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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะศึกษศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
ED 1001 ความรู้พื้นฐานส าหรับวชิาชีพครู (Foundation of Teaching Profession) 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 (3-0-6) 3 หน่วยกิต โดยอาจารย์ผู้สอนบรรยาย 3 ช่ัวโมง ไม่มีปฏบิัติ  นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองไมน่้อยกว่า 6 ช่ัวโมง

ต่อสัปดาห ์

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู รายวิชาบังคับเรียน  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
- ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ชัน้ปทีี ่4   สาขาวิชา การสอนภาษาองักฤษ (ภาคปกติ) 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 - ไม่ม ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   
 - ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน    
อาคารเรยีน 2 ห้อง 331 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
      24 สิงหาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เพื่อให้ผู้ศึกษาทราบถึงบทบาทและความส าคัญของวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครูและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
2) เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูสมรรถนะพื้นฐานความเป็นครู

และคุณลักษณะของครูที่ดี 
3) เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่และภาระงานของครู การพัฒนาวิชาชีพและการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

ครู ครูกับความเป็นผู้น าทางวิชาการและแหล่งการเรียนรู้ 
4) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการและการบริหารจัดการช้ันเรียน วัฒนธรรมองค์การและภาวะ

ผู้น าทางการศึกษา วิธีคิดอย่างเป็นระบบ และการท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การกฎหมาย
การศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
            เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับการทบทวนผลการประเมินโดยนักศึกษา ซึ่งได้เสนอแนะไว้ในมคอ.5 
ในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา และแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง จากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรที่ได้เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงไว้ในมคอ. 7 ของปีท่ีผ่านมา น าประเด็นข้อเสนอแนะจากทั้งสองแหล่งมาเป็นแนวทางในการจัดท า มคอ.3 ให้ได้
เนื้อหาท่ีทันสมัย ทันต่อเหตุการณ ์ง่ายต่อความเข้าใจ โดยการศึกษาใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning)  นักศึกษาจะ
ได้มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ในการท างานจริง จากสถานการณจ์ริง 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
                 บทบาทและความส าคัญของวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครูและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูสมรรถนะพื้นฐานความเป็นครูและคุณลักษณะของครูที่ดี บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู การพัฒนา
วิชาชีพและการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ครูกับความเป็นผู้น าทางวิชาการและแหล่งการเรียนรู้ ทฤษฎีและห ลักการ
บริหารจัดการและการบริหารจัดการชั้นเรยีน วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้น าทางการศึกษา วิธีคิดอย่างเป็นระบบ และการท างาน
เป็นทีม มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การกฎหมายการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
                 Role and importance of teaching profession and professional organization;  fundamental 
proficiency of good teachers and good qualification; teacher’s roles and duty;  professional development 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. 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา  

ไม่ม ี การศึกษาด้วยตนเอง 90ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา  
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

   1)  อาจารย์ ประกาศใหค้ าปรึกษาใน http://www.facebook.com/chakgrit podapol ของอาจารย์  
   2)  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ วันละ 1 ช่ัวโมงในวันศุกร์ 
เวลา 11.30น.- 12.30 น. (เฉพาะรายที่ต้องการ) ติดประกาศตารางให้ค าปรึกษาไว้ท่ีบอรด์หน้าห้องอาจารยผ์ู้สอนและบอรด์
ประชาสมัพันธ์ของมหาวิทยาลัย อาจมีการบันทึกการให้ค าปรึกษาและประเมินความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษาหลังสิ้นภาค
การศึกษาด้วยตามที่เห็นสมควร 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1. คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู 
เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 

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

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินจากงาน  

 2. จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ก าหนด
โดยองค์การวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

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

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินจากงาน 

 3. มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
สุจรติ และมีความรับผดิชอบเพื่อ
สร้างสรรคส์ังคมให้น่าอยู ่

- ช้ีแจงระบบคะแนนมาเรียนแต่
ละวัน 
- ช้ีแจงการลา การขาดในแตล่ะ
ครั้ง 
- ช้ีแจงคุณธรรม จรยิธรรมในการ
อยู่ร่วมกัน เช่น หลักสาราณิย
ธรรม ๖ 

