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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
1094203 การพัฒนาอาชีพอย่างสร้างสรรค์
Creative Career Development

2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับ

4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร หลวงแก้ว
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร หลวงแก้ว ตอนเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชัน้ ปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่มี”

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่มี”

8. สถานที่เรียน
ห้องเรียน 11506 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหลักการและแนวคิดการจัดการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา รวมทั้งแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ การ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ เทคนิคการสอน สื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม การสร้างสรรค์
ผลงาน และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระสาคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการและแนวคิดของการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง
วัตถุป ระสงค์ กิ จ กรรม สื่อ การสอน และการประเมิ นผล แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง
ความสาคัญของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น อาชีพในชุมชนต่าง ๆ ความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนานวัตกรรม การสร้างสรรค์ผลงาน และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพ การสร้างชุมชน
เข้มแข็ง
Principles and concepts of learning management for occupations and technology in
elementary level, curriculum analysis, standard, index and content, development of learning
management plan, objectives, activities, materials, and evaluation, concepts of sufficiency
economy philosophy, importance of local natural resources, occupations in different
communities, creative thinking in innovation development, product creation, and using
technology for occupations, strength community empowerment
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
การศึกษาด้วยตนเอง
งานภาคสนาม/การฝึกงาน

45 ชั่วโมง
ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า สอน
ต่อภาคการศึกษา เสริ มตามความต้ องการของ
นั กศึ กษาเฉพาะราย ครั้ ง ละ
2 ชั่วโมง เพื่ อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความชัดเจน

-

90 ชั่วโมงต่อภาค
ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ศึ ก ษ า
ค้ น คว้ าจากแหล่ ง เรี ย นรู้
แ ล ะ สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศต่างๆ

