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วิชาการออกแบบการสอน (Instructional Design) (จป822)  

บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   จป 822 การออกแบบการสอน (Instructional Design)    
2. จ านวนหน่วยกิต      :      3 (2-2-5)  

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์  กลุ่มวิชา จิตวิทยาการเรียนรู้   หมวดวิชาบังคับ 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.ประทีป  จินงี่               e-mail  :  prateepbsri@ hotmail.com 
 อาจารย์ผู้สอน          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.ประทีป  จินงี่               e-mail  :  prateepbsri@ hotmail.com 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.อัจศรา   ประเสริฐสิน     e-mail  :  ubib_p@hotmail.com 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.ธีระชน   พลโยธา          e-mail  :  teerachon@g.swu.ac.th 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร. สุดารัตน์  ตันติวิวัทน์     e-mail  :  juntuntivivat@gmail.com 

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน                               :      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564  /  ชั้นปีที่ 1   

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)    :     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)   :     ไม่มี  
 

8. สถานที่เรียน    :        Google Classroom AP 822    วันเสาร์  เวลา 13.00-16.00 น.  
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด :   วันที่ 10 มกราคม 2565 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Learning Outcome)  จป 822  การออกแบบการสอน   
 CLO 1  เพ่ือให้นิสิตสามารถ ศึกษา วิเคราะห์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ใช้เป็นฐานในการออกแบบ 

    การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้   (สอดคล้องกับ ELO 1 ) 
 CLO 2  เพ่ือให้นิสิตสามารถวิเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   

   (สอดคล้องกับ ELO 1 ) 
 CLO 3  เพ่ือให้นิสิตสามารถออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และน าเสนอด้วยการใช้เทคโนโสยีสารสนเทศไดอ้ย่าง 
             เหมาะสม    (สอดคล้องกับ ELO 3 ) 

      CLO 4  นิสิตสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามท่ีออกแบบไว้ ด้วยการน าไปพัฒนาให้กับบุคคลากรของหน่วยงาน 
                ในสถานการณ์จริงไดอ้ย่างมีเหมาะสมตามหลักวิชาการ รวมทั้ง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   
                (สอดคล้องกับ ELO 4 ) 

mailto:juntuntivivat@gmail.com
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2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ผู้สอนได้ปรับแผนการสอนในประเด็นการท ากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจของนิสิตเพ่ือให้
นิสิตสามารถน าผลงานการออกแบบไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น  รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนได้มีการ
เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบและกลวิธีการสอนพร้อมทั้งปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นการสอนออนไลน์เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โรคระบาดโควิท-19 และได้จัดเวลาให้นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น เพ่ือให้นิสิตได้ความรู้และข้อมูล
ความเห็นทีห่ลากหลาย  

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบการสอนในประเด็นที่เก่ียวกับการวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบกลวิธีการ
สอน การบริหารจัดการและการประเมินผลการสอน การประยุกต์แนวคิด และทฤษฎีเหล่านี้สู่การเรียนการสอนทั้งในและนอก
ระบบ มีการฝึกออกแบบการสอน และน าโปรแกรมการสอนไปใช้ ในสถานการณ์จริงในสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน  
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 
(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 

ตามความต้องการของ 
นิสิตเฉพาะรายหรือกลุ่ม 

30 
(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 

75 
 (5 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 

 

3. ความสอดคล้องของรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร   

ELO CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 

ELO1 สามารถวิเคราะห์และประเมิน หลักการและทฤษฎีที่ 
         เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเชิงบวก     

ELO2 สามารถประเมินวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการออกแบบนวตักรรม   
        และสร้างองค์ความรู้ด้านจติวิทยาประยุกต์ได้อย่างเช่ียวชาญ     

ELO3 สามารถออกแบบโปรแกรม/โครงการเพื่อพัฒนาบุคคล องค์กร    
        และสังคมด้วยองค์ความรูด้า้นจิตวิทยาอย่างมีจรรยาบรรณ     

ELO4 สามารถเป็นผู้นําในการบรหิารจัดการโครงการและการบริการ   
        ทางจิตวิทยาในบริบทท่ีหลากหลายอย่างมจีรรยาบรรณทาง 
        วิชาชีพ 
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4, จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

