
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 สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา    

  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  รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์ 
 อาจารย์ผู้สอน    รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์ 
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5. ภาคการสึกษา  /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 1/2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีกลุ่ม 02 

 
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  20  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
 

หมวดที่ 2 จตดมต่งหมายและวัุถตประศงคค 
 
1. จตดมต่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของวิชาชีพครู  บทบาทหน้าที่ 
และภาระงานของครู  พัฒนาการของวิชาชีพครู  และคุณลักษณะของครูที่ดี  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู  การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้น า
ทางวิชาการ  ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  การประกันคุณภาพการศึกษา  การติดต่อสื่อสาร  เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  ภาวะผู้น าทาง
การศึกษา  มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ  การท างานเป็นทีม  การคิดอย่างเป็นระบบ  วัฒนธรรมองค์การ  การ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารจัดการ  และการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดท าโครงงานทางวิชาการ  การจัดโครงการฝึก
อาชีพ  การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน  การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
 
2. วัุถตประศงคคในการพัฒนา/ปรับปรตงรายวิชา 
        เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน  เพ่ือเตรียม
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของวิชาชีพครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน ทั้งนี้  ควรมีการปรับเปลี่ยน
กรณีศึกษาหรือตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านวิชาชีพครูและการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มี
การพัฒนาให้มีความก้าวหน้าตามยุคสมัย 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาความส าคัญของวิชาชีพครู  บทบาทหน้าที่  ภาระงานของครู  พัฒนาการของวิชาชีพครู  
คุณลักษณะของครูที่ดี  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความ
เป็นครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และการเป็นผู้น าทางวิชาการ  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  
และหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  และการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใชุ้่อภาคการสึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพ่ิมเติม 
บรรยาย 30 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 
 

การฝึกปฏิบัติ 30 
ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา 
 

การศึกษาด้วยตนเอง 
75 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

 
3. จ านวนชั่วโมงุ่อศัปดาหคที่อาจารยคให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักสึกษาเป็นรายบตคคล 
      - อาจารย์ประจ ารายวิชา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถขอค าปรึกษาได้ที่ห้องพักอาจารย์ ได้แก่ ห้อง
รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน อาคาร 20 ชั้น 2 และพักอาจารย์  อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2  
      -  อาจารย์ประจ ารายวิชา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถขอค าปรึกษาได้ทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักสึกษา 
 
1. คตณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
1.1. ปฏิบัุิุนุามจรรยาบรรณ 
  วิชาชีพที่ก าหนดโดยองคคกร 
  วิชาชีพ คือ คตรตศภาและปฏิบัุิ 
  ุนุามกรอบระเบียบ 
ข้อบังคับ 
  ของศถาบันและศังคม และมี 
  วินัยในการเรียนุรงุ่อเวลา   
  ซื่อศัุยคศตจริุ ขยัน อดทน  
  และศู้งาน 
 
1.2. พัฒนาตนเองตามแนวพระ
ราช  
  ด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3. ด ารงตนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม   
  และร่วมสร้างสังคมปรองดอง 
  เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
1.4. การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิ 
  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ 
  ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.5. การแสดงออกถึงการมีจิต
อาสา  
  และมีจิตส านึกสาธารณะ 
1.6. การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน 
  คุณธรรมและจริยธรรมตาม 
  กรอบวิชาชีพ 
 

1. ก าหนดให้ผู้สอนทุกคนมีวัฒนธรรม   
  องค์กรตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามี 
  ความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ 
  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2. ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก   
  คุณธรรม จริยธรรม ตาม   
  จรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามแนว  
  พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  
  การอยู่ร่วมกันในสังคม 
  พหุวัฒนธรรม ในการสอนทุก 
  รายวิชา เน้นเรื่องศรัทธาต่อวิชาชีพ     
  ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ ส่งเสริม  
  การเรียนรู้ และท าตนเป็นแบบ 
  อย่างที่ดี 
3. ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็น   
  การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ 
  วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ 
  ตรงเวลา ตลอดจนแต่งกายที่เป็น 
  ไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
  นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ 
  ต่อตนเอง สถาบัน และสังคม   
  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น       
  ของผู้อื่นและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
4. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี ใน 
  ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม 
  จริยธรรมของสังคมและวิชาการ 
  ทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณ 
  วิชาชีพครู 