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา/Social Media,
E-Mail, Line, Facebook
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจในผู้อื่นและเข้าใจโลก
1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.5 เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแก้ ปัญ หาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ผู้ส อนสอดแทรกคุณ ธรรมจริ ยธรรมในการสอนและเป็น แบบอย่างที่ ดี ให้ กั บ
นักศึกษา
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning)
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1.2.3 การปลู ก ฝัง ให้ นั ก ศึก ษามี ร ะเบี ยบวิ นั ย โดยเน้ น การเข้า ชั้น เรีย นให้ ต รงเวลา
ตลอดจนการแต่งกาย ที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การใช้ก รณี ศึก ษา บทบาทสมมติ ใช้ ตั วแบบที่ ดี เช่ น ตั วแบบที่ เ ป็ น จริง ข่า ว
เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมโดยใช้การเสริมแรงที่เหมาะสม
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
1.2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
1.2.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท า
ประโยชน์แก่ ส่วนรวม เสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่ มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
1.3.3 ประเมินจากผลงาน กลุม่ เพือ่ นและเครื่องมือวัดต่างๆ เช่น แบบสอบถาม แบบ
สังเกต เป็นต้น
1.3.4 ประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1.1 มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็น
ระบบ
2.1.2 มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎี ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.1.3 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสาขา
อย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
2.1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้การจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบโดยเน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) โดยใช้ การเรียนรูจ้ ากการท างานเป็นฐาน (Work-based Learning) เน้นหลักการทาง
ทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น ๆ
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2.2.1 การจัดการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผเู้ รียนสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องที่ศกึ ษา ด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทจี่ าเป็นได้
2.2.4 ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิดการกระทาของตนเอง ของแผนการปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่กาหนด ควบคุมกากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผน และประเมินผลการปฏิบัตเิ พื่อปรับปรุง
ต่อไป ในลักษณะของการเรียนรู้ ด้วยการก ากับตนเอง (Self-Regulation) 5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Collaborative Learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ใน สถานการณ์ปัจจุบัน
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
2.3.1 วั ด และประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมในขณะท างานตามสภาพจริ ง
(Authentic Approach)
2.3.2 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
2.3.3 การทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.4 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.5 ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.3.6 ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
2.3.7 ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจาก แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไข
ได้อย่าง สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ
3.1.3 มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และ
การพัฒนาศาสตร์ ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.1.4 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลัก การที่ เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะสาขาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญ หาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อ ยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
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3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
3.2.2 ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและให้ความรู้เพิ่มเติม
3.2.3 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL)
3.2.4 การเรียนรู้จ ากการท างานฐาน (Work-based Learning) ให้ล งมื อปฏิบัติอย่าง
สม่าเสมอ ใช้สถานการณ์จริงและปัญหาที่หลากหลาย เพื่อฝึกฝนจนเกิดความช านาญ
3.2.5 การใช้เครื่อ งมื อทางความคิด (Mind Tools) ถ่ายทอดความคิด สรุป รวบยอด
ความคิด
3.2.6 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมิ นจากผลการวิเ คราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ ยวกั บ ประเด็นวิก ฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
3.3.2 วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงาน
3.3.3 ประเมินโดยใช้แบบทดสอบและการสังเกตพฤติกรรม
3.3.4 ประเมินจากการนาเสนองานในชั้นเรียน
3.3.5 ประเมินจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3.3.6 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
3.3.7 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานในแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ และการนาเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
ผู้อื่นในการท างาน และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัล ยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒ นาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญ หาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ได้
อย่างสร้างสรรค์
4.1.3 มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.1.4 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคม เอาใจ ใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับ ผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนดให้ มี กิ จ กรรมกลุ่ ม และการเรีย นแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ปฏิบัติการ (Participative Learning through Action)
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4.2.2 ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลจากบุคคลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
4.2.3 การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
4.2.4 การแสดงความคิดเห็น การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และการบันทึกสะท้อน
การเรียนรู้ (Reflective Learning)
4.2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ในขณะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
รวมถึงการแสดง ความคิด การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และการบันทึกสะท้อนการเรียนรู้
4.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า และการแก้ปัญหา พิจารณาจากความครบถ้วน
ชัดเจนและตรงประเด็นตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินจากผลน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปราย
4.3.4 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
 5.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5.1.2 ตระหนัก ถึงคุณค่ าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขี ยน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถิติเพื่ อการวิจัย เพื่ อการสื่อ สาร การเรียนรู้ การเก็บ รวบรวมข้อมู ล และนาเสนอข้อมู ล และการ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
 5.1.3 สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อ
การสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และการแก้ปัญหาในการดารงชีวิต
และการจัดการเรียนการสอนอย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5.1.4 สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 กลยุท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิง ตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.1 การวิเคราะห์ จากกรณีศึกษาเรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
2.2.2 การสืบค้นและนาเสนอรายงานในประเด็นส าคัญทางการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการดารงชีวิต และการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3 การติดตาม วิเคราะห์เหตุการณ์ โลกปัจ จุบันจากข่าวสาร ทั้ ง แหล่งเรียนรู้แบบ
ดั้งเดิมและแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์
2.2.4 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้สถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการวิจัย
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2.2.5 ฝึก การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมู ล
ป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ
2.2.6 บูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมิ นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิ บัติ ของนักศึ กษาในด้ านต่างๆ ทั้ ง
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา
5.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
5.3.3 ประเมินจากผลงานที่เป็นชิ้นงาน แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3.4 ประเมิ นจากการติ ดตามวิ เคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็ นส าคั ญ ด้ านการ
ประถมศึกษา
5.3.5 ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในแต่ละรายวิชา
6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
6.1.1 มี ความเชี่ ยวชาญในการจัด การเรีย นรู้ที่ มีรูป แบบหลากหลาย ทั้ งรูปแบบที่เป็ น
ทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค์
6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิ เศษ ผู้เรียนที่มี ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่ มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณาการ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
6.2.1 การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึก ษา (Work-integrated
Learning: WIL)
6.2.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
6.2.3 การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
6.2.4 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
6.2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
6.3.1 วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จาลอง
6.3.2 วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

9

มคอ. 3
6.3.3 วัด และประเมิ น จากการเข้า ร่วมกิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครูเป็ น รายปี ต ลอด
หลักสูตร

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

ปฐมนิเทศ
อธิบายรายละเอียดรายวิชา
แนวการสอน การวัดและ
ประเมินผลทดสอบก่อนเรียน
สารวจและวิเคราะห์ผู้เรียน

