
 

รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์  

 
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

1.รหัสและช่ือรายวิชา 
 1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 
2.จ านวนหน่วยกิต 
 3(3-0-6) 
3.หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 ครุศาสตรบัณฑิต 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 

 ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

5.ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
 ภาคเรียนท่ี 1 / 2560 ช้ันปีท่ี 1 
 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ถ้ามี 
 - 
 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ถ้ามี 
 - 
 
8.สถานที่เรียน 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นครู คุณลักษณะของครู ให้ความส าคัญของวิชาชีพครู การ
พัฒนาวิชาชีพครู การสร้างทัศนคติและจิตวิญญาณท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
     1.2 อธิบายหลักการเกี่ยวกับความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าท่ี ภาระงานของครู พัฒนาการ
ของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถภาพความเป็นครู 
     1.3 ศึกษาข้อมูล สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและทฤษฏี  กฎหมายการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อการเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน หลักธรรมาภิบาล 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู 
     1.4 อภิปราย อธิบายและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างศักยภาพของครู การเป็นผู้น าทางวิชาการ 
การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู 
     1.5 เห็นความส าคัญเกี่ยวกับการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการ เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.6 น าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นครูโดยน าความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับความส าคัญของวิชาชีพครู จรรยาบรรณครู ลักษณะและความส าคัญของครู กฎหมายเกี่ยวกับ
ครูเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ควรมีการเปล่ียนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับ
การศึกษาไทยในปัจจุบัน 
 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 
1.ค าอธิบายรายวิชา 
     ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพ
ครูอย่างต่อเนื่อง  ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแนวคิดและกลวิธีการ
จัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและ
จริยธรรม ของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์
การสอนเพื่อให้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์  สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ได้ แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้
เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิ
ญาณความเป็นครู ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาท่ียั่งยืน  
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ   
  



2.จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์   45  ช่ัวโมง 
 จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์  -    ช่ัวโมง 
 จ านวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง   6 ช่ัวโมง 
 จ านวนช่ัวโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   - ช่ัวโมง 
3.จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหา 
หรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
 -ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี จิต
วิญญาณของความเป็นครู 
-มีวินัยต่อการเรียน ส่งมอบงานท่ี
มอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด 
-รับฟังการแสดงความคิดเห็นของ
เพื่อนในช้ันเรียน ท้ังในกลุ่มและ
นอกกลุ่ม 
-มีสัมมาคารวะให้ความเคารพแก่ผู้
อาวุโส 

 
-ใช้การสอนแบบส่ือสารสองทาง 
เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้ง
ค าถามหรือตอบค าถามหรือแสดง
ความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม จริยธรรม ในช้ันเรียนใน
โอกาสต่าง ๆ  
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างท่ี
ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและ
การประพฤติท่ีผิดจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
-อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้
ความส าคัญต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษา การเคารพและให้เกียรติ
แก่อาจารย์อาวุโส เป็นต้น 
-กิจกรรมกลุ่ม PLC และจัด
กิจกรรม  KM 

 
-ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาส
ท่ีภาควิชาฯ/คณะจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรม
และจริยธรรม การมีสัมมาคารวะ
ต่อผู้อาวุโสและอาจารย์ 
-การตรวจสอบการมีวินัยต่อการ
เรียน การตรงต่อเวลาในการเข้า
ช้ันเรียนและการส่งรายงาน 
-ประเมินการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่นๆใน
รายวิชา 
-นักศึกษาประเมินตนเอง 

2. ความรู้ 
-ความรู้เรื่อง วิชาชีพครู บทบาท 
หน้าท่ีของครู คุณลักษณะของครูที่
ดี การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

 
-ใช้การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการ
ส่ือสารสองทาง โดยเน้นให้

 
-การสอบย่อย สอบกลางภาค และ
สอบปลายภาค 
-ท ารายงานรายบุคคล 



ครู การสร้างเสริมศักยภาพและ
สมรรถภาพความเป็นครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
กฎหมายการศึกษา ปรัชญา 
แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแนวคิด
และกลวิธีการจัดการศึกษา กลวิธี
การจัดการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรมและจริยธรรม ของ
วิชาชีพครู 
-การพัฒนา/เปล่ียนแปลงของ
กฎหมาย มาตรฐานการศึกษา 

นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูล
เพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ (Co-Operative Learning)    
การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง 
การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การ
สอนแบบ e-Learning เป็นต้น 
กิจกรรมกลุ่ม PLC และจัด
กิจกรรม  KM 
-เพิ่มการสอนนอกห้องเรียน โดย
ศึกษาจากประสบการณ์จริงในเรื่อง
ท่ีต้องสร้างความเข้าใจ 

-การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
-ประเมินจากรายงานการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา 
-ประเมินจากการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
-ประเมินจากพฤติกรรมการท างาน
อื่นๆ 
- แฟ้มสะสมงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
-สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหาท้ังในและนอกช้ัน
เรียน 
-สามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและส่วนรวม 
-สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 -สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทัน
สถานการณ์และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
-สามารถน าความรู้ ไปเช่ือมโยงกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อท าความ
เข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 

 
-จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ี
ฝึกทักษะการคิด ท้ังในระดับบุคคล
และกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด อภิปราย 
กลุ่ม การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 
-ฝึกตอบปัญหาในช้ันเรียนและการ
แสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และ
ระดมสมองในการแก้ไขปัญหา 
จากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหา
ท่ีก าหนดไว้แล้ว โดยแบ่งนักศึกษา
เป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้อง
ก าหนดแนวทางไปสูการแก้ปัญหา
หรือเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีมีความ
น่าเช่ือถือและความเป็นไปได้ 
 -จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาส
ปฏิบัติงานจริง 

 
-ประเมินจากการตอบปัญหาและ
การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 
ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
-รายงานกลุ่ม 
-การสอบย่อย การสอบข้อเขียน
กลางภาคและปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
-มีความรับผิดชอบในการท างานท่ี
ได้รับมอบหมายท้ังรายบุคคลและ
งานกลุ่ม 
 -สามารถปรับตัวในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์ 
-วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็น
ในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

 
 
-จัดกิจกรรมเสริมในช้ันเรียนท่ี
นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษาอื่นและบุคคลภายนอก 
 -มอบหมายงานกลุ่มและมีการ
เปล่ียนกลุ่มท างานตามกิจกรรมท่ี
มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาท างาน
ได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะ
เพื่อนท่ีใกล้ชิด 

 
 
-ประเมินการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
-ประเมินความรับผิดชอบจาก
รายงานกลุ่มของนักศึกษา 
-ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกใน
กลุ่ม ท้ังด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและด้านความ
รับผิดชอบ 
-ให้นักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆ 



ในรายวิชา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-สามารถใช้ Power Point ในการ
น าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย 
-สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล 
-สามารถค้นคว้าหาข้อมูล/ติดตาม
การเปล่ียนแปลงทางอินเตอร์เน็ต 
-สามารถใช้ภาษาไทยในการ
น าเสนอด้วยการเขียนและการพูด
ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
-ใช้ Power Point ท่ีน่าสนใจ 
ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามท าความ
เข้าใจ ประกอบการสอนในช้ัน
เรียน 
-การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูล
จากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 
เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้
นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอและสืบค้นข้อมูล 
-การแนะน าเทคนิคการสืบค้น
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
-การมอบหมายงานท่ีต้องมีการ
สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-การมอบหมายงานท่ีต้องมีการ
น าเสนอท้ังในรูปเอกสารและด้วย
วาจาประกอบส่ือเทคโนโลยี 

 
 
 
-ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียน
จากเอกสารรายงาน 
-ประเมินทักษะการใช้ส่ือและการ
ใช้ภาษาพูดจากการน าเสนอ
รายงานหน้าช้ันเรียน 
-ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารเทศ 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี  
หัวข้อ/รายละเอียด จ านว

น 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 ความเป็นครูและคุณลักษณะ
ของครูที่ดี 

3 -บรรยายความเป็นมา 
ความหมาย และ
ความส าคัญของครู 
-คุณลักษณะของครูที่ดี 
-กิจกรรมกลุ่ม ยกตัวอย่าง
ครูดีในดวงใจ 
-น าเสนอ  

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพร
มงคล 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิ
กุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 



-ส่ือ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

อาจารย์ศศิกัญชณา บุญ
นาค 
 

2 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

3 -บรรยายปรัชญาการศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และ 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพร
มงคล 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิ
กุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญ
นาค 
 

 
 
สัปดาห์

ท่ี  
หัวข้อ/รายละเอียด จ านว

น 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

   ยกตัวอย่างผู้น าทางทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
-กิจกรรมกลุ่มฐานการ
เรียนรู้ 5 กลุ่ม  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 
-ส่ือ Power Point  

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพร
มงคล 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิ
กุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญ
นาค 
 

3 การปลูกฝังจิตวิญญาณความ
เป็นครู 

3 -บรรยายการปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครู 
-กิจกรรมกลุ่ม ยกตัวอย่าง
ครูที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้า
ฟ้ามหาจักรี 
-น าเสนอ  
-ส่ือ Power Point  
-ส่ือวิดีโอ Youtube 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพร
มงคล 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิ
กุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 



เกี่ยวกับโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
พิเศษ 
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

อาจารย์ศศิกัญชณา บุญ
นาค 
 

4 มาตรฐานวิชาชีพครู 3 -บรรยายเกี่ยวกับมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
-กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์
มาตรฐานวิชาชีพครู 
-น าเสนอ  
-ส่ือ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพร
มงคล 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิ
กุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญ
นาค 
 

