
มคอ.3 

รายวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาสําหรับการฝกอบรม 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร  กลุมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา   

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

        รหัสวิชา      1033601          

        (ชื่อวิชาภาษาไทย)    เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาสําหรับการฝกอบรม 

        (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  Educational Technology  and Innovation for Training   

2. จํานวนหนวยกิต 

      3  หนวยกิต  (2-2-5)      

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 3.1  หลักสูตร   ค.บ. (4 ป)  

 3.2  ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก 

   

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 

 เดือน พฤษภาคม     พ.ศ.  2549 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 



มคอ.3 

 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เพ่ือใหนักศึกษา 

 1. มีความรูความเขาใจในการจัดฝกอบรมทางการศึกษา 

 2. สามารถวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม  

 3. สามารถวางแผนและดําเนินการในการฝกอบรม  

 4. มีความรูความสามารถในการสรุป  ประเมิน  และรายงาน  

 5. ผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาในการฝกอบรม 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาใหมีความเหมาะสมกับคุณลักษณะของนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในรายวิชานี้  

โดยวิเคราะหจากองคประกอบดังตอไปนี้ 

1. ความรูพ้ืนฐานท่ีนักศึกษามีเก่ียวกับการฝกอบรม และการศึกษา 

2. คํานึงถึงการประยุกตความรูทฤษฎีทางดานการฝกอบรมไปใชในการจัดการศึกษา 

  

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

 รูปแบบการฝกอบรม  การสํารวจสภาพปญหาและความตองการในการฝกอบรม การ

ดําเนินการดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกและการผลิตและใช

สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาในการฝกอบรม  การวางแผนการเขียนโครงการ  การประเมิน

และการรายงานผลการฝกอบรม    ฝกปฏิบัติการจัดการฝกอบรม การประเมินและการรายงานผล 

 

             1. ความรูเบื้องตนของการฝกอบรม 

     1.1 ความหมายของการฝกอบรม  

     1.2 ประเภทของการฝกอบรม  

     1.3 ความจําเปนในการฝกอบรม  

     1.4 วัตถุประสงคของการฝกอบรม  

     1.5 ประโยชนของการฝกอบรม  

 2. การเรียนรูกับการฝกอบรม 

      2.1 ความหมายของการเรียนรู  

      2.2 ความสําคัญของการเรียนรูตอการฝกอบรม  
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      2.3 จิตวิทยาการเรียนรู  

 3. การพิจารณาความจําเปนในการฝกอบรม 

      3.1 ลักษณะของปญหา  

      3.2 การวิเคราะหปญหาเชิงระบบ  

      3.3 กระบวนการแกปญหา  

                   3.4 การวิเคราะหความคุมคาในการฝกอบรม 

 4. การกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม  

      4.1 ความหมายของหลักสูตรการฝกอบรม  

                   4.2 ความสําคัญของหลักสูตรการฝกอบรม 

      4.3 องคประกอบของหลักสูตรการฝกอบรม 

      4.4 ข้ันการกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม 

 5. การกําหนดวิธีการฝกอบรม  

      5.1 วิธีการฝกอบรม  

      5.2 ประเภทของวิธีการฝกอบรม  

      5.3 หลักการกําหนดวิธีการฝกอบรม  

      5.4 สื่อการฝกอบรม  

 6. การเขียนโครงการฝกอบรม  

      6.1 ความจําเปนของการเขียนโครงการฝกอบรม  

      6.2 ลักษณะโครงการฝกอบรมท่ีดี  

     6.3 โครงสรางโครงการฝกอบรม 

      6.4 แนวการเขียนโครงการฝกอบรม  

 7. การเตรียมการฝกอบรม  

      7.1 การกําหนดงาน  

      7.2 การมอบหมายงาน  

      7.3 การเตรียมงาน  

      7.4 การกํากับและติดตามงาน  

 8. ปจจัยเสริมการฝกอบรม  

      8.1 การจัดสถานท่ี  

      8.2 การจัดท่ีนั่ง  

      8.3 การจัดโตะหมูบูชา  

      8.4 การจัดนิทรรศการ  
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      8.5 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

      8.6 กิจกรรมละลายพฤติกรรม  

 9. การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาในการฝกอบรม 

      9.1 การผลิตสื่อเทคโนโลยีสําหรับการอบรม 

      9.2 การใชสื่อเทคโนโลยีสําหรับการอบรม 

      9.3 การใชนวัตกรรมการศึกษาการอบรม 

 10. การประเมินผลการฝกอบรมและการรายงานผล 

      10.1 ความหมายของการประเมินผลการฝกอบรมและการรายงานผล 

      10.2 วัตถุประสงคของการประเมินผลการฝกอบรมและการรายงานผล 

      10.3 ประโยชนของการประเมินผลการฝกอบรมและการรายงานผล 

     10.4 ข้ันตอนของการประเมินผลการฝกอบรมและการรายงานผล 

 

