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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

คณะ / ภาควิชา ครุศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
1100110 ภาษาองักฤษและเทคโนโลยีส าหรับครู (English Language and Technology for Teacher) 

2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนช่ัวโมง 
3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา,การประถมศกึษา ซึง่อยูใ่นหมวดวิชาชีพครู  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1. อ.ฟาร่า  สไุลมาน 
2. รศ.ทวีศกัดิ ์  ทิพย์รอด 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคเรียนท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 1 
 

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี 
- 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
- 

8. สถานท่ีเรียน 
ห้อง 20-601,20-602,20-901 
 

รายละเอียดของรายวิชา 



9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
พฤศจิกายน 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ ความสามารถด้นวิชาภาษาองักฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในการปฏิบตัวิิชาชีพครูได้ มีทกัษะในการส่ือสารด้านภาษาองักฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ สง่เสริมให้มี
ความรู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปพฒันาประยกุต์ใช้ในวิชาชีพครูได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาสายครูในการแสวงหาข้อมลูสารสนเทศ และการส่ือสารด้วย
ภาษา เตรียมความพร้อมในการจดัเก็บข้อมลูใช้โปรแกรมเพ่ือพฒันา 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
           ศกึษาและฝึกทกัษะในการฟัง พดู อา่นและเขียนภาษาองักฤษ เพ่ือการส่ือความหมายได้อยา่ง
ถกูต้องศกึษาวฒันธรรมและการใช้ภาษาเพ่ือการอยูร่่วมกนัอย่างสนัต ิใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือตดิตอ่ส่ือสารและการสืบค้น สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจดัการศกึษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ( e-learning, CAI, WBI, Virtual classroom , teleconference ) 
การสร้างและการใช้ weblog ในสงัคมแหง่การเรียนรู้ (go to know, learners) 
 
 
 
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

4ชม./สปัดาห์ - - 5 ชม./สปัดาห์ 

 



3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 อาจารย์ประจ าวิชาให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวิชาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบคุคลหรือรายกลุม่
ตามความต้องการของนกัศกึษา 1 ชม./สปัดาห์ 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1. ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูท่ีก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ ครุุสภา 
2. พฒันาตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ด ารงตนในสงัคมพหวุฒันธรรมและร่วมสร้างสงัคมปรองดองเพ่ือการอยูร่่วมกนั 
อยา่งสนัตสิขุ 
4. มีคณุธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอยา่งท่ีดี ส าหรับครูการประถมศกึษา 

1.2 วิธีการสอน 
1.  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทกุคนมีวฒันธรรมองค์กรตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือเป็นการ

ปลกูฝังให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบตัไิด้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2. อาจารย์ผู้สอนทกุคนต้องสอดแทรกเร่ืองคณุธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  การอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรมในการสอนทกุรายวิชา  เน้นเร่ือง
ศรัทธาตอ่วิชาชีพ  ตัง้ใจถ่ายทอดวิชาการ  สง่เสริมการเรียนรู้และท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

3. ก าหนดวฒันธรรมองค์กร   เพ่ือเป็นการปลกูฝังให้นกัศกึษามีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต 
ตรงตอ่เวลา การแตง่กายท่ีถกูกฎระเบียบของมหาวิทยาลยั  การด ารงตนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.  มีการประเมินระหวา่งเรียนควบคูไ่ปกบัการประเมินในทกุรายวิชา โดยผู้ เรียนประเมิน

ตนเอง ประเมินโดยกลุม่เพ่ือน อาจารย์  และใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย  ได้แก่  การสงัเกต  การ
สมัภาษณ์  การสนทนากลุม่  แบบประเมินตนเอง 

2.  ประเมินจากการร่วมกิจกรรมเสริมคณุธรรม จริยธรรมความเป็นครูและกิจกรรมสาขาวิชา
การประถมศกึษาและการศกึษาพิเศษ 

3.  ตรวจผลงานการเรียนรู้โดยใช้การปฏิสมัพนัธ์เชิงปฏิบตักิาร การใช้กรณีศกึษา 

4.  ประเมินการตรงตอ่เวลาจากการเข้าชัน้เรียน กิจกรรมนอกชัน้เรียน และการแตง่กายของ
นกัศกึษา การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียน และการสง่งานตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดประเมินด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย   



2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
1.  มีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบตั ิในรายวิชาชีพครู

และวิชา 
เอกอยา่งกว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัปรัชญา แนวคิดและ

หลกัการทางการประถมศกึษา ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัสมรรถนะและคณุธรรมส าหรับครูประถม 
ศกึษา การจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน และทกัษะชีวิตส าหรับครูประถมศกึษา นวตักรรมการ

