
มคอ.3 

รายวิชา การใชแหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือการศึกษา  

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร  กลุมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา   

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

        รหัสวิชา       1033302 

        (ชื่อวิชาภาษาไทย)      การใชแหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือการศึกษา  

        (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  Utilization  of  Community  Learning Resources  for   

       Education 

2. จํานวนหนวยกิต 

         3  หนวยกิต  3(2-2-5)   

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 3.1  หลักสูตร   ค.บ. (4 ป) / เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

 3.2  ประเภทของรายวิชา  กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก 

   

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อาจารย ดร.ดรุณี โกเมนเอก       

 4.2  อาจารยผูสอน    อาจารย ดร.ดรุณี โกเมนเอก       

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 ชั้นปท่ี  3 

6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) 

 - 

7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  (ถามี) 

 - 

8. สถานท่ีเรียน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 พ.ศ.  2555 

 



มคอ.3 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 1. เพ่ือใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชแหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือการศึกษา  

 2.  เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับหลักการ ความหมาย ความสําคัญ บทบาทลักษณะของแหลง

เรียนรูในชุมชนเพ่ือการศึกษา 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาใหมีความเหมาะสมกับคุณลักษณะของนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในรายวิชานี้  

โดยวิเคราะหจากองคประกอบดังตอไปนี้ 

1. ความรูพ้ืนฐานท่ีนักศึกษามีเก่ียวกับการใชแหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือการศึกษา 

2. คํานึงถึงการประยุกตความรูทฤษฎีทางดานการใชแหลงเรียนรูในชุมชนไปใชในการ

ปฏิบัติงาน และการทําโครงการพิเศษการศึกษา 

 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

 ความหมาย ขอบขายและคุณคาของแหลงเรียนรูในชุมชน การสํารวจแหลงเรียนรูในชุมชน  

การจัดระบบฐานขอมูลและการบริหารจัดการแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  32 ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษา   

 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย   

การฝกปฏิบัติการใช

แหลงเรียนรูในชุมชน

เพ่ือการศึกษา 

การศึกษาดวยตนเอง   

5 ชั่วโมงตอสปัดาห   

 

 

3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน 

     รายบุคคล 

     -  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห   

 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
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1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  

  นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง

ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม โดยสอดแทรก การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับ

รายวิชา ดังนี้ 

   -  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

      -  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

        -  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ 

ขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

                   -  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและ  

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

         -  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

         -  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 1.2  วิธีการสอน  

      -  สอดแทรกประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตเพ่ือสรางจิตสํานึกใน

การนําความรูไปใชเพ่ือการประกอบวิชาชีพท่ีซ่ือสัตยสุจริต 

      -  ใหนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดกฏเกณฑในทํางานเพ่ือฝกใหนักศึกษาความ

ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบ 

      -  กระตุนใหนักศึกษาคํานึงถึงความมีวินัย และ การเคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยและสังคม ท้ังในชวงเวลาการเรียนการสอน การฝกงานและการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 

      -  มอบหมายใหนักศึกษาทํางานรวมกันหรือในแตละหนวยงานเปนกลุมเพ่ือใหฝก

สามารถทํางานเปนทีมและพัฒนาบทบาทการเปนผูนํา ผูตาม และการทํางานรวมกับผูอ่ืนได  

      - กําหนดใหมีการอภิปรายรวมกันในประเด็นตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน   

 1.3  วิธีการประเมินผล 

     -  ประเมินจากพฤติกรรมการฝกงาน การมีสวนรวม การปฏิบัติตามขอตกลง และสง

งานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา 

       -  ประเมินจากผลงาน คือ วิเคราะหการทํางานรายบุคคล รายกลุม  การนําความรูไป

ประยุกตใชได 
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2.  ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ  

         - มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีการใชแหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือ

การศึกษา                 

     -  สามารถวิเคราะหปญหา โดยประยุกตความรู ทักษะ และท่ีเหมาะสมกับการแกไข

ปญหา 

                 -  สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ การใช

แหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือการศึกษารวมท้ังการนําไปประยุกต 

         -  รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญ การใชแหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 

                 - มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของ เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ 

                 - สามารถบูรณาการความรูเก่ียวกับการใชแหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือการศึกษา 

         2.2  วิธีการสอน 

      - ฝกปฏิบัติงานการใชแหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือการศึกษา 

                  - การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน  

                  - มอบหมายใหคนควาหา เอกสาร  ขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนํามา วิเคราะห สรปุและ

นําเสนอ  

 2.3  วิธีการประเมินผล 

                     - การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

                     - ประเมินจากผลงานท่ีทํา 

                     - ประเมินจากแบบทดสอบ 

 

3.  ทักษะทางปญญา 

 3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

   -  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

   - สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค  

   - สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
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   - สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหา การใชแหลงเรียนรูในชุมชน

เพ่ือการศึกษาไดอยางเหมาะสม  

 3.2  วิธีการสอน 

   - จัดทํารายงานโครงการการใชแหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือการศึกษาโดยศึกษาปญหา

จากหนวยงานจริง  แลวนํามาวิเคราะห  พรอมนําเสนอแนวทางแกไขปญหาโดยนําองคความรู

ทางการใชแหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือการศึกษามาประยุกตใช 

   -  การอภิปรายกลุม สัมมนากลุม 

   - ใหนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 3.3  วิธีการประเมินผล 

  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา  

 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

               - สามารถใชทักษะการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

               -  สามารถใหความชวยเหลือ กับเพ่ือนรวมงาน เพ่ือสงเสริมทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรายกลุม 