ผู้สอน จ านวนชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ 

วิธีการสื่อสารเพื่อ 
นัดหมายล่วงหน้า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป   จินงี่ 1 ชั่วโมง Google classroom 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจศรา   ประเสริฐสิน      1 ชั่วโมง Google classroom 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระชน   พลโยธา           1 ชั่วโมง Google classroom 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารตัน์ ตันติวิวัทน์ 1 ชั่วโมง Google classroom 
 

 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา วิธีการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและออนไลน์ วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
CLO 1  เพื่อให้นิสิตสามารถ 
ศึ ก ษ า  วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ลั ก ก า ร 
แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยา
ที่ใช้เป็นฐานในการออกแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้    
 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
        1.1 ผู้สอนกระตุ้นความสนใจผู้ เรียน
ด้วยการทบทวนถึ งประเด็นความรู้ที่ ได้
แลกเปลี่ยนกันจากครั้งที่ผ่านมาเพ่ือเชื่อมโยง
กับการเรียนในครั้งนี้ 
       1.2 ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
เรียนในครั้งนี้ 
2. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    2.1 ผู้ สอนเริ่ มตั้ งค าถามในประเด็นที
ผู้เรียนได้ไปศึกษาค้นคว้ามาตามที่ ผู้สอนได้
แบ่งกลุ่มให้นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบตอบปัญหา
ในแต่ละทฤษฎีที่ผู้ เรียนทุกคนได้ไปศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
    2.2 ผู้เรียนน าเสนอผลงาน ตอบค าถาม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเด็นที่ก าหนด
ไว้ โดยที่ผู้สอนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
3. ขั้นสรุปและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
    3.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนสังเคราะห์และสรุปสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ด้วยการท าเป็นเอกสารส่งท้าย
ชั่วโมง 
    3.2 ผู้สอนแจกใบงานการค้นคว้าศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญในเรื่องที่จะเรียนของ
สัปดาห์ต่อไป 

การสังเกตพฤติกรรม 
-การตั้งใจเรียน 
ขการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
-การตอบค าถามของนิสิต 
-การตั้งค าถามของนิสิต 
 
ผลงาน เช่น การน าเสนอเนื้อหา
ตามประเด็นที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา
ด้วยตนเอง และการสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ รายงาน 
 
แบบทดสอบปลายภาค 
 

CLO 2  เพื่อให้นิสิตสามารถ
วิเคราะห์แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับการออกแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้   
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CLO 3  เพื่อให้นิสิตสามารถ
ออกแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และน าเสนอด้วยการ
ใช้เทคโนโสยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
3.1. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    3.1.1 ผู้สอนก าหนดให้นิสิตได้ไปศึกษา
สถานการณ์ในองค์กรที่ตนเองท างานอยู่ว่ามี
ปัญหาใดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของบุคคลที่นิสิต
สนใจจะแก้ปัญหา แล้วน ามาเสนอในชั้นเรียน 
เพ่ือให้คณาจารย์และเพ่ือนๆช่วยกันพิจารณา
ให้ความคิดเห็น 
   3.1.2 นิสิตคิด วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาที่
ได้เลือกแล้วว่าจะใช้ ทฤษฎีทางจิตวิทยาใน
กลุ่มใดเป็นหลัก และออกแบบและสร้าง 
กระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในการที่
จะพัฒนาบุคคลในหน่วยงานของตนเอง 
  3.1.3 นิ สิ ต น า เ ส น อ ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ตนออกแบบไว้เพ่ือให้ได้
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนกับคณาจารย์และ
เพ่ือนๆ 
3.2. ขั้นสรุปและสะท้อนสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้ 
    3 .2.1 ผู้ สอนให้นิสิตสรุปและปรับแก้
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
ท าเป็นโครงร่างแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
 
 
4.1. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     4.1.1 นิสิตจัดกิจกรรมประสบการณ์
เรียนรู้ในสถานการณ์จริงตามโครงร่างแผนที่
เตรียมไว้ 
    4.1.2 นิสิตน าเสนอผลการจัดกิจกรรมใน
ข้ อ  4.11ร ว มทั้ ง  ปั ญห า  อุ ปส ร รค แล ะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดกิจกรรม เพ่ือให้
คณาจารย์ และ เ พ่ื อนๆได้ ร่ วมอภิป ราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
4.2. ขั้นสรุปและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
    4.2.1 ผู้สอนให้นิสิตสรุปความรู้ที่ได้และ
จัดท าเป็นรายงานส่ง 

