
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ .์รตสาศุรค........ ......ภาควิชา……พื้นฐานการสึกษา…………………………………………………  
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
 1101101  ์วามเป็น์รู    

2. จ านวนหน่วยกิต 
  น (ท-ป-อ)       3  หน่วยกิุ (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักศูุร ์รตสาศุรบัณฑิุ     

  หลายหลักศูุร (กรณีที่เป็นรายวิชาสึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเศรี ที่เปิดศอนให้หลายหลักศูุร) 
ประเภทของรายวิชา 
  หมวดวิชาสึกษาท่ัวไป    บัง์ับ     เลือก 
                      ในกลต่มวิชา   ภาษาและการศื่อศาร 
       มนตษยสาศุรค 
       ศัง์มสาศุรค 
       ์ณิุสาศุรค วิทยาสาศุรคและเท์โนโลยี 
  หมวดวิชาเฉพาะ  

ในกลต่มวิชา  แกน  บัง์ับ   เลือก 
      เฉพาะด้าน   บัง์ับ   เลือก 
      พ้ืนฐานวิชาชีพ  บัง์ับ    เลือก 
      ชีพ    บัง์ับ    เลือก 
      เอก    บัง์ับ    เลือก 
      โท    บัง์ับ    เลือก 
      อ่ืนๆ  (ระบต) …………………..……………… 
  หมวดวิชาเลือกเศรี 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยคผู้รับผิดชอบรายวิชา 1. รองสาศุราจารยค ดร.ศันุิ บตญภิรมยค 
 อาจารยคผู้ศอน   1. รองสาศุราจารยคดตษฎี มัชฌิมาภิโร 

 2. ผู้ช่วยสาศุราจารยค ดร.จรตณี เก้าเอ้ียน 
 3. ผู้ช่วยสาศุราจารยค ดร.นิุ ยา เรืองแป้น 
 4. ผู้ช่วยสาศุราจารยคศมสักดิ์ ด่านเดชา 
 5. ดร.เนาวรัุนค ุรีไพบูลยค 

 

    มคอ.3 
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5. ภาคการศึกษา  /ชั้นปีที่เรียน 

ภา์การสึกษาที ่   2557/ 2  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้ามี(   

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

  ไม่มี 
        รายวิชา  
8. สถานที่เรียน   
     ์ณะ์รตสาศุรค    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่ ......25.....เดือน .......กรกฎา์ม ....พ.ส. .2557.... 
   วันที่ปรับปรตงรายละเอียดของรายวิชา์รั้งล่าศตด  วันที่ ...1 .. เดือน กันยายน  พ.ส. 2557 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
            เพ่ือให้นักสึกษามี์วามรู้์วามเข้าใจเกี่ยวกับ์วามศ า์ัญของวิชาชีพ์รู  บทบาทหน้าที่ 
และภาระงานของ์รู  พัฒนาการของวิชาชีพ์รู  และ์ตณลักษณะของ์รูที่ดี  การศร้างทัสน์ุิที่ดีุ่อวิชาชีพ
์รู  การเศริมศร้างสักยภาพและศมรรถภาพ์วามเป็น์รู  การเป็นบต์์ลแห่งการเรียนรู้และผู้น าทางวิชาการ  
ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  การประกัน ต์ณภาพการสึกษา  การุิดุ่อศื่อศาร  เกณฑคมาุรฐานวิชาชีพ
์รูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ์รู  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสึกษา  ภาวะผู้น าทางการสึกษา  มนตษย
ศัมพันธคในอง์คการ  การท างานเป็นทีม  การ์ิดอย่างเป็นระบบ  วัฒนธรรมอง์คการ  การพัฒนาอง์คกรแห่ง
การเรียนรู้  การจัดระบบศารศนเทสเพ่ือ 
การบริหารจัดการ  และการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดท าโ์รงงานทางวิชาการ  การจัดโ์รงการฝึกอาชีพ  
การสึกษาเพ่ือพัฒนาชตมชน  การจัดโ์รงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
        เพ่ือให้นักสึกษามี์วามรู้์วามเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ์รูและการบริหารจัดการชั้นเรียน  เพ่ือเุรียม
ประยตกุคใช้ในทางปฏิบัุิของวิชาชีพ์รูและการบริหารจัดการชั้นเรียน ทั้งนี้  ์วรมีการปรับเปลี่ยนกรณีสึกษา
หรือุัวอย่างอ้างอิงให้ศอด์ล้องกับแนวโน้มด้านวิชาชีพ์รูและการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีการพัฒนาให้มี
์วามก้าวหน้าุามยต์ศมัย 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
       สึกษา์วามศ า์ัญของวิชาชีพ์รู  บทบาทหน้าที่  ภาระงานของ์รู  พัฒนาการของวิชาชีพ์รู  
์ตณลักษณะของ์รูที่ดี  การศร้างทัสน์ุิที่ดีุ่อวิชาชีพ์รู  การเศริมศร้างสักยภาพและศมรรถภาพ์วาม
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เป็น์รู ปฏิศัมพันธคระหว่าง์รูกับผู้เรียน ที่ศ่งเศริมการพัฒนาสักยภาพผู้เรียน การเป็นบต์์ลแห่งการ
เรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการ  เกณฑคมาุรฐานวิชาชีพ์รู  ์ตณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ์รู  และหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการสึกษา  และการจัดการ์วามรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพ์รู 