- การเข้าเรียน และตรงต่อเวลา 
ร้อยละ ๘๐ 
- ประเมินด้วยการเช็คเวลาจาก
บัญชีเรียกช่ือ 
- สังเกตจากการท างานร่วมกันใน
ห้องเรียน 

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1. ความรู้วิชาชีพครู 
บูรณาการความรู้วิชาชีพครูให้
ครอบคลมุเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา 
 

- การบรรยาย  
- การอภิปราย 
- การสอนโดยใช้การอุปนยั 
(Inductive) -- การใช้กรณีศึกษา  
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based instruction)  
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  
- การระดมสมอง (Brain 
storming)  

- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน  
- การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  
- การประเมินจากกการสะท้อนผล
การท างานร่วมกัน  

http://www.facebook.com/chakgrit
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 2. ความรู้เชิงบูรณาการระหว่าง
วิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ 
บูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับ
วิชาเฉพาะให้ครอบคลมุด้าน 
หลักการและทฤษฎสี าคัญทาง
พระพุทธศาสนาจติวิทยาครู การ
พัฒนาหลักสตูร การจดัการเรียนรู ้
การจัดการชั้นเรียน นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัด
ประเมินผลการศึกษา 

- การบรรยาย  
- การอภิปราย 
- การสอนโดยใช้การอุปนยั 
(Inductive)  
- การใช้กรณีศึกษา  
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based instruction)  
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  
- การระดมสมอง (Brain 
storming) 

- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน  
- การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  
- การประเมินจากกการสะท้อนผล
การท างานร่วมกัน 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อน ามาใช้
ในการปฏิบัติงานสอน และงานครู
รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

- ให้นักศึกษาค้นคว้ามูลจาก
หนังสือในห้องสมุด  
- ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ท 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมลู
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับ
รายวิชา 

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 2. สามารถคดิแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน 
เสนอทางออกและน าไปสู่การแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค ์

- ให้นักศึกษาก าหนดและอธิบาย
ปัญหารอบ ๆ ตัว ด้วยการค้นคว้า 

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 

 3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการเรยีนรู้
อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน ์

- การท างานเป็นทีม  - การสังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1. มีภาวะผู้น า มีความคดิริเริ่มในการ
วิเคราะหป์ัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของ ตนเองและของกลุ่ม 

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

- การสังเกตพฤติกรรม  

 2. ตระหนักในความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดด้ ี

- การท างานเป็นทีม - การสังเกตพฤติกรรม 

 3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เปน็
ผู้น าและผูต้ามที่มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  
- การระดมสมอง (Brain 
storming) 3. การสะท้อ
ความคิด (Reflective 

- การสังเกตพฤติกรรม  
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thinking) 4. การระดมสมอง 
(Brain storming) 5. 
กิจกรรม  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1. มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีไดร้ับจากผู้เรยีน
อย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ
หรือคณติศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษา
เขียน 

- ขั้นตอนการค้นข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 
- การอภิปรายผล  

- การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 2. มีความสามารถในการใช้ดลุยพนิจท่ีดี
ในการประมวลผล แปลความหมาย 
และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดย
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศได้ด ี

- การวิเคราะห์ข้อมูล 
- การน าเสนอ  

- การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง การจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ 

- การสืบค้นแหล่งข้อมูล  - การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1. มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้
ที่มีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ 
(Non-formal) และรูปแบบไม่เปน็
ทางการ (Informal)    อย่างสร้างสรรค ์

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

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินจากงาน  

 2. มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผู้เรียนท่ี
มี    ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการ                         
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

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

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินจากงาน  

 3. มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้
ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 

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

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินจากงาน  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
 

1.แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 
 

1. ช้ีแจง ท าความเข้าใจ และตก
ลงในเงื่อนไขกติกาการเรียนการ
สอน รวมทั้งมอบหมายงาน 
  
   

3 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
-แนะน าบทเรียน/แผนการสอน/แนะน าวิธีการ
เรียนการสอน/ท าข้อตกลงเกี่ยวกบัการเรยีนการ
สอน/การประเมิน 

-แนะน า Website ต่างๆ และช่องทางการสื่อสาร 
การส่งงานของอาจารย์ประจ าวิชา เช่น 
Facebook เป็นต้น  

