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รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) ภาคการศึกษาที่ 2:2560
1074302 ทักษะชีวิต
(Life Skills)
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หมวด

สารบัญ

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

2

หนา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต คณะ ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะครุศาสตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1074302 ทักษะชีวิต (Life Skills)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในหมวดรายวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยนงคราญ สุขเวชชวรกิจ
อาจารยผูสอน
อาจารย ชัชรี สุนทราภัย ตอนเรียน NA,NB
5. ภาคการศึกษา ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2560 ชั้นปทื่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
เมษายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับทฤษฏีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
1.2 รูจักการขอบขายทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย เพื่อนํามาใชประโยชนในการจัดประสบการณ
1.3 สามารถจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย
1.4 ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา ปรับปรุงรายวิชา
2.1 ปรับปรุงเนือ้ หาและจุดมุงหมายของรายวิชาใหพัฒนากาวหนาอยูเสมอ
2.2 ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับหลักสูตรและผูเรียน
2.3 พัฒนาตอเนื่องเพือ่ สงเสริมแนวการจัดการศึกษาทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยสําหรับเด็กปฐมวัยแนวคิด
และขายทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและผูป กครองในการสงเสริมและจัดประสบการณเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของเด็กของเด็กปฐมวัย
Study of meaning, importance, and scopes of life skills and life skill development.
Teachers’ and parents’ roles in promoting and organizing experiences for developing early
childhood’s life skills.
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
บรรยาย การฝก
45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
สอนเสริมตามความ
90 ชั่วโมงตอภาคเรียน
ตองการของผูเ รียนเปน
การศึกษาโดยศึกษาคนควา
รายบุคคลหรือรายกลุม
จากแหลงเรียนรูและสื่อ
ผานชองทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ
สารสนเทศเพื่อทบทวน
ความรูความเขาใจใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรม ที่ตองพัฒนา
1. แสดงออกซึง่ พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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2. มีคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ สริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจผูอื่น เขาใจโลก
และ มีจิตสาธารณะ
4. มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ดี
5. เคารพกฎระเบียบขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
6. สามารถจัดการและแกปญ
 หาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใชดุลยพินจิ
ทางคานิยม ความรูสกึ ของผูอื่น และประโยชนขงสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1. บรรยายพรอมยกตัวอยาง
2. แบงกลุมกําหนดหนาที่ในการรวมกิจกรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การรวมกิจกรรม ความสนใจ ความรับผิดชอบ
2. การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรบั
1. มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู อยางกวางขวาง ลึกซึ้งและเปนระบบ
2. มีความตระหนักรูห ลักการและทฤษฎีในองคความรูทเี่ กี่ยวของอยางบูรณาการ
ทั้งการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
2.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายใหศึกษาเอกสารและขอมูลจากแหลงเรียนรูทหี่ ลากหลาย สรุปและอภิปราย
2. ทํากิจกรรมเปนรายบุคคล รวมถึงวิเคราะหประโยชนที่ไดรับรวมกันและวิเคราะหประโยชนที่
ไดรับ รวมกันบรรยายพรอมสาธิตกิจกรรม
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน ความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การอภิปราย
2. การบวนการทํางานกลุมและงานเดี่ยว
3. การสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย เพือ่ ใชในการปฏิบัตงิ าน การวินิจฉัยแกปญหาและทําการวิจัยเพื่อพัฒนางานและ
พัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
2. สามารถคิดแกปญ
 หาที่มีความซับซอน เสนอทางทางออกและนําไปสูก ารแกไขไดอยางสรางสรรค
โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ
3. มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และการพัฒนาศาสตร
ทางครุศาสตร รวมทัง้ การพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีวัฒนธรรม
4. การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาและนําความรูเ กีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎีไปใชในการจัดการ
เรียนรู แกปญหาพัฒนาผูเรียนและการวิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติอยางมีวิสัยทัศน
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3.2 วิธีการสอน
1. การสรุปการเรียนรูในรูปแบบการแบงกลุมจัดกิจกรรม
2. การออกแบบและพัฒนาของเลนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยจาก เขียนแผน ผังความคิด
(MIND MAP)
3.รวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะกิจกรรมกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบปลายภาค โดยใชขอสอบการคิดวิเคราะหและคิดอยางสรางสรรคและนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
2. ประเมินผลจากแบบประเมินการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอื่นในการ
ทํางาน และการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตรและในการเรียนรูพฒ
ั นาตัวเองและวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
2. มีความเอาใจใส ชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุม และระหวางกลุม ไดอยางสรางสรรค
3. มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกบั ผูเ รียนและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ทัง้
ดาน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
4. มีความไวในการรับรูความรูสกึ ของผูอื่น มีมมุ มองเชิงบวก มีวุฒิทางอารมณและสังคม เอาใจใส
ในการรับฟงและพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม
2. ฝกปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อใหมีปฏิสมั พันธ และนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1. การมีสวนรวมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการรวมแสดงความคิดเห็นผลงานของกลุม เพื่อน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ งพัฒนา
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อ
การวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลและการแกไขปญญาในการ
ดํารงชีวิตละการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อเอกสารในรูปแบบตางๆ อาทิ เว็บไซตทเี่ กี่ยวของ
หนังสือเอกสารสือ่ พิมพดวยตนเอง
2. มอบหมายงานใหออกแบบการประเมินทักษะชีวิติเด็กปฐมวัยและสังเกตทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
และสังเกตทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
3. ศึกษาดานชุมชนตัวอยางและสามารถวิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหรปู แบบที่เหมาะสม
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5.3 วิธีการประเมินผล
1. การมีสวนรวมในการอภิปราย
2. การประเมินจากรายงาน
3. การประเมินโครงการจากผูเ กี่ยวของ เชน บุคลากรทีเ่ กี่ยวของในชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผูปกครองเด็กปฐมวัย