 

 

 

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  30 ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษา   

 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย   

การฝกปฏิบัติ  30 

ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา   

 

การศึกษาดวยตนเอง   

5 ชั่วโมงตอสปัดาห   

3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน 

     รายบุคคล 

     -  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห   

 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  
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  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  

  -  บรรยายพรอมสอดแทรกประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตเพ่ือสราง

จิตสํานึกในการนําความรูไปใชเพ่ือการประกอบวิชาชีพท่ีซ่ือสัตยสุจริต 

  -  ใหนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดกฏเกณฑในการสงงาน/ปฏิบัติงานเพ่ือฝกให

นักศึกษาความตรงตอเวลา และความรับผิดชอบ 

  -  กระตุนใหนักศึกษาคํานึงถึงความมีวินัย และ การเคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยและสังคม ท้ังในชวงเวลาการเรียนการสอนและการดําเนินชีวิตประจําวัน 

  -  มอบหมายใหนักศึกษาทํางานรวมกันเปนกลุมเพ่ือใหฝกความสามารถทํางานเปนทีม

และพัฒนาบทบาทการเปนผูนํา ผูตาม และการทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

  - กําหนดใหมีการอภิปรายรวมกันในประเด็นตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน   

   

 1.3  วิธีการประเมินผล 

  -  ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน การมีสวนรวมในการเรียนการสอน การปฏิบัติ

ตามขอตกลงในการเรียนการสอน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา 

    -  ประเมินจากผลงาน คือ วิเคราะหการทํางานรายบุคคล รายกลุม การนําความรูไป

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูของตนเองได 

    

2.  ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ  
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      -  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการฝกอบรม 

                -  สามารถวิเคราะหปญหา โดยประยุกตความรู ทักษะ และท่ีเหมาะสมกับการแกไข

ปญหา 

               - สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม 

       - รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญในการจัดการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

               - มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของ เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการฝกอบรม 

               - สามารถบูรณาการความรู เก่ียวกับการจัดการฝกอบรม  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษากับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา 

2.2  วิธีการสอน 

       - บรรยาย และ อภิปราย  

                - การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน   

                - มอบหมายใหคนควาหา เอกสาร  ขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนํามา วิเคราะห สรุปและ

นําเสนอ  

        - ฝกปฏิบัติ 

 2.3  วิธีการประเมินผล 

                    - การทดสอบยอย 

                    - การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

                    - ประเมินจากผลงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

                    - ประเมินจากโครงการท่ีนําเสนอ 

3.  ทักษะทางปญญา 

 3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

          -  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

                  - สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค  

      - สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  

      - สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  

 3.2  วิธีการสอน 

       - จัดทํารายงานการมีสวนรวมในการฝกอบรม ท้ังการเปนผูจัด และผูเขารวมการ

ฝกอบรม โดยศึกษาปญหาจากหนวยงานจริง  แลวนํามาวิเคราะห  พรอมนําเสนอแนวทางแกไข

ปญหาโดยนําองคความรูทางการจัดฝกอบรมมาประยุกตใช 
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       -  การอภิปรายกลุม 

       - ใหนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูปฏิบัติงานจริง 

  

 3.3  วิธีการประเมินผล 

  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา  

 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

             4.1 .  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

                 - สามารถใชทักษะการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                 -  สามารถใหความชวยเหลือ กับเพ่ือนรวมชั้นเรียน เพ่ือสงเสริมทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรายกลุม 

    -  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

      -  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม 

    -  มีความรับผิดชอบตนเองตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4.2  วิธีการสอน 

    -  สงเสริมใหมีการทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

    -  สงเสริมใหมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย มอบหมายงานรายกลุม และ

รายบุคคล   

 4.3  วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน

ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจน

ตรงประเด็นของขอมูล 

 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา       

                    - มีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและสามารถเสนอแนะวิธีการ
นํามาใชกับการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
                    - สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนอไดอยางเหมาะสม  
                    - สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

 5.2  วิธีการสอน       
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มคอ.3 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู  ใหนักศึกษาไดวิเคราะห และการแกปญหาท่ีเหมาะสม รวมถึง

เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ  

 5.3  วิธีการประเมินผล 

  -  การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 

  -  การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

6. ทักษะดานการจัดการเรียนรู 

 6.1  ทักษะดานการจัดการเรียนรูท่ีตองพัฒนา 

  -  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการศึกษา

และการจัดการฝกอบรม 

-  สามารถสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรูท่ีอบอุน 

ม่ันคง ปลอดภัย 

 6.2  วิธีการสอน 

  -   การอภิปรายเก่ียวกับแนวทางในการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของท้ัง

ปจจัยดานผูเรียนและการจัดสภาพแวดลอมในการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 

  -  การจัดทําแนวทางในการจัดการเรียนรูเปนรายบุคคลโดยเนนการนําความรูและ

หลักการของทฤษฎีท่ีไดเรียนรูไปใชในการจัดการฝกอบรม 

 6.3  วิธีการประเมินผล 

  -  การมีสวนรวมในการอภิปราย 

  -  ผลงานการจัดทําแนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีชัดเจน  เหมาะสมและแสดงใหเห็นถึง

ความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชไดจริง 

 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.  แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือ

ท่ีใช (ถามี) 

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

1 1. ความรูเบื้องตนของการ

ฝกอบรม 

 1.1 ความหมายของการ

4 1. แจกแนวการจัดการเรียนรู

และชี้แจง 

2. ประเมินความรูกอนเรียน 

อ.ดร.ดรุณี  

          โกเมนเอก 
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มคอ.3 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือ

ท่ีใช (ถามี) 

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

ฝกอบรม 

 1.2 ประเภทของการ

ฝกอบรม 

 1.3 ความจําเปนในการ

ฝกอบรม 

 1.4 วัตถุประสงคของการ

ฝกอบรม 

 1.5 ประโยชนของการ

ฝกอบรม 

 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง 

ความหมายของการฝกอบรม, 

ประเภทของการฝกอบรม, 

ความจําเปนในการฝกอบรม,

วัตถุประสงคของการฝกอบรม,

ประโยชนของการฝกอบรม 

4. อาจารยบรรยายเรื่องการจัด

ฝกอบรม 

5. อาจารยและนักศึกษารวมกัน

สรุปเนื้อหา 

6. ใหนักศึกษานําเสนอการจัด

ฝกอบรม ดวย mind mapping 

 

2 2. การเรียนรูกับการ

ฝกอบรม 

 2.1 ความหมายของการ

เรียนรู 

 2.2 ความสําคัญของการ

เรียนรูตอการฝกอบรม 

2.3 จิตวิทยาการเรียนรู 

4 1. แบงกลุมนักศึกษากลุมละ 4-

6 คน รวมกันระดมสมองเรื่อง 

“การเรียนรู” จากนั้นแตละกลุม

นําเสนอ 

2. ทุกคนรวมกันอภิปราย 

“ลักษณะการเรียนรูท่ีเหมาะกับ

การฝกอบรม” 

3. อาจารยบรรยายเรื่อง “ 

จิตวิทยาการเรียนรูในการอบรม 

”  

 4. นักศึกษาแตละกลุมรวมกัน

สรุปเนื้อหา และแบงประเภท

การเรียนรูท่ีกลุมเคยนําเสนอ

ขางตน ตามแนวคิด ทฤษฎีท่ี

อาจารยบรรยายใหม  

อ.ดร.ดรุณี  

                

โกเมนเอก 
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มคอ.3 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือ

ท่ีใช (ถามี) 

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

 

3 

 

3. การพิจารณาความ

จําเปนในการฝกอบรม 

 3.1 ลักษณะของปญหา 

 3.2 การวิเคราะหปญหา

เชิงระบบ 

 3.3 กระบวนการ

แกปญหา 

  3.4 การวิเคราะหความ

คุมคาในการฝกอบรม 

 

4 
1. นักศึกษา ศึกษาเอกสาร 

2. บรรยายและซักถาม 

3. นักศึกษาแบงกลุมๆละ 5-6

คน รวมกันจัดทําแบบสอบถาม

ความจําเปนในการจัดการ

ฝกอบรมตามหัวขอท่ีกลุมสนใจ 

 

 

อ.ดร.ดรุณี  

          โกเมนเอก 

4 4. การกําหนดหลักสูตรการ

ฝกอบรม 

 4.1 ความหมายของ

หลักสูตรการฝกอบรม 

 4.2 ความสําคัญของ

หลักสูตรการฝกอบรม 

 4.3 องคประกอบของ

หลักสูตรการฝกอบรม 

 4.4 ข้ันการกําหนด

หลักสูตรการฝกอบรม 

4 1. นักศึกษา ศึกษาเอกสาร 

2. บรรยายและซักถาม 

3. นักศึกษาแบงกลุมๆละ 5-6

คน รวมกันจัดทําแบบสอบถาม

ความจําเปนในการจัดการ

ฝกอบรมตามหัวขอท่ีกลุมสนใจ 

(ตามหัวขอท่ี3) 

