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โดย 

 
ดร. จกัรกฤษณ์ โพดาพล 

 

 

 

 

 

 

 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  
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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา        มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั  
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา                วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  
                                                      คณะศึกษาศาสตร์   
                                                      หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา       ED ๑๐๐๑ ความรู้พื้นฐานส าหรับวชิาชีพครู  (Foundation of Teaching 
Profession) 

๒. จ านวนหน่วยกติ          ๓(๓-๐-๖) 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา    หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ   รายวชิาบงัคบั 

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา     ดร. จกัรกฤษณ์ โพดาพล  

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ ชั้นปีท่ี ๑ ภาคปกติ 

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

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

๘. สถานทีเ่รียน ห้อง ๓๒๓ อาคาร ๓ มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

๙. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด   วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
- เพื่อให้ผูศึ้กษาทราบถึงบทบาทและความส าคญัของวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครูและองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้ง   
- เพื่อให้ผูศึ้กษามีความรู้ความเขา้ใจเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูสมรรถนะ
พื้นฐานความเป็นครูและคุณลกัษณะของครูท่ีดี 
- เพื่อใหผู้ศึ้กษาเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและภาระงานของครู การพฒันาวชิาชีพและการเสริมสร้างทศันคติท่ี
ดีต่อวชิาชีพครู ครูกบัความเป็นผูน้ าทางวชิาการและแหล่งการเรียนรู้ 
- เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการและการบริหารจดัการชั้นเรียน วฒันธรรม
องค์การและภาวะผูน้ าทางการศึกษา วิธีคิดอย่างเป็นระบบ และการท างานเป็นทีม มนุษยสัมพนัธ์และ
การส่ือสารในองคก์ารกฎหมายการศึกษา และระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
          เพื่อปรับปรุงเน้ือหาและวธีิการเรียนการสอนใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ 
หลกัการจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการชั้นเรียน รวมถึงทกัษะ และเทคนิคการสอนต่างๆ ใหท้นัสมยั
ต่อเทคโนโลย ีและสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั นกัศึกษาจะสามารถประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั โดยการประเมินของผูส้อนมา 
 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวชิา  

                บทบาทและความส าคญัของวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครูและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง  เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูสมรรถนะพื้นฐานความเป็นครูและคุณลกัษณะของครูท่ีดี 
บทบาทหน้าท่ีและภาระงานของครู การพฒันาวิชาชีพและการเสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ครูกบั
ความเป็นผูน้ าทางวชิาการและแหล่งการเรียนรู้ ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการและการบริหารจดัการชั้น
เรียน วฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูน้ าทางการศึกษา วิธีคิดอยา่งเป็นระบบ และการท างานเป็นทีม มนุษย
สัมพนัธ์และการส่ือสารในองคก์ารกฎหมายการศึกษา และระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
                 Role and importance of teaching profession and professional organization;  fundamental 
proficiency of good teachers and good qualification; teacher’s roles and duty;  professional development 
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and development of desirable attitude for teaching profession;  academic leadership and sources of 
learning for teachers; theories and principles of school and classroom management,  organizational 
culture and educational leadership;  systematic thinking and team working; human relationship and 
communication in organization; educational lawsand regulations; and educational quality assurance. 
  

๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

45 ชัว่โมง - - 90 ชัว่โมง 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่จ  ากดัเวลา 

 
หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 (๑) คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับครู เช่น กลัยาณมิตร
ธรรม 7 

- การใชก้รณีศึกษา (Case)  
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role 
Playing)  
- การระดมสมอง (Brain storming)  
- กิจกรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม  
- การประเมินจากงาน  

 (๒) จรรยาบรรณวชิาชีพ ท่ี
ก าหนดโดยองคก์ารวชิาชีพ 
คือ คุรุสภา 

- การใชก้รณีศึกษา (Case)  
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role 
Playing)  
- การระดมสมอง (Brain storming)  
- กิจกรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม  
- การประเมินจากงาน 

 (๓) มีวนิยั ตรงต่อเวลา 
ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความ

- ช้ีแจงระบบคะแนนมาเรียนแต่ละวนั 
- ช้ีแจงการลา การขาดในแต่ละคร้ัง 

- การเขา้เรียน และตรงต่อเวลา 
ร้อยละ ๘๐ 
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รับผดิชอบเพื่อสร้างสรรค์
สังคมใหน่้าอยู ่

