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รายละเอียดของรายวชิา  ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 

คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   
     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   
     คณะครุศาสตร์ 
1.รหัสและชื่อรายวิชา 
     1012101U ความเปน็ครแูละปรัชญาการศึกษา (Philosophy and self Actualization for Teachers ) 
2.จ านวนหน่วยกิต 
     3 (3-0-6) 

3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ครุศาสตรบัณฑิต 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     ดร.ประจบ   ขวัญมั่น  ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒกิุล  ผศ.ดรภูมิพัฒน์  รักพรมงคล   
5.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     2/2560   ชั้นปีท่ี 1 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     -ไม่ม-ี 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisites) (ถ้ามี) 
     -ไม่ม-ี 
8.สถานที่เรียน 
     คณะครุศาสตร์ 

9.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      2559 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
    1.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นครู คุณลกัษณะของครู ให้ความส าคญัของวิชาชีพครู การพฒันาวิชาชีพ
ครู การสร้างทศันคติและจิตวิญญาณท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
    1.2 อธิบายหลกัการเก่ียวกบัความส าคญัของวิชาชีพครู บทบาท หนา้ท่ี ภาระงานของครู พฒันาการของวิชาชีพครู 
คุณลกัษณะของครูท่ีดี การสร้างทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู 
    1.3 ศึกษาขอ้มูล สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัปรัชญา แนวคิดและทฤษฏี  กฎหมายการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม กลวิธีการจดัการศึกษา เพ่ือการเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หลกัธรรมาภิบาล ความซ่ือสตัยสุ์จริต 
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คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู 
    1.4 อภิปราย อธิบายและน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างศกัยภาพของครู การเป็นผูน้ าทางวิชาการ การจดัการ
ความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู  การสร้างความกา้วหนา้และพฒันาวิชาชีพครู 
    1.5 เห็นความส าคญัเก่ียวกบัการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าทางวิชาการ เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.6 น าความรู้ท่ีไดรั้บมาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั 
 

2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
    เพ่ือให้นกัศึกษามีความรู้ขั้นพ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นครูโดยน าความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัความส าคญัของวิชาชีพครู จรรยาบรรณครู ลกัษณะและความส าคญัของครู กฎหมายเก่ีวกบัครูเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานการเรียนในวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีควรมีการเปล่ียนแปลงตวัอยา่งอา้งอิงให้สอดคลอ้งกบัการศึกษาไทย
ในปัจจุบนั 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1.ค าอธิบายรายวชิา 
    ความเป็นครู คุณลกัษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลกูฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครู
และวิชาชีพครู การจดัการความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู การสร้างความกา้วหนา้และพฒันาวิชาชีพครูอยา่งต่อเน่ือง  
ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมแนวคิดและกลวิธีการจดัการศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หลกัธรรมาภิบาล และความซ่ือสตัยสุ์จริต คุณธรรมและจริยธรรม ของวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด ความรอบรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมแนวคิดและกลวิธีการจดัการศึกษา เพ่ือให้เรียนวิเคราะห์ สงัเคราะห์  สร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ ๆ ได ้แสวงหาเลือกใชข้อ้มูลข่าวสารความรู้เพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รียน
ท่ีส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน มีจิตวิญาณความเป็นครู ประยกุตใ์ชเ้พ่ือการพฒันาสถานศึกษาวิเคราะห์
เก่ียวกบัการศึกษาเพ่ือพฒันาท่ีย ัง่ยืน  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตส านึกสาธาระและเสียสละให้สงัคม ปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ    
2.จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ชัว่โมง ไม่มี ไม่มี 6 ชัว่โมง 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    1 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
 

 

หมวดที่ 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1.คุณธรรม จริยธรรม 
 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 
-ตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพดา้นความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี จิตวิญญาณของความเป็นครู 
-มีวินยัต่อการเรียน ส่งมอบงานท่ีมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด 
-รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพ่ือนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม 
-มีสมัมาคารวะให้ความเคารพแก่ผูอ้าวุโส 

1.2 วธีิการสอน 
-ใชก้ารสอนแบบส่ือสารสองทาง เปิดโอกาสให้นกัศึกษามีการตั้งค าถามหรือตอบค าถามหรือแสดงความ

คิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสต่าง ๆ  
-ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา ตวัอยา่งท่ีขาดความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและการประพฤติท่ีผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
-อาจารยป์ฏิบติัตนเป็นตวัอยา่ง ให้ความส าคญัต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินยัเร่ืองเวลา การเปิดโอกาสให้

นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา การเคารพและให้เกียรติแก่อาจารยอ์าวุโส เป็นตน้ 
-กิจกรรมกลุ่ม PLC และจดักิจกรรม  KM 