2

หลักการและแนวคิดการสอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยีใน
โรงเรียนประถมศึกษา

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)
วิธีการสอน
1. อธิบาย ขอบเขต เนื้อหาตามคาอธิบาย รายวิชา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การวัดและการ
ประเมินผลของรายวิช า พร้อมทั้ งประกาศแจ้ ง
เวลาใน การให้ ค าปรึ ก ษาผ่ า น Office Hours
และช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารห รื อ Social
Media ต่าง ๆ
2. ชี้ แ จงแนวการสอน รู ป แบบการสอน แนะน า
หนังสือและแหล่งเรียนรู้
3. อภิปรายร่วมกันถึงเป้ าหมายและความคาดหวัง
จากการเรี ย นรายวิ ช าการพั ฒ นาอาชี พ อย่ า ง
สร้างสรรค์
สื่อที่ใช้/แหล่งการเรียนรู้
1. PowerPoint
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. เอกสารสิ่งพิมพ์ และ เว็ปไซต์
ที่เกี่ยวข้อง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)
วิธีการสอน
1. แบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ย จ านวน 3 กลุ่ ม ร่ วมกั น ศึ ก ษา
ศึกษา สื บ ค้น ท าความเข้ าใจเกี่ย วกั บ หลั กสู ต ร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 2551 และ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต
2. สรุ ป ส าระส าคั ญ ข องห ลั กสู ต ร แ กน กล าง
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 2551 และกลุ่ มสาระการ

10

รูปแบบ
ผู้สอน
การสอน
On-site ผศ.รัตนาพร
หลวงแก้ว

Online ผศ.รัตนาพร
หลวงแก้ว

มคอ. 3

3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เอกสารหลักฐานการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

3

4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ต่อ)
เอกสารหลักฐานการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

3

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สื่อที่ใช้/แหล่งการเรียนรู้
1. PowerPoint
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. เอกสารสิ่งพิมพ์ และ เว็ปไซต์
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
Online ผศ.รัตนาพร
การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)
หลวงแก้ว
วิธีการสอน
1. แบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ย จ านวน 3 กลุ่ ม ร่ ว มกั น ศึ ก ษา
ศึ กษา สื บ ค้ น ท าความเข้ าใจในกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากเอกสาร
ประกอบการเรี ย นและแหล่ ง ข้ อ มู ล โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ให้ นัก ศึ กษาร่ วมกั น แสดงความคิ ด เห็ น ภายใน
กลุ่มในประเด็นต่างๆ
3. ผู้สอนสรุปสาระสาคัญ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สื่อที่ใช้/แหล่งการเรียนรู้
1. PowerPoint
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. เอกสารสิ่งพิมพ์ และ เว็ปไซต์
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
On-site ผศ.รัตนาพร
การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)
หลวงแก้ว
วิธีสอน
1. อาจารย์แ ละนั กศึ กษาร่วมกันทบทวน เนื้อหาที่
เรียนไปในสัปดาห์ที่ 3 โดยการ ตอบคาถาม
2. แบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ย จ านวน 3 กลุ่ ม ร่ ว มกั น ศึ ก ษา
ศึกษา สืบค้น ทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. นักศึกษาร่วมกันศึกษาการจัดประเภทมาตรฐาน
อาชี พ จากแห ล่ ง ข้ อ มู ลโด ยใช้ เ ท ค โนโล ยี
สารสนเทศ
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มคอ. 3

5

การวิเคราะห์หลักสูตรและการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
- เอกสารหลักฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

6

การวิเคราะห์หลักสูตรและการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
(ต่อ)

