
รายละเอยีดของรายวชิา 

ชือ่สถาบนัอุดมศกึษา   มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
 
วทิยาเขต / คณะ / ภาควชิา   วทิยาเขตศรลีา้นชา้ง  คณะศกึษาศาสตร ์
 

หมวดที ่1 ขอ้มูลท ัว่ไป 

1. รหสัและชือ่รายวชิา 
    ED 1021  คณุธรรมและจรยิธรรมส าหรบัครู 
                      Morality and Ethics For Teacher 
2. จ านวนหน่วยกติ 
   3 (3-0-6) 
 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
     หลกัสูตร ศกึษาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 
 

4 อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผู์ส้อน 
   รองศาสตราจารย ์บุญชว่ย  ศิรเิกษ 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปีทีเ่รยีน 
   ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559  ช ัน้ปีที ่2 รหสั 58 
 

6. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น (Pre –requisite) (ถา้ม)ี 
   ไม่ม ี
 

7. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม ี) 
   ไม่ม ี

8. สถานทีเ่รยีน 
   วทิยาเขตศรลีา้นชา้ง อาคาร 3 ช ัน้ 2 หอ้ง 322 

9. วนัทีจ่ดัท าหรอืปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร ัง้ล่าสุด 
   วนัที ่12 มกราคม  2560 

 

มคอ.3  วิชา ED 1021 



หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1) เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัคณุธรรมและ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพีคร ู
2) เพือ่ใหผู้เ้รยีนตระหนักความส าคญัและสภาพปัจจบุนัปัญหาทีเ่กีย่วกบัคณุธรรม

จรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีครู 
3) เพือ่ใหผู้เ้รยีนศกึษากรณีตวัอยา่งบุคคลทีม่คีณุธรรมจรยิธรรมและยดึมั่นใน

จรรยาบรรณวชิาชพีคร ูเพือ่ยดึถอืเป็นแบบอยา่ง 
4) เพือ่ปลกูฝังความมคีณุธรรมและจรยิธรรม และ ความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้

ในตวัผูเ้รยีน 
5) เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและตระหนักในระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ประกอบวชิาชพีทางการศกึษา 
2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวชิา 
     เพือ่ใหเ้นือ้หาสาระของรายวชิาและกระบวนการจดัการเรยีนการสอนมคีวาม
ทนัสมยั  ทนัตอ่สถานการณแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงเรว็  สอดคลอ้ง
กบัสภาพของการบรหิารจดัการทางการศกึษา ทีม่กีารพฒันาและเปลีย่นแปลง
ไปตามกระแสสงัคมและโลกาภวิตัน ์ ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูแ้ละ
ประสบการณท์ีท่นัสมยั และสามารถประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณไ์ด ้
อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ด   

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธบิายรายวชิา 
 คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม  บุคลกิภาพ  และการพฒันาตนของครู  ปัญหาที่มี

ผลกระทบตอ่คณุธรรมและจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพีคร ู กรณีศกึษาความคดิและวถิี
ชวีติของบุคคลตวัอย่างที่มีประวตัโิดดเด่นในเชงิคุณธรรมและจรยิธรรม  การพฒันาและ
การส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมส าหรบัครูและการน าหลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนา
มาเป็นหลกัปฏบิตัใินการประกอบวชิาชพี การเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูแ้ละการเป็นผูน้ า
ทางวชิาการ  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา  

Morality, ethics, value, personality, and self development of 
teachers; problems affecting morality and ethics of the teaching 
profession; case studies on thought and way of life of exemplary persons 
portraying high morality and ethics; development and enhancement of 
morality and ethics for teachers; application of Buddhism Dhamma as 
the principles of good practices in the teaching profession; teacher as 
learning person and academic leader; laws and regulations on education. 
    



2. จ านวนช ัว่โมงทีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา 
          บรรยาย สอนเสรมิ การฝึกปฏบิตั/ิงาน 

ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

        การศกึษาดว้ย
ตนเอง 
 

45 
 (3 ช ัว่โมง x 16 
สปัดาห)์ 
 

 
- 

 90 
(6 ช ัว่โมง x 16 สปัดาห)์ 

3. จ านวนช ัว่โมงตอ่สปัดาหท์ีอ่าจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าทาง
วชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบุคคล 
   3 ช ัว่โมง โดยระบุวนั เวลา ไวใ้นประมวลการสอน และแจง้ใหนิ้สติทราบใน
ช ัว่โมงแรกของการสอน 
 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 
1. คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
   1. สามารถจดัการปัญหาดา้นจรยิธรรม และความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ทีไ่ดร้บักบั
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี 
   2. มทีศันคตทิีด่ตี่ออาชพีคร ูและแสดงออกซึง่คุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน 
   3. มคีวามรบัผดิชอบในหน้าที ่เป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม และมสีว่นรว่มในกจิกรรมเพือ่การ
พฒันา 
   4. มวีนิยั มคีวามตรงต่อเวลา ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของมหหาวทิยาลยัและ
สงัคม 
2. วิธีการสอน 