- ช้ีแจงคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่
ร่วมกนั เช่น หลกัสาราณิยธรรม ๖ 

- ประเมินดว้ยการเช็คเวลาจาก
บญัชีเรียกช่ือ 
- สังเกตจากการท างานร่วมกนัใน
หอ้งเรียน 

 
๒.  ความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 (1) ความรู้วชิาชีพครู 
บูรณาการความรู้วชิาชีพครู
ใหค้รอบคลุมเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพของคุรุ
สภา 
 

- การบรรยาย  
- การอภิปราย 
- การสอนโดยใชก้ารอุปนยั 
(Inductive) -- การใชก้รณีศึกษา  
- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(Problem-based instruction)  
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning)  
- การระดมสมอง (Brain storming)  

- การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน  
- การประเมินการวพิากษ/์การ
น าเสนอผลงาน  
- การประเมินจากกการสะทอ้น
ผลการท างานร่วมกนั  

 (๒) ความรู้เชิงบูรณาการ
ระหว่างวชิาชีพครูกบัวชิา
เฉพาะ 
บูรณาการระหวา่งวชิาชีพครู
กบัวชิาเฉพาะใหค้รอบคลุม
ดา้น หลกัการและทฤษฎี
ส าคญัทางพระพุทธศาสนา
จิตวทิยาครู การพฒันา
หลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ 
การจดัการชั้นเรียน 
นวตักรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวดั
ประเมินผลการศึกษา 

- การบรรยาย  
- การอภิปราย 
- การสอนโดยใชก้ารอุปนยั 
(Inductive)  
- การใชก้รณีศึกษา  
- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(Problem-based instruction)  
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning)  
- การระดมสมอง (Brain storming) 

- การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน  
- การประเมินการวพิากษ/์การ
น าเสนอผลงาน  
- การประเมินจากกการสะทอ้น
ผลการท างานร่วมกนั 
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๓.  ทกัษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 (๑) สามารถคิดคน้หา
ขอ้เท็จจริง ท าความเขา้ใจและ
ประเมินขอ้มูลสารสนเทศ 
และแนวคิดจากแหล่งขอ้มูล
ท่ีหลากหลายเพื่อน ามาใชใ้น
การปฏิบติังานสอน และงาน
ครูรวมทั้งการวนิิจฉยัผูเ้รียน
และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

- ใหน้กัศึกษาคน้ควา้มูลจากหนงัสือ
ในหอ้งสมุด  
- ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ท 
- ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้
เกิดความเช่ือมโยงกบัรายวชิา 

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 (๒) สามารถคิดแกปั้ญหาใน
การจดัการเรียนรู้ท่ีมีความ
สลบัซบัซอ้น เสนอทางออก
และน าไปสู่การแกไ้ขได้
อยา่งสร้างสรรค ์

- ใหน้กัศึกษาก าหนดและอธิบาย
ปัญหารอบ ๆ ตวั ดว้ยการคน้ควา้ 

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 

 (๓) มีความเป็นผูน้ าทาง
ปัญญาในการคิดพฒันาการ
จดัการเรียนรู้อยา่ง
สร้างสรรคแ์ละมีวสิัยทศัน์ 

- การท างานเป็นทีม  - การสังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 

 
๔.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 (๑) มีภาวะผูน้ า มีความคิด
ริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหา
ไดอ้ยา่งเหมาะสมบน
พื้นฐานของ ตนเองและของ
กลุ่ม 

- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning)  
- การระดมสมอง (Brain storming)  

- การสังเกตพฤติกรรม  



๖                                                                      มคอ. ๓     

 (๒) ตระหนกัในความ
แตกต่างหลากหลายทาง
สังคมและวฒันธรรม 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ไดดี้ 

- การท างานเป็นทีม - การสังเกตพฤติกรรม 

 (๓) มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูเ้รียน เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ี
มีความรับผดิชอบต่อ
ส่วนรวม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning)  
- การระดมสมอง (Brain storming) 3. 
การสะทอ้ความคิด (Reflective 
thinking) 4. การระดมสมอง (Brain 
storming) 5. กิจกรรม  

- การสังเกตพฤติกรรม  

 
๕.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 (๑) มีความไวในการ
วเิคราะห์และเขา้ใจขอ้มูล
สารสนเทศท่ีไดรั้บจาก
ผูเ้รียนอยา่งรวดเร็ว ทั้งท่ีเป็น
ตวัเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพดูหรือ
ภาษาเขียน 