3

4.ผู้ เ รี ย นสรุ ป และน าเสนอโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สื่อที่ใช้/แหล่งการเรียนรู้
1. PowerPoint
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. เอกสารสิ่งพิมพ์ และ เว็ปไซต์
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
On-site
การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)
วิธีสอน
1. ผู้สอนและนักศึกษา ร่วมกันทบทวนเนื้อหาที่
เรียนไปในสัปดาห์ที่ 4 โดยการตอบคาถาม
2. แบ่งกลุ่มย่อย จานวน 3 กลุ่ม ร่วมกันศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรและการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายและสรุป
สาระสาคัญ
สื่อที่ใช้/แหล่งการเรียนรู้
1. PowerPoint
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. เอกสารสิ่งพิมพ์ และ เว็ปไซต์
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
Online
การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)
วิธีสอน
1. อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันทบทวน เนื้อหาที่
เรียนไปในสัปดาห์ที่ 5 โดยการตอบคาถาม
2. แบ่งกลุ่มย่อย 6 กลุ่มๆ ละ 3 คน แล้วให้
นักศึกษาร่วมกันออกแบบและจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ
3. ให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
นาเสนอผลที่ได้จากศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน

12

ผศ.รัตนาพร
หลวงแก้ว

ผศ.รัตนาพร
หลวงแก้ว

มคอ. 3

7

8

สื่อการสอนกลุ่มการงานพื้นฐาน
อาชีพระดับประถมศึกษา

3

3

สื่อที่ใช้/แหล่งการเรียนรู้
1. PowerPoint
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. เอกสารสิ่งพิมพ์ และ เว็ปไซต์
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)
วิธีสอน
1. ให้นักศึกษาร่วมกันศึกษาและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับสื่อการสอนสาหรับเด็กระดับ
ประถมศึกษา
2. แบ่งกลุ่มย่อยจานวน 3 กลุ่ม เพื่อร่วมกันศึกษา
ค้นคว้า สื่อการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
3. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย สรุป
สาระสาคัญเกี่ยวกับสื่อการสอนกลุ่มการงาน
พื้นฐานอาชีพระดับประถมศึกษา
4. มอบหมายให้นักศึกษาออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพสาหรับเด็ก
ระดับประถมศึกษาตามช่วงชั้น
สื่อที่ใช้/แหล่งการเรียนรู้
1. PowerPoint
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. เอกสารสิ่งพิมพ์ และ เว็ปไซต์
ที่เกี่ยวข้อง
สอบกลางภาค เวลา 1 ชม.
วิธีการสอน
1. ให้นักศึกษานาเสนอ แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในกลุ่มการงานอาชีพตามช่วงชั้นเป็น
รายบุคคล
2. มอบหมายให้นักศึกษาออกแบบสื่อการสอน
รายวิชาการงานอาชีพสาหรับเด็กระดับ
ประถมศึกษา
สื่อที่ใช้/แหล่งการเรียนรู้
1. PowerPoint

13

On-site

ผศ.รัตนาพร
หลวงแก้ว

On-site

ผศ.รัตนาพร
หลวงแก้ว

มคอ. 3

9

สื่อการสอนกลุ่มการงานพื้นฐาน
อาชีพระดับประถมศึกษา
(ต่อ)

3

10

การวัดและการประเมินผลกลุ่ม
การงานอาชีพ

3

11

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
และอาชีพในชุมชน

3

2. แบบทดสอบก่อนเรียน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. เอกสารสิ่งพิมพ์ และ เว็ปไซต์
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
On-site
การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)
วิธีสอน
1. นักศึกษาแต่ละกลุ่ม นาเสนอสื่อประเภทต่างๆ ที่
สามารถนามาใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
2. นักศึกษานาเสนอจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมรู้และสื่อการสอน
ตามที่ได้มอบหมายไว้เป็นรายบุคคล
สื่อที่ใช้/แหล่งการเรียนรู้
1. PowerPoint
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. เอกสารสิ่งพิมพ์ และ เว็ปไซต์
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
Online
การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)
วิธีสอน
1. แบ่งกลุ่มย่อย 6 กลุ่มๆ เพื่อร่วมกันศึกษา ค้นคว้า
เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลกลุ่มการงาน
อาชีพ
2. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย สรุป
สาระสาคัญเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
กลุ่มการงานอาชีพ
สื่อที่ใช้/แหล่งการเรียนรู้
1. PowerPoint
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. เอกสารสิ่งพิมพ์ และ เว็ปไซต์
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
Online
การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)

14

ผศ.รัตนาพร
หลวงแก้ว

ผศ.รัตนาพร
หลวงแก้ว

ผศ.รัตนาพร
หลวงแก้ว

มคอ. 3

12

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
และอาชีพในชุมชน (ต่อ)