 - มอบหมายงานค้นควา้เพลงเกี่ยวกับคร ู

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

2 
 

ความส าคัญของวิชาชีพครู 3 - บรรยายด้วย power point  
- ร้องเพลงเกี่ยวกับครูพร้อมบอกความหมายเพลง 

ดร.จักรกฤษณ์ โพ
ดาพล 

3 องค์กรวิชาชีพครูและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

 

3 - บรรยายด้วย power point 
- แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับองค์กร
วิชาชีพครูและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

ดร.จักรกฤษณ์ โพ
ดาพล 

4 
 

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3 - บรรยายด้วย power point 
-อภิปรายปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ดร.จักรกฤษณ์ โพ
ดาพล 

5 
 

สมรรถนะพื้นฐานความเปน็ครู
และคุณลักษณะของครูที่ดี การ
พัฒนาวิชาชีพและการ
เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพครู 

3 - บรรยายด้วย power point 
- แบ่งกลุ่มสืบค้นครูดีในดวงใจ 
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

6 บทบาทหน้าท่ีและภาระงาน
ของครู 

3 -บรรยายด้วย power point  
- และน าเสนอ 
- อภิปราย 
-สรุปผล 
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

7 ครูกับความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ  

3 -บรรยายด้วย power point 
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

8 การใช้แหล่งการเรียนรู้ 3 -บรรยายด้วย power point 
- นักศึกษาส ารวจแหล่งข้อมูลบรเิวณมหาวิทยาลัย 
เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู ้

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

9 
 

การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 -บรรยายด้วย power point 
-นักศึกษาสาธิตการสอน 10 นาที 
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

10 
 

ทฤษฎีและหลักการบริหาร
จัดการ 

3 -บรรยายด้วย power point  
-ให้นักศึกษาสมมุตติัวเองเป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

11 วัฒนธรรมองค์การ 3 -บรรยายด้วย power point  
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

12 การท างานเป็นทีม มนุษย
สัมพันธ์และการสื่อสารใน
องค์การ 

3 - บรรยาย ด้วย power point 
-เล่นเกมส์การสร้างวัฒนธรรมองคก์ร 
-อภิปราย 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

13 
 

ภาวะผู้น าทางการศึกษา วิธีคิด
อย่างเป็นระบบ 

3 -บรรยายด้วย power point  
- แบ่งกลุ่มค้นคว้ารูปแบบการคิด 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

14 กฎหมายการศึกษา 3 บรรยายด้วย power point  
- แบ่งกลุ่มท ารายงาน 
- น าเสนอในช้ันเรียน 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

15 ระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

3 บรรยายด้วย power point  
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

16 -สรุปผลการเรียนรู้ 
 

3 -น าเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาทางวิชาการ 
 
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 1. คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น 

กัลยาณมิตรธรรม 7 
1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน  
3. การเข้าช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์

10 % 
 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจรติ 

และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน  
3. การเข้าช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์

 3. มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจรติ 
และมีความรับผิดชอบเพื่อ
สร้างสรรคส์ังคมให้น่าอยู ่

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน  
3. การเข้าช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 



 
9 มคอ. 3 ED 1001 รายวิชา ความรู้พ้ืนฐานส าหรับวิชาชีพครู 

 1. ความรู้วิชาชีพครู 
บูรณาการความรู้ วิ ชา ชีพครู ให้
ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา 
 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การประเมินกระบวนท างาน 
 3. บทบาทในการน าเสนอผลงาน  
4. การประเมินรายงาน 

สัปดาห์ 2-16 

20 % 

 2. ความรู้เชิงบูรณาการระหว่าง
วิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ 
บูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชา
เฉพาะให้ครอบคลุมดา้น หลักการ
และทฤษฎีส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาจติวิทยาครู การ
พัฒนาหลักสตูร การจดัการเรียนรู ้
การจัดการชั้นเรียน นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัด
ประเมินผลการศึกษา 
 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การประเมินกระบวนท างาน 
3. บทบาทในการน าเสนอผลงาน  
4. การประเมินรายงาน 

สัปดาห์ 2-16 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. สามารถคดิค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจและประเมินข้อมลู
สารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอน และ
งานครูรวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียนและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม 
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. การแปลความข้อมูลให้ เข้ากับ
รายวิชา  
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 

สัปดาห์ 2-16 

20 % 
 

 2. สามารถคดิแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน 
เสนอทางออกและน าไปสู่การแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค ์