1. สอดแทรกประสบการณ์ เหตุการณ์และสถานการณ์จรงิ ระหวา่งการเรยีนการสอน 
2. ศกึษาบุคคลตวัอยา่งดา้นคุณธรรมจรยิธรรม อภปิรายกรณีศกึษารว่มกนัในชัน้เรยีน 
3. ใหน้กัศกึษาแสดงแสดงบทบาทสมมุต ิ
4. ใหน้กัศกึษาศกึษาคน้กวา่ท ารายงานกลุม่ 
5. ใหน้กัศกึษาร่วมอภปิรายสภาพ ปัญหา และแนวทางพฒันาคณุธรรมจรธิรรมของผู้

ประกอบวชิาชพีคร ู
  



3. วธิกีารประเมนิผล 
1. ประเมนิจากการอภปิรายและการว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 
2. ประเมนิจากการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชัน้เรยีนของนกัศกึษา 
3. ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการสง่งานและประสทิธผิลของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
4. ประเมนิความรูค้วามเขา้ใจและความคดิเชงิวเิคราะหส์งัเคราะหด์า้นคณุธรรม จรยิธรรม

จากการเสนอผลงานและการตอบแบบทดสอบ 

2. ความรู ้

1. ความรู้ท่ีต้องได้รบั 
1. นกัศกึมคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ ทฤษฎ ีและตลอดจนตระหนกัในความส าคญัของ

คุณธรรมและจรยิธรรมในวชิาชพีครู 
2. นกัศกึษาสามารถประยกุตใ์ชค้วามรูภ้าคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั และ

การประกอบวชิาชพีคร ู
 

2. วิธีการสอน 
1. บรรยายและใหท้ าแบบฝึกหดั 
2. เชญิผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาชพีมาบรรยายพเิศษ 
4. ใหศ้กึคน้ควา้รายงานเป็นกลุม่และรายงานเดีย่ว 
5, ใหศ้กึษากรณีครหูรอืบุคคลตวัอยา่งดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม และน าเสนอต่อชัน้

เรยีน 
3. วิธีการประเมินผล 

1. ประเมนิจากประสทิธผิลของการคน้ควา้และรายงาน 
2. ประเมนิจากการน าเสนอผลการศกึษากรณีควัอยา่ง 
3. ประเมนิจากค าตอบขอ้สอบทัง้ปรนยัและอตันยั 
 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 
1. ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
   1. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูเ้ชงิทฤษฎแีละปฏบิตัไิปสูก่ารอธบิายสภาพและปัญหาดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีครู 



   2. สามารถประมวลและศกึษาขอ้มลูเพือ่วเิคราะหส์าเหตุของปัญหา และสามารถหา 
      แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาคุณธรรมและจรยิธรรมส าหรบัครูได ้
2. วิธีการสอน 

1. บรรยายและอภปิรายกรณีศกึษารว่มกนัในชัน้เรยีน 
2. ใหร้ายงานผลการคน้ควา้ในประเดน็ทีก่ าหนดใหเ้ป็นรายกลุม่ 
 

 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 
1. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

1. สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามหน้าทีแ่ละบทบาทของตนใน
กลุม่งานไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทัง้มสีว่นรว่มในการชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มชัน้เรยีนและแกไ้ข
ปัญหากลุม่ 

2. สามารถพฒันาทกัษะมนุษยสมัพนัธ ์บุคลกิภาพและจรยิธรรมใหเ้หมาะสมกบัการเป็น
ครแูละตรงตามมาตรฐานสากล 
2. วิธีการสอน 

1. สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการเรยีนการสอน 
2. อภปิรายกรณีศกึษารว่มกนัในชัน้เรยีน 
4. ใหท้ างานกลุม่โดยสมัภาษณ์ครตูวัอยา่งทางคุณธรรมและจรยิธรรม 

3. วิธีการประเมินผล 
1. ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชัน้เรยีน 
2. ประเมนิจากการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชัน้เรยีนของนกัศกึษา 
3. ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการสง่งานและประสทิธผิลของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
4. ประเมนิจากค าตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะหด์า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล และ

ความรบัผดิชอบ 
 
 
5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

1. นกัศกึษาสามารถสามารถใชภ้าษาในการฟัง พดู อา่น เขยีนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการ



เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีครู 
2. นกัศกึษาสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตดิต่อสื่อสารและน าเสนอผลงานได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

2. วธิกีารสอน 
1. บรรยายและอภปิรายกรณีศกึษารว่มกนัในชัน้เรยีน 
2. ใหศ้กึษาคน้ควา้และรวบรวมและน าเสนอผลงาน 