  -  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

  -  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม 

  -  มีความรับผิดชอบตนเองตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4.2  วิธีการสอน 

  -  สงเสริมใหมีการทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

  -  สงเสริมใหมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย มอบหมายงานรายกลุม และ

รายบุคคล   

 4.3  วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม  และ

สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ

ขอมูล 

 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา       

                    - มีทักษะในการใชเทคโนโลยีและสามารถเสนอแนะวิธีการนํามาใชกับการเรียน
การสอนไดอยางเหมาะสม 
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                    - สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนอไดอยางเหมาะสม  
                    - สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

 5.2  วิธีการสอน       

 จัด ใหนักศึกษาไดวิเคราะห และการแกปญหาท่ีเหมาะสม รวมถึง เรียนรูเทคนิคการ

ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ  

 5.3  วิธีการประเมินผล 

  -  การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 

  -  การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือ

ท่ีใช (ถามี) 

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

1 ปฐมนิเทศรายวิชา 4 - ชี้แจงเก่ียวกับระบบและ

ข้ันตอน 

- แนวทางการเรียนการสอนผาน

เครือขายสังคมออนไลน  

- การศึกษา ดูงานแหลงเรียนรู

ทางการศึกษา 

ดร.ดรุณี  

        โกเมนเอก 

2-3 ความหมาย ประเภท 

ประโยชน ของแหลง

เรียนรูในชุมชนเพ่ือ

การศึกษา 

8 
บรรยาย 

กิจกรรมกลุม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู  

ดร.ดรุณี  

        โกเมนเอก 

4-6 

รูปแบบของแหลงเรียนรู

ในชุมชนเพ่ือการศึกษา 

 

12 บรรยาย 

กิจกรรมกลุม 

กรณีศึกษา 

ดร.ดรุณี  

        โกเมนเอก 

7 ความสําคัญของการใช

แหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือ

4 ศึกษาผานเครือขายสังคม

ออนไลน  

ดร.ดรุณี  

        โกเมนเอก 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือ

ท่ีใช (ถามี) 

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

การศึกษา  

8 สอบกลางภาค 1 ขอสอบปรนยั 50 ขอ 

 

 

 

 

ดร.ดรุณี  

        โกเมนเอก 

9-10 ความสําคัญของการใช

แหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือ

การศึกษาและการจัด

กิจกรรมเรียนรูในชุมชน 

8 ศึกษาผานเครือขายสังคม

ออนไลน  

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการ

ใชแหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือ

การศึกษา 

ดร.ดรุณี  

        โกเมนเอก 

11-12 การสรางฐานขอมูลแหลง

เรียนรูในชุมชนเพ่ือ

การศึกษา 

8 บรรยาย 

ฝกปฏิบัติ 

ดร.ดรุณี  

        โกเมนเอก 

13-14 การเรียนรูแหลงเรียนรูใน

ชุมชน 

8 ปฏิบัติในสถานการณจริง ดร.ดรุณี  

        โกเมนเอก 

15-16 สรุป จัดแสดงและเสนอ

ผลงานแหลงเรียนรูใน

ชุมชน 

8 แลกเปลี่ยนเรียนรู 

จัดแสดงผลงาน 

ดร.ดรุณี  

        โกเมนเอก 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

การ

ประเมิน 

งานท่ีจะใชประเมินผลผูเรียน สัปดาห 

ท่ีกําหนด 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเรียนรู/เวลาเรียน ตลอดภาคเรียน 10 

(2) การปฏิบัติงานเดี่ยว 

    1. สรุปองคความรู 

    2. แบบฝกหัด 

ตลอดภาคเรียน 40 
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    3. รายงาน 

(3) การปฏิบัติงานกลุม 

โครงการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชมุชน จัด

แสดงและเสนอผลงานแหลงเรียนรูในชุมชน 

13, 14 ,15,16 30 

(4) สอบกลางภาค 8 20 

 

เกณฑการประเมินผล 

            80 % ข้ึนไป   ระดบัคะแนน   A  60  -  64   %  ระดบัคะแนน   C   

                      75  -  79  %  ระดบัคะแนน   B+  55  -  59   %  ระดบัคะแนน   D+ 

                      70  -  74  %  ระดบัคะแนน   B  50  -  54   %  ระดบัคะแนน   D 

                      65  -  69  %  ระดบัคะแนน   C+ ต่ํากวา 50 %  ระดบัคะแนน     E 

 

 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและตําราหลัก 

            กิดานันท  มลิทอง. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2543. 

2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 ทิศนา แขมมณี. ศาสตรการสอน:องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ.

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545.  

3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 ยืน ภูวรวรรณและสมชาย นําประเสริฐชัย. ไอซีทีเพ่ือการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด

ยูเคชั่น, 2546. 

 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด

และความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 

 -  การรับฟงความคิดเห็นระหวางผูสอนและผูเรียน 

 8 



มคอ.3 

 -  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

 -  แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

 -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท้ังดาน ความรู  ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม 

 -  การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน 

3.  การปรับปรุงการสอน  

 -  หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรม

จัดเตรียมตัวอยาง และผลงานใหนักศึกษาไดอภิปรายรวมกันเพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 

 -  สอดแทรกเนื้อหาใหนักศึกษาตระหนักในบทบาทของการเปนครูท่ีดีหรือในบทบาทของการ

เปนผูท่ีจัดการเรียนรูโดยนําความรูการใชแหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือการศึกษาไปประยุกตใช 

 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหวาง การจัดการเรียน การสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา              

ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของ

นักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ   

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน โดย ปรับปรุงรายวิชาตาม

ขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
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