
 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์  

 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

 1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 

2.จ านวนหน่วยกิต 

 3(3-0-6) 

3.หลักสูตรและประเภทรายวิชา 

 ครุศาสตรบัณฑิต 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 

อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 

อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 

อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

5.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคเรียนท่ี 2 / 2560 ชั้นปีท่ี 1 

6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ถ้ามี 

 - 

7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ถ้ามี 

 - 

8.สถานที่เรียน 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 

 

 

เอกสาร มคอ. 3 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นครู คุณลักษณะของครู ให้ความส าคัญของวิชาชีพครู การพัฒนา
วิชาชพีครู การสร้างทัศนคติและจิตวิญญาณท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
     1.2 อธิบายหลักการเกี่ยวกับความส าคัญของวิชาชพีครู บทบาท หน้าท่ี ภาระงานของครู พัฒนาการของ
วิชาชพีครู คุณลักษณะของครูท่ีดี การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็น
ครู 
     1.3 ศึกษาข้อมูล สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและทฤษฏี  กฎหมายการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม กลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อการเสรมิสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต 

คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู 
     1.4 อภิปราย อธิบายและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างศักยภาพของครู การเป็นผู้น าทางวชิาการ การ
จัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพคร ู
     1.5 เห็นความส าคัญเกี่ยวกับการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าทางวชิาการ เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชพีครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.6 น าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั 

2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ข้ันพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นครูโดยน าความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับความส าคัญของวิชาชีพครู จรรยาบรรณครู ลักษณะและความส าคัญของครู กฎหมายเกี่ยวกับครูเพื่อเป็น

พื้นฐานการเรียนในวิชาอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับการศึกษาไทยใน

ปัจจุบัน 

 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวชิา 

1.ค าอธิบายรายวิชา 
     ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชพีครูการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชพีครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  

ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรมแนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา เพือ่

เสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม ของวิชาชพีครู 

จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้เรียนวิเคราะห์ 

สังเคราะห์  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างครูกับผู้เรียนท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญาณความเป็นครู ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา

สถานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาท่ียั่งยืน  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะและ

เสียสละให้สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชพี    



2.จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

 จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห ์   45  ชั่วโมง 

 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์  -    ชั่วโมง 

 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง   6 ชั่วโมง 

 จ านวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวชิา   - ชั่วโมง 

3.จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และเน้ือหา 
หรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอนที่จะใช้พฒันาการเรียนรู ้ วิธีการวัดและประเมินผล 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
 -ตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพดา้น
ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี จิตวิญญาณ
ของความเป็นครู 
-มีวินยัต่อการเรียน ส่งมอบงานท่ี
มอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด 
-รับฟังการแสดงความคิดเห็นของ
เพ่ือนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มและนอก
กลุ่ม 
-มีสัมมาคารวะให้ความเคารพแก่ผู ้
อาวุโส 

 
-ใชก้ารสอนแบบส่ือสารสองทาง เปิด
โอกาสให้นกัศึกษามีการตั้งค าถามหรือ
ตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม จริยธรรม ในชั้น
เรียนในโอกาสต่าง ๆ  
-ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา ตวัอยา่งท่ีขาด
ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและการ
ประพฤติท่ีผดิจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
-อาจารยป์ฏิบติัตนเป็นตวัอยา่ง ให้
ความส าคญัต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การมีวินยัเร่ืองเวลา การเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของนกัศึกษา การเคารพ
และให้เกียรติแก่อาจารยอ์าวุโส เป็น
ตน้ 
-กิจกรรมกลุ่ม PLC และจดักิจกรรม  
KM 

 
-ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ในชั้นเรียนและในโอกาสท่ีภาควิชาฯ/
คณะจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม การมี
สัมมาคารวะต่อผูอ้าวุโสและอาจารย ์
-การตรวจสอบการมีวินยัต่อการเรียน 
การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียนและ
การส่งรายงาน 
-ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น โดยนกัศึกษาอ่ืนๆในรายวิชา 
-นกัศึกษาประเมินตนเอง 

2. ความรู้ 
-ความรู้เร่ือง วิชาชีพครู บทบาท หนา้ท่ี
ของครู คุณลกัษณะของครูท่ีดี การ
สร้างทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู การ
สร้างเสริมศกัยภาพและสมรรถภาพ

 
-ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ไดแ้ก่ การสอนบรรยายร่วมกบัการ
ส่ือสารสองทาง โดยเนน้ให้นกัศึกษา
หาทางคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ิมเติม การ

 
-การสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบ
ปลายภาค 
-ท ารายงานรายบุคคล 
-การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 



ความเป็นครู จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครู กฎหมายการศึกษา ปรัชญา แนวคิด
ทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรมแนวคิดและกลวิธีการ
จดัการศึกษา กลวิธีการจดัการศึกษา 
หลกัธรรมาภิบาล คุณธรรมและ
จริยธรรม ของวิชาชีพครู 
-การพฒันา/เปล่ียนแปลงของกฎหมาย 
มาตรฐานการศึกษา 

สอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (Co-
Operative Learning)    การสอนแบบ
ศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทาง
อินเตอร์เน็ต การสอนแบบ e-Learning 
เป็นตน้ กิจกรรมกลุ่ม PLC และจดั
กิจกรรม  KM 
-เพ่ิมการสอนนอกห้องเรียน โดยศึกษา
จากประสบการณ์จริงในเร่ืองท่ีตอ้ง
สร้างความเขา้ใจ 

-ประเมินจากรายงานการศึกษาคน้ควา้
ของนกัศึกษา 
-ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
-ประเมินจากพฤติกรรมการท างาน
อ่ืนๆ 
- แฟ้มสะสมงาน 

3. ทกัษะทางปัญญา 
-สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหาทั้งในและนอกชั้น
เรียน 
-สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ส่วนรวม 
-สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 -สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทนั
สถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์
-สามารถน าความรู้ ไปเช่ือมโยงกบัภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือท าความเขา้ใจและ
สร้างสรรคส์ังคม 

 
-จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึก
ทกัษะการคิด ทั้งในระดบับุคคลและ
กลุ่ม เช่น สะทอ้นคิด อภิปราย กลุ่ม 
การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 
-ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการ
แสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดม
สมองในการแกไ้ขปัญหา จาก
กรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาท่ี
ก าหนดไวแ้ลว้ โดยแบ่งนกัศึกษาเป็น
กลุ่ม ภายในกลุ่มจะตอ้งก าหนด
แนวทางไปสูการแกปั้ญหาหรือเสนอ
แนวทางปฏิบติัท่ีมีความน่าเช่ือถือและ
ความเป็นไปได ้
 -จดักิจกรรมให้นกัศึกษามีโอกาส
ปฏิบติังานจริง 

 
-ประเมินจากการตอบปัญหาและการ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้ง
รายบุคคลและกลุ่ม 
-รายงานกลุ่ม 
-การสอบยอ่ย การสอบขอ้เขียนกลาง
ภาคและปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
-มีความรับผิดชอบในการท างานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 
 -สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์ 
-วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

 
 
-จัดกิจกรรมเสริมในช้ันเรียนที่นักศึกษา
มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอื่นและ
บุคคลภายนอก 
 -มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยน
กลุ่มท างานตามกิจกรรมที่มอบหมาย 
เพ่ือให้นักศึกษาท างานได้กับผู้อื่น โดย
ไม่ยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนที่ใกล้ชิด 

 
 
-ประเมินการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
-ประเมินความรับผิดชอบจากรายงาน
กลุ่มของนักศึกษา 
-ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ท้ัง
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และด้านความรับผิดชอบ 
-ให้นักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆ ใน
รายวิชา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 



5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-สามารถใช้ Power Point ในการ
น าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
-สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล 
-สามารถค้นคว้าหาข้อมูล/ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางอินเตอร์เน็ต 
-สามารถใช้ภาษาไทยในการน าเสนอ
ด้วยการเขียนและการพูดได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 
 
-ใช้ Power Point ที่น่าสนใจ ชัดเจน 
ง่ายต่อการติดตามท าความเข้าใจ 
ประกอบการสอนในช้ันเรียน 
-การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจาก
การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็น
ตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็น
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้น
ข้อมูล 
-การแนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
และแหล่งข้อมูล 
-การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การมอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอ
ทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบ
สื่อเทคโนโลยี 

 
 
 
-ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจาก
เอกสารรายงาน 
-ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้
ภาษาพูดจากการน าเสนอรายงานหน้า
ช้ันเรียน 
-ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารเทศ 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการสอน 

สัปดาห์ที่  หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 ความเป็นครูและคุณลักษณะของครูที่ดี 3 -บรรยายความเป็นมา ความหมาย 
และความส าคัญของครู 
-คุณลักษณะของครูที่ดี 
-กิจกรรมกลุ่ม ยกตัวอย่างครูดีใน
ดวงใจ 
-น าเสนอ  
-สื่อ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

2 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

3 -บรรยายปรัชญาการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ 

ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 

 

 



สัปดาห์ที่  หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

   ยกตัวอย่างผู้น าทางทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
กับการศึกษา 
-กิจกรรมกลุ่มฐานการเรียนรู้ 5 กลุ่ม  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 
-สื่อ Power Point  

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

3 การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู 3 -บรรยายการปลูกฝังจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
-กิจกรรมกลุ่ม ยกตัวอย่างครูที่ได้รับ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
-น าเสนอ  
-สื่อ Power Point  
-สื่อวิดีโอ Youtube เก่ียวกับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่พิเศษ 
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

4 มาตรฐานวิชาชีพครู 3 -บรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู 
-กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์มาตรฐาน
วิชาชีพครู 
-น าเสนอ  
-สื่อ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