1.3 วธีิการประเมินผล 
-ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสท่ีภาควิชาฯ/คณะจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม การมีสมัมาคารวะต่อผูอ้าวุโสและอาจารย ์
-การตรวจสอบการมีวินยัต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียนและการส่งรายงาน 
-ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น โดยนกัศึกษาอ่ืนๆในรายวิชา 
-นกัศึกษาประเมินตนเอง 

2. ความรู้ 
 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
-ความรู้เร่ือง วิชาชีพครู บทบาท หนา้ท่ีของครู คุณลกัษณะของครูท่ีดี การสร้างทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู การ

สร้างเสริมศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายการศึกษา ปรัชญา แนวคิด
ทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมแนวคิดและกลวิธีการจดัการศึกษา กลวิธีการจดัการศึกษา หลกั
ธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม ของวิชาชีพครู 

-การพฒันา/เปล่ียนแปลงของกฎหมาย มาตรฐานการศึกษา 
2.2 วธีิการสอน 

-ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ การสอนบรรยายร่วมกบัการส่ือสารสองทาง โดยเนน้ให้นกัศึกษา
หาทางคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ิมเติม การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (Co-Operative Learning)    การสอนแบบศึกษาดว้ย
ตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต การสอนแบบ e-Learning เป็นตน้ กิจกรรมกลุ่ม PLC และจดักิจกรรม  KM 

-เพ่ิมการสอนนอกห้องเรียน โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงในเร่ืองท่ีตอ้งสร้างความเขา้ใจ 
2.3 วธีิการประเมินผล 
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-การสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
-ท ารายงานรายบุคคล 
-การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
-ประเมินจากรายงานการศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษา 
-ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
-ประเมินจากพฤติกรรมการท างานอ่ืนๆ 
- แฟ้มสะสมงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 
       -สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน 
       -สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
       -สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
       -สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
       -สามารถน าความรู้ ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือท าความเขา้ใจและสร้างสรรคส์งัคม 
3.2 วธีิการสอน 
      -จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิด ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น สะทอ้นคิด อภิปราย กลุ่ม 
การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 
      -ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแกไ้ขปัญหา จาก
กรณีศึกษาตามประเดน็ปัญหาท่ีก าหนดไวแ้ลว้ โดยแบ่งนกัศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะตอ้งก าหนดแนวทางไปสู
การแกปั้ญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบติัท่ีมีความน่าเช่ือถือและความเป็นไปได ้
      -จดักิจกรรมให้นกัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 
 
3.3 วธีิการประเมินผล 
      -ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
      -รายงานกลุ่ม 
      -การสอบยอ่ย การสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลายภาค 
 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
     -มีความรับผิดชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 
     -สามารถปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดใ้นทุกสถานการณ์ 
     -วางตวัและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม  
4.2 วธีิการสอน 
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     -จดักิจกรรมเสริมในชั้นเรียนท่ีนกัศึกษามีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบันกัศึกษาอ่ืนและบุคคลภายนอก 
     -มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปล่ียนกลุ่มท างานตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย เพ่ือให้นกัศึกษาท างานไดก้บัผูอ่ื้น 
โดยไม่ยึดติดกบัเฉพาะเพ่ือนท่ีใกลชิ้ด 
4.3 วธีิการประเมินผล 
      -ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
      -ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนกัศึกษา 
      -ให้นกัศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและดา้นความรับผิดชอบ 
      -ให้นกัศึกษาประเมินนกัศึกษาอ่ืนๆ ในรายวิชา ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 
      -สามารถใช ้Power Point ในการน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
      -สามารถคดัเลือกแหล่งขอ้มูล 
      -สามารถคน้ควา้หาขอ้มูล/ติดตามการเปล่ียนแปลงทางอินเตอร์เน็ต 
      -สามารถใชภ้าษาไทยในการน าเสนอดว้ยการเขียนและการพูดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.2 วธีิการสอน 
       -ใช ้Power Point ท่ีน่าสนใจ ชดัเจน ง่ายต่อการติดตามท าความเขา้ใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน 
       -การสอนโดยมีการน าเสนอขอ้มูลจากการคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นตวัอยา่งกระตุน้ให้นกัศึกษาเห็น
ประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสืบคน้ขอ้มูล 
       -การแนะน าเทคนิคการสืบคน้ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
       -การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       -การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการน าเสนอทั้งในรูปเอกสารและดว้ยวาจาประกอบส่ือเทคโนโลย ี
5.3 วธีิการประเมินผล 
       -ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนจากเอกสารรายงาน 
      -ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพูดจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
      -ประเมินรายงานการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยีสารเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอนรายวชิาการศึกษาและความเป็นครู 
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1.แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน ส่ือ
ที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
1 

ความเป็นครู  
คุณลกัษณะของครู 

 
3 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอความ
คิดเห็น Powerpiont 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

