มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ / ภาควิชา ครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสาหรับครู (English Language and Technology for Teacher)
2. จานวนหน่ วยกิต หรื อจานวนชั่วโมง
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา,การประถมศึกษา ซึง่ อยูใ่ นหมวดวิชาชีพครู
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
1. อ.ฟาร่า
สุไลมาน
2. รศ.ทวีศกั ดิ์
ทิพย์รอด
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคเรี ยนที่ 2 ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่เรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
ห้ อง 20-601,20-602,20-901

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
พฤศจิกายน
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนาความรู้ ความสามารถด้ นวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในการปฏิบตั วิ ิชาชีพครูได้ มีทกั ษะในการสื่อสารด้ านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้ มี
ความรู้ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนอยู่ตลอดเวลา และสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ ในวิชาชีพครูได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษาสายครูในการแสวงหาข้ อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารด้ วย
ภาษา เตรี ยมความพร้ อมในการจัดเก็บข้ อมูลใช้ โปรแกรมเพื่อพัฒนา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะในการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายได้ อย่าง
ถูกต้ องศึกษาวัฒนธรรมและการใช้ ภาษาเพื่อการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติ ใช้ ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็ นเครื่ องมือติดต่อสื่อสารและการสืบค้ น สามารถใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปในการจัดการศึกษาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ( e-learning, CAI, WBI, Virtual classroom , teleconference )
การสร้ างและการใช้ weblog ในสังคมแห่งการเรี ยนรู้ (go to know, learners)

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

4ชม./สัปดาห์

-

การฝึ กปฏิบัตงิ าน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วยตนเอง
5 ชม./สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ประจาวิชาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุม่
ตามความต้ องการของนักศึกษา 1 ชม./สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
2. พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
3. ดารงตนในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมและร่วมสร้ างสังคมปรองดองเพื่อการอยูร่ ่วมกัน
อย่างสันติสขุ
4. มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและเป็ นแบบอย่างที่ดี สาหรับครู การประถมศึกษา
1.2 วิธีการสอน
1. กาหนดให้ อาจารย์ผ้ สู อนทุกคนมีวฒ
ั นธรรมองค์กรตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็ นการ
ปลูกฝั งให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจ และปฏิบตั ไิ ด้ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. อาจารย์ผ้ สู อนทุกคนต้ องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมในการสอนทุกรายวิชา เน้ นเรื่ อง
ศรัทธาต่อวิชาชีพ ตังใจถ่
้ ายทอดวิชาการ ส่งเสริมการเรี ยนรู้และทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
3. กาหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้ นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ตรงต่อเวลา การแต่งกายที่ถกู กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย การดารงตนภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหา กษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
1.3 วิธีการประเมินผล
1. มีการประเมินระหว่างเรี ยนควบคูไ่ ปกับการประเมินในทุกรายวิชา โดยผู้เรี ยนประเมิน
ตนเอง ประเมินโดยกลุม่ เพื่อน อาจารย์ และใช้ วิธีการประเมินที่หลากหลาย ได้ แก่ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุม่ แบบประเมินตนเอง
2. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรมความเป็ นครูและกิจกรรมสาขาวิชา
การประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ
3. ตรวจผลงานการเรี ยนรู้โดยใช้ การปฏิสมั พันธ์เชิงปฏิบตั กิ าร การใช้ กรณีศกึ ษา
4. ประเมินการตรงต่อเวลาจากการเข้ าชันเรี
้ ยน กิจกรรมนอกชันเรี
้ ยน และการแต่งกายของ
นักศึกษา การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยน และการส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดประเมินด้ วย
วิธีการที่หลากหลาย

