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การใช้แหล่งเรียนรู้ การใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผล 
ประเมินผลและท าวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

1) อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดให้
นักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติ
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

2) ให้นักศึกษาบันทึกพฤติกรรมการ
สอนของอาจารย์ให้มากท่ีสุด 

3) ก าหนดให้นักศึกษาสังเกต
พฤติกรรมของเพ่ือนเรียนและเพ่ือน
รหัส โดยภาพรวม 

4) มอบหมายให้นักศึกษาไปสัมมนา
และจดบันทึกโดยแบ่งเป็นกลุ่มเพ่ือ
น าเสนอผลงาน 

 

1) ประเมินผลจากการบันทึก
วิธีการสอนจากนักศึกษา 

2) ประเมินผลจากการรายงาน
วิธีการสอนจากนักศึกษา 

3) ประเมินผลจากการรายงานผล
การสัมมนาของนักศึกษา 
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หมวดที่ 5  แผนการศอนและการประเมินผล 
 
1.  แผนการศอน 
ศัปดา
หคท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการศอน/
ศื่อที่ใช้ 

ผู้ศอน 

1 ปฐมนิเทศ  อาจารย์และ
นักศึกษาพิจารณาแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนา
ข้อตกลงในการเรียน (1)  
ความส าคัญของวิชาชีพครู 

4 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point     

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และคณะ 

2   (2) บทบาท  หน้าที่  ภาระ
งานของครู   

4 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point     

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และคณะ 

3 (3)  พัฒนาการของวิชาชีพครู   
 

4 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point     

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และคณะ 

4 (4)  คุณลักษณะของครูที่ดี 
 

4 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point     

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และคณะ 

5 (5)  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู      
 

4 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point     

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และคณะ 

6 (6)  การเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถภาพความเป็นครู 
  

4 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point     

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และคณะ 
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ศัปดาหค

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการศอน/

ศื่อที่ใช้ 
ผู้ศอน 

7 (7) การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 

4 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point     

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และ
คณะ 

8 ทดสอบกลางภาคเรียน - - รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และ
คณะ 

9 (8) การเป็นผู้น าทางวิชาการ   4 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point     

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และ
คณะ 

10 (9) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  4 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point     

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และ
คณะ 

11 (10) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  4 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point   

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และ
คณะ 

12 (11) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  

4 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point     

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และ
คณะ 

13 (12) การพัฒนาตนเองตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

4 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point     

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และ
คณะ 
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ศัปดาหค
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการศอน/
ศื่อที่ใช้ 

ผู้ศอน 

14 (13) การปฏิบัติหน้าที่ในสังคม
พหุวัฒนธรรม  

4 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point     

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และ
คณะ 

15  (14) การสร้างความสมานฉันท์
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข     

4 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point     

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และ
คณะ 

16 ทบทวนก่อนสอบปลายภาค เรียน บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point    
Power Point     

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์และ
คณะ 

17 ทดสอบปลายภาค  4 ทดสอบ คณะกรรมการสอบ 
 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 

กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน ศัปดาหคที่
ประเมิน 

ศัดศ่วนของการ
ประเมินผล 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,3.1, 
3.2,4.1,4.2,5.1,5.2,6.1,6.2 

 

-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 

8 
17 

30% 
30% 

 
6.1,6.2, 4.1,4.2 -วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า 

การน าเสนอรายงาน 
-การท างานกลุ่มและผลงาน 
-การอ่านและสรุปบทความ 
-การส่งงานตามที่มอบหมาย 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
30% 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,3.1, 
3.2,4.1,4.2,5.1,5.2,6.1,6.2 

 

-การเข้าชั้นเรียน 
-การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการศอน 
 

1. เอกศารุ าราหลัก 
_________________________. 2545. ประมวลศาระชตดวิชาบริบททางการบริหารการสึกษาหน่วยที่ 1-4.  
นนทบุรี:  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
_________________________. 2546. ประมวลศาระชตดวิชาบริบททางการบริหารการสึกษาหน่วยที่11-15.   

นนทบุรี:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
_________________________.   2548.  การจัดการศถานสึกษา หน่วยที่ 1-8.  นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 
รุ่ง  แก้วแดง.  2546.   โรงเรียนนิุิบตคคล.  กรุงเทพ : วัฒนาพานิช. 
สมศักดิ์  ด่านเดชา. (2550).  ความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน.  ยะลา : คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
            ราชภัฏยะลา 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.  2547.  หลักเกณฑคและวิธีการประเมินคตณภาพภายนอก

ของศถานสึกษาระดับการสึกษาขั้นพื้นฐาน.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี. 

______________________.2547.  ระบบการประกันคตณภาพการสึกษาุามเจุนารมณคของพระราชบัญญัุิ
การสึกษาแห่งชาุิ พ.ส.2542.  กรุงเทพฯ  : พิมพ์ดี. 

Creemer, Bert  .  1996.  Making  Good  School.  London : Routledge. 
Daft, L.(1989). Educational  Theory. Sydney : Wiley. 
Keith , Sherry and Girling, Robert Henriques .(1991). Education, Management, and Participation : 
New  

Directions  in Educational  Administration. Boston : Allyn and Bacon. 
Kerlinger, F.N.1986.Foundation  of  Behavioral  Research. Hort :  Rinehart  and  Winson. 
Lunenburg, Fred  C. and Ornstein, Allen C. 2004. Educational  Administration  Concept and 
Practice. 

4th Edition. United  States  of  America : Thomson  Learning. 
Macbeath, John and Mortimore, Peter.  2001. Improving  School  Effectiveness.  Buckingham : 
             St.Edmundsbury Press . 

 

 
 
 

 
 

2. เอกศารและข้อมูลศ าคัญ 
         ไม่มี 
3.เอกศารและข้อมูลแนะน า 
         ไม่มี 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรตงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยตทธคการประเมินประศิทธิผลของรายวิชาโดยนักสึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้ 
    -การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
    -แบบประเมินผู้สอน  และแบบประเมินรายวิชา 
    -ข้อเสนอแนะผ่าน Web Board ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยตทธคการประเมินการศอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
    -การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
    -ผลการเรียนของนักศึกษา 
    -การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรตงการศอน 
    หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
    -สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
    -การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนศอบมาุรฐานผลศัมฤทธิ์ของนักสึกษาในรายวิชา 
    ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ได้ดังนี้ 
    -การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่
ไมใ่ช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   -มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรตงประศิทธิผลของรายวิชา 
   จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน  ดังนี้ 
   -ปรับปรุงรายวิชาทุก  3  ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4 
    
 


