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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
1074302 ทักษะชีวิต
Life Skills

2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอกเลือก

4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยนงคราญ สุขเวชชวรกิจ
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารยนงคราญ สุขเวชชวรกิจ
กลุมเรียน
อาจารยวิมลรัตน ศาสตรสุภาพ
กลุมเรียน
อาจารยนงเยาว นุชนารถ
กลุมเรียน
อาจารยกรณิศ ทองสอาด
กลุมเรียน
อาจารยธนพรรณ เพชรเศษ
กลุมเรียน
อาจารยชัชรี สุนทราภัย
กลุมเรียน
อาจารยจิราภรณ ยกอินทร
กลุมเรียน
อาจารยสุดารัตน พงษพันธ
กลุมเรียน

5. ภาคการศึกษา/ ชัน้ ปที่เรียน

A1, B1
B1
C1
UA
UB
NA
NB
LA

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, วิทยาเขตสุพรรณบุร,ี ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง,
ศูนยการศึกษานอกที่ตงั้ นครนายก

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 กรกฎาคม 2562

2

มคอ. 3

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

ประสิทธิภาพ

1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูและเขาใจทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
1.2 เพื่อใหนักศึกษารูจ ักการขอบขายทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย เพื่อนํามาใชในการจัดประสบการณ
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย
1.4 เพื่อใหนักศึกษายอมรับความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

2.1 มีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนโดยเพิ่มวิธีการจัดการเรียนจากการสอนในลักษณะของ
Active Learning, Games Based Learning, Project Based Learning ที่นําองคความรูเขาบริการ
ชุมชน และกระบวนการวิจัย เขามาในการกระบวนการเรียนการสอน
2.2 เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการคนควาความรูดวยตนเอง โดยใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล
จากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย การใช website ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับรายวิชา การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอผลงาน ลงมือปฏิบตั ิ แลกเปลี่ยนองคความรูที่ไดรับ และวิเคราะหขอมูล
2.3 ปรับปรุงใหสอดคลองกับ TQF บริบทของสังคมปจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ศึ ก ษาความหมาย ความสํ าคัญ ของการพัฒ นาทัก ษะชีวิตสําหรับ เด็ก ปฐมวัยแนวคิดและ
ขอบขายทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสริมและจัดประสบการณ
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย
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.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
ไมมี

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความ
ภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา
เปนรายบุคคลหรือราย
กลุม ผานชองทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