2 มาตรฐานวิชาชีพครู 3 บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 
Powerpiont 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

 
3 

จิตวิญญาณความเป็นครู  
3 

อภิปรายกลุ่มน าเสนอความ
คิดเห็น บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ Powerpiont 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

 
4 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นครูและวิชาชีพครู 

 
3 

อภิปรายกลุ่ม น าเสนอความ
คิดเห็น 
Powerpiont 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

 
5 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นครูและวิชาชีพครู 

 
3 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอความ
คิดเห็น Powerpiont 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

 
6 

ความกา้วหนา้และการพฒันา
วิชาชีพครู 

 
3 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอความ
คิดเห็น Powerpiont 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

 
7 

 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 
3 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอความ
คิดเห็น Powerpiont 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

8 ทดสอบกลางภาค    
 

9 
 

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

 
3 
 

บรรยาย ยกตวัอยา่ง ประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอความ
คิดเห็น Powerpiont 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

10 กลวิธีการจดัการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

 
3 

บรรยาย ยกตวัอยา่ง ประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอความ
คิดเห็น Powerpiont 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

11 หลกัธรรมาภิบาลและความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต 

 
3 

บรรยาย ยกตวัอยา่ง ประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอความ
คิดเห็น Powerpiont 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล 
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1.แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน 
ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
12 

คุณธรรม จริยธรรมของ
วิชาชีพครู 

 
3 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอความ
คิดเห็น Powerpiont 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

13 ปรัชญา แนวคิดทฤษฎี
การศึกษา 

3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
ประกอบ Powerpiont 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

 
14 

กลยทุธ์ในการสอน  
3 

อภิปรายกลุ่มน าเสนอความ
คิดเห็น บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ Powerpiont 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

 
15 

การจดัการความรู้เก่ียวกบั
วิชาชีพครู 

 
3 

อภิปรายกลุ่ม น าเสนอความ
คิดเห็น Powerpiont 

ดร.ประจบ   ขวญัมัน่ 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล 

16 ทดสอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วธีิประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมิน 

1  สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

20% 
40% 

2  การท ารายงาน 16 10% 
3  การท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 

อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 30% 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
อุดม นิลแสง. (2554). การศึกษาและความเป็นครูไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 1. พระนครศรีอยธุยา : เดสก์ทอป  
          เอก็ซเพรส พร้ินต้ิง. 
ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ. (2547). พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการ   
          ศึกษา พ.ศ.2546. กรุงเทพฯ : โรงพิมพค์ุรุสภาลาดพร้าว. 
ส านกัมาตรฐานวิชาชีพ ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา. มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :  
          เอกสารอดัส าเนา. 
ด ารง ประเสริฐกลุ. (2542). ความเป็นครู. พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัพิบูลสงคราม. 
ธีรศกัดิ อคัรบวร. (2542). ความเป็นครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์ก. พลพิมพ.์ 
พิชยั ไชยสงคราม. (2542). ความเป็นครู. อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี. 
วิรัช จงอยูสุ่ข. (2542). ความเป็นครู. นครสวรรค ์: ส านกังานเลขานุการคณะครุศาสตร์ สถาบนั 
          ราชภฏันครสวรรค.์ 
วิไล ตงัจิตสมคิด. (2544). การศึกษาและความเป็นครูไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
สมเชาว ์เกษประทุม. (2544). ครูยุคปฏิรูป. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพพ์ฒันาศึกษา. 
สมหวงั พิธิยานุวฒัน์. (2543). ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปวชิาชีพครูตามพระราชบัญญัตกิารศึกษา 
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          แห่งชาติ. กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช. 
ส านกังาน ก.ค., กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). สู่เส้นทางวชิาชีพครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์
           มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
ส าลี รักสุทธิ. (2543). ทางก้าวสู่ครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพพ์ฒันาศึกษา. บทความเร่ือง บุคคลแห่ง 
           การเรียนรู้ : www.nidtep.go.th/km/data/da.doc 
2. เอกสารและข้อมูลหลัก 
- ไม่มี - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- เวป็ไซตท่ี์เก่ียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia ค าอธิบายศพัท ์

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
          ให้นกัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซ่ึงรวมถึง วิธีการสอน การจดักิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บ และเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บขอ้มูลเพ่ือประเมินการสอน ดงัน้ี 
          -ประเมินจากผลการประเมินผูส้อนและผลการเรียนของนกัศึกษา 
          -การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
          หลงัจากไดรั้บผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม
สมอง และสรรหาขอ้มูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิในรายวชิาของนักศึกษา 
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ใน
วิชาจากการเรียนรู้ในรายวิชา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมทั้งพิจารณาจาก
ผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาดงัน้ี 
           -การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
           -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอ้เขียน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
          จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชาจะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
          ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ้ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 
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