- ขั้นตอนการคน้ขอ้มูล 
- การวเิคราะห์ขอ้มูล 
- การอภิปรายผล  

- การประเมินการวพิากษ/์การ
น าเสนอผลงาน  

 (๒) มีความสามารถในการ
ใชดุ้ลยพินจท่ีดีในการ
ประมวลผล แปลความหมาย 
และเลือกใชข้อ้มูล
สารสนเทศเก่ียวกบัวชิาท่ี
สอน และงานครูท่ี
รับผดิชอบโดยใช้

- การวเิคราะห์ขอ้มูล 
- การน าเสนอ  

- การประเมินการวพิากษ/์การ
น าเสนอผลงาน  
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เทคโนโลย ีสารสนเทศไดดี้ 

 (๓) มีความสามารถในการ
ใชค้อมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการส่ือสาร 
การแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง การจดัเก็บและ
ประมวลผลขอ้มูลและการ
น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ 

- การสืบคน้แหล่งขอ้มูล  - การประเมินการวพิากษ/์การ
น าเสนอผลงาน  

 
๖. ทกัษะการจัดการเรียนรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 (๑) มีความเช่ียวชาญในการ
จดัการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบท่ี
เป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบก่ึงทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal)    อยา่ง
สร้างสรรค ์

- การใชก้รณีศึกษา (Case)  
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role 
Playing)  
- การระดมสมอง (Brain storming)  
- กิจกรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม  
- การประเมินจากงาน  

 (๒) มีความเช่ียวชาญในการ
จดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน
ท่ีหลากหลาย ทั้งผูเ้รียนท่ีมี    
ความสามารถพิเศษ ผูเ้รียนท่ี
มีความสามารถปานกลาง 
และผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ                         
พิเศษอยา่งมีนวตักรรม 

- การใชก้รณีศึกษา (Case)  
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role 
Playing)  
- การระดมสมอง (Brain storming)  
- กิจกรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม  
- การประเมินจากงาน  

 (๓) มีความเช่ียวชาญในการ
จดัการเรียนรู้ในวชิาเอกท่ีจะ

- การใชก้รณีศึกษา (Case)  
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role 

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการ
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สอนอยา่งบูรณาการ Playing)  
- การระดมสมอง (Brain storming)  
- กิจกรรม 

ท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม  
- การประเมินจากงาน  

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.  แผนการสอน 

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ช่ัวโมง)  

กจิกรรมการเรียนการ
สอน และส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

๑ ช้ีแจง ท าความเขา้ใจ และตกลงในเง่ือนไขกติกาการ
เรียนการสอน รวมทั้งมอบหมายงาน 

๓ เนน้หลกัการ Less us, 
More them ใหเ้ป็น 
active learning โดยใช้
เอกสารประกอบการ
สอน ต ารา เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และอ่ืนๆ มี
กิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
- บรรยาย 
- มอบหมายงานเพื่อ
ศึกษาดว้ยตนเอง  
- การศึกษาเป็นกลุ่ม 
และสืบคน้ขอ้มูลอา้งอิง
เพิ่มเติม 
- การก าหนดหวัขอ้ท่ีจะ
ศึกษา 
- การน าเสนอผล
การศึกษา  
- การอภิปรายแสดง
ความเห็น การวเิคราะห์
สังเคราะห์ การ
วพิากษว์จิารณ์ และการ

 
 
 
 

ดร. 
จกัรกฤษณ์ 
โพดาพล 

 

๒ บทบาทและความส าคญัของวชิาชีพครูและ  และ 
และ และ  

๓ 

๓ องคก์รวชิาชีพครูและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ๓ 

๔ เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพครู ๓ 

๕ สมรรถนะพื้นฐานความเป็นครูและคุณลกัษณะของ
ครูท่ีดี 

๓ 

๖ บทบาทหนา้ท่ีและภาระงานของครู ๓ 

๗ การพฒันาวชิาชีพและการเสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อ
วชิาชีพครู 

๓ 

๘ ครูกบัความเป็นผูน้ าทางวชิาการ ๓ 

๙ การใชแ้หล่งการเรียนรู้ ๓ 

๑๐ ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ ๓ 

๑๑ การบริหารจดัการชั้นเรียน ๓ 

๑๒ วฒันธรรมองคก์าร ๓ 

๑๓ ภาวะผูน้ าทางการศึกษา วธีิคิดอยา่งเป็นระบบ ๓ 

๑๔ การท างานเป็นทีม มนุษยสัมพนัธ์และการส่ือสาร
ในองคก์าร 

๓ 

๑๕ กฎหมายการศึกษา และระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

๓ 
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๑๖ สรุปบทเรียนและประเมินผล ๓ สรุปผลการอภิปราย
ร่วมกนั  