1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ/รายละเอียด
- รายละเอียดของสาระการ
เรียนรู
- แนวการเรียนการสอน
-ขอตกลงในการศึกษารายวิชา
-ความหมาย ความสําคัญเกี่ยวกับ
ทักษะ
ชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
ศึกษาเอกสารแนวการสอนและ
power point
- ศึกษาแนวการเรียนการสอน
- สรางขอตกลงในการศึกษา
รายวิชารวมกัน
- ศึกษาความหมาย ความสําคัญ
เกี่ยวกับ ทักษะ ชีวิตสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
3
- ศึกษาเอกสารและ power
point
- แบงกลุมเสนอกิจกรรมตาม
ทฤษฎี
- รวมกันสรุป วิเคราะห อภิปราย
ประเมินความรู

2

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
ทักษะ
ชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย

3

ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
- ขอบขายของทักษะชีวิต
สําหรับเด็กปฐมวัย
- ลักษณะของเด็กปฐมวัย
ที่มีทักษะชีวิต

3

4

ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
- ขอบขายของทักษะชีวิต
สําหรับเด็กปฐมวัย
- ลักษณะของเด็กปฐมวัย
ที่มีทักษะชีวิต

3

- ศึกษาลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มี
ทักษะชีวิตจากคลิปวีดีโอการทํา
กิจกรรม และรวมกันวิเคราะห
- แบงกลุมศึกษาขอบขายของ
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยใน
แตละดาน
- ศึกษาลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มี
ทักษะชีวิตจากคลิปวีดีโอการทํา
กิจกรรม และรวมกันวิเคราะห
- แบงกลุมศึกษาขอบขายของ
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยใน
แตละดาน

7

สื่อที่ใช

ผูสอน

- แบบประเมินความรู
- สรุปและอภิปราย
-เอกสารแนวการสอน
และ power point

อ.ชัชรี
สุนทราภัย

- เอกสารประกอบการ
สอน

อ.ชัชรี
สุนทราภัย

- คลิปวีดีโอ
- เอกสารประกอบการ
สอน

อ.ชัชรี
สุนทราภัย

- คลิปวีดีโอ
- เอกสารประกอบการ
สอน

อ.ชัชรี
สุนทราภัย

มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
5
หลักการและแนวทางการสราง
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย

6

7

การปลูกฝงและสรางทักษะชีวิต
สําหรับเด็กปฐมวัย
- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสราง
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
การปลูกฝงและสรางทักษะชีวิต
สําหรับเด็กปฐมวัย
- การปลูกฝงและสรางทักษะชีวิต
สําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
- ศึกษาหลักการและแนวทางการ
สรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
ในแตละชวงวัย
- แสดงทัศนคติรวมกันเกี่ยวกับ
การสรางเสริมทักษะชีวิตดาน
ตางๆแกเด็กปฐมวัย
3
- ศึกษาความรูพื้นฐานและการ
ปลูกฝงเกี่ยวกับการสรางทักษะ
ชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
3