1. มีการประเมินระหว่างเรียน     
   ควบคู่ไปกับการประเมินใน 

ทุกรายวิชา โดยผู้เรียนประเมิน
ตนเอง กลุ่มเพ่ือน อาจารย์  
และใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม
แบบประเมินตนเอง   
 

2. ประเมินจากการจัดกิจกรรม 
   เสริมคุณธรรม จริยธรรมและ    
  ผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
3. ประเมินจากการตรงเวลา     
   การแต่งกายของนักศึกษาใน   
   การเข้าชั้นเรียน การมีส่วน 
   ร่วมในกิจกรรมการเรียน     
   และการส่งงานตามก าหนด   
   ระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ประเมินจากการเข้าร่วม   
   กิจกรรมเสริมหลักสูตรของ    
   นักศึกษา 
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2. ด้านความรู้  
 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
2.1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ 
  การปฏิบัุิ ในรายวิชาชีพครู  
  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
  การสึกษา 
2.2. การแสดงออกถึง
ความสามารถ 
  ในการบูรณาการวิชาชีพครูตาม 
  มาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด   
  รวมถึงศาสตร์ทางภาษาอังกฤษ 
  และเทคโนโลยีการศึกษากับ 
  ศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.3. การแสดงออกถึง
ความสามารถ 
  ในการบูรณาการวิชาชีพครูตาม 
  มาตรฐานที่คุรุสภาก าหนดกับ 
  วิชาเฉพาะด้าน 
2.4. ใช้ความรู้และทักษะใน
ศาสตร์ 
  ทางภาษาอังกฤษเทคโนโลยี 
  การศึกษาไปใช้ประยุกต์ 
  แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ 
 

1. ใช้การสอนหลายรูปแบบตาม 
  เนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย   
  การอภิปราย การทบทวน การฝึก 
  ปฏิบัติ การสัมมนา เน้นหลักการ  
  ทฤษฎี และปฏิบัติงานในสภาพ  
  แวดล้อมจริง และเทคนิคการสอน 
  อ่ืนๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและ 
  นอกห้องเรียน เช่น การศึกษาดู 
  งานแหล่งปฏิบัติที่ดีและเป็นเลิศ  
  การรับรู้ข่าวสารจากสื่อเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ หรือจากสื่อมวลชนใน 
  รูปแบบต่างๆ การเรียนรู้ภูมิปัญญา 
  จากคนในชุมชน การเรียนรู้ด้วย 
  ตนเอง 
3.  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
  จากการฝึกงานในสถานศึกษา   
  จากวิทยากรภายนอกสถาบัน  
  ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 
4. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย  
  เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  
  การท าโครงงาน  การถาม ตอบ 
  ปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 
5. เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ 
  ตรงมาเป็นวิทยากร 
6. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย  
  เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล   
  การศึกษาอิสระ 

ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
เพ่ือให้ครอบคลุมการประเมิน
ด้านความรู้ ดังนี้ 
1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคการศึกษา   
   ปลายภาคศึกษา 
3. ประเมินจากรายงาน 
   การศึกษาค้นคว้า 
4. ประเมินจากรายงาน ชิ้นงาน  
   และ/หรือ การน าเสนอใน 
   ชั้นเรียน 
5. ประเมินจากรายวิชาฝึก 
   ปฏิบัติการ และ/หรือ การท า 
   วิจัยในชั้นเรียน 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
3.1. แสดงออกถึงความสามารถ
ใน 
  การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
  ประเมินค่า ในการน าความรู้ 
   ด้านวิชาชีพครู ศาสตร์ทาง 
  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
  การศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2. แสดงออกถึงความสามารถใน 
  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 
  พัฒนานวัตกรรมในการจัด 
  การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
3.3. น าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด  
  ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 
  ในศาสตร์ทางภาษาอังกฤษและ 
  เทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ใน 
  การจัดการเรียนรู้  แก้ปัญหา  
  การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัย 
  ต่อยอดองค์ความรู้ 
3.4.มีความเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัุิงานอย่างมีวิศัยทัสนคในการ
พัฒนาการศอนภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการสึกษา 
3.5.ความสามารถในการวิจัยต่อ
ยอดองค์ความรู้ด้านครู
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