มคอ. 3

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
สัปดาห

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาวิชา/Social Media
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2. มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3. มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาแสดงออกในสิ่งทีเ่ หมาะสมดวยความเขาใจผูอ นื่
เขาใจโลกและมีจิตสาธารณะ
1.1.4. มีความเสียสละ เปนแมแบบที่ดี
1.1.5. เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
1.1.6. สามารถจั ดการและแกป ญ หาทางคุณ ธรรมและจริยธรรม โดยใชดุ ล พินิจ ทาง
คานิยม ประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.2. การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ
1.2.3. การใชกรณีศึกษา
1.2.5. การใช โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการ และกรณี ศึ ก ษา โดยให นั ก ศึ ก ษาทํ า การสํ า รวจ
ความตองการของชุมชน และนําความรูดานทักษะชีวิตไปใหบริการวิชาการแกชุมชน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.2. วัดและประเมินผลจากกลุมเพื่อน สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษาในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชัน้ เรียน การรวมกิจกรรม ความสนใจ ความรับผิดชอบ การทํางานกลุม
1.3.3. วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศึกษา โครงการ
1.3.4. การตรงตอเวลา การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด
1.3.5. การสังเกตการเขาชั้นเรียน โดยใชแบบบันทึกการเขาชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอกการศึก ษาปฐมวัยอยาง
กวางขวางลึกซึ้งและเปนระบบ
2.1.2. มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการขามศาสตรและบูรณาการกับโลกแหงความจริง
2.1.3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวติ สําหรับเด็กปฐมวัย สามารถจัด
ประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย
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2.1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1. วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
2.2.2. การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
2.2.3. การวิเคราะหวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติขององคความรูและทฤษฏี
2.2.4. การเรียนรูแบบความรวมมือ เพื่อประยุกตและประเมินคาองคความรูในสถานการณ
โลกแหงความเปนจริง
2.2.6. ใชสื่ออิเล็กโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ไดแก การใชประกอบการบรรยาย
อภิปราย เกี่ยวกับความรูทั่วไปของทักษะชีวิตในเด็กปฐมวัย การคนควาขอมูล การวิเคราะหขอมูล
2.2.7. การใชกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการวิธีการแบบ Active Learning, Games Based
Learning, Project Based Learning และกระบวนการวิจัย
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1. วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
2.3.2. วัดจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
2.3.3. วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2.3.4 วัดและประเมินผลจากการเรียนรูแบบความรวมมือ
2.3.6 ประเมินชิ้นงาน ผลการสรุป วิเคราะห และการสังเคราะหศึกษาเอกสาร ขอมูลและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน และการรวมแสดงความคิดเห็น
2.3.7. ประเมินจากการดําเนินงานโครงการ ผลสัมฤทธิ์โครงการ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1. สามารถคิดคนหาขอเท็จ จริง ทําความเขาใจ และประเมินขอ มูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหาและทําการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
3.1.2 สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขได
อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฏีและการปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.1.3 มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และ
การพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
3.1.4. การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรูแกปญหาการพัฒนา
ผูเรียนและการวิจั ยต อ ยอดองค ความรู มีความเปน ผูนําในการ ปฏิบัติง านอยางมีวิสัยทัศนในการ
พัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย
3.2 วิธีการสอน
3.2.3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน
3.2.5. จัดกระบวนการเรียนรูที่ฝก ทักษะการคิดทั้งในระดับ บุคคลและกลุม โดยใหผูเรียน
ทํางานเปนทีม คนควาขอมูล แหลงการเรียนรูตางๆ ฝกการคิดวิเคราะห สังเคราะหและสามารถวินิจฉัย
แลวสรุปเปนองคความรู
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3.2.6. มอบหมายใหนักศึกษาจัดทําโครงการที่เกี่ยวของกับทักษะชีวิต โดยนักศึกษาสังเคราะห
สิ่งที่ไดเรียนรูจากรายวิชานี้และนําลงไปสูการปฏิบัติ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.3. วัดและประเมินผลจากผลการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3.3.5. สอบปลายภาคโดยใชขอสอบการคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรคและนําไปประยุกตใช
3.3.6. ประเมินผลจากแบบประเมินการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
ผูอื่นในการทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
4.1.2. มีความเอาใจใส ชวยเหลือ และเอื้อ ตอการแกปญ หาในกลุมและระหวางกลุม ได
อยางสรางสรรค
4.1.3. มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอ
สวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
4.1.4. มีความไวในการรับ รูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ
และสังคม เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1. การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ
4.2.2. การเปนผูนําแบบมีสวนรวมในการนําเสนอวิชาการ
4.2.4. มอบหมายกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุม ซึ่งการทํางานกลุมมีการหมุนเวียนสมาชิก
กลุม ในแต ล ะกิ จ กรรมไม ให ซํ้ากั น และหมุนเวียนการเปนผูนํากับ การเปนสมาชิก โดยมีโ อกาสใน
การเปนผูนําและผูตาม การประสานงานกับผูอื่น เชน โครงการบริการวิชาการที่ตองมีการประสานงานกับ
หนวยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1. วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
4.3.2. วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา
4.3.4. วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล และแกปญหา
ในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.2. ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ
เพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล และแกปญ หาใน
การดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
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5.1.3. สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อ
การสื่อ สาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอ มูลและการนําเสนอขอมูล และการแกไขปญ หาในการ
ดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.4. สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1. การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการพัฒนาทักษะชีวิต
ของเด็กปฐมวัยจากแหลงขาวหรือแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
5.2.2. การสื บ ค น และนํ า เสนอรายงานประเด็น สํ าคั ญ ด านการศึ ก ษาโดยใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1. วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดาน
การศึกษาและทักษะชีวิต
5.3.2. วัดและประเมินผลจากการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ ดานการศึกษา
ทักษะชีวิต โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.3. วัดและประเมินจากความสามารถในการใชเทคนิคในการนําเสนอรายงาน
5.3.5.วัดและประเมินผลจากการสังเกตการนําเสนอผลงานในรูป แบบที่ห ลากหลาย และมี
ประสิทธิภาพ การใชภาษาที่ถูกตองและเหมาะสม
6. ทักษะการจัดการเรียนรู
6.1.1 มีค วามเชี่ ยวชาญในการจั ดการเรีย นรูที่ มีรูป แบบหลากหลายทั้ง รูป แบบที่ เป น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค
6.1.2 มี ความเชี่ ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับ ผูเรียนที่ห ลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิ เศษ ผู เรี ยนที่ มี ความสามารถปานกลางและผูเรียนที่มีความตอ งการพิเศษอยางมี
นวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาชีพครูได
6.2 วิธีการสอน
6.2.4. การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning) ดวยการจัดประสบการณดาน
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.4. ประเมินผลการจัดประสบการณทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
6.3.5. ประเมินผลจากการนําเสนอผลการจัดประสบการณทักษะชีวิตสําหรับเด็ก
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1-2