2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
1. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบตั ิ ในรายวิชาชีพครู
และวิชา
เอกอย่างกว้ างขวางและเป็ นระบบ ได้ แก่ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและ
หลักการทางการประถมศึกษา ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณธรรมสาหรับครูประถม
ศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน และทักษะชีวิตสาหรับครูประถมศึกษา นวัตกรรมการ
สอนระดับประถมศึกษา การเรี ยนรู้ด้วยการบริ การสังคม
2. การแสดงออกถึงความสามารถการบูรณาการภายในวิชาชีพครู วิชาชีพครูกบั วิชาเอกตาม
มาตรฐานที่ครุ ุสภากาหนด
3. ความเข้ าใจเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าของความรู้ในวิชาเอกและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.2 วิธีการสอน
1. ใช้ การสอนหลายรูปแบบตามเนื ้อหาสาระ ได้ แก่ การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ การใช้ กระบวนการ
กลุม่ การแลก เปลี่ยนเรี ยนรู้ การศึกษาดูงานในแหล่งเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน การอภิปราย
การฝึ กปฏิบตั ิ สถานการณ์จาลอง กรณีตวั อย่าง การสัมมนาโดยเน้ นการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง
2. การเรี ยนรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อจากสื่อมวลชนในรูปแบบ ต่าง ๆ การเรี ยนรู้
จากภูมิปัญญาในชุมชนและการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
3. การเรี ยนรู้ผา่ นกระบวน การวิจยั เช่น การศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล การทาโครงงานการถาม
ตอบปั ญหาทางวิชาการในห้ องเรี ยน
4. การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริง การฝึ กงานในสถานศึกษา และเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมา
เป็ นวิทยากร และการเรี ยนรู้จากนักสหวิชาชีพ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบย่อย
2. ทดสอบกลางภาคการศึกษาปลายภาคศึกษา
3. ประเมินจากการ รายงานการศึกษาค้ นคว้ า การอภิปราย การทบทวน การฝึ กปฏิบตั กิ าร
การสัมมนาการใช้ กระบวนการกลุม่ การแลก เปลี่ยนเรี ยนรู้ การศึกษาดูงานในแหล่งเรี ยนรู้ การบรรยาย
พิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
4. ประเมินจากการนาเสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยนเกี่ยวกับผลการเรี ยนรู้จากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อจากสื่อมวลชนในรูปแบบ ต่าง ๆ การเรี ยนรู้จากภูมิปัญญาในชุมชนและการเรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง

5. ประเมินจากการตรวจผลงานและ ประเมินตามสภาพจริง ทัง้ การใช้ แฟ้มสะสมงาน การ
ประเมินการปฏิบตั ิ การสังเกตพฤติกรรม การประเมินโดยกลุม่ เพื่อน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1. มีความเป็ นผู้นาทางปั ญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ อย่างสร้ างสรรค์และมี
วิสยั ทัศน์
2. สามารถคิดค้ นหาข้ อเท็จจริ งทาความเข้ าใจ ประเมินข้ อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ ในการวินิจฉัยและวิจยั เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน
3.2 วิธีการสอน
1. การเรี ยนรู้ผา่ นกระบวน การวิจยั เช่น การศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ การ
ใช้ สื่อเทคโนโลยี การทาโครงงานและการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
2. การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ การฝึ กทักษะการสังเกต
พฤติกรรมผู้เรี ยน การสังเกตการสอน การสัมภาษณ์หรื อพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์การสอนในชันเรี
้ ยน และ
นักสหวิชาชีพ
3.3 วิธีการประมวลผล
1. ประเมินความสามารถทางปั ญญาทังการคิ
้
ดที่เป็ นนามธรรมและการแสดงออกที่เป็ น
รูปธรรม เช่น จากกระบวนการทางานของนักศึกษา กระบวนการคิด การสื่อ ความคิด ความเข้ าใจ
ความคิดสร้ างสรรค์ของผลงาน
2. วัดและประเมินจากผลการทาวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ การนาเสนอผลงานการวิจยั
3. นักศึกษาประเมินกระบวน การพัฒนาความสามารถทางปั ญญาของตนเองในแต่ละ
ขันตอน
้
เช่น การสังเกต การตังค
้ าถาม การสืบค้ น การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสะท้ อนและสื่อ
ความคิด

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. แสดงออกถึงการมีความ สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อผู้เรี ยน ผู้ร่วมงาน ชุมชน ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม

2. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน และนักสหวิชาชีพมีสว่ นร่วมในการจัดการ
เรี ยนรู้
3.มีความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ของผู้เรี ยน การประถมศึกษา มีความรู้สึกเชิงบวก มีวฒ
ุ ิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟั งและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างมีความ
รับผิดชอบ
4. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
4.2 วิธีการสอน
1. กลยุทธ์การสอนที่เน้ นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน ผู้เรี ยนกับผู้สอนและ
ผู้เรี ยนกับสังคม
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้ กระบวนการกลุม่ เพื่อการเรี ยนรู้ทกั ษะความสัมพันธ์และ
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้ าที่
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นการลงปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ ในสถานศึกษา และหน่วยงาน
สหวิชาชีพเพื่อการเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั จิ ริง
4. จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
โดยการเรี ยนแบบมีสว่ นร่วมปฏิบตั ิการ (Participative learning through action)
5. การจัดโอกาสให้ เป็ นผู้นาแบบมีสว่ นร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
6. จัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีการคิด การให้ ความเห็นและการรับฟั งความเห็นแบบ
สะท้ อนกลับ (Reflective thinking)
7. กาหนดให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็ นครูตลอดหลักสูตร
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุม่ ในชัน้
เรี ยน
2.สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบตั กิ ิจกรรมต่าง ๆ ในสถานการณ์ตา่ งๆ
3. วัดและประเมินจากผลงาน
- การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน ผู้เรี ยนกับผู้สอนและผู้เรี ยนกับสังคม
- การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้ กระบวนการกลุม่
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นการลงปฏิบตั ใิ นพื ้นที่ ในสถานศึกษา และหน่วยงาน
สหวิชาชีพ
- การจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบและมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยการเรี ยนแบบมีสว่ นร่วมปฏิบตั กิ าร

- ผลงานจากการเรี ยนแบบร่วมมือ

4. วัดและประเมินจากผลงานกลุม่ และการเป็ นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
5. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกต่อบุคคลรอบข้ าง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
6. ประเมินจากการทาชิ ้นงานหรื อ ภาระงาน
7. ประเมินจากการทากิจกรรมร่วมกับโรงเรี ยนหน่วยฝึ กและหน่วยงานสหวิชาชีพ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. แสดงออกซึง่ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็ นตัวเลข ภาษาพูด ภาษา
เขียน เพื่อเข้ าใจปั ญหา การจัดการความรู้ และพัฒนาผู้เรี ยน
2.แสดงออกซึง่ ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนรู้
และงานที่รับผิดชอบ
3. มีความไวในการวิเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด ข้ อมูลข่าวสารจากผู้เรี ยนด้ านการ
ประถมศึกษา
4. สามารถสือ่ สาร มีดลุ ยพินิจในการเลือกใช้ และนาเสนอข้ อมูลสารสนเทศสาหรับผู้เรี ยนการ

ประถมศึกษาอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1.จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยให้ ผ้ เู รี ยนมีการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารทังระดั
้ บบุคคล และกลุม่ คน โดยได้ สืบค้ น วิเคราะห์และนาเสนอข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
2. ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้ อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ทังสถานการณ์
้
จริง
สถานการณ์จาลองและนาเสนอการแก้ ปัญหาที่เหมาะสมที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
3. ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในหลายสถานการณ์

5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลตามกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการสังเกต ประเมินทักษะการพูดการเขียน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ใช้ การทดสอบที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้

3. วัดและประเมินจากผลงานการสืบค้ นและการนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประเมินด้ วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ การตรวจ
ผลงาน การตรวจการปฏิบตั ิ ประเมินโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน จากการเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ /รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช้
12
- การบรรยาย
อาจารย์ผ้ สู อน
ประกอบสื่อ Power
point
- กิจกรรมใบงาน
อภิปรายกลุม่
วิเคราะห์สงั เคราะห์
-นาเสนอรายงาน
หน้ าชันเรี
้ ยน

1-3

-ความเข้ าใจเกี่ยวกับรายวิชา
-ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ
-ทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับการฟั ง
พูดอ่านเขียน เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน

4

ฝึ กทักษะด้ วยการพูด ฟั ง อ่าน
เขียน ทางด้ านภาษาอังกฤษ

4

5-6

แนวโน้ มและการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาในยุคปั จจุบนั และ
อนาคต:พรบ.การศึกษา พ.ศ.
2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา การเปลี่ยนแนวคิด
และขอบข่ายของสาระของ
เทคโนโลยีกาศึกษา การ

8

- การบรรยาย
อาจารย์ผ้ สู อน
ประกอบสื่อ Power
point
-ทดลองปฏิบตั ิ
-การบรรยาย
อาจารย์ผ้ สู อน
ประกอบสื่อ Power
point
-การค้ นคว้ าข้ อมูล
เพิ่มเติม
-การศึกษาบทเรี ยน
อีเลินนิ่ง และการ
ตอบคาถามในระบบ

