มคอ.3

รายวิชาทักษะการสอนและการสื่ อสาร
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุ ศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักสู ตรและการสอน
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
รหัสวิชา (ชื่อวิชาภาษาไทย) 1123401 ทักษะการสอนและการสื่อสาร
(ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 1123401 Teaching and Communication Skills
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสู ตร
ครุ ศาสตรบัณฑิต หลักสู ตร 5 ปี
3.2 ประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
4.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย
4.2 อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ ดร. บุญสม ทับสาย
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 /ชั้นปี ที่ 2,4
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
1122301 หลักการสอนและการจัดการเรี ยนรู ้
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของทักษะการสอนและการ
สื่ อสาร
2. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเรี ยนการสอน การออกแบบการเรี ย
การสอน การจัดการเรี ยนการสอน การใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอน วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ
การสอน และการประเมินผลการเรี ยนการสอน
3. มีความสามารถในการปฏิบตั ิการสอนด้ านต่าง ๆ อย่างชานาญ มีทกั ษะในการนาเข้ าสู่
บทเรี ยน การนาเสนอสาระการเรี ยนรู้ และการสรุปบทบทเรี ยน
4. มีทกั ษะการสื่ อสารสาหรับครู ซ่ ึ งครอบคลุมถึงทักษะการเล่าเกร็ ดความรู ้เพื่อสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรี ยน การเชื่ อมโยงกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรี ยน
การสรุ ปใจความจากการฟัง การอธิ บาย การขยายความ การร่ วมอภิปรายกับผูเ้ รี ยน การเชื่ อมโยง
สถานการณ์/เหตุการณ์ปัจจุบนั กับกิจกรรมในชั้นเรี ยน
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์
6. มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการจัด
การเรี ยนการสอน
7. มีความรู ้และความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน
.2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา ปรับปรุ งรายวิชา
1. เพื่อให้ได้หลักสู ตรที่มีมาตรฐานตามที่ สกอ. กาหนด
2. เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั และวิชาเอกของนักศึกษาที่เรี ยน ส่ งผลให้การ
นาหลักสู ตรไปใช้มีประสิ ทธิภาพ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสาคัญของทักษะการสอนและการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนาเข้ าสู่
บทเรี ยน ทักษะการนาเสนอสาระการเรี ยนรู้ ทักษะการสรุปบทบทเรี ยน ทักษะการเล่าเกร็ดความรู้
เพื่อสร้ างบรรยากาศในชันเรี
้ ยน การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทักษะการสร้ างปฏิสมั พันธ์ในชัน้
เรี ยน การสรุปใจความจากการฟั งการอธิบาย การขยายความ การร่วมอภิปรายกับผู้เรี ยน การ
เชื่อมโยงสถานการณ์/เหตุการณ์ปัจจุบนั กับกิจกรรมในชันเรี
้ ยน การใช้ ภาษาเชิงสร้ างสรรค์สาหรับ
ครู การพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 60 ชัว่ โมงต่อ สอนเสริ มตามความ
ภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝึ กปฏิบัติงาน/
การศึกษาด้ วยตนเอง
การฝึ กงาน/ภาคสนาม
มีการฝึ กปฏิบตั ิ
การศึกษาด้วยตนเอง
ในชั้นเรี ยน
5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา
2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา (ให้ตรงกับ มคอ.2)
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชี พ เคารพในสิ ทธิ ของ
ข้อมู ลส่ วนบุ ค คล การไม่ เปิ ดเผยข้อมู ล และไม่ ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ทางปั ญญา มี ค วามซื่ อสัตย์ โดยมี
คุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติหลักสู ตร ดังนี้
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- ตระหนักถึงความสาคัญของคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้สาคัญ
ของผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงานของครู และมีทศั นคติที่ดีต่อการพัฒนาทักษะการสอนและการ
สื่ อสารที่จาเป็ นสาหรับครู
- กระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้และพัฒนาทักษะในการสอนอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
- เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับครู ที่มีทกั ษะการสอนและการ และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
- อภิปรายกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
- บันทึกการเข้าชั้นเรี ยน
- บันทึกพฤติกรรมและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
- บันทึกการส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินการปฏิบตั ิการสอนในสถานการณ์จาลอง
2. ความรู้ (ตรงกับใน มคอ.2)
1.1 ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับ
มีความรู ้ดา้ นการวางแผนการเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนการสอน การใช้ รูปแบบ
การเรี ยนการสอน วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อการสอน และการประเมินผลการเรี ยนการสอน
การออกแบบการเรี ยนการสอน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในวิชาที่ตอ้ งสอน
1.1 วิธีการสอน
การบรรยาย วิธีสอนแบบนิรนัย การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน การฝึ กปฏิบตั ิ
1.2 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
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- วัดความสามารถในเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิการสอนใน
สถานการณ์จาลอง
3. ทักษะทางปัญญา
2.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนาการสอน
2.2 วิธีการสอน
- ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนอภิปรายร่ วมกันเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน วิธีสอน เทคนิค
การสอน และสื่ อการเรี ยนรู ้
32. วิธีการประเมินผล
- สังเกตการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม
- ประเมิ น ความสามารถในการสรุ ปข้อความรู ้ ที่ ไ ด้จากการศึ กษาค้นคว้าจากแหล่ ง
เรี ยนรู ้
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
3.1 วิธีการสอน
- กิจกรรมการเรี ยนแบบร่ วมมือ
- มอบหมายงานรายบุคคล และงานกลุ่ม
- จัดกิจกรรมให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
ผูส้ อน
3.2 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการปฏิสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยน
- ประเมินผลงานรายบุคคล และผลงานกลุ่ม
- ผูเ้ รี ยนวิพากษ์และให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนางานของกลุ่ม
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ ง
พัฒนา
- ความสามารถในการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ความสามารถในการเลือกและใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้า
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะการสอนและการสื่ อสาร
- ทักษะในการนาเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบภาษา และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า และฝึ กทักษะการสื่ อสารด้วยตนเอง จากเอกสาร สื่ อ
มัลติมีเดีย และแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย โดยเน้นการเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบภาษาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการสอนและการสื่ อสาร
- ประเมินความสามารถในการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่ หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่ อ (ถ้ ามี)
- มโนทัศน์เกี่ยวกับ
4
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
การสอนและการสื่ อสาร
อภิปรายกลุ่ม
-ความสาคัญของทักษะการ
- เอกสารประกอบการเรี ยน
สอนและการสื่ อสาร
การสอน
สาหรับครู
- รูปแบบการเรี ยนการสอน
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-การนาเสนอผลงานกลุ่มจาก
- วิธีสอน
การศึกษาค้นคว้า
- อภิปรายกลุ่ม
- เทคนิคการสอน