สอนระดบัประถมศกึษา การเรียนรู้ด้วยการบริการสงัคม  
2. การแสดงออกถึงความสามารถการบรูณาการภายในวิชาชีพครู  วิชาชีพครูกบัวิชาเอกตาม

มาตรฐานท่ีครุุสภาก าหนด 
3. ความเข้าใจเก่ียวกบัความก้าวหน้าของความรู้ในวิชาเอกและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.2 วิธีการสอน 
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบตามเนือ้หาสาระ ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การใช้กระบวนการ

กลุม่ การแลก เปล่ียนเรียนรู้ การศกึษาดงูานในแหลง่เรียนรู้  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การอภิปราย 
การฝึกปฏิบตัิ สถานการณ์จ าลอง กรณีตวัอยา่ง การสมัมนาโดยเน้นการปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง 

2. การเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือจากส่ือมวลชนในรูปแบบ   ตา่ง ๆ การเรียนรู้
จากภมูิปัญญาในชมุชนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.  การเรียนรู้ผา่นกระบวน การวิจยั เชน่ การศกึษาค้นคว้าข้อมลู  การท าโครงงานการถาม
ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 

4. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การฝึกงานในสถานศกึษา และเชิญผู้ เช่ียวชาญภายนอกมา
เป็นวิทยากร และการเรียนรู้จากนกัสหวิชาชีพ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
1.  การทดสอบย่อย 
2.  ทดสอบกลางภาคการศกึษาปลายภาคศกึษา 
3. ประเมินจากการ รายงานการศกึษาค้นคว้า การอภิปราย  การทบทวน การฝึกปฏิบตักิาร   

การสมัมนาการใช้กระบวนการกลุม่ การแลก เปล่ียนเรียนรู้ การศกึษาดงูานในแหลง่เรียนรู้  การบรรยาย
พิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ  

4.  ประเมินจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียนเก่ียวกบัผลการเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือจากส่ือมวลชนในรูปแบบ   ตา่ง ๆ การเรียนรู้จากภมูิปัญญาในชมุชนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   



5. ประเมินจากการตรวจผลงานและ ประเมินตามสภาพจริง ทัง้ การใช้แฟ้มสะสมงาน การ
ประเมินการปฏิบตัิ การสงัเกตพฤติกรรม การประเมินโดยกลุม่เพ่ือน 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
1. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพฒันาการจดัการเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์และมี

วิสยัทศัน์ 

2. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย เพ่ือใช้ในการวินิจฉยัและวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน 

3.2 วิธีการสอน 
1.  การเรียนรู้ผา่นกระบวน การวิจยั เชน่ การศกึษาค้นคว้าข้อมลูจากแหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ การ

ใช้ส่ือเทคโนโลยี  การท าโครงงานและการท าวิจยัในชัน้เรียน 
2.  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เชน่ กิจกรรมฝึกปฏิบตั ิ การฝึกทกัษะการสงัเกต

พฤตกิรรมผู้ เรียน การสงัเกตการสอน การสมัภาษณ์หรือพดูคยุกบัผู้ มีประสบการณ์การสอนในชัน้เรียน และ      

นกัสหวิชาชีพ 

3.3 วิธีการประมวลผล 
1. ประเมินความสามารถทางปัญญาทัง้การคดิท่ีเป็นนามธรรมและการแสดงออกท่ีเป็น

รูปธรรม เชน่  จากกระบวนการท างานของนกัศกึษา  กระบวนการคิด  การส่ือ  ความคิด  ความเข้าใจ  
ความคดิสร้างสรรค์ของผลงาน 

2. วดัและประเมินจากผลการท าวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  การน าเสนอผลงานการวิจยั  
3.  นกัศกึษาประเมินกระบวน การพฒันาความสามารถทางปัญญาของตนเองในแตล่ะ

ขัน้ตอน เชน่ การสงัเกต การตัง้ค าถาม การสืบค้น การคดิวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การสะท้อนและส่ือ
ความคดิ 

 
 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
1. แสดงออกถึงการมีความ สมัพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมพหวุฒันธรรม มี

ความรับผิดชอบตอ่ผู้ เรียน ผู้ ร่วมงาน ชมุชน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม  



2. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนผู้ ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชมุชน และนกัสหวิชาชีพมีสว่นร่วมในการจดัการ

เรียนรู้                                   

3.มีความไวในการรับรู้ความรู้สกึของผู้ เรียน การประถมศกึษา มีความรู้สึกเชิงบวก มีวฒุิภาวะ

ทางอารมณ์และสงัคม เอาใจใสใ่นการรับฟังและพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล อยา่งมีความ

รับผิดชอบ 

4. มีความรับผิดชอบตอ่การพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

4.2 วิธีการสอน 
1.  กลยทุธ์การสอนท่ีเน้นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน ผู้ เรียนกบัผู้สอนและ