8

ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทักษะ
ชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย

3

9

บทบาทของครูและผูปกครองในการ
สงเสริมและจัดประสบการณเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
- บทบาทของครูในการสงเสริม
และจัดประสบการณเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
บทบาทของครูและผูปกครองในการ
สงเสริมและจัดประสบการณเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
- บทบาทของผูปกครองในการ
สงเสริมและจัดประสบการณเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
การประเมินทักษะชีวิตสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
- ความรูพื้นฐานการประเมิน
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย

3

10

11

- มอบหมายงานศึกษาบทความ
เกี่ยวกับการปลูกฝงและสราง
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
- แบงกลุมพูดคุยสิ่งที่ไดรับจาก
บทความที่ศึกษาพรอมยกตัวอยาง
บทความที่มีวิธีปลูกฝงทักษะชีวิต
สําหรับเด็กปฐมวัยไดดี
- ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
-แบงกลุม สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ
ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทักษะ
ชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย ในแตละ
ดาน
- ศึกษาบทบาทของครูและ
ผูปกครองในการสงเสริมและจัด
ประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย

สื่อที่ใช
- เอกสาร
ประกอบการสอน

อ.ชัชรี
สุนทราภัย

- เอกสาร
ประกอบการสอน

อ.ชัชรี
สุนทราภัย

- เอกสาร
อ.ชัชรี
ประกอบการสอน
สุนทราภัย
- บทความเกี่ยวกับ
การปลูกฝงและสราง
ทักษะชีวิตสําหรับ
เด็กปฐมวัย
- เอกสารประกอบ
การสอน
-สิ่งพิมพ
- เว็ปไซตที่เกี่ยวของ

อ.ชัชรี
สุนทราภัย

- เอกสาร
ประกอบการสอน

อ.ชัชรี
สุนทราภัย

- บทสัมภาษณครูใน
สถานศึกษา

อ.ชัชรี
สุนทราภัย

3

- สัมภาษณครูในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการสงเสริมและจัด
ประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย

3

- ศึกษาความรูพื้นฐานการประเมิน - เอกสาร
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
ประกอบการสอน

8

ผูสอน

อ.ชัชรี
สุนทราภัย

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

3

- ออกแบบวิธีการประเมินและ
เครื่องมือการประเมินทักษะ
ชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย

- แบบประเมิน
ทักษะชีวิตสําหรับ
เด็กปฐมวัย

อ.ชัชรี
สุนทราภัย

ลงปฏิบัติในชั้นเรียนสังเกต
ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษา
ฝกปฏิบตั ิโครงการเรียนรูทักษะ
ชีวิตเด็กปฐมวัย

- แบบการประเมิน
ทักษะชีวิตสําหรับ
เด็กปฐมวัย
- โครงการเรียนรู
ทักษะชีวิตเด็ก
ปฐมวัย
ฝกปฏิบตั ิโครงการเรียนรูทักษะ - โครงการเรียนรู
ชีวิตเด็กปฐมวัย
ทักษะชีวิตเด็ก
ปฐมวัย
สอบปลายภาค

อ.ชัชรี
สุนทราภัย

12

การประเมินทักษะชีวิตสําหรับ
เด็กปฐมวัย
- วิธีการประเมินและเครื่องมือ
การประเมินทักษะชีวิตสําหรับ
เด็กปฐมวัย

13

การประเมินทักษะชีวิตเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา

3

14

โครงการการเรียนรูทักษะชีวติ
สําหรับเด็กปฐมวัย

3

15

โครงการการเรียนรูทักษะชีวติ
สําหรับเด็กปฐมวัย (ตอ)

3

16

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู

2.1 คะแนนเก็บระหวางภาค
2.2 คะแนนสอบปลายภาค

ผูสอน

อ.ชัชรี
สุนทราภัย
อ.ชัชรี
สุนทราภัย

รอยละ 60
รอยละ 40

กิจกรรมที่

ผลการ
เรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1

1-4

สอบปลายภาค

16

2

1-4

1.สัมภาษณครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การสงเสริมและจัดประสบการณเพือ่
พัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
2.ลงปฏิบัติในชั้นเรียนสังเกตทักษะ
ชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
3.โครงการเรียนรูทักษะชีวิตเด็ก
ปฐมวัย
4.การมีสวนรวมในชั้นเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

