
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 รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์ 
 อาจารย์ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา 
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5. ภาคการสึกษา  /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2/2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการสอนอิสลามศึกษา กลุ่ม 07 

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 

            ศึกษาความส าคัญของวิชาชีพครู  บทบาทหน้าที่  ภาระงานของครู  พัฒนาการของ
วิชาชีพครู  คุณลักษณะของครูที่ดี  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  การเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถภาพความเป็นครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการ  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  คุณธรรม จริ ยธรรม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  และหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  และการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
 
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  และการจัดการความรู้เกีย่วกับวิชาชีพครู 
 
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. ปฏิบัุิุนุาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดย
องคคกรวิชาชีพ คือ คตรตศภา  

 1.2. พัฒนาุนเองุามแนว
พระราชด าริเสรษฐกิจพอเพียง  

 1.3. ด ารงุนในศังคมพหต
วัฒนธรรมและร่วมศร้างศังคม
ปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
ศันุิศตข  

 1.4. มีคตณธรรมจริยธรรมและ
เป็นแบบอย่างที่ดีศ าหรับครูพลสึกษา
และศตขสึกษา  

 

1) อาจารย์สอนได้น าจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กร
วิชาชีพของคุรุสภามาให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และท าความเข้าใจใน
รายละเอียดกับการน าไปใช้ 

2) นิยมน าแนวพระราชด าริแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และท าความเข้าใจและ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
ร่วมสร้างสังคมปรองดองเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1) มีการประเมินระหว่างเรียน
ควบคู่ไปกับการประเมินในทุก
รายวิชา โดยผู้เรียนประเมิน
ตนเอง กลุ่มเพ่ือน อาจารย์
และใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม แบบประเมินตนเอง 

2)  ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมความเป็นครู และ
กิจกรรม 
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2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 

2.1.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีและ
การปฏิบัุิ ในรายวิชาชีพครูและ
วิชาเอกอย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบ ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาแนวคิดและหลักการ
ครูพลสึกษาและศตขสึกษาความรู้
เบื้องุ้นเกี่ยวกับศมรรถนะและ
คตณธรรมศ าหรับครูครูพลสึกษาและ
ศตขสึกษา วิธีวิทยาการศอนพลสึกษา
และศตขสึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และทักษะชีวิุศ าหรับครูพล
สึกษาและศตขสึกษานวัุกรรมการ
ศอนพลสึกษาและศตขสึกษาการ
เรียนรู้ด้วยการบริการศังคม  

2.2. การแศดงออกถึง
ความศามารถการบูรณาการภายใน
วิชาชีพครูวิชาชีพครูกับวิชาเอกุาม
มาุรฐานที่คตรตศภาก าหนด  

2.3. ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้ใน
วิชาเอกและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2.4. การแศดงออกถึง
ความศามารถในการบูรณาการ
ความรู้ การประยตกุคความรู้ด้านครู
พลสึกษาและศตขสึกษาที่ครอบคลตม
ศาระการเรียนรูุ้่อไปนี้ (ุามมคอ.1( 
(4) 
 

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) ประเมินจากรายงาน
การศึกษาค้นคว้า การอภิปราย 
การทบทวนการฝึกปฏิบัติการ  

4) ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียนเกี่ยวกับ
ขั้นตอนตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของ 
Benjamine S. Bloom and 
others 
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3. ทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
3.1.แสดงออกถึงความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่าใน
การน าความรู้ด้านวิชาชีพครูและ
วิชาเอกไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.แสดงออกถึงความสามารถในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์การพัฒนา
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้  
การพัฒนาหลักสูตร ด้านพลศึกษาและ
สุขศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
3.3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้าน
พลสึกษาและศตขสึกษาอย่าง
ศร้างศรรคคและมีวิศัยทัสนค 
3.4. ศามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง   
ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
ศารศนเทส และแนวคิดจาก 
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ใน
การวินิจฉัย(แทรกคัดกรอง(และวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
3.5. ความศามารถในการวิจัยุ่อ
ยอดองคคความรู้ด้านครูพลสึกษาและ
ศตขสึกษาเพื่อุอบศนองความ 
ุ้องการละศภาพปัญหาของท้องถิ่น
และศังคม 
 

1) อาจารย์ผู้สอนแบ่งกลุ่ม
นักศึกษาและมอบหมายงานแต่
ละกลุ่มให้ไปศึกษาปัญหามากลุ่ม
ละ 1 ปัญหาและก าหนดให้ท า
กิจกรรมการแก้ปัญหาและ
วิเคราะห์ 

2) น าเสนอผลงานกับอาจารย์
ผู้สอนในชั่วโมงเรียน 

1) ประเมินจากผลงานการ
อภิปรายกลุ่ม และรายบุคคลหรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลอง 
กิจกรรมการแก้ปัญหา กิจกรรม
การวิเคราะห์จากการมองต่างมุม 

2) ประเมินความสามารถในการ
ท ารายงานในชั่งโมงเรียน 
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4. ทักษะความศัมพันธคระหว่างบตคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
4.1.แศดงออกถึงการมี

ความศัมพันธคที่ดี  ศามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนในศังคมพหตวัฒนธรรม มี
ความรับผิดชอบุ่อผู้เรียนผู้ร่วมงาน 
ชตมชน ทั้งด้านเสรษฐกิจ ศังคมและ
ศิ่งแวดล้อม (1) 