 

อ.ดร.ดรุณี  

              โกเมน

เอก 

5 5. การกําหนดวิธีการ

ฝกอบรม 

 5.1 วิธีการฝกอบรม 

 5.2 ประเภทของวิธีการ

ฝกอบรม 

 5.3 หลักการกําหนด

วิธีการฝกอบรม 

 5.4 สื่อการฝกอบรม 

4 1. นักศึกษาแบงกลุมๆละ 5-6 

คน 

2. แจกกระดาษขนาด 4x6 นิ้ว

ใหนักศึกษาคนละ 4 แผน 

3. นักศึกษาทุกคนเขียนใน

กระดาษท่ีแจกใหตามหัวขอ

ดังตอไปนี้ 

    1. วิธีการฝกอบรม 

อ.ดร.ดรุณี  

               

โกเมนเอก  
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มคอ.3 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือ

ท่ีใช (ถามี) 

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

     2. ประเภทของวิธีการ

ฝกอบรม 

    3. หลักการกําหนดวิธีการ  

ฝกอบรม 

    4. สื่อการฝกอบรม 

4. นักศึกษาทุกคนในแตละกลุม

นํากระดาษท่ีเขียนเรียบรอยแลว

ไปติดท่ีกระดาษแผนใหญของแต

ละกลุมโดยใหหัวหนากลุมนําไป

ติดกอน โดยแยกเปนประเภทๆ

และใหสมาชิกทุกคนในกลุม

นําไปติดเรียงลงมาตามลําดับ 

5. ใหสมาชิกทุกคนในกลุม

ชวยกันสรุปและสงตัวแทน

นําเสนอรายงาน 

6. สมาชิกทุกคนชวยกัน

อภิปราย 

สรุปและศึกษาเอกสาร 

6-7 6. การเขียนโครงการ

ฝกอบรม 

 6.1 ความจําเปนของการ

เขียนโครงการฝกอบรม 

 6.2 ลักษณะโครงการ

ฝกอบรมท่ีดี 

 6.3 โครงสรางโครงการ

ฝกอบรม 

 6.4 แนวการเขียน

โครงการฝกอบรม 

8 1. นักศึกษา ศึกษาเอกสาร 

2. บรรยาย ซักถาม 

3. นักศึกษาแบงกลุมๆละ 5-6 

คน รวมกันเขียนโครงการ การ

จัดฝกอบรม 

4. ตัวแทนกลุม นําเสนอ สรุป 

อภิปราย ซักถาม และแกไข

ขอบกพรองของโครงการ 

5.แตละกลุมเขียนโครงการท่ี

สมบูรณตามขอเสนอแนะจากขอ 

อ.ดร.ดรุณี 

               

โกเมนเอก 
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มคอ.3 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือ

ท่ีใช (ถามี) 

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

 4เพ่ือการจัดโครงการฝกอบรม

ตอไป 

 

8 สอบกลางภาค  ขอสอบปรนยั 50 ขอ  

9 7. การเตรียมการฝกอบรม 

 7.1 การกําหนดงาน 

 7.2 การมอบหมายงาน 

 7.3 การเตรียมงาน 

 7.4 การกํากับและติดตาม

งาน 

 

4 1. นักศึกษา ศึกษาเอกสาร 

2. บรรยายและซักถาม 

3. นักศึกษาแบงกลุมๆละ 5-6

คน รวมกันวางแผนเตรียมการ

จัดการฝกอบรมตามหัวขอท่ีกลุม

สนใจ (ตามหัวขอท่ี3 ) 

 

อ.ดร.ดรุณี  

               

โกเมนเอก 

10 8. ปจจัยเสริมการฝกอบรม 

 8.1 การจัดสถานท่ี 

 8.2 การจัดท่ีนั่ง 

 8.3 การจัดโตะหมูบูชา 

 8.4 การจัดนิทรรศการ 

 8.5 การจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

 8.6 กิจกรรมละลาย

พฤติกรรม 

4 1. นักศึกษา ศึกษาเอกสาร 

2. บรรยายและซักถาม 

3. นักศึกษาแบงกลุมๆละ 5-6

คน รวมกันเตรียมจัดปจจัยเสริม

ในการจัดการฝกอบรมตาม

หัวขอท่ีกลุมสนใจ (ตามหัวขอท่ี

3 ) 

อ.ดร.ดรุณี  

               

โกเมนเอก 

11 9. การผลิตและใชสื่อ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษาในการฝกอบรม      