 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ผลการเรียนรู้* วธีิการประเมิน** 
สัปดาห์ทีป่ระเมิน  
(สัดส่วนของการ

ประเมิน) 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 (๑) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น 
กลัยาณมิตรธรรม 7 
 (๒) มีวนิยั ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตยสุ์จริต และ
รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 (๓) มีวนิยั ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตยสุ์จริต และ
มีความรับผดิชอบเพื่อสร้างสรรคส์ังคมใหน่้า
อยู ่

๑. การสังเกต
พฤติกรรมเป็น
รายบุคคล  
๒. การรู้จกับทบาท
หนา้ท่ีของตน  
๓. การเขา้ชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห์ 
(๑๐) 

ด้านทกัษะทาง
ความรู้ 

 (๑) ความรู้วชิาชีพครู 
บูรณาการความรู้วชิาชีพครูใหค้รอบคลุม
เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพของคุรุสภา 
 (๒) ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวชิาชีพ
ครูกบัวชิาเฉพาะ 
บูรณาการระหวา่งวชิาชีพครูกบัวชิาเฉพาะให้
ครอบคลุมดา้น หลกัการและทฤษฎีส าคญัทาง
พระพุทธศาสนาจิตวทิยาครู การพฒันา
หลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ การจดัการชั้น
เรียน นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การวดัประเมินผลการศึกษา 

๑. การสังเกต
พฤติกรรมเป็น
รายบุคคล  
๒. การประเมิน
กระบวนท างาน 
 ๓. บทบาทในการ
น าเสนอผลงาน  
๔. การประเมิน
รายงาน  

ทุกสัปดาห์ 
(๒๐) 

ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

 (๑) สามารถคิดคน้หาขอ้เทจ็จริง ท าความ
เขา้ใจและประเมินขอ้มูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายเพื่อ
น ามาใชใ้นการปฏิบติังานสอน และงานครู
รวมทั้งการวินิจฉยัผูเ้รียนและการวจิยัเพื่อ
พฒันาผูเ้รียน 
 (๒) สามารถคิดแกปั้ญหาในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น เสนอทางออก
และน าไปสู่การแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

๑. การสังเกต
พฤติกรรมเป็นกลุ่ม 
๒. การประเมินการ
คน้ควา้ขอ้มูล  
๓. การแปลความ
ขอ้มูลใหเ้ขา้กบั
รายวชิา  
๔. ประเมินการ
น าเสนอผลงาน  

ทุกสัปดาห์ 
(๒๐) 
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 (๓) มีความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิด
พฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรคแ์ละมี
วสิัยทศัน์ 
 

๕. การประเมิน
บทบาทในการท า
กิจกรรม 

ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

 (๑) มีภาวะผูน้ า มีความคิดริเร่ิมในการ
วเิคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมบนพื้นฐาน
ของตนเองและของกลุ่ม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
 (๒) ตระหนกัในความแตกต่างหลากหลาย
ทางสังคมและวฒันธรรม สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
 (๓) มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน เป็นผูน้ า
และผูต้ามท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

๑. การสังเกต
พฤติกรรมเป็น
รายบุคคลและกลุ่ม 
๒. การน าเสนอ
กิจกรรม  
๓. การสรุปกิจกรรม  
๔. การเขา้ชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห์ 
(๑๐) 

ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 (๑) มีความไวในการวิเคราะห์และเขา้ใจ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บจากผูเ้รียนอยา่ง
รวดเร็ว ทั้งท่ีเป็นตวัเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพดูหรือภาษาเขียน 
 (๒) มีความสามารถในการใชดุ้ลยพินจท่ีดี
ในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัวชิาท่ีสอน 
และงานครูท่ีรับผิดชอบโดยใชเ้ทคโนโลย ี  
สารสนเทศไดดี้ 
 (๓) มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์
และสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง การจดัเก็บและประมวลผล
ขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ 
 

๑. การสังเกต
พฤติกรรมเป็นกลุ่ม  
๒. การประเมินการ
คน้ควา้ขอ้มูล  
๓. ประเมินการ
น าเสนอผลงาน  
๔. การวพิากษ์
เน้ือหา 