5 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู 3 -บรรยายกฎหมายครู 
-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(ฉบับปรับปรุง) 
-พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 
-สื่อ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

6 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู 3 -พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
2545  
-พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
-พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
-ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ 
-สื่อ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

7 การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพ
ครูอย่างต่อเน่ือง 

3 -บรรยายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ
ครู การเลื่อนวิทยฐานะ 
-กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์การเลื่อนวิทย
ฐานะครู 

ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 

 



สัปดาห์ที่  หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

   -น าเสนอ 
-สื่อ Power Point 
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

8 สอบกลางภาค  -อัตนัย 3 ข้อ 
-ปรนัย 70 ข้อ 

 

9 แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 -บรรยายเกี่ยวกับแนวคิด และกลวิธี
การจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
-กิจกรรมดูวิดีโอ Youtube เก่ียวกับ
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนคุณธรรม ฯลฯ 
-สรุปบทเรียน  
-สื่อ Power Point 
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

10 หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต  -บรรยายเกี่ยวกับหลักธรร-มาภิบาล 
และความซื่อสัตย์สุจริต 
-กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
ขององค์กรที่ได้รับรางวัลหลักธรรมาภิ
บาลและความซื่อสัตย์สุจริต 
-น าเสนอ  
-สื่อ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

11 คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู  -บรรยายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
จิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้
สังคม 
-กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
ของคุณธรรมจริยธรรมของครู 
-น าเสนอ  
-สื่อ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

12 จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่ครุสภา
ก าหนด 

3 -บรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 
-กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์จรรยาบรรณ 
-น าเสนอ  
-สื่อ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

 

 

 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

13 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกลยุทธ์การสอน 
ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ 

 -บรรยายเกี่ยวกับกลยุทธ์เบื้องต้นการ
สอน 
-กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์วิธีการสอน 
และสร้างนวัตกรรมการสอน 
-น าเสนอ  
-สื่อ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

14 การสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้เรียน 

 -บรรยายทฤษฎีความสัมพันธ์ใน
องค์กร 
-กิจกรรมกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ  
-สรุปบทเรียน  
-สื่อ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

15 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

 -บรรยายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทาง
การศึกษา 
-กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ข่าว
สถานการณ์ แนวโน้มทางการศึกษาใน
ปัจจุบัน 
-น าเสนอ  
-สื่อ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

16 การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู  -บรรยายเกี่ยวกับการจัดการความรู้
เก่ียวกับวิชาชีพครู 
-น าเสนอ PLC เก่ียวกับความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษา 
-สื่อ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcome) 

วิธีการประเมิน ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

20% 
20% 

2 งานรายบุคคล  20% 
3 การท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 

อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน บทบาทสมมุติ 

 30% 

4 ต้ังใจเรียน ตรงต่อเวลา   10% 



 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารและต าราหลัก 

อุดม นิลแสง. (2554). การศึกษาและความเป็นครูไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 1. พระนครศรีอยุธยา : เดสก์ทอป  
            เอ็กซเพรส พริ้นต้ิง. 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ. (2547). พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ   
            ศึกษา พ.ศ.2546. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 

ส านักมาตรฐานวชิาชพี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :  
            เอกสารอัดส าเนา. 

ด ารง ประเสริฐกุล. (2542). ความเป็นครู. พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. 
ธีรศักดิ อัครบวร. (2542). ความเป็นครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ก. พลพิมพ์. 
พิชัย ไชยสงคราม. (2542). ความเป็นครู. อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. 
วิรัช จงอยู่สุข. (2542). ความเป็นครู. นครสวรรค์ : ส านักงานเลขานุการคณะครุศาสตร์ สถาบัน 

            ราชภัฏนครสวรรค์. 
วิไล ตังจิตสมคิด. (2544). การศึกษาและความเป็นครูไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
สมเชาว์ เกษประทุม. (2544). ครูยุคปฏิรูป. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพพ์ัฒนาศึกษา. 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. (2543). ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

            แห่งชาติ. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานชิ. 
ส านักงาน ก.ค., กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). สู่เส้นทางวิชาชีพครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ส าลี รักสุทธิ. (2543). ทางก้าวสู่ครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์พัฒนาศึกษา. บทความเรื่อง บุคคล 

แห่งการเรียนรู้ : www.nidtep.go.th/km/data/da.doc  
 

2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 - ไม่มี - 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- ไม่มี – 

 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
          ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก

ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีได้รับ และเสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 



2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ดังนี้ 

            -ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา 
            -การทวนสอบผลประเมนิผลการเรียนรู้ 

3.การปรับปรุงการสอน 
          หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 

4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาของนักศึกษา 
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชาจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมท้ังพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้ 
           -การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 
           -มีการแต่งต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อเขียน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5.การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
          จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชาจะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
          ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ้ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 

 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 

อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 

อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 

อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

 ลงชื่อ .......................................................................... วันท่ีรายงาน ......................................... 

         (                                                     ) 