 1. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
   เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  
   คิดสังเคราะห์  คิดประเมินค่า 
   และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะ 
   ต่างๆ เช่น การอภิปรายกลุ่ม   
   การคิดวิเคราะห์  หรือแก้ปัญหา 
   ในสถานการณ์จ าลอง  กิจกรรม 
   การแก้ปัญหา กิจกรรม 
   การวิเคราะห์จากการมองต่างมุม           
2. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย  
   เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล    
   จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การใช้สื่อ 
   เทคโนโลยี การท าโครงงาน   
   และการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ 
   พัฒนาการเรียนการสอนใน 
   หลักสูตร 
3. การเรียนรู้จากประสบการณ์   
   ตรง เช่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติ    
   การฝึกทักษะ การสังเกต  
   พฤติกรรมผู้เรียน การสังเกต  
   การสอน การสัมภาษณ์หรือ  
   พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์การ  
   สอนในชั้นเรียน 
4. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี    
    เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทาง    
    วิชาการ วชิาชีพและ  
    ทางสังคม  

 5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ 
   เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

1. นักศึกษาประเมินกระบวนการ  
  พัฒนาความสามารถทางปัญญา 
  ของตนเองในแต่ละข้ันตอน เช่น  
  การสังเกต การตั้งค าถาม  
  การสืบค้น การคิดวิเคราะห์  
  การสังเคราะห์  การสะท้อน 
  และสื่อความคิด 
2. อาจารย์ประเมินความสามารถ 
  ทางปัญญาท้ังการคิดที่เป็น 
  นามธรรมและการแสดงออก 
  ทีเ่ป็นรูปธรรม เช่น จาก 
  กระบวนการท างานของ 
  นักศึกษา กระบวนการคิด  
  การสื่อความคิด  ความเข้าใจ   
  ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน 
3. ประเมินจากผลการวิเคราะห์ 
  แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น 
  วิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและ 
  ทางสังคม 
4. ประเมินจากผลการท าวิจัยใน 
  ชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม 
  เสริมความเป็นครู เป็นรายปี 
  ตลอดหลักสูตร 
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4. ด้านความศัมพันธคระหว่างบตคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
4.1. แศดงออกถึงการมี     
   ความศัมพันธคที่ดี และมีความ 
   รับผิดชอบุ่อผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน  และชตมชน 
4.2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน 
   ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วน 
   ร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
4.3. เอาใจใส่ในการรับฟัง มีความ   
  ไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น 
4.4. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง 
  บุคคล มีความรับผิดชอบตาม 
  บทบาทหน้าที่ 
4.5. มีความรับผิดชอบการพัฒนา  
  การเรียนรู้ในศาสตร์ทาง 
  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
  การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1. กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี 
  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ 
  ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ 
  ผู้เรียนกับสังคม 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่   
  ใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือการ   
  เรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ และ   
  ความรับผิดชอบตามบทบาท   
  หน้าที่ เพ่ือส่งเสริมการแสดง   
  บทบาทของการเป็นผู้น าและ 
  ผู้ตาม 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
  เน้นการลงปฏิบัติในพ้ืนที่  ใน 
  สถานศึกษา เพ่ือการเรียนรู้และ 
  ฝึกปฏิบัติจริง 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา 
  ได้มีความรับผิดชอบ มีปฏิสัมพันธ์ 
  ที่ดี ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