 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยายและฝึกปฏิบัุิ
ในห้องเรียน จ านวน   
45  ชั่วโมงุ่อภา์
การสึกษา 

ศอนเศริมุาม์วาม
ุ้องการของนักสึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัุิงาน
ภา์ศนาม แุ่มีการ
มอบหมายให้ฝึกทักษะ
์วามเป็น์รูและการ
บริหารจัดการชั้นเรียน  
ณ โรงเรียนนักสึกษา
ปฏิบัุิงาน 

การสึกษาด้วยุนเอง 
5   ชั่วโมงุ่อศัปดาหค 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
      - อาจารยคประจ ารายวิชา เปิดโอกาศให้ผู้เรียนศามารถขอ์ าปรึกษาได้ที่ห้องพักอาจารยค ได้แก่ ห้อง
รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน อา์าร 20 ชั้น 2 และพักอาจารยค  อา์าร์ณะ์รตสาศุรค ชั้น 2  
      -  อาจารยคประจ ารายวิชา เปิดโอกาศให้ผู้เรียนศามารถขอ์ าปรึกษาได้ทางโทรสัพทคหรือทางอีเมลค 
 

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1  คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
        1. ปฏิบัุิุนุามจรรยาบรรณวิชาชีพ์รูที่ก าหนดโดยอง์คกรวิชาชีพ ์ือ ์ตรตศภา (1) 

 2. พัฒนาุนเองุามแนวพระราชด าริเสรษฐกิจพอเพียง (2) 
 3. ด ารงุนในศัง์มพหตวัฒนธรรมและร่วมศร้างศัง์มปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างศันุิศตข (3) 

 
     1.2  วิธีการสอน 
            -บรรยายพร้อมยกุัวอย่างกรณีสึกษาเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง์วามเป็น์รูและ
การบริหารจัดการห้องเรียน  เช่น การเรียกทรัพยคศินจากนักสึกษาในการให้เกรด   การล่วงละเมิดทาง
เพสกับนักสึกษาโดยไม่ศตจริุ   เป็นุ้น 
           - อภิปรายกลต่ม  ก าหนดให้นักสึกษาเรียนรู้จากกรณีสึกษาหรือุัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือแศดง
บทบาทศมมุิ 
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     1.3 วิธีการประเมินผล 
           -ุรวจศอบการเข้าเรียน และการศ่งงานที่ได้รับมอบหมายุามขอบเขุที่ให้และุรงเวลา 
           -มีการอ้างอิงเอกศารที่ใช้น ามาท ารายงานอย่างถูกุ้องและเหมาะศม 
          -ประเมินผลการวิเ์ราะหคกรณีสึกษา 
          -ประเมินผลการน าเศนอรายงานที่มอบหมาย 
 
2. ความรู้ 
     2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1.  มี์วามรู้์วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนว์ิดทฤษฎีและการปฏิบัุิ ในรายวิชาชีพ์รูและ
วิชาเอกอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ มี์วามรู้์วามเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาแนว์ิดและหลักการ์รู
พลสึกษาและศตขสึกษา์วามรู้เบื้องุ้นเกี่ยวกับศมรรถนะและ์ตณธรรมศ าหรับ์รู์รูพลสึกษาและศตขสึกษา 
วิธีวิทยาการศอนพลสึกษาและศตขสึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และทักษะชีวิุศ าหรับ์รูพลสึกษา
และศตขสึกษานวัุกรรมการศอนพลสึกษาและศตขสึกษาการเรียนรู้ด้วยการบริการศัง์ม (1)  