CLO4 นิ สิ ต ส า ม า ร ถ จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามที่
ออกแบบไว้  ด้ วยการน า ไป
พัฒนาให้กับบุคคลากรของ
หน่วยงาน ในสถานการณ์จริงได้
อย่ า งมี เ หมาะสมตามหลั ก
วิ ช าการ  รวมทั้ ง  คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ   
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

 

CLO 
จ านวน 
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 
15 มค 65 

ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการ
สอน และมอบหมายงาน 
 การเรียนรู้ และหลักการจัด 
ประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาบุคคล 

  

 
 
1 

 
 
4 

อธิบาย/แสดงความคิดเห็น  Powerpoint 
ต ารา และ 
เอกสาร 
ประกอบ 
การสอน 

ผศ.ดร.ประทีป   
ผศ.ดร.อัจศรา 
ผศ.ดร.ธีระชน 
ผศ.ดร สุดารัตน์ 

2 
22 มค 65 

วิเคราะห์หลักการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตาม 
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้
ของจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม
นิยม (เช่น Pavlov 
/Skinner) 
ทฤษฎีนั้นๆมีหลักการ หรือ
แนวคิดส าคัญ อะไร 
แล้วน ามาใช้ในการออกแบบ
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับบุคคลได้อย่างไร 

 
 

  1 

 
 
4 

-นิสิตศึกษา ค้นคว้าและ 
 วิเคราะห์องค์ความรู้จากงาน 
  วิจัยที่นิสิตได้รับมอบหมาย  
-นิสิตน าเสนอความรู ้
 -อภิปราย/แสดงความคิดเห็น 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- นิสิตเสนอประเด็นปัญหาที่
สนใจทีจ่ะจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  
 

งานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง 
เอกสารสรุป
ประเด็นที่ 
อภิปราย 

ผศ.ดร.ประทีป   
ผศ.ดร.อัจศรา 
ผศ.ดร.ธีระชน 
ผศ.ดร สุดารัตน์ 

3 
29 มค 65 

วิเคราะห์หลักการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตาม 
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้
ของจิตวิทยากลุ่มการรู้คิด 
Gestalt/ (Piaget/ 
Vygotsky/  Information 
Processing ของ
Klausmeier / Bandura  
ทฤษฎีนั้น มีหลักการ หรือ
แนวคิดส าคัญ อะไร 
แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับบุคคลได้อย่างไร 

 
 
 
1 

 
 
 
4 

-นิสิตศึกษา ค้นคว้าและ 
 วิเคราะห์องค์ความรู้จากงาน 
  วิจัยที่นิสิตได้รับมอบหมาย  
-นิสิตน าเสนอความรู ้
 -อภิปราย/แสดงความคิดเห็น 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- นิสิตเสนอประเด็นปัญหาที่
สนใจทีจ่ะจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  
 
 

 

งานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง 
เอกสารสรุป
ประเด็นที่ 
อภิปราย 

ผศ.ดร.อัจศรา   
ผศ.ดร.ธีระชน 
ผศ.ดร.ประทีป   
ผศ.ดร สุดารัตน์ 

4 
 5 กพ 65 

วิเคราะห์หลักการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตาม 
แนวคิด จิตวิทยากลุ่มการรู้
คิด เน้นเรื่อง สมอง โดย
พิจารณาว่าทฤษฎีนั้น มี

 
 
 
1 

 
 
 
4 

-นิสิตศึกษา ค้นคว้าและ 
 วิเคราะห์องค์ความรู้จากงาน 
  วิจัยที่นิสิตได้รับมอบหมาย  
-นิสิตน าเสนอความรู ้
 -อภิปราย/แสดงความคิดเห็น 

งานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง 
เอกสารสรุป
ประเด็นที่ 
อภิปราย 

ผศ.ดร.ธีระชน  
ผศ.ดร สุดารัตน์ 
ผศ.ดร.ประทีป  
ผศ.ดร.อัจศรา 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

CLO 
จ านวน 
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

หลักการ หรือแนวคิดส าคัญ 
อะไร 
แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับบุคคลได้อย่างไร 
 

-แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- นิสิตเสนอประเด็นปัญหาที่
สนใจทีจ่ะจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  
 

5 
12 กพ 65 

  

วเิคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการเรียนรู้จิตวิทยา 
กลุ่มมนุษยนิยม ประกอบ  
Maslow / / Roger /เน้น 
ความเข้าใจ แนวคิด 
Positive  Psychology/  
ทฤษฎีนั้น มีหลักการ หรือ
แนวคิดส าคัญ คืออะไร 
แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับบุคคลได้อย่างไร 

 
  1 

 
4 

-นิสิตศึกษา ค้นคว้าและ 
 วิเคราะห์องค์ความรู้จากงาน 
  วิจัยที่นิสิตได้รับมอบหมาย  
-นิสิตน าเสนอความรู ้
 -อภิปราย/แสดงความคิดเห็น 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- นิสิตเสนอประเด็นปัญหาที่
สนใจทีจ่ะจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  
 
 

งานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง 
เอกสารสรุป
ประเด็นที่ 
อภิปราย 

ผศ.ดร สุดารัตน์ 
ผศ.ดร.ประทีป  
ผศ.ดร.ธีระชน 
ผศ.ดร.อัจศรา 

6 
19 กพ 65 

การออกแบบและกลวิธี 
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ Gagne MODEL ให้
เห็นตัวอย่างของการ
ออกแบบ 

 
2 

 
4 

-ร่วมอภิปราย/แสดงความ 
  คิดเห็น 
-- แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- นิสิตเสนอแนวคิดทฤษฎีหลัก

ที่น ามาใช้จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ในงานของตนเอง 

Powerpoint 
เอกสารงานที่
มอบหมาย 

ผศ.ดร.ธีระชน 
ผศ.ดร.ประทีป   
ผศ.ดร.อัจศรา 
ผศ.ดร สุดารัตน์ 

7 
26 กพ 65 

 

 การออกแบบการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้และ
กลวิธีการออกแบบ เช่น 

Active  learning 
Experiential learning 
ฯลฯ  
 

 
2 

 
4 

-นิสิตศกึษา ค้นคว้าและวิเคราะห์
องค์ความรู้ 
- นิสิตน าเสนอความรู้  
 -อภิปราย/แสดงความคิดเห็น 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

Powerpoint 
เอกสารสรุป
ประเด็นที่ 
อภิปราย 

ผศ.ดร.ธีระชน 
ผศ.ดร.ประทีป   
ผศ.ดร.อัจศรา 
ผศ.ดร สุดารัตน์ 

8 
5 มีค 65 

วิเคราะห์แบบการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ และ
กลวิธีการออกแบบ จาก
งานวิจัยเรื่องต่างๆที่
ก าหนดให้ 
 
 

 
2 

 
4 

-ร่วมอภิปราย/แสดงความคิดเหน็ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

งานวิจัยเรื่อง
ต่างๆ 

ผศ.ดร.ประทีป   
ผศ.ดร.อัจศรา 
ผศ.ดร.ธีระชน 
ผศ.ดร สุดารัตน์ 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

CLO 
จ านวน 
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

9 
12 มีค 65 

การประเมินผลการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
(Formative and 
Summative Evaluation) 

   
1 

และ 
2 

 
 
4 

- นิสิตศึกษาคน้ควา้องค์ความรู ้
-นิสิตน าเสนอความรู ้
 -อภิปราย/แสดงความคดิเห็น 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

Powerpoint 
เอกสารสรุป
ประเด็นที ่
อภิปราย 

ผศ.ดร.อัจศรา   
ผศ.ดร.ประทีป  
ผศ.ดร.ธีระชน 
ผศ.ดร สุดารัตน ์

10-11 
19 มีค 65 

  26 มีค 65 
 
 
 

นิสิตออกแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 
3 

 
 
8 

-นิสิตออกแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามเร่ือง
ที่เคยน าเสนอ 
- นิสิตน าเสนอกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้
 -อภิปราย/แสดงความคดิเห็น 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