1. ประเมินจากพฤติกรรม 
  ความสามารถในการท างาน 
  ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และ 
  การแสดงออกของนักศึกษาใน 
  การน าเสนอรายงานกลุ่มใน 
  ชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  และสร้างสรรค์   
2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดง   
  ออกในการปฏิบัติกิจกรรม 
  ต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่างๆ  
3. ประเมินจากผู้เรียนในการ  
  แสดงบทบาทของการเป็นผู้น า    
  และผู้ตาม ในสถานการณ์การ  
  เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
4. ประเมินผลจากการจัด   
   กิจกรรมและการเข้าร่วม   
   กิจกรรมของนักศึกษา 

 
5. ทักษะการวิเคราะหคเชิงุัวเลข การศื่อศาร และการใช้เทคโนโลยีศารศนเทส  

 
ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 

5.1แสดงออกซ่ึงความสามารถใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปความ 
คิดรวบยอด เก่ียวกับศาสตร์ 
ด้านภาษาอังกฤษและเทคโน- 
โลยีการศึกษา ข่าวสารที่เป็นตัวเลข 
ภาษาพูด ภาษาเขียน  
เพ่ือเข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
5.2แศดงออกซึ่งความศามารถใน 
การใช้เทคโนโลยีศารศนเทสในการ
จัดการเรียนรู้ และงานที่รับผิดชอบ 

5.3ความสามารถในการสื่อสาร  
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมี 
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน 
การติดต่อสื่อสารระดับบุคคล  
กลุ่มคน การฟัง  และการเขียน 
ในกลุ่มผู้เรียน  ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอนและบุคคลที่เก่ียวข้อ 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ วิเคราะห์สถานการณ์ทั้ง

1. ประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอน โดย 
การสังเกต แบบประเมิน
ทักษะการพูด  การเขียน  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. แบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3. ประเมินจากรายงานและ 
การน าเสนอในชั้นเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
ในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการแสวงหา
ความรู้ และ 
  การน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
5.4อ่าน  เขียน และเข้าใจ ข้อความ 
บทความ และข้อมูลข่าวสารทาง
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษาได้ 
 

สถานการณ์จริงและสถานการณ์
จ าลอง และน าเสนอการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสม   

3. ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 

4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ ความรู้
ความสามารถในการสืบค้น
บทความทางภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษาที่น่าสนใจ 

 
 

6. ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้  
 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
6.1. แศดงออกซึ่ง
ความศามารถในการบูรณา
การความรู้ด้าน    
  วิชาชีพครูไปใช้ในการจัด 
   การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
   ให้ศามารถเรียนรู้ได้เุ็ม 
   สักยภาพ 
6.2. แสดงออกซึ่งความสามารถ
ใน   
   การออกแบบการจัดการ   
   เรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่ 
   หลากหลายการวัดผล  
   ประเมินผล และท าวิจัยในชั้น 
   เรียนเพ่ือแก้ปัญหาและ 
   พัฒนาผู้เรียน                
6.3.  มีความสามารถในการจัด 
   การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ    
    เทคโนโลยีการศึกษาที่มี   
    รูปแบบหลากหลาย ทั้ง   
    รูปแบบที่เป็นทางการ    
    (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ    
    (Non-formal) และรูปแบบ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  แบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติ   
  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
2. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง    
   เช่น การศึกษากรณีตัวอย่างจาก   
   ห้องเรียน การสังเกตการณ์สอน  
   แบบต่างๆ การสังเกตพฤติกรรม 
   ของผู้เรียน การสัมภาษณ์หรือ 
   พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์สอน 
  การท าแผนการสอน การผลิตสื่อ 
  ประกอบการสอน การทดลอง 
   สอน การท าวิจัยในชั้นเรียน   
  การประเมินผู้เรียนและการจัด   
   สอน การท าวิจัยในชั้นเรียน   
   การประเมินผู้เรียนและการจัด   
   แหล่งประสบการณ์การเรียนรู้   
   ให้กับนักเรียน 
3. การเรียนรู้จากต้นแบบ เช่น  
   ผู้สอน เพ่ือน ครูประจ าชั้น 
   ครูผู้ช่วย พี่เลี้ยง หรือครูต้นแบบ 
4. ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูก่อน 
   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