ผู้ เรียนกบัสงัคม 
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้กระบวนการกลุม่ เพื่อการเรียนรู้ทกัษะความสมัพนัธ์และ

ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี 
3.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการลงปฏิบตัใินพืน้ท่ี  ในสถานศกึษา และหน่วยงาน 

สหวิชาชีพเพ่ือการเรียนรู้และฝึกปฏิบตัจิริง 
4. จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีในสงัคมพหวุฒันธรรม 

โดยการเรียนแบบมีสว่นร่วมปฏิบตัิการ (Participative learning through action) 
5. การจดัโอกาสให้เป็นผู้น าแบบมีสว่นร่วม (Shared leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
6. จดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีการคิด การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบ

สะท้อนกลบั (Reflective thinking) 
7. ก าหนดให้ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลกัสตูร 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนกัศกึษาในการน าเสนอรายงานกลุม่ในชัน้

เรียน   
2.สงัเกตจากพฤตกิรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบตักิิจกรรมตา่ง ๆ ในสถานการณ์ตา่งๆ  
3. วดัและประเมินจากผลงาน 
- การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้ เรียน ผู้ เรียนกบัผู้สอนและผู้ เรียนกบัสงัคม 
- การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้กระบวนการกลุม่ 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการลงปฏิบตัใินพืน้ท่ี  ในสถานศกึษา  และหน่วยงาน

สหวิชาชีพ 
- การจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบและมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีในสงัคมพหุ

วฒันธรรม โดยการเรียนแบบมีสว่นร่วมปฏิบตักิาร 



- ผลงานจากการเรียนแบบร่วมมือ 
 
 

4. วดัและประเมินจากผลงานกลุม่และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซกัถาม 
5. สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกตอ่บคุคลรอบข้าง ในการจดักิจกรรมตา่งๆ การท างาน

ร่วมกบัผู้ อ่ืน 
6. ประเมินจากการท าชิน้งานหรือ ภาระงาน 
7. ประเมินจากการท ากิจกรรมร่วมกบัโรงเรียนหนว่ยฝึกและหนว่ยงานสหวิชาชีพ 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
1.  แสดงออกซึง่ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลู ขา่วสารท่ีเป็นตวัเลข ภาษาพดู ภาษา

เขียน เพ่ือเข้าใจปัญหา การจดัการความรู้ และพฒันาผู้ เรียน 
2.แสดงออกซึง่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนรู้  
และงานท่ีรับผิดชอบ 
3. มีความไวในการวิเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด ข้อมลูขา่วสารจากผู้ เรียนด้านการ

ประถมศกึษา 

4. สามารถสือ่สาร มดีลุยพินิจในการเลือกใช้ และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศส าหรับผู้ เรียนการ
ประถมศกึษาอยา่งเหมาะสม  

5.2 วิธีการสอน 
1.จดักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาตา่งๆ  โดยให้ผู้ เรียนมีการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  

การติดตอ่ส่ือสารทัง้ระดบับคุคล และกลุม่คน โดยได้สืบค้น วิเคราะห์และน าเสนอข้อมลูด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปล่ียนข้อมลู วิเคราะห์สถานการณ์ ทัง้สถานการณ์จริง 
สถานการณ์จ าลองและน าเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

3. ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลายสถานการณ์ 
 
 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสงัเกต  ประเมินทกัษะการพดูการเขียน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ใช้การทดสอบท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 



3. วดัและประเมินจากผลงานการสืบค้นและการน าเสนอรายงานประเดน็ส าคญั โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

4. ประเมินด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน่ การสงัเกต การสมัภาษณ์  การทดสอบ การตรวจ
ผลงาน การตรวจการปฏิบตั ิ ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1-3 -ความเข้าใจเก่ียวกบัรายวิชา 
-ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบั
ภาษาองักฤษ 
-ทกัษะตา่ง ๆ เก่ียวกบัการฟัง
พดูอา่นเขียน เพ่ือการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนั 
 
 
 
 
 

12 - การบรรยาย
ประกอบส่ือ Power 
point 
- กิจกรรมใบงาน 
อภิปรายกลุม่
วิเคราะห์สงัเคราะห์ 
-น าเสนอรายงาน
หน้าชัน้เรียน 

อาจารย์ผู้สอน 

4 ฝึกทกัษะด้วยการพดู ฟัง อา่น 
เขียน ทางด้านภาษาองักฤษ 

4 - การบรรยาย
ประกอบส่ือ Power 
point  
-ทดลองปฏิบตัิ 

อาจารย์ผู้สอน 

5-6 แนวโน้มและการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศกึษาในยคุปัจจบุนัและ
อนาคต:พรบ.การศกึษา พ.ศ.
2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือ
การศกึษา การเปล่ียนแนวคิด
และขอบข่ายของสาระของ
เทคโนโลยีกาศกึษา การ

