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รายละเอียดของรายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณส าหรับครู 

1055106 
(M0ral Ethics and Codes of conduct for teacher) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์ /ครุศาสตร์ แม่สอด 
 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  

1055106  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณส าหรับครู    
(M0ral Ethics and Codes of conduct for teacher)  
  

2. หลักสูตรและประเภทรายวิชา  
ครุศาสตรบัณฑิต 
 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล        
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ 
ดร.ประจบ   ขวัญมั่น 
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล 
อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 
 

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคเรียนท่ี 1 / 2560 ช้ันปีท่ี 1 
 
5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………….. 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………….. 
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7. สถานที่เรียน    
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร/ครุศาสตร์แม่สอด 
 
8. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

30 พฤษภาคม 2560 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 ด้านความรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

1.สามารถอธิบายเกี่ยวกับ หลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริต 
2.สามารถอธิบายเกี่ยวกับการสอน คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู 
3.สามารถอธิบายเกี่ยวกับการใช้ จรรยาบรรณของวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาก าหนด 

       1.2 ด้านทักษะกระบวนการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ  
             1.ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเลือกหลักธรรมาภิบาลมาสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
             2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาคุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู 
             3. ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จรรยาบรรณของวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาก าหนด 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาเป็นผู้มี 
              1. ความรับผิดชอบต่อการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรม 
             2. เจตคติท่ีดีต่อการเรียน และการปฏิบัติกิจกรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    2.1 ด้านความรู้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ 
          1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
          2.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          3.การใช้ การผลิตส่ือและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ 
    2.2 ด้านทักษะกระบวนการ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับ 
          1. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
           2. การบริหารจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
          3. การน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ 
   2.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษามี  
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           1. ความรับผิดชอบต่อการเรียน และการปฏิบัติกิจกรรม 
            2.  เจตคติท่ีดีต่อการเรียน และการปฏิบัติกิจกรรม 
 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูท่ี
คุรุสภาก าหนดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู 
 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
     จัดการเรียนการสอน 16 สัปดาห์รวมสอบกลางภาค 1 สัปดาห์  
บรรยาย 39 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
จ านวนช่ัวโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   
-   
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 - นักศึกษา นักศึกษาสามารถศึกษาได้ผ่าน Social media เช่น กลุ่ม  LINE 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
-คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู 
-จรรยาบรรณวิชาชีพครูท่ี
ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพครู 

 

-ใช้การสอนแบบส่ือสารสองทาง เปิด
โอกาสให้นักศึกษามีการตั้งค าถามหรือ
ตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ี
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในช้ัน
เรียนในโอกาสต่าง ๆ  
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างท่ีขาด
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูและการ
ประพฤติท่ีผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
-อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้
ความส าคัญต่อคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของ

-ประเมินผลจากพฤติกรรม ท่ี
แสดงออกใน ช้ัน เรี ยนและใน
โอกาส ท่ีภาควิ ช าฯ/คณะ จัด
กิ จก ร รม ต่ า ง  ๆ  ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและ
อาจารย์ 
-การตรวจสอบการมีวินัยต่อการ
เรียน การตรงต่อเวลาในการเข้า
ช้ันเรียนและการส่งรายงาน 
-ประเมินการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่นๆใน
รายวิชา 
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นักศึกษา การเคารพและให้เกียรติแก่
อาจารย์อาวุโส เป็นต้น 
-กิจกรรมกลุ่ม PLC และจัดกิจกรรม  
KM 
 

-นักศึกษาประเมินตนเอง 
 

2. ความรู้ 
-ความรู้วิชาชีพครูบูรณาการ
ความรู้รายวิชาชีพให้ครอบคลุม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุ
สภา 
-ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิ
ชีพครูกับวิชาเฉพาะให้
ครอบคลุมด้านความเป็นครู
และปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา
ครู การพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ การจัดการช้ัน
เรียน นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวัด
ประเมินผลการศึกษา 
 