3. วธิกีารประเมนิผล 
1. ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชัน้เรยีน 
2. ประเมนิจากประสทิธผิลของการแสดงเสนอผลงาน 
3. ประเมนิจากค าตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะห ์

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์/
ชัว่โมง 

วนัเดือนปี  หวัขอ้เร่ือง กิจกรรมและส่ือการสอน 

1 19/01/60 -แนะน าการเรียนการสอน ความเป็นครู  วชิาชีพครู 
และครูมืออาชีพา 

อาจารยป์ระจ าวชิา บรรยาย และ 
น าอภิปราย 

2 26/01/60 คุณลกัษณะของครูดีและ บทบาทหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของครู 

อาจารยป์ระจ าวชิา บรรยาย และ 
น าอภิปราย 

3 02/02/60 บุคลิกภาพและการพฒันาตนของครูมืออาชีพ และ
ครูไทยในศตวรรษท่ี 21 

อาจารยป์ระจ าวชิา บรรยาย และ 
น าอภิปราย 

4 09/02/60 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัและค่านิยมของสังคมไทย กลุ่มท่ี 1 น าเสนอผลการศึกษา
คน้ควา้ และน าอภิปราย 

5 16/02/60 ค่านิยมของสังคมค่านิยมยคุใหม่และค่านิยมท่ีครู
ควรยดึถือ 

กลุ่มท่ี 2 น าเสนอผลการศึกษา
คน้ควา้ และน าอภิปราย 

6 23/02/60 คุณธรรมและจริยธรรมของครูท่ีครูควรยดึและ
ประพฤติปฏิบติั 

กลุ่มท่ี 3 น าเสนอผลการศึกษา
คน้ควา้ และน าอภิปราย 



7 02/03/60 จริยศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาบรรณของวชิาชีพ
ครู 

กลุ่มท่ี 4 น าเสนอผลการศึกษา
คน้ควา้ และน าอภิปราย 

8 09/03/60 ทดสอบระหวา่งเรียนและเฉลยขอ้สอบ  

9 16/03/60 หลกัธรรมและการใชห้ลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที่
ครตู่อนกัเรยีนโดยตรง 

กลุ่มท่ี 1 น าเสนอผลการศึกษา
คน้ควา้ และน าอภิปราย 

10 23/03/60 หลกัธรรมและการใชห้ลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นครแูละ
เกีย่วกบับทบาทหน้าทีค่รโูดยทัว่ไป 

กลุ่มท่ี 2 น าเสนอผลการศึกษา
คน้ควา้ และน าอภิปราย 

11 30/03/60 ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม และการพฒันาและ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
วชิาชีพครู  

กลุ่มท่ี 3 น าเสนอผลการศึกษา
คน้ควา้ และน าอภิปราย 

12 20/04/60 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าทาง
วชิาการของผูป้ระกอบวชิาชีพครู 

กลุ่มท่ี 4 น าเสนอผลการศึกษา
คน้ควา้ และน าอภิปราย 

13 27/04/60 กรณีศึกษา บุคคลตวัอยา่งท่ีมีประวติัโดดเด่นทาง
คุณธรรม (4 ท่าน) 

กลุ่มท่ี 1, 2, 3, และ4 น าเสนอผล
การศึกษา และน าอภิปราย (กลุ่ม
ละ 1 ท่าน) 

14 04/05/60 กฎหมายการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
วชิาชีพครู 
1) กฎหมายการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2) กฎหมายการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการ
ประกอบวชิาชีพครู 

 
 
กลุ่มท่ี 1 น าเสนอผลการศึกษา 
และน าอภิปราย 
กลุ่มท่ี 2 น าเสนอผลการศึกษา 
และน าอภิปราย 

155 11/05/60 กฎหมายการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
วชิาชีพครู 
3) กฎหมายการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณ
วชิาชีพครู 
4)กฎหมายการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
และการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
 
กลุ่มท่ี 3 น าเสนอผลการศึกษา 
และน าอภิปราย 
กลุ่มท่ี 4 น าเสนอผลการศึกษา 
และน าอภิปราย 
 

 25/05/60 สอบปลายภาค  



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
 

สปัดาหท่ี์ 
ประเมิน  

สดัส่วนของการประเมิน 

3.2 การมสีว่นรว่มในการ
อภปิรายในชัน้เรยีน ทุก
สปัดาห ์ 

ทุกสปัดาห ์ 10% 

5.1, 5.2 การคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1, 11 10% 
4.1, 4.2 การคน้ควา้ท ารายงานกลุม่

และการน าเสนอต่อชัน้เรยีน 
13 20% 

1.3, 1.4 การรายงานผลการศกึษา
กรณีตวัอยา่งครทูีม่คีุณธรรม
จรยิธรรม 

7,14,15 20% 

2.1, 2.2 การสอบ 9,17 60% 
 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

กระทรวงศึกษาธิการ.“คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องสังคมไทย”  เอกสาร
ประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพฒันาจริยศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2542. 