ทุกสัปดาห์ 
(๑๐) 

ทกัษะการจัดการ
เรียนรู้ 

 (๑) มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้
ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบท่ีเป็น
ทางการ     (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) อยา่งสร้างสรรค ์
 (๒) มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้
ส าหรับผูเ้รียนท่ีหลากหลาย ทั้งผูเ้รียนท่ีมี     

๑. การสังเกต
พฤติกรรมเป็นกลุ่ม  
๒. การประเมินการ
คน้ควา้ขอ้มูล  
๓. ประเมินการ
น าเสนอผลงาน  
๔. การวพิากษ์

ทุกสัปดาห์ 
(๑๐) 
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ความสามารถพิเศษ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ
ปานกลาง และผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ            
พิเศษอยา่งมีนวตักรรม 
 (๓) มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้
ในวชิาเอกท่ีจะสอนอยา่งบูรณาการ 

เน้ือหา 

 สอบปลายภาค สัปดาห์สุดทา้ย ๒๐ 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
จกัรกฤษณ์ โพดาพล (2556). ความรู้พืน้ฐานส าหรับวิชาชีพครู. เลย: หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชา

การสอนภาษาองักฤษ คณะศึกษาสาสตร์ มหามกุฎราชวทิยาลยั (เอกสารประกอบการสอน) 
๒. เอกสารและต าราประกอบการสอน 

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๒๘).  คุณธรรมและจิตส านึกของขา้ราชการครู. พิมพค์ร้ังท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุ
สภา. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๒). กฎหมายและระเบียบในการบริหารงานบุคคลส าหรับขา้ราชการครู. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภา. 

ไกรนุช ศิริพลู. (๒๕๓๑). ความเป็นครู. กรุงเทพมหานคร: นิยมวทิยา. 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ. (๒๕๔๘). การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ. สงขลา: โรงพิมพ ์กองผลิตต ารามหาวทิยาลยัทกัษิณ. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (๒๕๔๗). ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (๒๕๔๐). ภาษาองักฤษส าหรับครู. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สิริพชัร์ เจษฎาวโิรจน์. (๒๕๔๖). การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ: บริษทั บุค๊พอ้ยท ์จ ากดั. 
สุวทิย ์มูลค าและอรทยั มูลค า. (๒๕๔๔). ๒๐ วธีิการจดัการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมยั. 
อรทยั มูลค าและสุวทิย ์มูลค า. (๒๕๔๔). การบูรณาการหลกัสูตรและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั. กรุงเทพฯ: 

ดวงกมลสมยั. 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัท าข้ึนโดยนักศึกษาได้จดักิจกรรมในการนาความคิดและ
ความเห็นไดด้งัน้ี 
- การปรึกษาหารือระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
- การสะทอ้นความคิดเห็นของนกัศึกษาจากกจดบนัทึก 
- การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
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- แบบทดสอบและแบบประเมินของผูส้อน 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยทุธ์ ดงัน้ี 
- การปรึกษาหารือระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
- วเิคราะห์ผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
- วเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
- วเิคราะห์แบบประเมินการสอน 

๓. การปรับปรุงการสอน 
น าผลจากการประเมินการสอนในขอ้ ๑ และ ๒ มาปรับปรุงในเร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
- วเิคราะห์ผลการประเมินจากขอ้ ๑ และ ๒ โดยผูส้อนเอง 
- วางแผนพฒันาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา 
- น าข้อบกพร่อง และข้อควรปรับปรุงท่ีนักศึกษาได้เขียนสะท้อนและจากการสังเกตของผูส้อนมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

 
๔. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้
ในรายวชิา ไดจ้ากการสอนนกัศึกษา การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
- ทบทวนการคน้ควา้ขอ้มูลของนกัศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคล 
- ทบทวนผลการสอบคะแนนกลางภาคและปลายภาค 
- ทวนสอบจากคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
- ทวนสอบจากฝ่ายวชิาการของวทิยาลยัศาสนศาสตร์ 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
จากการประเมินและทบทวนสอบจากผลการประเมินขอ้ ๑ และ ๒ แล้วนามาประชุมเชิงปฏิบติัการ
ปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบระยะเวลา ดงัน้ี 
- การประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรร่วมกันพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และ
สอดคลอ้งกนั 
- พฒันาการสอนรายวชิาท่ีมีคะแนนของผูส้อนอยูใ่นระดบัต ่า 
- พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้ความเหมาะสมกบัรายวชิา 

 
 