-ใช้การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการ
ส่ือสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษา
หาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม การ
สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-
Operative Learning)    การสอน
แบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ต การสอนแบบ e-
Learning เป็นต้น กิจกรรมกลุ่ม PLC 
และจัดกิจกรรม  KM 
-เพิ่มการสอนนอกห้องเรียน โดยศึกษา
จากประสบการณ์จริงในเรื่องท่ีต้อง
สร้างความเข้าใจ 

-การสอบย่อย สอบกลางภาค และ
สอบปลายภาค 
-ท ารายงานรายบุคคล 
-การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
-ประเมินจากรายงานการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา 
-ประเมินจากการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
-ประเมินจากพฤติกรรมการท างาน
อื่นๆ 
- แฟ้มสะสมงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
-สามารถคิดวิ เคราะห์ แสดง
ความคิดเห็นต่อปัญหาท้ังใน
และนอกช้ันเรียน 
-สามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและส่วนรวม 
-สามารถสืบค้นและประเมิน
ข้ อ มู ล จ า ก แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ท่ี
หลากหลาย 
 -สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทัน
สถานการณ์และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
-สามารถน าความรู้ ไปเช่ือมโยง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อท า
ความเข้าใจและสร้ างสรรค์
สังคม 
 

-จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึก
ทักษะการคิด ท้ังในระดับบุคคลและ
กลุ่ม เช่น สะท้อนคิด อภิปราย กลุ่ม 
การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 
-ฝึกตอบปัญหาในช้ันเรียนและการ
แสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดม
สม อ ง ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า  จ า ก
กร ณี ศึกษาตามประ เ ด็นปัญหา ท่ี
ก าหนดไว้แล้ว โดยแบ่งนักศึกษาเป็น
ก ลุ่ม  ภายในก ลุ่ มจะ ต้อ งก าหนด
แนวทางไปสูการแก้ปัญหาหรือเสนอ
แนวทางปฏิบัติท่ีมีความน่าเช่ือถือและ
ความเป็นไปได้ 
 -จัดกิจกรรมให้นัก ศึกษามี โอกาส
ปฏิบัติงานจริง 

-ประเมินจากการตอบปัญหา
และการแสดงความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
-รายงานกลุ่ม 
-ก า ร ส อ บ ย่ อ ย  ก า ร ส อ บ
ข้อเขียนกลางภาคและปลาย
ภาค 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
-มีความรับผิดชอบในการ
ท างานท่ีได้รับมอบหมายท้ัง
รายบุคคลและงานกลุ่ม 
 -สามารถปรับตัวในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ในทุก
สถานการณ์ 
-วางตัวและร่วมแสดงความ
คิดเห็นในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม 

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

-ประเมินการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน 
-ประเมินความรับผิดชอบจาก
รายงานกลุ่มของนักศึกษา 
-ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกใน
ก ลุ่ ม  ท้ั ง ด้ า น ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และด้านความรับผิดชอบ 
-ให้นักศึกษาประเมินนักศึกษา
อื่นๆ ในรายวิชา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-สามารถใช้ Power Point ในการ
น าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย 
-สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล 
-สามารถค้นคว้าหาข้อมูล/ติดตาม
การเปล่ียนแปลงทางอินเตอร์เน็ต 
-สามารถใช้ภาษาไทยในการ
น าเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้
อย่างเหมาะสม 

-ใช้ Power Point ท่ีน่าสนใจ ชัดเจน 
ง่ายต่อการติดตามท าความเข้าใจ 
ประกอบการสอนในช้ันเรียน 
-การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจาก
การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็น
ตัวอย่ า งก ระ ตุ้น ให้นั ก ศึกษา เห็ น
ประ โยชน์ จ ากการ ใ ช้ เทค โน โลยี
สารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้น
ข้อมูล 
-การแนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
และแหล่งข้อมูล 

 
 

 

-ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียน
จากเอกสารรายงาน 
-ประเมินทักษะการใช้ส่ือและการใช้
ภาษาพูดจากการน าเสนอรายงาน
หน้าช้ันเรียน 
-ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารเทศ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