                              .  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที ่2 ) 
พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ :  องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546. 

เจริญ  ไวรวจักุล.  ความเป็นครู.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพส่์งเสริมวชิาการ, 2531. 
ประภาศรี  สีหอ าไพ.  พืน้ฐานทางการศึกษาศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543. 
ผกา  สัตยธรรม. คุณธรรมของครู.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544.  
ยนต ์ ชุ่มจิต.  การศึกษาและความเป็นครูไทย. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2544. 
แรมสมร  อยูส่ถาพร.  คุณธรรมของครู.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2537.   



วจิิตร  อาวกลุ.  พฒันาบุคลกิภาพ : หลกัการและเทคนิค. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮา้ส์,  
2545. 

ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา.  กฎหมายเกีย่วกบัการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา.เล่ม๑. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549. 

สุมน  อมรววิฒัน.์  การสร้างเสริมจริยธรรมในสถานศึกษา จริยธรรมกบัการศึกษา. ธีรพร  
อุวรรณโณ บรรณาธิการ,  โครงการต าราและเอกสารทางวชิาการ, กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2530. 

 

หมวดที ่7 การประเมนิและการปรบัปรุงการด าเนินการของ
รายวชิา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. ในวนัแรกของการเรยีนการสอน อาจารยผ์ูส้อนอธบิายใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึการ

ปรบัปรุงรายวชิาน้ีจากการ 
เรยีนการสอนในภาคการศกึษาทีผ่า่นมา และประโยชน์จากขอ้คดิเหน็ของนักศกึษาต่อ

การพฒันารายวชิา 
เพือ่สง่เสรมิใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็ต่อการพฒันารายวชิาในชว่งปลายของภาค

การศกึษา 
2. ใหน้กัศกึษาประเมนิพฒันาการของตนเองโดยเปรยีบเทยีบ ความรู ้ทกัษะในการ

ประมวล/คดิวเิคราะหก์่อน 
และหลงัการเรยีนรายวชิาน้ี 
3. สง่เสรมิใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอน และการพฒันารายวชิา

ผา่นระบบการประเมนิ on line ของมหาวทิยาลยั 
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

อาจารยผ์ูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง ดผูลการเรยีนของนกัศกึษา และท ารายงาน
สรุปพฒันาการของนิสติ 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขหรอืการเปลีย่นแปลง/ปรบัปรุงรายวชิา 
3. การปรบัปรงุการสอน 

1. การประมวลความคดิเหน็ของนกัศกึษา การประเมนิการสอนของตนเองและสรุป



ปัญหา อุปสรรค แนวทาง 
แกไ้ขเมื่อสิน้สุดการสอน เพือ่เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการปรบัปรุงรายวชิาในภาคการศกึษา

ต่อไป 
2. การวจิยัในชัน้เรยีน เพือ่พฒันารปูแบบ วธิกีารเรยีนการสอน และวธิกีารฝึกปฏบิตัิ

นอกสถานที ่
3. ปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุน่ต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
1. ใหอ้าจารยแ์สดงตวัอยา่งการประเมนิผลในรายวชิาเพือ่การทวนสอบ 
2. (อาจ) ใหก้รรมการทวนสอบ สุม่ตรวจสอบการใหค้ะแนนในรายวชิาหรอืรายงานของ

ผูเ้รยีน 
3. เปรยีบเทยีบการใหค้ะแนนขอ้สอบแต่ละขอ้ในรายวชิา ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
4. (อาจ) จดัท าขอ้สอบมาตรฐานส าหรบัรายวชิา (หรอืกบัสถาบนัในเครอืขา่ย) 
5. ส ารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ชบ้ณัฑติ เพือ่ปรบัมาตรฐาน

ขอ้สอบ 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

1. น าขอ้คดิเหน็ของนกัศกึษาจากขอ้ 1 มาประมวล เพือ่จดักลุม่เน้ือหาความรูท้ีต่อ้ง
ปรบัปรุง วธิกีารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และรปูแบบของการศกึษาการปฏบิตังิานนอก
สถานที ่ผลจากการประมวลจะน าไปปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนในรุน่ต่อไป 

2. น าผลการประเมนิการสอนของตนเองจากขอ้ 2 มาจดักลุม่เทยีบเคยีงกบัขอ้คดิเหน็
ของนินกัศกึษา เพือ่พฒันาเน้ือหาสาระใหท้นัสมยั ปรบัวธิกีารเรยีนการสอน และวธิกีาร
ประเมนิผลใหต้รงกบัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 
 

 

 


