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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา        มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั  
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา                วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  
                                                      คณะศึกษาศาสตร์ 
                                                      หลกัสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา       ED ๑๐๗๗ เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการสอนภาษาองักฤษ (Information Technology and 
Instructional Media for English Teaching) 

๒. จ านวนหน่วยกติ          ๓(๓-๐-๖) 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  หลกัสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์  สาขาการสอนภาษาองักฤษ
รายวชิาบงัคบั 

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา     ดร. จกัรกฤษณ์ โพดาพล  

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคเรียนท่ี ๑ ชั้นปีท่ี ๓ 

๖. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้าม)ี         ไม่มี 

๗. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (co-requisites)  (ถ้าม)ี      ไม่มี 

๘. สถานทีเ่รียน ห้อง ๓๒๒ อาคาร ๓ มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

๙. วนัทีจ่ดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด   วนัท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

- เพ่ือให้ผูศึ้กษามีความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาเทคนิคและทกัษะการสอน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง ๔ ทกัษะ คือ 
การพดู การฟัง และอ่านเขียนขั้นพ้ืนฐาน 
- เพื่อใหผู้ศึ้กษามีความรู้ความเขา้ใจในส่ือการสอน และสามารถพฒันาส่ือการสอนโดยมีวิธีการออกแบบส่ือการสอน
ให้ครอบคลุมการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ พร้อมทั้งสามารถนาไปสู่กรับวนการปฏิบติัในรูปแบบการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้ผูศึ้กษาสามารถสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้อง โดยผ่านกระบวนการปฏิบติัการสร้างส่ือและกิจกรรม
ต่างๆ พร้อมทั้งสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนจากการใชเ้ทคนิคการสอนสอน โดยอาศยักระบวนการใชส่ื้อ
ตลอดจนการสร้างกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดม้าตรฐาน 
- เพ่ือให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ในดา้นการบูรณาการการเรียนการสอนกบัการปฏิบัติการแบบทางานเป็นทีมใน
ลกัษณะของสร้างทกัษะการปฏิบติั การคิดวิเคราะห์ การหาขอ้มูล และการแกปั้ญหา จึงจะตอ้งจดัทาโครงการบริการ
วชิาการชวนนอ้งอ่านภาษาไทย ระดบัประถมศึกษา 
 

๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
          หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 
- มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบติังานในสาขาวชิาชีพครูไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยา ตาม
ขอ้ก าหนดมาตรฐานวชิาชีพครู 
- มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์และริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพครูในการ
แกปั้ญหาการทางานได ้
- มีทกัษะความสามารถดา้นการส่ือสาร การวเิคราะห์วจิยั การใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
จดัการสมยัใหม่ 
- มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาชีพ และมีทกัษะความพร้อมดา้นสงัคมท่ีจาเป็นต่อการทางาน
และการใชชี้วติในอนาคต 
- มีความสามารถในการใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร การศึกษาเรียนรู้ และปฏิบติังานในวชิาชีพครูได ้
- มีความเป็นผูน้าและผูร่้วมงานท่ีดี มีมนุษยสมัพนัธ์และมีความสามารถขั้นพ้ืนฐานในการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้
เหมาะสมกบัการปฏิบติังานโดยสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมปัจจุบนั 
 

 

 



๓                                                                      มคอ. ๓     

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวชิา  

                ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการสอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ ส่ือการสอนภาษาองักฤษ ชนิด และประเภทต่าง ๆ ส่ือธรรมชาติและส่ือภูมิปัญญาเพื่อการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ ส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ รวมทั้งโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีเป็นผลจากการพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษ รวมทั้งโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีเป็น
ส่ือส าเร็จรูป 
                 Information technology and communication systems, Information technology applied learning and teaching 
English, English instructional media in some types and classifications, natural and wisdom media for learning and 
teaching English, instructional media based on a result of information technology development, Internet and computer 
assisted instruction (CAI) including other ready – made computer programs. 
  

๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

48 ชัว่โมง - - 90 ชัว่โมง 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่จ ากดัเวลา 

 
หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดของ

หลกัสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มูลต่อไปน้ี 
 ๑   สรุปสั้นๆ เก่ียวกบัความรู้ หรือทกัษะท่ีรายวชิามุ่งหวงัท่ีจะพฒันานกัศึกษา        
 ๒   ค าอธิบายเก่ียวกบัวธีิการสอนท่ีจะใชใ้นรายวชิาเพ่ือพฒันาความรู้ หรือทกัษะในขอ้  ๑  
 ๓   วธีิการท่ีจะใชว้ดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวชิาน้ีเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่

ละดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
    ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

(๓) มีวนิยั ตรงต่อเวลา ซ่ือสตัยสุ์จริต และมีความรับผิดชอบเพ่ือสร้างสรรคส์งัคมใหน่้าอยู ่
   ๑.๒   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ 

- ช้ีแจงระบบคะแนนมาเรียนแต่ละวนั 
- ช้ีแจงการลา การขาดในแต่ละคร้ัง 
- ช้ีแจงคุณธรรม จริยธรรมในการอยูร่่วมกนั เช่น หลกัสาราณิยธรรม ๖ 

   ๑.๓  วธีิการประเมนิผล 
- การเขา้เรียน และตรงต่อเวลา ร้อยละ ๘๐ 
- ประเมินดว้ยการเช็คเวลาจากบญัชีเรียกช่ือ 
- สงัเกตจากการท างานร่วมกนัในหอ้งเรียน 

๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ทีจ่ะได้รับ  

(๑) มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ ทฤษฎี และเน้ือหา 
(๒) สามารถใช้ความรู้มาอภิปรายปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ได้อยา่งมีเหตผุล 

       ๒.๒ วธีิการสอน 
 - บรรยาย การคิดวเิคราะห์ ถาม-ตอบ 
- คน้ควา้เอกสารจากแหล่งขอ้มูล เช่น หอ้งสมุด และการใชค้อมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
- นกัศึกษาไปท าการคน้ควา้เพ่ิมเติมจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ 
- ทดสอบกลางภาค และทดสอบปลายภาค 
- การแบ่งกลุ่มอภิปรายในแต่ละหวัขอ้ 
- ยกตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเก่ียวกบัการศึกษาของไทย 
- การน าเอาความรู้ท่ีไดจ้ากการอภิปรายมาแกปั้ญหา 

 
๒.๓ วธีิการประเมนิผล 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- เอกสารท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูล 
- สงัเกตจากการคน้ควา้ขอ้มูล 
- ประเมินผลจากการท าขอ้สอบกลางภาค 
- ประเมินผลจากการท าขอ้สอบปลายภาค 
- ประเมินจากการเตรียมความพร้อมของแต่ละกลุ่ม 
- ประเมินจากเอกสารท่ีไดจ้ากการคน้ควา้และนาเสนอ 
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- ประเมินจากการสรุปเน้ือหา 
- ประเมินจากการน าสาระในการอภิปรายมาแกปั้ญหา 

๓.  ทกัษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

(๑) สามารถสืบคน้ขอ้มูล วเิคราะห์ ท าความเขา้ใจ และน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
       ๓.๒  วธีิการสอน 

- ใหน้กัศึกษาคน้ควา้มูลจากหนงัสือในหอ้งสมุด - ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ท 
- ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมโยงกบัรายวชิา 

       ๓.๓  วธีิการประเมนิผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 
- นกัศึกษาไปสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 
- ขอ้มูลท่ีนกัศึกษาไดจ้ากการสืบคน้ 
- สงัเกตจากการร่วมกนัในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

๔.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
       ๔.๑   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องการพฒันา  

(๒) การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การแกปั้ญหาภายในกลุ่ม และระหวา่งกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์

     ๔.๒   วธีิการสอน 
- ใหน้กัศึกษาจดัท าโครงงานเก่ียวกบัการสอนท่ีมีคุณภาพระดบัประถมศึกษา  
- ใหน้กัศึกษาน าเสนอโครงงานโดยการสาธิตในหอ้งเรียน 

       ๔.๓   วธีิการประเมนิ 
- การแบ่งงานของนกัศึกษา - การหาขอ้มูลของนกัศึกษาแต่ละฝ่าย 
- รูปแบบการนาเสนอโครงงาน 
- ความพร้อมในการนาเสนอโครงงาน 
- การประเมินจากการวพิากษ/์การน าเสนอผลงาน 

๕.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
        ๕.๑   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

(๑) มีความไวในการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทั้งท่ีเป็นตวัเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ภาษาพูดและภาษาเขียนอนัมีผลให้
สามารถเขา้ใจองคค์วามรู้ หรือประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

       ๕.๒  วธีิการสอน 
- ใหน้กัศึกษาน าเสนอขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์  
- ใหน้กัศึกษาน าเสนอการสืบคน้ขอ้มูลโดยการใชภ้าษาพดูและภาษาเขียน 