1 ปฐมนิ เทศ แนะน ารายวิชา อธิบาย
เนื้อหาและระบบการเรียนรู้การวัดผล 
การประ เมินผลการ เรี ยนและการ
ประเมินทักษะการส่ือสารของผู้เรียน 

3 อาจารย์และนักศึกษาสร้าง
ความคุ้นเคย สนทนาซักถาม
เรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับการเรียนรู้
ท่ีผ่านมา และอธิบายเนื้อหา
และระบบการเรียนรู้การ
วัดผล การประเมินผลการ
เรียน 
     มอบหมายงานน าเสนอ
ช่ัวโมงหน้า 
 

-ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ 
รักพรมงคล 
- ดร.ประจบ ขวัญ
มั่น 
- อาจารย์สุมาลี 
วิทยรัตน์ 
-ผศ.ดร.พฤฑฒิพล
พฤฑฒิกุล 
-อ.เกรียงไกร กันตี
มูล 
-อ.ศศิกัญชนา บุญ
นาค 

2 หลักธรรมมาภิบาล ธรรมมาภิบาลเป็น
อย่างไร เกี่ยวข้องอย่างไรในการท างาน
และการด าเนินชีวิต 

3 1.นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอ
สถานการณ์จากคลิปวิดีโอ
เกี่ยวกับการท างานท่ีมีบุคคล
ประพฤติตนในการท างานท้ัง
ท่ีดีและไม่ดี และอธิบาย
เช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา
หลักธรรมมาภิบาล 
2. ผู้สอน ฉายpower point 
น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ช้ี
ประเด็นส าคัญของแผน
เช่ือมโยงให้เห็นความส าคัญ
ของหลักธรรมมาภิบาล 
3,นักศึกษาและอาจารย์
ร่วมกันสรุปเนื้อหา 
สื่อ  
คลิปวิดีโอ 
Power point 
 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ 
รักพรมงคล 
- ดร.ประจบ ขวัญ
มั่น 

- อาจารย์สุมาลี 
วิทยรัตน์ 

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล 
พฤฑฒิกุล 

อ.เกรียงไกร กันตี
มูล 
อ.ศศิกัญชนา บุญ

นาค 
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3 -หลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริต 
-การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 

3 -แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 4-
5 คน 
-ให้แต่ละคนภายในกลุ่มเล่า
ความภูมิใจ/ประทับใจในการ
สอนของตนหนึ่งเรื่อง และให้
สมาชิกคัดเลือกมาหนึ่งเรื่อง
เขียนเป็น mind mapping 
น าเสนอในช้ันเรียน 
-ผู้สอนสรุปการน าสาระหลัก
ธรรมาภิบาลความซื่สัตย์สุจริต
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในช้ันเรียน 
-มอบงานให้นักศึกษาเขียน
บทความส้ันๆเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมของ
วิชาชีพครู 

-ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ 
รักพรมงคล 
- ดร.ประจบ ขวัญ
มั่น 
- อาจารย์สุมาลี 
วิทยรัตน์ 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล 

พฤฑฒิกุล 
อ.เกรียงไกร กันตี
มูล 
อ.ศศิกัญชนา บุญ

นาค 

4-5 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมของวิชาชีพครู 

- ปรัชญาและคุณธรรมส าหรับครู 
- ความหมายความส าคัญของ

คุณธรรมจริยธรรม 
- หลักคุณธรรมส าหรับครู 
- การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ของครูโดยองค์กรวิชาชีพครู 
 

6 -บรรยายเนื้อหาสาระ 
-น าบทความท่ีนักศึกษาเขียน
มาน าเสนอและวิเคราะห์
คุณธรรมของวิชาชีพครู 
-นักศึกษาดูวิดีทัศน์ครูดีมี
คุณธรรมและร่วมกันวิเคราะห์ 
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา คิดการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านคุณธรรมกับผู้เรียน  
-แต่ละกลุ่มน าเสนอการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 
-ส่ือ power point วิดีทัศน์ 
 

-ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ 
รักพรมงคล 
- ดร.ประจบ ขวัญ
มั่น 

- อาจารย์สุมาลี 
วิทยรัตน์ 

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล 
พฤฑฒิกุล 

อ.เกรียงไกร กันตี
มูล 
อ.ศศิกัญชนา บุญ

นาค 
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6 ค่านิยมวิชาชีพครู 
ความหมายของค่านิยม 
ท่ีมาของค่านิยม 
ประเภทของค่านิยม 
ค่านิยมและจริยธรรมท่ีครูควรปลูกฝังแก่
นักเรียน 

3 -บรรยายสาระส าคัญของ
เนื้อหา 
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา ให้งานแต่
ละกลุ่มศึกษาหัวข้อประเด็นท่ี
จับสลากได้ และถอดความ
ค่านิยมจากเนื้อหารสาระท่ี
กลุ่มศึกษา มีหัวข้อประเด็น
ดังนี ้
1.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2กลุ่ม) 
2.ศาสตร์ของพระราชา
(2กลุ่ม) 
3.พระบรมราโชวาทด้าน
การศึกษา(2กลุ่ม) 
 

-ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ 
รักพรมงคล 
- ดร.ประจบ ขวัญ
มั่น 

- อาจารย์สุมาลี 
วิทยรัตน์ 

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล 
พฤฑฒิกุล 

อ.เกรียงไกร กันตี
มูล 
อ.ศศิกัญชนา บุญ

นาค 

7 กฎและทฤษฎีทางจริยธรรม 
หลักการและทฤฎีของนักการศึกษาท่ี
ส าคัญ 

3 -บรรยายสาระส าคัญของ
เนื้อหา 
-สนทนาซักถาม 
-นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกัน
สรุปสาระส าคัญ 
-มอบหมายงานในสัปดาห์หลัง
สอบ 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ 
รักพรมงคล 
- ดร.ประจบ ขวัญ
มั่น 

- อาจารย์สุมาลี 
วิทยรัตน์ 

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล 
พฤฑฒิกุล 

อ.เกรียงไกร กันตี
มูล 
อ.ศศิกัญชนา บุญ

นาค 
8 สอบกลางภาคเรียน    
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9-10 -หลักการพิจารณาพฤติกรรมทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

6 -บรรยายสาระส าคัญของ
เนื้อหา 
- นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษา
และวิเคราะห์ พระพุทธเจ้า
สอนอะไรและชาวพุทธจะ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างไร และ
น าเสนอ 
-นักศึกษาและผู้สอนร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
-ผู้สอนสรุป 

-ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ 
รักพรมงคล 
- ดร.ประจบ ขวัญ
มั่น 

- อาจารย์สุมาลี 
วิทยรัตน์ 

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล 
พฤฑฒิกุล 

อ.เกรียงไกร กันตี
มูล 
อ.ศศิกัญชนา บุญ

นาค 
11-12 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

มาตรฐานและขอบังคับจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

6 - นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอ 
power point จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
-แต่ละกลุ่มน าเสนอช้ินงาน 
สนทนาซักถาม 
-ผู้สอนบรรยายสรุปประเด็น
สาระส าคัญ 
-นักศึกษาและผู้สอนร่วมกัน
สรุป สนทนาซักถาม 

-ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ 
รักพรมงคล 
- ดร.ประจบ ขวัญ
มั่น 

- อาจารย์สุมาลี 
วิทยรัตน์ 

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล 
พฤฑฒิกุล 

อ.เกรียงไกร กันตี
มูล 
อ.ศศิกัญชนา บุญ

นาค 
13-14 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มาตรฐานวิชาชีพครู 
มาตรฐานวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 

6 -นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษา
วิดีทัศน์ เกี่ยวกับแบบอย่างท่ีดี
ของครู น าเสนอสรุปประเด็น
ส าคัญความเป็นครูที่ดี 
-ผู้สอนบรรยายสรุป
สาระส าคัญ 
-นักศึกษาและผู้สอนร่วมกัน
สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา
สนทนาซักถาม 
 

-ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ 
รักพรมงคล 
- ดร.ประจบ ขวัญ
มั่น 

- อาจารย์สุมาลี 
วิทยรัตน์ 

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล 
พฤฑฒิกุล 

อ.เกรียงไกร กันตี
มูล 
อ.ศศิกัญชนา บุญ

นาค 
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15 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับ
ครู 
ลักษณะครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู 
ลักษณะครูที่ดีตามอุดมคติ 
 

3 -แบ่งกลุ่มนักศึกษา ให้สมาชิก
แลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงดีๆท่ี
ตนเองปฏิบัติแล้วเกิดความ
ภาคภูมิใจ 
-สมาชิกเลือกมา 1 เรื่องเขียน
สรุปเป็น mind mapping มา
น าเสนอกลุ่มใหญ่ 
-ผู้สอนบรรยายสาระส าคัญ 
สนมานาซักถาม 
-นักศึกษาและผู้สอนร่วมกัน
สรุปสาระส าคัญ 

-ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ 
รักพรมงคล 
- ดร.ประจบ ขวัญ
มั่น 

- อาจารย์สุมาลี 
วิทยรัตน์ 

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล 
พฤฑฒิกุล 

อ.เกรียงไกร กันตี
มูล 
อ.ศศิกัญชนา บุญ

นาค 
16 สอบปลายภาค    

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
(Learning 
Outcome) 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมนิ (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประเมินผล 
 

1.  คุณธรรม  
จริยธรรม 

-การท างานเป็นทีมยอมรับ
บทบาท ผู้น า ผู้ตาม ฟังและ
ยอมรับความคิดเห็นท่ีต่าง 
เสียสละ 
-แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้าน
จริยธรรมคุณธรรม 
-สามารถจัดการและคิดปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรม 

4 10% 

2.  ความรู้ 
3.  ทักษะทางปัญญา 

หลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์
สุจริต 
-คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู
และค่านิยม 
-กฎและทฤษฎีทางจริยธรรม 
-หลักการพิจารณาพฤติกรรม
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
-ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
-การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี

9 60% 
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ส าหรับครู 
 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ภายใน
ตนเห็นคุณค่าของผู้อื่น 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างดีพัฒนาความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามในการท างานเป็น 
พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาใน
กลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
 

14 30% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและต าราหลัก 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณส าหรับครู 
อุดม นิลแสง. (2554). การศึกษาและความเป็นครูไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 1. พระนครศรีอยุธยา : เดสก์ทอป  
          เอ็กซเพรส พริ้นต้ิง. 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ. (2547). พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ   
          ศึกษา พ.ศ.2546. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว. 
ส านักมาตรฐานวิชาชีพ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :  
          เอกสารอัดส าเนา. 
ด ารง ประเสริฐกุล. (2542). ความเป็นครู. พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. 
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 : โรงพิมพ์ 
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ส าลี รักสุทธิ. (2543). ทางก้าวสู่ครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์พัฒนาศึกษา. บทความเรื่อง บุคคลแห่ง 
           การเรียนรู้ : www.nidtep.go.th/km/data/da.doc 
 
 
 
 

http://www.nidtep.go.th/km/data/da.doc
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2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
-ไม่มี 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- เว็บไซต์ ท่ีเกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา 
 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
– การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
- สอบถามนักศึกษาโดยตรง 
- ผลการสอบ 
– การทดสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน  

 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
-  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
-  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
- สอบถามนักศึกษาโดยตรง 
- พิจารณาผลการสอบต่างๆ ในรายวิชา 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงตามความเหมาะสม และตามข้อเสนอแนะทุก 3 ปี 
- ปรับเปล่ียนแผนการสอน ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะและผลการประเมินการเรียนการสอนในรายวิชา 
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ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   ........................................................................................ 
  
ลงช่ือ  ..................................................................... วันท่ีรายงาน  ..................................... 
           (                                                ) 

 
 