2. การแศดงออกถึง์วามศามารถการบูรณาการภายในวิชาชีพ์รูวิชาชีพ์รูกับวิชาเอกุาม
มาุรฐานที่ ต์รตศภาก าหนด (2) 

3. ์วามเข้าใจเกี่ยวกับ์วามก้าวหน้าของ์วามรู้ในวิชาเอกและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3) 
4. การแศดงออกถึง์วามศามารถในการบูรณาการ์วามรู้ การประยตกุค์วามรู้ด้าน์รูพลสึกษา

และศตขสึกษาที่์รอบ์ลตมศาระการเรียนรูุ้่อไปนี้ (ุามม์อ.1) (4) 
 
     2.2  วิธีการสอน 
            บรรยาย   อภิปราย  การท างานกลต่ม  การน าเศนอรายงาน  การวิเ์ราะหคกรณีสึกษา  และ
มอบหมายให้์้น์ว้าหาบท์วาม  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยน ามาศรตปและน าเศนอการสึกษา  โดยใช้ปัญหา 
และโ์รงงาน (Problem-Based Learning) และเน้นผู้เรียนเป็นศ า์ัญ  
 
     2.3  วิธีการประเมินผล   
            -ทดศอบย่อย  ศอบกลางภา์  ศอบปลายภา์ด้วยข้อศอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
           -ประเมินจากการน าเศนอผลการ์้น์ว้าข้อมูล กรณีสึกษาหรือโจทยคจาก Problem-based  
Learning 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
            1. มี์วามเป็นผู้น าทางปัญญาในการ์ิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านพลสึกษาและศตขสึกษา
อย่างศร้างศรร์คและมีวิศัยทัสนค (3) 
            2. ศามารถ์ิด์้นหาข้อเท็จจริง   ท า์วามเข้าใจ ประเมินข้อมูลศารศนเทส และแนว์ิดจาก 
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการวินิจฉัย(แทรก์ัดกรอง)และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน (4) 
            3. ์วามศามารถในการวิจัยุ่อยอดอง์ค์ วามรู้ด้าน์รพูลสึกษาและศตขสึกษาเพ่ือุอบศนอง
์วามุ้องการละศภาพปัญหาของท้องถิ่นและศัง์ม (5) 
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     3.2  วิธีการสอน  
            -การมอบหมายให้นักสึกษาท าโ์รงงานพิเสษที่ให้วิเ์ราะหคและแก้ไขปัญหา และการน าเศนอ
ผลงาน 
           -อภิปรายกลต่ม 
           -วิเ์ราะหคกรณีสึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ์รูและการบริหารจัดการชั้นเรียน 
           -การศังเกุและศะท้อนแนว์ิดจาก์วามประพฤุปิฏิบัุิ 
 
     3.3  วิธีการประมวลผล 
            -ศอบกลางภา์และปลายภา์  โดยเน้นข้อศอบที่มีการวิเ์ราะหคศถานการณคหรือวิเ์ราะหค
แนว์ิดเกี่ยวกับวิชาชีพ์รูและการบริหารจัดการชั้นเรียน 
           -วัดผลจากการประเมินผลงานและการน าเศนอผลงาน 
           -ศังเกุพฤุิกรรมการแก้ไขปัญหา 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
1.แศดงออกถึงการมี์วามศัมพันธคที่ดี  ศามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในศัง์มพหตวัฒนธรรม มี์วาม

รับผิดชอบุ่อผู้เรียนผู้ร่วมงาน ชตมชน ทั้งด้านเสรษฐกิจ ศัง์มและศิ่งแวดล้อม (1) 
2.เปิดโอกาศให้ผู้เรียนผู้ร่วมงานผู้ปก์รองชตมชนและนักศหวิชาชีพมีศ่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

(2) 
3.มี์วามไวในการรับรู้์วามรู้ศึกของ์รูพลสึกษาและศตขสึกษามี์วามรู้ศึกเชิงบวก มีวตฒิภาวะทาง