1. นักศึกษาจัดท าแผนการสอน     
   ศูนย์การเรียน  สื่อการสอนที่   
   สอดรับกับหลักสูตรและ  
   พัฒนาการตามวัยอย่างเป็น   
   องค์รวมและสามารถบูรณการ 
   ไปสู่ศาสตร์อื่น ๆ ได้สอดรับ 
   กับพัฒนาการตามวัย 
2. อาจารย์สังเกตพฤติกรรม 
  การเรียนรู้และการพัฒนา 
  การสอน  จากการสะท้อน 
   ความคิดในห้องเรียน และจาก   
   การสังเกตการณ์สอนระหว่าง 
   ทดลองสอน ปฏิบัติการสอนใน  
   สถานศึกษา เปรียบเทียบ 
   แผนการสอน สื่อการสอนที่ท า 
   ส่งกับการปฏิบัติจริงใน  
   ห้องเรียน 
3. อาจารย์ประมวลพฤติกรรม 
  การสอนและทักษะการสอน   
   จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น จาก   
   นักเรียน  ครูประจ าชั้น  ครูพี่  
   เลี้ยง เพื่อน ผู้บริหารโรงเรียน 



 9 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
    ไม่เป็นทางการ (Informal)    
    อย่างสร้างสรรค์ 
6.4. มีความสามารถ ในการจัด 
   การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ  
   เทคโนโลยีการศึกษา โดยใช้  
   นวัตกรรมที่เหมาะสมกับ 
   ผู้เรียน 
6.5. บูรณาการความรู้ในศาสตร์   
   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี   
   การศึกษาในการจัดการเรียน 
  การสอน 
 

5. ปฏิบัติการสอนเต็มเวลาใน   
   สถานศึกษา  
6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษา 
   ดูงานการเรียนการสอน   
   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
   การศึกษาในสถาบันการศึกษา 
   ของรัฐ 

4. ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ   
    วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 
5. ประเมินจากผลการปฏิบัติ 
   การสอนเต็มเวลา 
6. ประเมินจากผลการเข้าร่วม   
    กิจกรรม 
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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 บุญภิรมย์ 

2   (2) บทบาท  หน้าที่  ภาระ
งานของครู   

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

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ 

3 (3)  พัฒนาการของวิชาชีพครู   
 

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

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ 

4 (4)  คุณลักษณะของครูที่ดี 
 

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

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ 

5 (5)  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู      
 

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

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ 

6 (6)  การเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถภาพความเป็นครู 
  

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

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ 
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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 บุญภิรมย์ 

8 ทดสอบกลางภาคเรียน - - รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ 
9 (8) การเป็นผู้น าทางวิชาการ   4 บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมรายบุคคล อภิปราย
กลุ่ม/เอกสารประกอบการ
สอน และ Power Point     

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ 

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

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย ์

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

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ 

12 (11) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  

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

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ 

13 (12) การพัฒนาตนเองตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

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

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ 
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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 บุญภิรมย์ 

15  (14) การสร้างความสมานฉันท์
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข     

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

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ 

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

รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ 

17 ทดสอบปลายภาค  4 ทดสอบ คณะกรรมการสอบ 
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 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
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. 

กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน ศัปดาหคที่
ประเมิน 

ศัดศ่วนของการ
ประเมินผล 

1.1, 2.1, 4.1, 5.2, 6.1 -สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 

8 
17 

30% 
30% 

 
6.1,4.1 -วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า 

การน าเสนอรายงาน 
-การท างานกลุ่มและผลงาน 
-การอ่านและสรุปบทความ 
-การส่งงานตามที่มอบหมาย 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
30% 

1.1, 2.1, 3.4, 4.1, 5.2, 6.1 -การเข้าชั้นเรียน 
-การมีส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 
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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 . 

 

 
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
ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   -มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรตงประศิทธิผลของรายวิชา 

2. เอกศารและข้อมูลศ าคัญ 
         ไม่มี 
3.เอกศารและข้อมูลแนะน า 
         ไม่มี 
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   จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน  ดังนี้ 
   -ปรับปรุงรายวิชาทุก  3  ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4 
    
 