9

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
40%
60%

มคอ. 3
เนื้อหา
5
กิจกรรม
ความถูกตอง ทํางานที่ไดรบั
และครบถวน มอบหมายได
ถูกตอง
และครบถวน
ทั้งหมด
การสงงาน ทํางานที่ไดรบั
ตรงตอเวลา มอบหมาย
ตามรูปแบบ
ทั้งหมดและสง
กอน
หรือตรงตาม
กําหนดเวลา

4

3

ทํางานที่ไดรบั
มอบหมายได
ถูกตอง
และครบถวน
เกือบทั้งหมด
ทํางานที่ไดรบั
มอบหมาย
เกือบทั้งหมด
เปนระเบียบ
เรียบรอย
และสงตาม
กําหนดเวลา

ทํางานที่ไดรบั
มอบหมายได
ถูกตอง ไม
นอยกวารอย
ละ 50
ทํางานที่ไดรบั
มอบหมาย
รอยละ 50
เปนระเบียบ
และสงตาม
กําหนดเวลา

2

ทํางานที่ไดรบั
หมอบหมายได
ถูกตอง และ
ครบถวนนอย
กวารอยละ 30
ทํางานที่ไดรบั
มอบหมาย
เกือบ
เรียบรอย
ทั้งหมด
เปนระเบียบ
เรียบรอยแต
สงเลย
กําหนดเวลา
พฤติกรรมใน มีสวนรวมใน มีสวนรวมใน มีสวนรวมใน มีสวนรวมใน
ชั้นเรียน
การตอบ
การตอบ
การตอบ
การตอบ
คําถาม
คําถาม
คําถาม
คําถาม
อภิปรายในชั้น อภิปรายในชั้น อภิปรายในชั้น อภิปรายใน
เรียนอยาง
เรียนเปนปกติ เรียนบอยครั้ง ชั้นเรียนเปน
สม่ําเสมอ และ และแตงกาย และแตงกาย บางครัง้ และ
แตงกายสุภาพ สุภาพ
สุภาพ
แตงกายสุภาพ
เรียบรอยถูก เรียบรอยถูก เรียบรอยถูก เรียบรอยถูก
ระเบียบของ ระเบียบของ ระเบียบของ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
อยาง
เปนปกติ
บอยครั้ง (รอย เปนบางครัง้
สม่ําเสมอ
ละ80)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1
ทํางานที่ไดรบั
มอบหมายไดถูกตอง
นอยมากและทําไม
ครบถวน
ทํางานที่ไดรบั
มอบหมาย
เปนระเบียบเรียบรอย
เพียงสวนนอยทั้งหมด
และสงเลยกําหนดเวลา

แทบไมมสี วนรวมใน
การ
ตอบคําถาม อภิปราย
ในชั้นเรียน และแตง
กายไมสุภาพเรียบรอย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

1. เอกสารและตําราหลัก
ชัชรี สุนทราภัย และคณะ. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะชีวิต กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เว็บไซตที่เกี่ยวของกับชุดวิชา

10

มคอ. 3
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ประมวล ดิคคินสัน.(2536). เมื่อลูกรักไดดี. กรุงเทพฯ : ตนออ.
ปยะลักษณ สิมะแสงยาภรณ.(2534).โลกของคนตัวเล็ก. กรุงเทพฯ : บริษัทแปลน พับลิชชิ่ง จํากัด.
มานพ ถนอมศรี. (2531).ขุมทองการสรางสรรคของลูก. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพตนออ.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูและผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1.การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
2.การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
3.การประเมินจากผลลัพธการเรียนรูและปฏิบัติงาน ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผานการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพิ่มเติม ในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
1.ระดมสมองจากผูส อนรวม
2.การประชุมการจัดการเรียนการสอย
3.การวิจัยชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารยผูสอน
และคณะกรรมการประจําหลักสูตร
5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผูประสานงานรายวิชาจัดประชุมคณาจารยผสู อนกอนเปดภาคเรียน เพื่อใหการจัดการเรียน การสอน
เปนไปในทิศทางทีเ่ หมาะสม
นําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ รียนในเรื่องคุณภาพการสอน วิธีสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
สื่อการสอนและผลการเรียนรูที่ไดรบั มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
พัฒนาสื่อการเพื่อเปนทรัพยากรรวมในการจัดการเรียนการสอน
รับฟงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ในโครงการ รวมทั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และทีมผูสอนมาประกอบการปรับปรุงรายวิชาใหมี
ความทันสมัย
สรุปการดําเนินงานรายวิชาทุกภาค
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