หัวขอ/รายละเอียด
- รายละเอียดของสาระการ เรียนรู
- แนวการเรียนการสอน
-ขอตกลงในการศึกษารายวิชา
-ความหมาย ความสําคัญเกี่ยวกับ
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
- แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน
ชั่วโมง
6

3-4

ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
- ขอบขายของทักษะชีวิตสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
- ลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีทักษะ
ชีวิต

6

5

หลักการและแนวทางการสรางทักษะ
ชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนแนะนําตัว หองพัก วันเวลานัดหมายและวิธีการที่นักศึกษาสามารถติดตอ
นัดหมายและ ปรึกษาอาจารยผูสอนได
2. แนะนําหนังสือและแหลงการเรียนรู
3. แจกแบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานของนักศึกษา
4. แจกแนวการสอนพรอมชี้แจงสาระสํา คัญของการเรียน แนวทางการประเมินผล การ
บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรู
5. เกม “เกาอี้ดนตรีสรางสรรค” หลังจบกิจกรรม อาจารยและนักศึกษาวิเคราะหผลที่ไดรับ
จากการเลนเกาอี้ดนตรีสองแบบที่มีตอทักษะชีวิต
6. ศึ กษาและวิเคราะหก รณี ตัว อยา งจากวีดีทั ศน เกี่ ยวกั บทั กษะชี วิตในเด็ กปฐมวั ย และ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของเกี่ยวกับทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใช Ipad
7. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปรายและสรุปความหมาย ความสําคัญ ทักษะชีวิต
8. อาจารยผูสอน และนักศึกษารวมกันสะทอนการเรียนรู
9. แบง กลุมมอบหมายงานใหนั กศึก ษาค นควา ขอ มูล เกี่ย วกับ ทัก ษะชี วิต โดยศึกษาจาก
เอกสารประกอบการสอน และวิดีทัศน และนําผลงานมาสงในสัปดาหตอไป
สื่อที่ใช
1. แบบทดสอบ
2. แนวการสอน
3.เกณฑในการวัดและประเมินผลกิจกรรมตางๆ
4. วีดีทัศน
5. แบบบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรู และแบบ Biography
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยและนักศึกษารวมกันทบทวนบทเรียน
2. อาจารยอธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรมเกม “ผลงาน.... ประสบการณชีวิต” โดยให
นักศึกษาไปสัมภาษณเพื่อนในหอง และบันทึกลงในใบงาน
3. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุป โดย โยงเขาสูท ักษะชีวิต
4. ศึกษาและเคราะหกรณีตัวอยางจากวีดีทัศนเกี่ยวกับทักษะชีวิตในเด็กปฐมวัย ลักษณะของ
เด็กปฐมวัยที่มีทักษะชีวิต
5.แบงกลุม 4-5 กลุม แตละกลุมรวมกันสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
เอกสารที่เกี่ยวของ โดยใช Ipad ตามหัวเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เกี่ยวกับขอบขายของทักษะ
ชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยในแตละดาน พรอมทัง้ เขียนเปนความเรียงสรุปสั้นๆวา ทําไมจึงตอง
พัฒนาทักษะชีวิตในเด็กปฐมวัย
6. อาจารยมอบหมายใหนักศึกษาทํากิจกรรม โดยอาจารยอธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรม
“ชีวิตมีคุณคา” นักศึกษาไปสัมภาษณบุคคลตนแบบที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับแรง
บันดาลใจหรือเปาหมายของชีวิตและแนวทางการดําเนินชีวิต และบันทึกลงในใบงาน
สื่อที่ใช
1. วีดีทัศน
2. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.อาจารยผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปผลจากกิจกรรม “ชีวิตมีคุณคา” โดยสรุปทักษะชีวิตที่
มีผลตอการประสบความสําเร็จในชีวิต หรือทําใหเปนบุคคลที่สรางแรงบันดาลใจใหแกผูอื่น
2. แบงกลุม 4-5 กลุมเลมเกม “ไมบล็อกสรางสรรค” และรวมกันสรุปทักษะชีวิตที่ไดรับจากเกม
หลักการและแนวทางการสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย ในแตละชวงวัยโดยนักศึกษาสืบคน
เพิ่มเติมจากแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต และนําเสนอผลการสืบคนและวิเคราะหโดยใช Ipad
3. นักศึกษาและผูส อนรวมกันอภิปรายและสรุปแสดงทัศนคติรวมกันเกี่ยวกับการสรางเสริม
ทักษะชีวิตดานตางๆแกเด็กปฐมวัย
4. มอบหมายใหนักศึกษาศึกษาแนวทางการปลูกฝง และสรางทักษะชีวิตในเด็กปฐมวัย และ
ทํากิจกรรม “การวางแผนชีวิตที่มีคุณคา”โดยแบงกลุมมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา

คณาจารยผูสอน
แตละกลุมเรียน
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แตละกลุมเรียน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

6

การปลูกฝงและสรางทักษะชีวิต
สําหรับเด็กปฐมวัย
- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสราง
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
- การปลูกฝงและสรางทักษะชีวิต
สําหรับเด็กปฐมวัย

3

7

นําเสนอความกาวหนาโครงการทักษะ
ชีวิต

3

8

ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทักษะชีวิต
สําหรับเด็กปฐมวัย

3

9-10

บทบาทของครูและผูปกครองในการ
สงเสริมและจัดประสบการณเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
- บทบาทของครูในการสงเสริมและ
จัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
- บทบาทของผูป กครองในการ
สงเสริมและจัดประสบการณเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ขอมูลเกี่ยวกับขอบขายของทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยในแตละดาน พรอมทั้งเขียนเปน
ความเรียงสรุปสั้นๆวา ทําไมจึงตองพัฒนาทักษะชีวิตในเด็กปฐมวัย
สื่อที่ใช
1. วีดีทัศน
http://tkpark.tv/video_detail/tk_programs/575/TK-Talk%3A-EF-ExecutiveFunctions
2. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
3. เกม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.นักศึกษาศึกษาความรูพ้ืนฐานและการปลูกฝง เกี่ยวกับการสรา งทั กษะชีวิตสํา หรับเด็ก
ปฐมวัย จาก Keynote และบทความ โดยใช Ipad
2. นักศึกษาแบงกลุมเลน เกม (บอรดเกม) “บันไดงูกบั การสรางทักษะชีวิต” โดยแบงกลุม 45 กลุม
3. นักศึกษาศึกษาบทความวิธีปลูกฝงทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย โดยวิเคราะหกับสิ่งไดรับ
จากบทความที่ศึกษาพรอมยกตัวอยางวิธีปลูกฝงทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย และนําเสนอ
ผลการสืบคนและวิเคราะหโดยใชสื่อ วิธีการที่หลากหลาย
4. มอบหมายงานใหนกั ศึกษาคนควา ขอมูล เกี่ยวกับศึกษาความรูพื้นฐานและการปลูกฝง
เกี่ยวกับการสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยสื่อที่ใช
1. Keynote
2. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
3. บทความ
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษานําเสนอความกาวหนาโครงการ
สื่อที่ใช
1. Keynote
2. โครงการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบงกลุม 4-5 กลุม รวมกันสืบคนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทักษะชีวิตในแตละดานสําหรับ
เด็ กปฐมวัย ของประเทศไทยและตางประเทศจากแหล งขอมูลทางอินเตอรเน็ตหรือ เอกสารที่
เกีย่ วของและบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรู
2. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุปโดยใช Ipad
3. แบง กลุม รวมกันสื บคนปจจั ยที่มีผ ลต อการพัฒ นาทัก ษะชีวิตในแตล ะดา นสํา หรับ เด็ ก
ปฐมวัย ของประเทศไทยและตางประเทศและสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ ปจจัยที่ มีผ ลตอการพัฒนา
ทักษะชีวติ สําหรับเด็กปฐมวัย ในแตละดาน
สื่อที่ใช
1. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
2. แบบบันทึกการสืบคน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบงกลุม 4-5 กลุม รวมกันสืบคน ศึกษาบทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสริมและ
จัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย จากแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ตหรือ
เอกสารที่เกี่ยวของ
2. อาจารยผสู อนนําเสนอเนื้อหาจาก Keynote และยกตัวอยางประกอบ การสรางแบบ
สัมภาษณครูในสถานศึกษาโดยใช Ipad
3. นักศึกษาลงพื้นที่ สัมภาษณครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมและจัดประสบการณ
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
4. แบงกลุม รวมกันสืบคนบทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสริมและจัดประสบการณ
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
5. สรางแบบสอบถามและสัมภาษณครูในสถานศึกษา
สื่อที่ใช
1. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
2. แบบบันทึกการสืบคน
3. แบบสัมภาษณครูในสถานศึกษา
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ผูสอน

คณาจารยผูสอน
แตละกลุมเรียน

คณาจารยผูสอน
แตละกลุมเรียน

คณาจารยผูสอน
แตละกลุมเรียน

คณาจารยผูสอน
แตละกลุมเรียน

มคอ. 3
สัปดาห
ที่
11-12

หัวขอ/รายละเอียด
การประเมินทักษะชีวิตสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
- ความรูพื้นฐานการประเมินทักษะ
ชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
- วิธีการประเมินและเครื่องมือการ
ประเมินทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
- การประเมินทักษะชีวิตเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา

จํานวน
ชั่วโมง
6

13

- การประเมินทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
ในสถานศึกษา

3

14

กิจกรรมกลุมโครงการเรียนรูท ักษะ
ชีวิตเด็กปฐมวัย(โครงการยอย)
ทักษะชีวิตในเด็กปฐมวัย

3

15
16

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนและนักศึกษารวมกันวิเคราะหผลการสัมภาษณครู และผูปกครอง เกี่ยวกับการ
สงเสริมและจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
2. อาจารยผสู อนนําเสนอเนื้อหาจาก Keynote และยกตัวอยางประกอบ ความรูพื้นฐานการ
ประเมินทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยจากเอกสาร โดยใช Ipad
3. นักศึกษาทดลองออกแบบวิธีการประเมินและเครื่องมือการประเมินทักษะชีวิตสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
4. สรางแบบประเมินทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
สื่อที่ใช
1. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
2. Keynote
3. ตัวอยางแบบประเมินทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาทดลองประเมินทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
สื่อที่ใช
1. แบบประเมินทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
งานที่มอบหมาย
- ทดลองประเมินทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. สรุปทบทวนเนื้อหาในรายวิชา
สอบปลายภาค

คณาจารยผูสอน
แตละกลุมเรียน

คณาจารยผูสอน
แตละกลุมเรียน

คณาจารยผูสอน
แตละกลุมเรียน
คณาจารยผูสอน
แตละกลุมเรียน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1
2

3

4
5

6

คะแนนระหวางภาคเรียน 60 คะแนน คะแนนปลายภาค 40 คะแนน

ผลการ
เรียนรู
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,4.1.4
1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
3.1.1, 3.1.2,3.1.3
4.4.1,4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5
6.1.1,6.1.2, 6.1.3
1.1, 2.1.2, 2.1.3
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,3.1.4,3.1.5
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3
1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10