สัปดาห์ ท่ ี

7-8

หัวข้ อ /รายละเอียด
เปลี่ยนแปลงจากยุคสูย่ คุ ของ
เทคโนโลยีการศึกษา แนวโน้ ม
เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
การนาเนื ้อหามาผลิตสื่อการ
สอนด้ วยโปรแกรม Power
Point

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
อีเลินนิ่ง

8

-การบรรยาย
ประกอบสื่อ Power
point
-การทดลอง
ออกแบบและการ
ผลิตสื่อ Power
point

-การบรรยาย
อาจารย์ผ้ สู อน
ประกอบสื่อบทเรี ยน
E-Learning
-การศึกษา
รายละเอียดของ
บทเรี ยน
E-Learning
-การทดลองใช้ และ
การสร้ างบทเรี ยน
E-Book
-การบรรยาย
อาจารย์ผ้ สู อน
ประกอบสื่อ
-การศึกษา
รายละเอียดของ
บทเรี ยน E-book
-การทดลองใช้ และ
การสร้ างบทเรี ยน Ebook

9-10

การสร้ างบทเรี ยน E-Learning
ด้ วยโปรแกรม Moodle

8

11-12

การสร้ างบทเรี ยน E-book ด้ วย
โปรแกรม Flip Album

8

ผู้สอน

อาจารย์ผ้ สู อน

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ /รายละเอียด

13

นาเสนอบทเรี ยน E-book ด้ วย
โปรแกรม Flip Album
สรุปบทเรี ยน

14-15
16

จานวน กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช้
4
นาเสนอ
อาจารย์ผ้ สู อน
8

อภิปรายสรุป
บทเรี ยน
สอบปลายภาค

อาจารย์ผ้ สู อน

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
1
ทักษะทางภาษาอังกฤษ
อภิปรายวิเคราะห์
เกี่ยวกับการฟั ง พุด อ่าน เขียน สังเคราะห์
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน นาเสนอรายงาน
หน้ าชัน้ และ
ทดลองปฏิบตั จิ ริง
2
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการใช้ การสังเกต/การทา
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
รายงาน
ชีวิตประจาวัน
3
การผลิตสื่อ การเลือกใช้ สื่อการ ฝึ กปฏิบตั ผิ ลิตสื่อ
เรี ยนการสอน (Eพัฒนาการเรี ยน
Learning,CAI,WBI,Virtual
การสอน
Classroom,Teleconference)
4
การออกแบบสื่อการเรี ยนการ ฝึ กปฏิบตั ผิ ลิตสื่อ
สอนและการนาเสนอผลงาน พัฒนาการเรี ยน
การสอนและการ
นาเสนอผลงาน
5
ความรู้
สอบกลางภาค
6
ความรู้
สอบปลายภาค
7
ความรับผิดชอบ
การเข้ าชันเรี
้ ยน

สัปดาห์ ประเมิน
5

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10

8

10

10

10

13

20

10
16
ทุกสัปดาห์

20
20
10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารตาราหลัก
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสาหรับครู
2. ทวีศกั ดิ์ ทิพย์รอด.e-book ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู(online)Available:http://elearning.yru.ac.th/e/learning/mod/book/index.php?id=89
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา:Technical Education Technology.กรุงเทพฯ:โรง
พิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ,2536.
กิดา มลิทอง.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา.พิมพ์ครัง้ ที่ 2.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2543
วารินทร์ รัศมีพรหม.สื่อการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาและการศึกษาร่วมสมัย.กรุงเทพฯ:โรง
พิมพ์ชวนพิมพ์,2531
3.เอกสารและข้ อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
-การสนทนาระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
-ผลการเรี ยนของนักศึกษา
-ผลงานของนักศึกษาที่ได้ จากการเรี ยนในบทเรี ยน e-learning
-ผลความพึงพอใจในการเรี ยนวิธีระบบและการออกแบบระบบทางเทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
-การทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้ านการวิจยั ของนักศึกษา
-การพัฒนาบทเรี ยนe-learning ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
-พิจารณาผลการเรี ยนของนักศึกษา
-พิจารณาผลงานนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
-ปรับปรุงรายวิชาทุกปี การศึกษาเพื่อให้ เหมาะสมกับยุคดิจิตอล
-สอนร่วม เปลี่ยน หรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อนตามความเหมาะสม