การวัดผลและ
ประเมินผล
- สังเกตการสรุ ป
ประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม

4-5

- การวางแผนการจัดการ
เรี ยนการสอน

8

-บรรยาย
-วิธีสอนแบบนิรนัย
-วิธีสอนอุปนัย
- เอกสารประกอบการสอน

- การตอบคาถาม
ปากเปล่า
- ประเมิน
การฝึ กปฏิบตั ิ

6-7

- การประยุกต์ใช้ รูปแบบ
การเรี ยนการสอน วิธีสอน
เทคนิ คการสอน และสื่ อ
การเรี ยนการสอน

8

-วิธีสอนแบบนิรนัย
- นาเสนอผลงานกลุ่ม
- เอกสารประกอบการสอน
-PowerPoint
-YouTube , ภาพยนตร์

- ประเมินผลงาน
กลุ่ม

1

2-3

-ประเมินการ
นาเสนอผลงาน
กลุ่ม
- สังเกตการสรุ ป
ข้อความรู ้

8

สั ปดาห์ ที่ หัวข้ อ/รายละเอียด
8
9-10

สอบกลางภาค
นวัตกรรมการเรี ยน
การสอน

11-12

-การพัฒนาทักษะการ
สื่ อสารในกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอน

สั ปดาห์ ที่
13-15

17

หัวข้ อ/รายละเอียด
-ฝึ กปฏิบตั ิการสอน

จานวน
ชั่วโมง
8

- บรรยาย
- PowerPoint
- การนาเสนอผลงานกลุ่ม

8

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิ
- PowerPoint

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่ อ (ถ้ ามี)
12 - ฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์
จาลองในชั้นเรี ยน /
สถานการณ์จริ งในโรงเรี ยน

การวัดผลและ
ประเมินผล
-สังเกตการฝึ ก
ปฏิบตั ิ
- ประเมินการ
นาเสนอผลงาน
กลุ่ม
- สังเกตการฝึ ก
ปฏิบตั ิ

การวัดผลและ
ประเมินผล
-ประเมินผลการ
ฝึ กปฏิบตั ิการ
สอน

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
การ
งานทีจ่ ะใช้ ประเมินผลผู้เรี ยน
ประเมิน
(1)
การสอบ

(2)

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่ อ (ถ้ ามี)

- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
การเข้าชั้นเรี ยนและบันทึกการสะท้อน
การเรี ยนรู ้

สั ปดาห์ ทกี่ าหนด

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

8
17
ตลอดภาคการศึกษา

20 %
20 %
10 %

9

(3)
(4)

กิจกรรมรายบุคคล
การทางานกลุ่มและผลงาน

เกณฑ์ การประเมินผล
80 % ขึน้ ไป ระดับคะแนน
75 - 79 % ระดับคะแนน
70 - 74 % ระดับคะแนน
65 - 69 % ระดับคะแนน

ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

A
B+
B
C+

60 - 64 %
55 - 59 %
50 - 54 %
ต่ากว่า 50 %

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

20%
30%

C
D+
D
E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะการสอนและการสื่ อสาร

2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
เว็บไซต์สาหรับพัฒนาทักษะการสอน

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ทิศนา แขมมณี . 2555. ศาสตร์ การสอน. (พิมพ์ครั้งที่ 15) กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน

10

- การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- บันทึกหลังการสอนของผูส้ อน
- ผลการสอบของผูเ้ รี ยน
- การทวนสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่า งกระบวนการสอนรายวิ ช า มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ในรายหัว ข้อ ตามที่
คาดหวังจากการเรี ยนรู ้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา
รวมถึ ง พิ จารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลัง การออกผลการเรี ย นรายวิช า มี ก ารทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุ งการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
ทุก 3 ปี
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้น้ ี กบั
ปัญหาที่มาจากงานวิจยั
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