1-15

20

สุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความรู
นักศึกษา

โครงการเกี่ยวกับทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
(Rubric ตามตาราง)

1-15

20

ตรวจสอบผลการประเมิน
โครงการ ตาม Rubric

แบบประเมินทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
(Rubric ตามตาราง)

9-13

5

แบบบันทึกผลการเรียนรู
(Rubric ตามตาราง)

1-15

5

สุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความรู
นักศึกษา
สุมตรวจผลงาน

สอบปลายภาค

16

40

ความรับผิดชอบและวินัยในการเรียน
(Rubric ตามตาราง)
งานที่มอบหมายในชั้นเรียนที่เกีย่ วของกับทักษะชีวิตของ
เด็กปฐมวัย
ประเมินโดยการสังเกต ผลงาน การรายงานหนา
หองเรียน การมีสว นรวมในการทํากิจกรรม
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วิธีการทวนสอบ
สุมตรวจการเขาเรียน

ตรวจสอบผลการประเมิน
การเรียนรูของนักศึกษา
โดยตรวจสอบขอสอบ

มคอ. 3
เกณฑการประเมิน

การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวม 10 คะแนน
คะแนน
เกณฑ
การพิจารณา

9-10 คะแนน
-ไมเคยขาดเรียนและไมเคย
เขาชั้นเรียนสายแม แตครั้ง
เดียว
-แตงกายสุภาพเรียบรอยถูก
ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย
อยางสม่ําเสมอ
-มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น ตอบคําถาม
อภิปรายในชั้นเรียนอยาง
สม่ําเสมอ

7-8 คะแนน
-ขาดเรียน 1 ครั้งหรือเขาชั้น
เรียนสาย 2 ครัง้
-แตงกายสุภาพเรียบรอยถูก
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
เปนปกติ
-มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น ตอบคําถาม
อภิปรายในชั้นเรียนเปนปกติ

5-6 คะแนน
-ขาดเรียน 2 ครั้งหรือเขาชั้น
เรียนสาย 3 ครัง้
-แตงกายสุภาพเรียบรอยถูก
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
บอยครั้ง
-มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น ตอบคําถาม
อภิปรายในชั้นเรียนบอยครั้ง

3-4 คะแนน
-ขาดเรียน 3 ครั้งหรือเขาชั้น
เรียนสาย 4 ครัง้
-แตงกายสุภาพเรียบรอยถูก
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
เปนบางครั้ง
-มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น ตอบคําถาม
อภิปรายในชั้นเรียนเปน
บางครั้ง

0-2 คะแนน
-ขาดเรียน 4 ครั้งขึ้นไปหรือ
เขาชั้นเรียนสายเกินกวา 4
ครั้ง
-แตงกายไมสภุ าพเรียบรอย
ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
-ไมมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น ตอบคําถาม
อภิปรายในชั้นเรียน

โครงการเกี่ยวกับทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย 20 คะแนน
คะแนน
เกณฑ
การพิจารณา

17-20 คะแนน
13-16 คะแนน
-เขียนโครงการครบทุก
ขาด 1 หัวขอ
หัวขอ ตามที่กาํ หนดไว
- มีการแบงงานอยางชัดเจน
-มีสวนรวมในการทํา
โครงการอยางสม่ําเสมอ
- มีเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อ
ประเมินผลโครงการ
-โครงการเสร็จสิ้นภายใน
เวลาที่กาํ หนด
-รายงานการประเมินโดย
เปนการนําเสนอการ
ดําเนินการประเมินโครงการ
ทุกขั้นตอน

9-12 คะแนน
ขาด 2-3 หัวขอ

5-8 คะแนน
ขาด 4-5 หัวขอ

0-4 คะแนน
ขาด 6 หัวขอ

3 คะแนน
ขาด 2 หัวขอ

2 คะแนน
ขาด 3 หัวขอ

1 คะแนน
ขาด 4 หัวขอ

แบบประเมินทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย 5 คะแนน
คะแนน
เกณฑ
การพิจารณา