8 -การบรรยาย
ประกอบส่ือ Power 
point 
-การค้นคว้าข้อมลู
เพิ่มเตมิ 
-การศกึษาบทเรียน
อีเลินนิ่ง และการ
ตอบค าถามในระบบ

อาจารย์ผู้สอน 
 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

เปล่ียนแปลงจากยคุสูย่คุของ
เทคโนโลยีการศกึษา แนวโน้ม
เทคโนโลยีการศกึษาในอนาคต 

อีเลินนิ่ง 

7-8 การน าเนือ้หามาผลิตส่ือการ
สอนด้วยโปรแกรม Power 
Point 

8 -การบรรยาย
ประกอบส่ือ Power 
point 
-การทดลอง
ออกแบบและการ
ผลิตส่ือ Power 
point 
 

อาจารย์ผู้สอน 

9-10 การสร้างบทเรียน E-Learning 
ด้วยโปรแกรม Moodle 

8 -การบรรยาย
ประกอบส่ือบทเรียน 
E-Learning 
-การศกึษา
รายละเอียดของ
บทเรียน                
E-Learning     
-การทดลองใช้และ
การสร้างบทเรียน  
E-Book 

อาจารย์ผู้สอน 

11-12 การสร้างบทเรียน E-book ด้วย
โปรแกรม Flip Album  

8 -การบรรยาย
ประกอบส่ือ 
-การศกึษา
รายละเอียดของ
บทเรียน E-book 
-การทดลองใช้ และ
การสร้างบทเรียน E-
book 
 

อาจารย์ผู้สอน 
 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

13 น าเสนอบทเรียน E-book ด้วย
โปรแกรม Flip Album 

4 น าเสนอ อาจารย์ผู้สอน 

14-15 สรุปบทเรียน 8 อภิปรายสรุป
บทเรียน 

อาจารย์ผู้สอน 

16 สอบปลายภาค 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม 

ที่ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1 

 
ทกัษะทางภาษาองักฤษ
เก่ียวกบัการฟัง พดุ อ่าน เขียน 
ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 
 
 

อภิปรายวิเคราะห์
สงัเคราะห์ 
น าเสนอรายงาน
หน้าชัน้ และ
ทดลองปฏิบตัจิริง 

5 10 

2 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวนั 

การสงัเกต/การท า
รายงาน 

8 10 

3 การผลิตส่ือ การเลือกใช้ส่ือการ
เรียนการสอน (E-
Learning,CAI,WBI,Virtual 
Classroom,Teleconference) 

ฝึกปฏิบตัผิลิตส่ือ
พฒันาการเรียน
การสอน 

10 10 

4 การออกแบบส่ือการเรียนการ
สอนและการน าเสนอผลงาน 

ฝึกปฏิบตัผิลิตส่ือ
พฒันาการเรียน
การสอนและการ
น าเสนอผลงาน 

13 20 

5 ความรู้ สอบกลางภาค 10 20 
6 ความรู้ สอบปลายภาค 16 20 
7 ความรับผิดชอบ การเข้าชัน้เรียน ทกุสปัดาห์ 10 

 



 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารต าราหลัก 
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาองักฤษและเทคโนโลยีส าหรับครู 
2. ทวีศกัดิ ์ทิพย์รอด.e-book ภาษาองักฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู(online)Available:http://e-
learning.yru.ac.th/e/learning/mod/book/index.php?id=89 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์.เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา:Technical Education Technology.กรุงเทพฯ:โรง
พิมพ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2536. 

 กิดา  มลิทอง.เทคโนโลยีและนวตักรรมการศกึษา.พิมพ์ครัง้ท่ี 2.กรุงเทพฯ:จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
,2543 

 วารินทร์ รัศมีพรหม.ส่ือการสอนเทคโนโลยีทางการศกึษาและการศกึษาร่วมสมยั.กรุงเทพฯ:โรง
พิมพ์ชวนพิมพ์,2531 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
-การสนทนาระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-ผลการเรียนของนกัศกึษา 
-ผลงานของนกัศกึษาท่ีได้จากการเรียนในบทเรียน e-learning 
-ผลความพงึพอใจในการเรียนวิธีระบบและการออกแบบระบบทางเทคโนโลยีการศกึษาของนกัศกึษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
-การท าวิจยัในชัน้เรียนเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะความสามารถทางด้านการวิจยัของนกัศกึษา 
-การพฒันาบทเรียนe-learning ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 



 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
-พิจารณาผลการเรียนของนกัศกึษา 
-พิจารณาผลงานนกัศกึษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
-ปรับปรุงรายวิชาทกุปีการศกึษาเพ่ือให้เหมาะสมกบัยคุดจิิตอล 
-สอนร่วม เปล่ียน หรือสลบัอาจารย์ผู้สอนตามความเหมาะสม 

 