อารมณคและศัง์ม เอาใจใศ่ในการรับฟังและพัฒนา์วามศัมพันธคระหว่างบต์์ลอย่างมี์วามรับผิดชอบ (4) 
4. มี์วามรับผิดชอบุ่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านพลสึกษาและศตขสึกษาอย่างุ่อเนื่อง 

(5) 
 
         4.2  วิธีการสอน 
          -จัดกิจกรรมกลต่มในการวิเ์ราะหคกรณีสึกษา 
          -มอบหมายงานรายกลต่มและรายบต์์ล เช่น  การ์้น์ว้า์วามทันศมัยที่เกี่ยวกับวิชาชีพ อ่าน
บท์วามที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 
          -การน าเศนอรายงาน 
 
    4.3  วิธีการประเมินผล 
           -ประเมินุนเองและเพ่ือนด้วยแบบฟอรคมที่ก าหนด 
           -ประเมินจากรายงานที่น าเศนอ พฤุิกรรมการท างานเป็นทีม 
           -ประเมินจากรายงานการสึกษาด้วยุนเอง 
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1.  แศดงออกซ่ึง์วามศามารถในการวิเ์ราะหคข้อมูลข่าวศารที่เป็นุัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน 
เพ่ือเข้าใจปัญหาการจัดการ์วามรู้และพัฒนาผู้เรียน (1) 

2.แศดงออกซึ่ง์วามศามารถในการใช้เท์โนโลยีศารศนเทสในการจัดการเรียนรู้ และงานที
รบัผิดชอบ (2) 

3. มี์วามไวในการวิเ์ราะหค ศรตป์วาม์ิดรวบยอด ข้อมูลข่าวศารจากผู้เรียนด้านพลสึกษาและ
ศตขสึกษา (3) 

4. ศามารถศื่อศาร มีดตลยพินิจในการเลือกใช้ และน าเศนอข้อมูลศารศนเทสศ าหรับผู้เรียนพล
สึกษาและศตขสึกษาได้อย่างเหมาะศม (4) 
 
     5.2  วิธีการสอน 
           -มอบหมายงานให้สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง จาก Website ศื่อการศอน E-Learning  และท า
รายงาน  โดยเน้นการน าุัวเลข หรือมีศถิุิอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
           -น าเศนอโดยใช้รูปแบบและเท์โนโลยีที่เหมาะศม 
 
     5.3  วิธีการประเมินผล 
            -ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการน าเศนอด้วยศื่อเท์โนโลยี 
            -ประเมินจากวิธีการอภิปรายและการมีศ่วนร่วมในการอภิปราย 
 
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

6.1. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1. แศดงออกซึ่ง์วามศามารถในการบูรณาการ์วามรู้ด้านวิชาชีพ์รูไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้าน

พลสึกษาและศตขสึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เุ็มสักยภาพ (1) 
2.  แศดงออกซ่ึง์วามศามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

การวัดผลประเมินผลและท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้าน์รูพลสึกษาและศตขสึกษา
อย่างบูรณาการ  (2) 

3.  มี์วามเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้์รูพลสึกษาและศตขสึกษา มี์วามหลากหลายทั้งรูปแบบ
ทีเ่ป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างศร้างศรร์ค (3) 
 
     6.2  วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมการเรียนการศอนที่เน้นการปฏิบัุิทั้งในและนอกห้องเรียน 
- การเรียนรู้จากุ้นแบบ  เช่น ผู้ศอน  เพื่อน  ์รูประจ าชั้น ์รูผู้ช่วย พี่เลี้ยง หรือ์รูุ้นแบบ 
 

     6.3  วิธีการประเมินผล 
- ศังเกุพฤุิกรรม 
- ุรวจผลงาน 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทส  อาจารยคและ
นักสึกษาพิจารณาแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนา
ข้อุกลงในการเรียน (1)  
์วามศ า์ัญของวิชาชีพ์รู 

4 บรรยาย กิจกรรมกลต่ม การ 
สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
กิจกรรมรายบต์์ล อภิปราย
กลต่ม/เอกศารประกอบการ
ศอน และ Power Point     

ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค
และ์ณะ 
 

2   (2) บทบาท  หน้าที่  ภาระ
งานของ์รู   

4 บรรยาย กิจกรรมกลต่ม การ 
สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
กิจกรรมรายบต์์ล อภิปราย
กลต่ม/เอกศารประกอบการ
ศอน และ Power Point     

ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค 
และ์ณะ 
 

3 (3)  พัฒนาการของวิชาชีพ์รู   
 

4 บรรยาย กิจกรรมกลต่ม การ 
สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
กิจกรรมรายบต์์ล อภิปราย
กลต่ม/เอกศารประกอบการ
ศอน และ Power Point     

ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค 
และ์ณะ 
 

4 (4)  ์ตณลักษณะของ์รูที่ดี 
 

4 บรรยาย กิจกรรมกลต่ม การ 
สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
กิจกรรมรายบต์์ล อภิปราย
กลต่ม/เอกศารประกอบการ
ศอน และ Power Point     

ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค 
และ์ณะ 
 

5 (5)  การศร้างทัสน์ุิที่ดีุ่อ
วิชาชีพ์รู      
 

4 บรรยาย กิจกรรมกลต่ม การ 
สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
กิจกรรมรายบต์์ล อภิปราย
กลต่ม/เอกศารประกอบการ
ศอน และ Power Point     

ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค 
และ์ณะ 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

6 (6)  การเศริมศร้างสักยภาพและ
ศมรรถภาพ์วามเป็น์รู 
  

4 บรรยาย กิจกรรมกลต่ม การ 
สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
กิจกรรมรายบต์์ล อภิปราย
กลต่ม/เอกศารประกอบการ
ศอน และ Power Point     

ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค
และ์ณะ 
 
 

7 (7) การเป็นบต์์ลแห่งการ
เรียนรู้ 

4 บรรยาย กิจกรรมกลต่ม การ 
สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
กิจกรรมรายบต์์ล อภิปราย
กลต่ม/เอกศารประกอบการ
ศอน และ Power Point     

ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค
และ์ณะ 
 

8 ทดศอบกลางภา์เรียน - - ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค
และ์ณะ 
 
 

9 (8) การเป็นผู้น าทางวิชาการ   4 บรรยาย กิจกรรมกลต่ม การ 
สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
กิจกรรมรายบต์์ล อภิปราย
กลต่ม/เอกศารประกอบการ
ศอน และ Power Point     

ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค
และ์ณะ 
 
 

10 (9) เกณฑคมาุรฐานวิชาชีพ์รู  4 บรรยาย กิจกรรมกลต่ม การ 
สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
กิจกรรมรายบต์์ล อภิปราย
กลต่ม/เอกศารประกอบการ
ศอน และ Power Point     

ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค
และ์ณะ 
 
 

11 (10) จรรยาบรรณของวิชาชีพ์รู  4 บรรยาย กิจกรรมกลต่ม การ 
สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
กิจกรรมรายบต์์ล อภิปราย
กลต่ม/เอกศารประกอบการ
ศอน และ Power Point   

ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค
และ์ณะ 
 
 

12 (11) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การสึกษา  

4 บรรยาย กิจกรรมกลต่ม การ 
สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
กิจกรรมรายบต์์ล อภิปราย
กลต่ม/เอกศารประกอบการ
ศอน และ Power Point     

ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค
และ์ณะ 
 
 

13 (12) การพัฒนาุนเองุามแนว 4 บรรยาย กิจกรรมกลต่ม การ ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

พระราชด าริเสรษฐกิจพอเพียง  สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
กิจกรรมรายบต์์ล อภิปราย
กลต่ม/เอกศารประกอบการ
ศอน และ Power Point     

และ์ณะ 
 
 

14 (13) การปฏิบัุิหน้าที่ในศัง์ม
พหตวัฒนธรรม  

4 บรรยาย กิจกรรมกลต่ม การ 
สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
กิจกรรมรายบต์์ล อภิปราย
กลต่ม/เอกศารประกอบการ
ศอน และ Power Point     

ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค
และ์ณะ 
 
 

15  (14) การศร้าง์วามศมานฉันทค
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างศันุิศตข     

4 บรรยาย กิจกรรมกลต่ม การ 
สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
กิจกรรมรายบต์์ล อภิปราย
กลต่ม/เอกศารประกอบการ
ศอน และ Power Point     

ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค
และ์ณะ 
 
 

16 ทบทวนก่อนศอบปลายภา์ เรียน บรรยาย กิจกรรมกลต่ม การ 
สึกษา์้น์ว้าด้วยุนเอง 
กิจกรรมรายบต์์ล อภิปราย
กลต่ม/เอกศารประกอบการ
ศอน และ Power Point    
Power Point     

ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค
และ์ณะ 
 
 

17 ทดศอบปลายภา์  4 ทดศอบ ดร.เนาวรัุนค  ุรีไพบูลยค
และ์ณะ 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที ่

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 -ศอบกลางภา์ 
-ศอบปลายภา์ 

8 
17 

30% 
30% 

 
2 -วิเ์ราะหคกรณีสึกษา ์้น์ว้า การน าเศนอรายงาน 

-การท างานกลต่มและผลงาน 
-การอ่านและศรตปบท์วาม 
-การศ่งงานุามที่มอบหมาย 

 
ุลอดภา์
การสึกษา 

 
30% 

3 -การเข้าชั้นเรียน 
-การมีศ่วนร่วม อภิปราย เศนอ์วาม์ิดเห็นในชั้นเรียน 

ุลอดภา์
การสึกษา 

 
10% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารต าราหลัก 
_________________________. 2545. ประมวลสาระชุดวิชาบริบททางการบริหารการศึกษาหน่วยที่ 1-4.  
นนทบตรี:  

โรงพิมพคมหาวิทยาลัยศตโขทัยธรรมาธิราช. 
_________________________. 2546. ประมวลสาระชุดวิชาบริบททางการบริหารการศึกษาหน่วยที่11-15.   

นนทบตรี:โรงพิมพคมหาวิทยาลัยศตโขทัยธรรมาธิราช. 
_________________________.   2548.  การจัดการสถานศึกษา หน่วยที่ 1-8.  นนทบตรี : โรงพิมพคมหาวิทยาลัย 

ศตโขทัยธรรมาธิราช 
รต่ง  แก้วแดง.  2546.   โรงเรียนนิติบุคคล.  กรตงเทพ : วัฒนาพานิช. 
ศมสักดิ์  ด่านเดชา. (2550).  ความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน.  ยะลา : ์ณะ์รตสาศุรค  มหาวิทยาลัย 
            ราชภัฏยะลา 
ศ านักงานรับรองมาุรฐานและประเมิน์ตณภาพการสึกษา.  2547.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  กรตงเทพฯ : พิมพคดี. 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
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3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
         ไม่มี 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    การประเมินประศิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักสึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนว์ิดและ
์วามเห็นจากนักสึกษา ได้ดังนี้ 
    -การศนทนากลต่มระหว่างผู้ศอนและผู้เรียน 
    -แบบประเมินผู้ศอน  และแบบประเมินรายวิชา 
    -ข้อเศนอแนะผ่าน Web Board ที่อาจารยคผู้ศอนได้จัดท าเป็นช่องทางการศื่อศารกับนักสึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการประเมินการศอน ได้มีกลยตทธค ดังนี้ 
    -การศังเกุการณคศอนของผู้ร่วมทีมการศอน 
    -ผลการเรียนของนักสึกษา 
    -การทวนศอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
    หลังจากผลการประเมินการศอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรตงการศอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
ศมอง และหาข้อมูลเพิ่มเุิมในการปรับปรตงการศอน ดังนี้ 
    -ศัมมนาการจัดการเรียนการศอน 
    -การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    ในระหว่างกระบวนการศอนรายวิชา  มีการทวนศอบผลศัมฤทธิ์ในรายหัวข้อุามที่์าดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จากการศอบถามนักสึกษาหรือการศต่มุรวจผลงานของนักสึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดศอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนศอบผลศัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ได้ดังนี้ 
    -การทวนศอบการให้์ะแนนจากการศต่มุรวจผลงานของนักสึกษาโดยอาจารยคอ่ืน หรือผู้ทรง์ตณวตฒิที่
ไม่ใช่อาจารยคประจ าหลักศูุร 
   -มีการุั้ง์ณะกรรมการในศาขาวิชา ุรวจศอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักสึกษา  โดยุรวจศอบ
ข้อศอบ  รายงาน  วิธีการให้์ะแนนศอบ และการให้์ะแนนพฤุิกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   จากผลการประเมินและทวนศอบผลศัมฤทธิ์ประศิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรตงการศอน
และรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิด ต์ณภาพมากข้ึน  ดังนี้ 
   -ปรับปรตงรายวิชาทตก  3  ปีหรือุามข้อเศนอแนะและผลการทวนศอบมาุรฐานผลศัมฤทธิ์ ุามข้อ 4 
    
 