5 คะแนน
-เนื้อหาถูกตอง
ทุกขั้นตอน
- เนื้อหาครบถวน
- แบบประเมินถูกตอง
ตรงประเด็น
-สงงานตรงเวลา

4 คะแนน
ขาด 1 หัวขอ
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มคอ. 3
บันทึกผลการเรียนรู 5 คะแนน
คะแนน
เกณฑ
การพิจารณา

5 คะแนน
- บันทึกการเรียนรูครบ
14 ครั้ง
- เนื้อหาครบถวน
ถูกตอง
- การใชภาษาถูกตอง
ตามหลักไวยกรณ และ
ลายมืออานงาย
-สงงานตรงเวลา

4 คะแนน
- บันทึกขาด 1-3 ครั้ง
- เนื้อหาถูกตอง
- การใชภาษาถูกตอง
ตามหลักไวยกรณ
ลายมืออานงาย
-สงงานตรงเวลา

3 คะแนน
- บันทึกขาด 4-6 ครั้ง
- เนื้อหาถูกตอง
- ใชภาษาถูกตองตาม
หลักไวยกรณ /ลายมือ
อานงาย
-สงงานตรงเวลา

2 คะแนน
- บันทึกขาด 6-9 ครั้ง
- เนื้อหาถูกตอง
- ลายมืออานงาย
-สงงานตรงเวลา

1 คะแนน
-บันทึกขาดมากกวา 9
ครั้ง
-เนื้อหาถูกตอง

3. การประเมินผลการศึกษา

ตามเกณฑการใหระดับคะแนนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
การขอยกเลิกรายวิชา
เกรดที่ยังไมสมบูรณ รอสงงานใหครบ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

ชัชรี สุนทรภัยและคณะ. (2562). ทักษะชีวิต. กรุงเทพ: กราฟฟคดีไซต.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2560). การพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

เว็บไซตที่เกี่ยวของกับชุดวิชา

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

ประมวญ ดิคคินสัน. (2536). เมื่อลูกรักไดครูด.ี กรุงเทพฯ: ตนออ .
ปยะลักษณ สิมะแสงยาภรณ. (2534) โลกของคนตัวเล็ก.กรุงเทพฯ: บริษัท แปลน พับลิชชิง่ จํากัด.
มานพ ถนอมศรี . (2531). ขุมทองการสรางสรรคของลูก. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพตนออ.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัย / ของคณะ
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมใน
และนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูท ี่
ไดรับและเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัย / โดยการเขียนบรรยาย
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
• แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
• รับฟงความคิดเห็นผาน e-mail
• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
• การสนทนากลุมระหวางผูส อนและผูเ รียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

• การถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอน รวมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา
• นักศึกษาประเมินอาจารยผสู อน ดวยวิธีประเมินผานระบบออนไลน มีคณะกรรมการประเมิน
โดยการสัมภาษณ โดยการสังเกตการณสอน ประเมินจากผลการสอบ อาจารยผสู อนประเมินตนเอง
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
• อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผรู ว มสอน รวมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
- จัดประชุมผูสอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
- ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอนรวมในรายวิชา/อาจารยในคณะ
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอนตอไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหนาที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชา
13

มคอ. 3
- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- สุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรูนักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลว
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบกลางภาคและ/
หรือปลายภาค ขอสอบภาคปฏิบัติ
- มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา
ประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ
รายวิชาที่กําหนดไว หลังจากเรียนวิชานี้แลว
- สอบถามนักศึกษาในประเด็นตอไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูใน
ชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา
- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรูนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยการ
สอบถามและใหนกั ศึกษาไดแสดงความคิดเห็นระหวางการเรียน

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ไดแก การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
(ในแตละภาคการศึกษา จะมีการนําผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการสอนในภาคการศึกษาตอไป)
- อาจารยผสู อน/อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผสู อน/อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนและนําขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผสู อน/อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณา
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผรู วมสอน นํามาปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
- อาจารยผสู อน/อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารยผรู วมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาให
ความคิดเห็น
• ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 ในรอบถัดไป
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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