4.2.เปิดโอกาศให้ผู้เรียน
ผู้ร่วมงานผู้ปกครองชตมชนและนักศห
วิชาชีพมีศ่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
(2) 

4.3.มีความไวในการรับรู้
ความรู้ศึกของครูพลสึกษาและศตขสึกษา
มีความรู้ศึกเชิงบวก มีวตฒิภาวะทาง
อารมณคและศังคม เอาใจใศ่ในการรับฟัง
และพัฒนาความศัมพันธคระหว่างบตคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ (3) 

 4.4. มีความรับผิดชอบุ่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้าน
พลสึกษาและศตขสึกษาอย่างุ่อเนื่อง 
(4) 

1) อาจารย์ผู้สอนได้ให้
นักศึกษาได้มีเพ่ือนรหัสเป็น
ดูแลซึ่งกันและกัน 

2) มอบหมายให้ไปร่วมงาน
กิจกรรมตามความเหมาะสม
พร้อมจดบันทึกรายงานผล 
คนละ 1 เรื่องและค ารับรอง
ของผู้ปกครองมาด้วย 

3) มอบหมายให้ท ากิจกรรม
ในห้องเรียนท าให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ทักษะ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในความ
รับผิดชอบของเพ่ือนรหัส เสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดง ออก
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
3) วัดและประเมินผลจากผลงาน 
- การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียน
กับสังคม 
4) ประเมินจากรายงานการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 

 
5. ทักษะการวิเคราะหคเชิงุัวเลข การศื่อศารและการใช้เทคโนโลยีศารศนเทส 
 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
5.1.  แศดงออกซึ่ง

ความศามารถในการวิเคราะหค
ข้อมูลข่าวศารที่เป็นุัวเลข ภาษา
พูด ภาษาเขียน เพื่อเข้าใจปัญหา
การจัดการความรู้และพัฒนา
ผู้เรียน (1) 

5.2.แศดงออกซึ่ง
ความศามารถในการใช้เทคโนโลยี
ศารศนเทสในการจัดการเรียนรู้ 
และงานทีรบัผิดชอบ (2) 

5.3. มีความไวในการ

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 
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ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 
วิเคราะหค ศรตปความคิดรวบยอด 
ข้อมูลข่าวศารจากผู้เรียนด้านพล
สึกษาและศตขสึกษา (3) 

5.4. ศามารถศื่อศาร มี
ดตลยพินิจในการเลือกใช้ และ
น าเศนอข้อมูลศารศนเทสศ าหรับ
ผู้เรียนพลสึกษาและศตขสึกษาได้
อย่างเหมาะศม (4) 

 

 
6. ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยตทธคการศอน กลยตทธคการประเมิน 

6.1.แศดงออกซึ่งความศามารถ
ใน การบูรณาการความรู้ด้าน 
วิชาชีพครูไปใช้ในการจัดการ 
เรียนรู้ด้านการประถมสึกษา เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เุ็ม สักยภาพ  

6.2. แศดงออกซึ่งความศามารถ 
ในการออกแบบการจัดการ 
เรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ ที่
หลากหลาย การวัดผล 
ประเมินผลและท าวิจัยในชั้น 
เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา 
ผู้เรียนด้านการประถมสึกษา 
อย่างบูรณาการ  

6.3. มีความเชี่ยวชาญในการ 
จัดการเรียนรู้การประถมสึกษา มี
ความหลากหลาย ทั้งรูปแบบ ที่
เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่
เป็นทางการได้อย่าง ศร้างศรรคค  

6.4. มีความเชี่ยวชาญในการ 
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้าน 
การสอนการประถมศึกษา 

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     

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 

2   (2) บทบาท  หน้าที่  ภาระ
งานของครู   

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

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 

3 (3)  พัฒนาการของวิชาชีพครู   
 

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

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 

4 (4)  คุณลักษณะของครูที่ดี 
 

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

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 

5 (5)  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู      
 

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

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 

6 (6)  การเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถภาพความเป็นครู 
  

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

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 
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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     

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 

8 ทดสอบกลางภาคเรียน - - ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 

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

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 
 

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

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 

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

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 

12 (11) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  

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

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 

13 (12) การพัฒนาตนเองตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

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

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 
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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     

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 

15  (14) การสร้างความสมานฉันท์
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข     

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

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 

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

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา 

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. 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ศัปดาหคที่
ประเมิน 

ศัดศ่วนของการ
ประเมินผล 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.3,3.4,3.5 
4.1,4.2,4.3,4.4 
5.1,5.2,5.3,5.4 
6.1,6.2,6.3 

-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 

8 
17 

30% 
30% 

 

1.3,1.4,6.1,4.2, -วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า 
การน าเสนอรายงาน 
-การท างานกลุ่มและผลงาน 
-การอ่านและสรุปบทความ 
-การส่งงานตามที่มอบหมาย 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
30% 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.3,3.4,3.5 
4.1,4.2,4.3,4.4 
5.1,5.2,5.3,5.4 
6.1,6.2,6.3 

-การเข้าชั้นเรียน 
-การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 
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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

2. เอกศารและข้อมูลศ าคัญ 
         ไม่มี 
3.เอกศารและข้อมูลแนะน า 
         ไม่มี 
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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 
    
 