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม 
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. การแปลความข้อมูลให้เข้ากับ
รายวิชา  
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
5. การประเมินบทบาทในการท า
กิจกรรม 

สัปดาห์ 2-16 

 3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการ
คิดพัฒนาการจดัการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน ์

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม 
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. การแปลความข้อมูลให้เข้ากับ
รายวิชา  
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
5. การประเมินบทบาทในการท า
กิจกรรม 

สัปดาห์ 2-16 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 



 
10 มคอ. 3 ED 1001 รายวิชา ความรู้พ้ืนฐานส าหรับวิชาชีพครู 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1.มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
บนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
และกลุ่ม  
2. การน าเสนอกิจกรรม  
3. การสรุปกิจกรรม  
4. การเข้าช้ันเรียน 

สัปดาห์ 2-16 

10 % 

 2.ตระหนักในความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดด้ ี

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
และกลุ่ม  
2. การน าเสนอกิจกรรม  
3. การสรุปกิจกรรม  
4. การเข้าช้ันเรียน 

สัปดาห์ 2-16 

 3.ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็น
ผู้น าและผูต้ามที่มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
และกลุ่ม  
2. การน าเสนอกิจกรรม  
3. การสรุปกิจกรรม  
4. การเข้าช้ันเรียน 

สัปดาห์ 2-16 

5. ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. มีความไวในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจาก
ผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
หรือภาษาเขียน 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 

20 % 

 2. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
ดุลยพินจที่ดี ในการประมวลผล 
แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และ
งานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศได้ดี 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 

 3.  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผล
ข้ อมู ลและการน า เ สนอข้ อมู ล
สารสนเทศ 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ



 
11 มคอ. 3 ED 1001 รายวิชา ความรู้พ้ืนฐานส าหรับวิชาชีพครู 

ประเมิน 

 1. มีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่ เป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) 
แ ล ะ รู ป แ บ บ ไ ม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร 
(Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 

20 % 

 2. มีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย 
ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง 
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 

 3. มีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ ในวิชาเอกที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
จักรกฤษณ์ โพดาพล (2556). ความรู้พื้นฐานส าหรับวิชาชีพครู. เลย: หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาสาสตร์ มหามกุฎราชวิทยาลัย (เอกสารประกอบการสอน) 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
แหล่งสืบค้นข้อมลูส านักพิมพ์และวารสารต่างประเทศ  (แสดงไว้ในเว็บไซด์ของสาขาวิชา) 
แหล่งสืบค้นข้อมลูส านักพิมพ์และวารสารในประเทศ  (แสดงไว้ในเวบ็ไซด์ของสาขาวิชา) 
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
    http://www.mbuslc.ac.th/บทความวิชาการ 

3. เว็บไซต์ที่ส าคัญ 
    http://tdc.thailis.or.th/  
     
 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
 

http://www.dhammathai.org/buddhism/buddhismhistory.php


 
12 มคอ. 3 ED 1001 รายวิชา ความรู้พ้ืนฐานส าหรับวิชาชีพครู 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์และนกัศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยอาจารย์และนักศึกษา ได้จัดกจิกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาไดด้ังนี ้

1) การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผู้เรียน 
2) อาจารยผ์ู้สอนได้สร้างเพจบน Facebook เพื่อให้นักศึกษาเสนอแนะ 
3) นักศึกษากรอกแบบสอบถามทีผู่้สอนหรือคณะกรรมการหลักสตูรสรา้งขึ้น 
4) นักศึกษาเขียนบันทึกสั้นๆ สะท้อนการจัดการเรยีนการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

1) ผลจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2) ผลการตรวจรายงาน 
3) ผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  
    น าผลการประเมินในข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอนดังนี ้

1) น าผลประเมินที่ไดม้าวางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
2) น าข้อบกพร่อง ข้อควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและจากการสังเกตของผู้สอนมาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
3) ท าวิจัยในช้ันเรียน กรณีนักศึกษาสอบตกมากผิดปกต ิ

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา    
1) การประมวลความรู้ขั้นตอนการวิจยัโดยอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิระดบับณัฑิตศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา     
1) การประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน 
2) ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกปี  

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้จัดท า 
                         (ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล) 

                                      วันท่ี 15 มิถุนายน 2559 
 