3

13

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการสร้างชุมชนเข้ม
เเข็ง

3

วิธีการสอน
1. ผู้ ส อ น บ ร ร ย า ย ส า ร ะ ส า คั ญ เกี่ ย ว กั บ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นท้ อ งถิ่ น และอาชี พ ใน
ชุมชน
2. นั ก ศึ ก ษาแบ่ ง กลุ่ ม ร่ ว มกั น ศึ ก ษาสื บ ค้ น ข้ อมู ล
เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับ อาชีพในชุมชน
ของแต่ละภาค
3. มอบหมายให้ นักศึ กษาไปสั มภาษณ์ ผู้ นาชุ มชน
และครูในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา
สื่อที่ใช้/แหล่งการเรียนรู้
1. PowerPoint
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. เอกสารสิ่งพิมพ์ และ เว็ปไซต์
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
Online ผศ.รัตนาพร
การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)
หลวงแก้ว
วิธีการสอน
1. ให้นักศึกษานาเสนอคลิปวิดีโอ
การสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนในประเด็นเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชน
เข้มแข็ง
2. นักศึกษานาเสนอคลิปวิดีโอ
การสัมภาษณ์ครูในชุมชนเกี่ยวกับบทบาทของครู
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
สื่อที่ใช้/แหล่งการเรียนรู้
- PowerPoint
- คลิปวิดีโอ
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
On-site ผศ.รัตนาพร
การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)
หลวงแก้ว
วิธีการสอน
1. ชมวิดีทัศน์ “ศาสตร์พระราชา สู่วิถีชีวิต
พอเพียง”
2. แบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษา และอภิปราย

15

มคอ. 3

14

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการสร้างชุมชนเข้ม
เเข็ง

3

15

การพัฒนานวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการ
ประกอบอาชีพ

3

เกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การสร้างชุมชนเข้มเเข็ง และการประยุกต์
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับเด็กระดับประถมศึกษา
3. มอบหมายให้นักศึกษาวางแผนจัดทาแผนการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง”
สาหรับเด็กระดับประถมศึกษา
สื่อที่ใช้/แหล่งการเรียนรู้
- PowerPoint
- คลิปวิดีโอ
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
Online ผศ.รัตนาพร
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Co-operative
หลวงแก้ว
Learning)
วิธีการสอน
1. อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันทบทวน เนื้อหาที่
เรียนไปในสัปดาห์ที่ 13 โดยการตอบคาถาม
2. ให้นักศึกษานาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” สาหรับเด็กระดับ
ประถมศึกษาเป็นรายบุคคล
สื่อที่ใช้/แหล่งการเรียนรู้
- PowerPoint
- คลิปวิดีโอ
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
Online ผศ.รัตนาพร
การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)
หลวงแก้ว
วิธีการสอน
1. ผู้สอนอธิบายการพัฒนานวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการประกอบอาชีพ
2. ชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
การประกอบอาชีพ
3. แบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษา ค้นคว้า และอภิปราย
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่ อการประกอบ
อาชีพ
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สื่อที่ใช้/แหล่งการเรียนรู้
- PowerPoint
- คลิปวิดีโอ
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
การสอบปลายภาค (กาหนดการสอบตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

16

หมายเหตุ สรุปรูปแบบการสอน : Online 50 %
: Onsite 50 %

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ระบุวิธีการประเมิ นผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ ตามที่ ป รากฏในแผนที่ แสดงการ
กระจายความรับ ผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ ก าหนดในรายละเอียดของ
หลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน
ผลการเรียนรู้
1.1: 1), 4)

1.1: 1),5)
2.1: 1),4)
3.1: 2)
4.1: 2)
5.1: 4)

2.1: 1),4)

วิธีการประเมิน
- การเข้าชั้นเรียน
- การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
- - การสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
- การทางานกลุ่ม/งานเดี่ยวที่มอบหมาย
ในชั้นเรียน
- การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย
- การร่วมกิจกรรม
- การนาเสนองานในชั้นเรียนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ปรนัย 30 คะแนน
อัตนัย 10 คะแนน
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สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ 20