Powerpoint 
เอกสารสรุป
ประเด็นที ่
อภิปราย 

ผศ.ดร.ประทีป   
ผศ.ดร.อัจศรา 
ผศ.ดร.ธีระชน 
ผศ.ดร สุดารัตน ์

12 -13 
2 เมย 65 

 9 เมย 65 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามที่
ออกแบบไว้ 

 
4 

 
8 

-นิสิตทดลองใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามทีไ่ด้
ออกแบบไว้ในสถานที่จริง 

อุปกรณ์และสื่อ
ตามรูปแบบที่
นิสิตน าเสนอ 

ผศ.ดร.ประทีป   
ผศ.ดร.อัจศรา 
ผศ.ดร.ธีระชน 
ผศ.ดร สุดารัตน ์

14-15 
 23 เมย 65 
 30 เมย 65 

สรุปและ ประเมินผลการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามที่
ออกแบบไว้ 

 
4 

 
8 

-นิสิตน าเสนอ ผลการประเมนิ 
- อภิปราย/แสดงความคดิเห็น/ 
 

 ผศ.ดร.ประทีป   
ผศ.ดร.อัจศรา 
ผศ.ดร.ธีระชน 
ผศ.ดร สุดารัตน ์

16 
7 พค 65 

สอบปลายภาค 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมินผล 

1.การค้นคว้าความรู้และอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นรายบุคคล
ในแต่ละสัปดาห์ 

- CLO1 
     CLO2 
  

การตรวจผลงานและการให้
คะแนนการน าเสนอผลงาน/
การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แบบบนัทึกการ
น าเสนอ/ผลงานการ
สรุปในแต่ละคร้ัง 

 
30% 

2.การออกแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการ
น าเสนอ 

- CLO3 
 

การตรวจผลงานและการให้
คะแนนการน าเสนอผลงาน/
การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แผนการออกแบบ
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้

 
20% 

3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ในสถานการณ์จริงและการ
น าเสนอ 

- CLO4 
 

การตรวจผลงานและการให้
คะแนนการน าเสนอผลงาน/
การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วิดิทัศน์การจัด
กิจกรรม/รายงาน 

 
20% 

4.การสอบวัดความรู้ปลายภาค - CLO1 
CLO2 

การทดสอบวัดความรู้ แบบทดสอบปลาย
ภาค 

20% 

5.การเข้าชั้นเรียน  
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชั้น
เรียน การถาม – ตอบ 

-    CLO1 
-    CLO2 

ซักถามอภิปรายในชั้นเรียน 
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
 

แบบประเมินการ
เข้าเรียน และการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 
10% 
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3. แนวทางการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
         1. นิสิตศึกษา ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองในประเด็นที่ผู้สอนกําหนดให้ไปศึกษาค้นคว้าก่อนเข้าชั้นเรียน 

2. นิสิตร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากประเด็นดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ โดยนิสิตทีไ่ด้รับ    
    มอบหมายจะเป็นผู้นําอภิปราย ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้เชื่อมโยงความรู้ ที่ได้จากการอภิปราย      
3.  นิสิตสังเคราะห์และเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการอภิปรายแต่ละครั้ง  
4. นิสิตเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทําในสถานการณ์จริง 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ผู้เรียนประเมินผลรายวิชาด้วยแบบประเมิน ปค 003 ของมหาวิทยาลัย และแบบประเมิน Rubric for online  

instruction ของสถาบัน 
 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
   ประเมินโดยให้นิสิตสะท้อนผลการสอน (After Action Review) ของผู้สอน เพ่ือการปรับปรุงในครั้งถัดไป รวมทั้ง 

พิจารณาจากผลการสอบและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนิสิต  
 

3.การปรับปรุงการสอน 
ผู้สอนนําผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอนและการเรียนรู้

ของนักศึกษา และจัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้สอนเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงเนื้อหาการสอน วิธีการสอน และการ
ประเมินผลการสอน  

 

4.การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
มีการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนการ

ประกาศผลการเรียนในรายวิชา  
 

5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนิสิต และผลการเรียนของนิสิต

ทั้งก่อนและหลังเรียน จากแบบสํารวจความต้องการการเรียนของนิสิต และแบบประเมินศักยภาพผู้เรียนก่อนและหลังเรียน  
หลังจากนั้นนํามาสรุปเป็นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งจะทําให้เห็นแนวโน้มของการปรับปรุงการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนและเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 

 
 