5 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับครูและ
วิชาชีพครู 

3 -บรรยายกฎหมายครู 
-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง) 
-พรบ.สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
-ส่ือ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพร
มงคล 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิ
กุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญ
นาค 
 

6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับครูและ
วิชาชีพครู 

3 -พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. 2545  
-พรบ.ระเบียบบริหาร
ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546  
-พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546  
-ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ 
-ส่ือ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพร
มงคล 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิ
กุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญ
นาค 
 

7 การสร้างความก้าวหน้าและ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 

3 -บรรยายเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของครู การ

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพร
มงคล 



เล่ือนวิทยฐานะ 
-กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์การ
เล่ือนวิทยฐานะครู 

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิ
กุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญ
นาค 
 

 
สัปดาห์

ท่ี  
หัวข้อ/รายละเอียด จ านว

น 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

   -น าเสนอ 
-ส่ือ Power Point 
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพร
มงคล 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิ
กุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญ
นาค 
 

8 สอบกลางภาค  -อัตนัย 3 ข้อ 
-ปรนัย 70 ข้อ 

 

9 แนวคิด และกลวิธีการจัด
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

 -บรรยายเกี่ยวกับแนวคิด 
และกลวิธีการจัดการศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
-กิจกรรมดูวิดีโอ Youtube 
เกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนคุณธรรม ฯลฯ 
-สรุปบทเรียน  
-ส่ือ Power Point 
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพร
มงคล 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิ
กุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญ
นาค 
 

10 หลักธรรมาภิบาล และความ  -บรรยายเกี่ยวกับหลักธรร- ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพร



ซื่อสัตย์สุจริต มาภิบาล และความซื่อสัตย์
สุจริต 
-กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่างขององค์กรท่ีได้รับ
รางวัลหลักธรรมาภิบาลและ
ความซื่อสัตย์สุจริต 
-น าเสนอ  
-ส่ือ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

มงคล 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิ
กุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญ
นาค 
 

11 คุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู 

 -บรรยายเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี มีจิตส านึก
สาธารณะ และเสียสละให้
สังคม 
-กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่างของคุณธรรม
จริยธรรมของคร ู
-น าเสนอ  
-ส่ือ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพร
มงคล 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิ
กุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญ
นาค 
 

12 จรรยาบรรณของวิชาชีพครูท่ีครุ
สภาก าหนด 

3 -บรรยายเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
-กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์
จรรยาบรรณ 
-น าเสนอ  
-ส่ือ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพร
มงคล 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิ
กุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญ
นาค 
 

 
 
 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านว

น 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 



13 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์
การสอน ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ 

 -บรรยายเกี่ยวกับกลยุทธ์
เบ้ืองต้นการสอน 
-กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์
วิธีการสอน และสร้าง
นวัตกรรมการสอน 
-น าเสนอ  
-ส่ือ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รัก
พรมงคล 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล 
พฤฑฒิกุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตี
มูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา 
บุญนาค 
 

14 การสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียน 

 -บรรยายทฤษฎี
ความสัมพันธ์ในองค์กร 
-กิจกรรมกลุ่มแสดงบทบาท
สมมุติ  
-สรุปบทเรียน  
-ส่ือ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รัก
พรมงคล 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล 
พฤฑฒิกุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตี
มูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา 
บุญนาค 
 

15 ความเคล่ือนไหวทางการศึกษา
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

 -บรรยายเกี่ยวกับการ
เคล่ือนไหวทางการศึกษา 
-กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ข่าว
สถานการณ์ แนวโน้ม
ทางการศึกษาในปัจจุบัน 
-น าเสนอ  
-ส่ือ Power Point  
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รัก
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16 การจัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู 

 -บรรยายเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
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-น าเสนอ PLC เกี่ยวกับ
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ผศ.ดร.พฤฑฒิพล 
พฤฑฒิกุล 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตี
มูล 
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
ช้ันเรียน บทบาทสมมุติ 

 30% 

4 ต้ังใจเรียน ตรงต่อเวลา   10% 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.เอกสารและต าราหลัก 
อุดม นิลแสง. (2554). การศึกษาและความเป็นครูไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 1. พระนครศรีอยุธยา : เดสก์ทอป เอ็กซ
 เพรส พริ้นต้ิง. 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ. (2547). พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ  
 ศึกษา พ.ศ.2546. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
ส านักมาตรฐานวิชาชีพ 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 านักพิมพ์พัฒนาศึกษา. 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. (2543). ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
          แห่งชาติ. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช. 
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 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ดังนี้ 
            -ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา 
            -การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
          หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาของนักศึกษา 
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชาจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมท้ัง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชาดังนี้ 
           -การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 
           -มีการแต่งต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อเขียน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
 



5.การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
          จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาจะมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
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    ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 

อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 

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

         (                                                     ) 