1-15

ร้อยละ 30

วิธีการทวนสอบ

โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการใน
สาขาวิชา ตรวจสอบ
ผล การประเมิน การ
เรียนรู้ของนักศึกษา
8
16

ร้อยละ 10
ร้อยละ 40

มคอ. 3
3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
50-54
0-49
ยกเลิกรายวิชา
การประเมินไม่สมบูรณ์

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
รัตนาพร หลวงแก้ว. (2563). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 1094203 การพัฒนาอาชีพ
อย่างสร้างสรรค์. กราฟฟิคไซด์

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์. (2557). หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้ง
แอนด์พับลิสชิ่ง.
ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร. (2557). การงานอาชีพและเทคโนโลยี.
(Occupations and Technology)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2554). เอกสารการสอนชุดวิชา การวัดและประเมินผ
ก ลุ่ ม วิ ชาทั ก ษ ะแ ล ะส ร้ า งเส ริ ม ป ระส บ ก า รณ์ ห น่ ว ยที่ 1-7. น น ท บุ รี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2554). เอกสารการสอนชุดวิชา การวัดและประเมินผล
กลุ่ ม วิ ช าทั ก ษ ะแล ะสร้ า งเส ริ ม ป ระสบ ก ารณ์ หน่ วยที่ 8-15. นน ทบุ รี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2554). เอกสารการสอนชุดวิชา การวัดและประเมินผล
กลุ่ ม วิ ช าทั ก ษ ะแล ะสร้ า งเส ริ ม ป ระสบ ก ารณ์ หน่ วยที่ 8-15. นน ทบุ รี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ศึกษาธิการ, กระทรวง, สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2547). คู่มือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระกาเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แนวทางการ
จัด สาระการเรียนรู้ และการวัด ประเมิน ผล สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ.
กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศึก ษาธิก าร, กระทรวง, ส านัก วิชาการและมาตรฐานการศึก ษา, ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. ฐานข้อมูลออนไลน์
2. บทความ วารสารวิชาการ ข่าวการศึกษาจากหนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต
3. แหล่งข้อมูลจากเว็บไซด์ http://www.google.co.th
4. แหล่งข้อมูลจากเว็บไซด์ http://edlru.dusit.ac.th/
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หมวดที่ 7 การประเมินและ
ปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ จัดทาโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยให้นกั ศึกษา
ประเมินผล การเรียนการสอนทางเว็บไซต์ของระบบการประเมิน http://eassessment.dusit.ac.th
2) การจัดกิจกรรมเพื่อสอบถามความเห็นจากนักศึกษาโดยการสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
3) การประเมินจากผลลัพธ์การเรียนรู้และการปฏิบัติงานของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินการสอนในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนต่อไป
- ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
- จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนาไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา/อาจารย์ในคณะ/
ระหว่างสถาบัน (วิธีการปรับปรุงการสอนที่สอดคล้องกับ หมวด 2 ข้อ 2 ใน มคอ.3)

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
นาผลการประเมินการสอนในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนต่อไป
- ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
- จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนาไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่ วมในรายวิชา/อาจารย์ในคณะ/
ระหว่างสถาบัน (วิธีการปรับปรุงการสอนที่สอดคล้องกับ หมวด 2 ข้อ 2 ใน มคอ.3)
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับ ปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับ ปรุง ลั ก ษณะการเรี ยนการสอน ตามข้อ เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
(ในแต่ละภาคการศึกษา จะมีการนาผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการสอนในภาคการศึกษาต่อไป)
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดาเนนิ งานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนาเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ร่วมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนและนาข้อคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณา
จากผลการประเมิ นการสอนโดยนัก ศึก ษา ผลการสอบ ข้อคิดเห็ นของอาจารย์ผู้ร่วมสอน นามา
ปรับ ปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปีการศึก ษาหน้า ทั้ งนี้ได้มี การนาเสนอต่อที่ป ระชุม
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นาผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้รว่ มสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้
ความคิดเห็น
• ข้อมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนาไปใช้ปรับปรุงการจัดทา มคอ.3 ในรอบถัดไป
(ให้สอดคล้องกับ หมวด 8 ข้อ 4 ที่ระบุใน มคอ. 2)
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