       ๕.๓  วธีิการประเมนิ  
- การใชค้อมพิวเตอร์ของนกัศึกษาแต่ละคน  
- การสืบคน้ขอ้มูลของนกัศึกษาแต่ละคน 
- การใชภ้าษาดา้นเทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งและถูกตอ้ง 
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- การใชภ้าษาเขียนศพัทท์างเทคโนโลยท่ีีถูกตอ้ง และเกิดความชดัเจน 
- สงัเกตจากการล าดบัขั้นตอนท่ีนาเสนอ โดยการแจกแจงเป็นตวัเลข 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน*  
(ช่ัวโมง)  

กจิกรรมการเรียนการสอน           
และส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 ช้ีแจง ท าความเขา้ใจ และตกลงในเง่ือนไขกติกาการเรียน
การสอน รวมทั้งมอบหมายงาน 

3 เนน้หลกัการ Less us, More 
them ใหเ้ป็น active 
learning โดยมอบหมายงาน
เพื่อศึกษาดว้ยตนเอง 
การศึกษาเป็นกลุ่ม และ
สืบคน้ขอ้มูลอา้งอิงเพ่ิมเติม
ในหวัขอ้ท่ีจะศึกษาหรือท่ี
ก าหนด การน าเสนอผล
การศึกษา การอภิปราย
แสดงความเห็น การ
วเิคราะห์สงัเคราะห์ การ
วพิากษว์จิารณ์ และการ
สรุปผลการอภิปรายร่วมกนั 
โดยใชเ้อกสารประกอบการ
สอน ต ารา เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และอ่ืนๆ 
 
 
 

 
 
 
 

ดร. 
จกัรกฤษณ์ 
โพดาพล 

 

2 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการสอน  3 
3 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการสอน 3 
4 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการสอน 3 

5  ชนิด และประเภทส่ือการสอน 3 

6 ชนิด และประเภทส่ือการสอน 3 

7 ส่ือธรรมชาติและส่ือภูมิปัญญาเพื่อการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ 

3 

8 สรุปบทเรียนและประเมนิผล 3 

9 ส่ือธรรมชาติและส่ือภูมิปัญญาเพื่อการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ 

3 

10 โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 3 

11 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษ 3 

12 โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีเป็นส่ือส าเร็จรูป 3 

13 โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีเป็นส่ือส าเร็จรูป 3 

14 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษ 

3 

15 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษ 

3 

16 สรุปบทเรียนและประเมนิผล 3 
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๒.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 ผลการเรียนรู้* วธีิการประเมนิ** 
สัปดาห์ทีป่ระเมนิ  
(สัดส่วนของการ

ประเมนิ) 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

ท าใหเ้กิดการปฏิบติัดา้นคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
มีค่านิยมเร่ืองคุณธรรมดีข้ึน เขา้ใจความรู้สึกของ
ผูอ่ื้น มีค่านิยมพ้ืนฐานท่ีดี และมีจรรยาบรรณของ
นกัศึกษาเพ่ิมข้ึน 

๑. การสงัเกตพฤติกรรม
เป็นรายบุคคล  
๒. การรู้จกับทบาท
หนา้ท่ีของตน  
๓. การเขา้ชั้นเรียน 

ทุกสปัดาห์ 
(๑๐) 

ด้านทกัษะทาง
ความรู้ 

เขา้ใจระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการสอน 
ส่ือการสอนภาษาองักฤษ ชนิด และประเภทต่าง ๆ 
ส่ือธรรมชาติและส่ือภูมิปัญญาเพื่อการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ ส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
รวมทั้งโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีเป็นผล
จากการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษ 
รวมทั้งโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีเป็นส่ือ
ส าเร็จรูป 

๑. การสงัเกตพฤติกรรม
เป็นรายบุคคล  
๒. การประเมิน
กระบวนท างาน 
 ๓. บทบาทในการ
น าเสนอผลงาน  
๔. การประเมินรายงาน 
๕. การเขา้ชั้นเรียน  
๖. การประเมินการ
วดัผลกลางภาค 

ทุกสปัดาห์ 
(๓๐) 

ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอนภาษาองักฤษและผลิตส่ือการสอนได ้

๑. การสงัเกตพฤติกรรม
เป็นกลุ่ม 
๒. การประเมินการ
คน้ควา้ขอ้มูล  
๓. การแปลความขอ้มูล
ใหเ้ขา้กบัรายวชิา  
๔. ประเมินการน าเสนอ
ผลงาน  
๕. การประเมินบทบาท
ในการท ากิจกรรม 

ทุกสปัดาห์ 
(๓๐) 

ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

๑. มีความเอาใจใส่ มีส่วนในการช่วยเอ้ือต่อการสร้าง
ความสมัพนัธ์ในกลุ่ม มีการช่วยวางระบบการทางาน
และช่วยแกปั้ญหาในกลุ่มระหวา่งการทากิจกรรม 
และนาเสนอกิจกรรมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

๑. การสงัเกตพฤติกรรม
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
๒. การน าเสนอ
กิจกรรม  
๓. การสรุปกิจกรรม  
๔. การเขา้ชั้นเรียน 

ทุกสปัดาห์ 
(๑๐) 

ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

๑. สามารถท าความเขา้ใจและล าดบัขั้นตอนของ
เน้ือหารายวชิา พร้อมทั้งฐานขอ้มูลได ้

๑. การสงัเกตพฤติกรรม
เป็นกลุ่ม  
๒. การประเมินการ
คน้ควา้ขอ้มูล  
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สารสนเทศ ๓. ประเมินการน าเสนอ
ผลงาน  
๔. การวพิากษเ์น้ือหา 

2-3-5 สอบปลายภาค สปัดาห์สุดทา้ย ๒๐ 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลกั 
จกัรกฤษณ์ โพดาพล (๒๕๕๘). เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการสอนภาษาอังกฤษ. เลย: มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง (เอกสารประกอบการสอน). 
๒. เอกสารและต าราประกอบการสอน 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ. (๒๕๔๘). การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ. สงขลา: โรงพิมพ ์กองผลิตต ารามหาวทิยาลยัทกัษิณ. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (๒๕๔๗). เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา หน่วยท่ี ๑ – ๘. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (๒๕๔๗). เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา หน่วยท่ี ๙ – ๑๕  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (๒๕๔๗). ส่ือการสอนระดบัปฐมวยั หน่วยท่ี ๑ – ๗. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (๒๕๔๗). ส่ือการสอนระดบัปฐมวยั หน่วยท่ี ๘ – ๑๕. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (๒๕๔๗). ส่ือการสอนระดบัประถมศึกษา หน่วยท่ี ๑ – ๗. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (๒๕๔๗). ส่ือการสอนระดบัประถมศึกษา หน่วยท่ี ๘ – ๑๕. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (๒๕๔๗). ส่ือการสอนระดบัมธัยมศึกษา หน่วยท่ี ๑ – ๗. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (๒๕๔๗). ส่ือการสอนระดบัมธัยมศึกษา หน่วยท่ี ๘ – ๑๕. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (๒๕๔๗). ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (๒๕๔๐). ภาษาองักฤษส าหรับครู. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

 
 

หมวดที ่๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
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๑. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัทาข้ึนโดยนกัศึกษาไดจ้ดักิจกรรมในการนาความคิดและความเห็นไดด้งัน้ี 
- การปรึกษาหารือระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
- การสะทอ้นความคิดเห็นของนกัศึกษาจากกจดบนัทึก 
- การสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบทดสอบและแบบประเมินของผูส้อน 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
ในการเก็บขอ้มูลเพ่ือประเมินการสอน มีกลยทุธ์ ดงัน้ี 
- การปรึกษาหารือระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
- วเิคราะห์ผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
- วเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
- วเิคราะห์แบบประเมินการสอน 

๓. การปรับปรุงการสอน 
น าผลจากการประเมินการสอนในขอ้ ๑ และ ๒ มาปรับปรุงในเร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
- วเิคราะห์ผลการประเมินจากขอ้ ๑ และ ๒ โดยผูส้อนเอง 
- วางแผนพฒันาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา 
- น าขอ้บกพร่อง และขอ้ควรปรับปรุงท่ีนกัศึกษาไดเ้ขียนสะทอ้นและจากการสังเกตของผูส้อนมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน 

๔. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้
จากการสอนนกัศึกษา การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
- ทบทวนการคน้ควา้ขอ้มูลของนกัศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคล 
- ทบทวนผลการสอบคะแนนกลางภาคและปลายภาค 
- ทวนสอบจากคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
- ทวนสอบจากฝ่ายวชิาการของวทิยาลยัศาสนศาสตร์ 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
จากการประเมินและทบทวนสอบจากผลการประเมินขอ้ ๑ และ ๒ แลว้นามาประชุมเชิงปฏิบติัการปรับปรุงหลกัสูตร
ตามกรอบระยะเวลา ดงัน้ี 
- การประชุมคณะกรรมการประจาหลกัสูตรร่วมกนัพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกนั 
- พฒันาการสอนรายวชิาท่ีมีคะแนนของผูส้อนอยูใ่นระดบัต ่า 
- พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้ความเหมาะสมกบัรายวชิา 

 
 