 9.1 การผลิตสื่อเทคโนโลยี

สําหรับการอบรม   

 9.2 การใชสื่อเทคโนโลยี

สําหรับการอบรม 

 9.3 การใชนวัตกรรม

4 1. นักศึกษา ศึกษาเอกสาร 

2. บรรยาย ซักถาม 

3. นักศึกษาแบงกลุมๆละ 5-6 

คน รวมกันผลิตและใชสื่อ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษาในการฝกอบรม      

 

อ.ดร.ดรุณี  

               

โกเมนเอก 
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มคอ.3 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือ

ท่ีใช (ถามี) 

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

การศึกษาการอบรม 

 

12 10. การประเมินผลการ

ฝกอบรมและการรายงาน

ผล 

 10.1 ความหมายของการ

ประเมินผลการฝกอบรม

และการรายงานผล 

 10.2 วัตถุประสงคของ

การประเมินผลการ

ฝกอบรมและการรายงาน

ผล 

 10.3 ประโยชนของการ

ประเมินผลการฝกอบรม

และการรายงานผล 

 10.4 ข้ันตอนของการ

ประเมินผลการฝกอบรม

และการรายงานผล 

 

4 1. นักศึกษา ศึกษาเอกสาร 

2. บรรยาย ซักถาม 

3. นักศึกษาแบงกลุมๆละ 5-6 

คน รวมกันวางแผนกําหนด

รูปแบบของการประเมิน 

4.เตรียมการสรางแบประเมิน

เพ่ือใชหลังจากการจัดฝกอบรม 

อ.ดร.ดรุณี  

               

โกเมนเอก 

13-15 ปฏิบัติการจัดการฝกอบรม

ตามโครงการท่ีนําเสนอ 

12 1. นักศึกษากลุมเจาภาพท่ี

รับผิดชอบจัดการฝกอบรมตาม

โครงการท่ีเสนอ จัดปฏิบัติการ

ใหนักศึกษาในหองเปนผูเขารับ

การอบรมและแตละกลุม

คัดเลือกตัวแทนเปนกรรมการ

ประเมินผลกลุมละ 1 คน 

2. เม่ือเสร็จสิ้นโครงการการฝก

ปฏิบัติของแตละกลุมให

อ.ดร.ดรุณี  

               

โกเมนเอก 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือ

ท่ีใช (ถามี) 

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

คณะกรรมการแจงผลการ

ประเมิน 

3. สรุป อภิปราย และซักถาม 

 

16 นําเสนอผลการจัดฝกอบรม 

ปรับปรุงแกไข 

4 1. นักศึกษานําเสนอผลการจัด

ฝกอบรม 

 2. นักศึกษาและอาจารย

รวมกันอภิปรายใหขอเสนอแนะ 

อ.ดร.ดรุณี  

               

โกเมนเอก 

 

 

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

การ

ประเมิน 

งานท่ีจะใชประเมินผลผูเรียน สัปดาห 

ท่ีกําหนด 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

(1) สอบกลางภาค 8 20 

(2) สอบปลายภาค ปลายเทอม 30 

(3) การเขาชั้นเรียน ตลอดเทอม 5 

(4) การมีสวนรวมในการเสนอความคิด ตลอดเทอม 5 

(5) การจัดโครงการฝกอบรม 

 (ตามหนาท่ีของแตละคนท่ีระบุในคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงาน) 

13-15 20 

(6) การจัดทําแฟมสรุปการจัดโครงการ 16 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 %  ระดับคะแนน   E 
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หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและตําราหลัก 

 สมคิด บางโม , เทคนิคการฝกอบรมและการจัดประชุม บริษัทจูนพับลิชซ่ิง จํากัด กทม.2544 

 ทวีป อภิสิทธิ์, เทคนิคการเปนวิทยากรและนักฝกอบรม พิมพครั้งท่ี 4 สํานักพิมพแหงจุฬาลง

กรณมหาวิทยาลัย กทม. 2553 

2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 ชาญ สวัสดิสาลี คูมือนักฝกอบรมมืออาชีพการจัดดําเนินการฝกอบรมอยางมีประสิทธิผล 

สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. กทม. 2542 

 พิชัย ลีพัฒนไพบูลย ผูจัดการฝกอบรมมืออาชีพ สํานักพิมพ ส.ส.ท. กทม. 2543 

 วิจิตร อาวะกุล , การฝกอบรมคูมือฝกอบรมและพัฒนาบุคคล ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย กทม.2540 

 สมิต สัชฌุกร เทคนิคการประชุมเครื่องมือการบริหารจัดการ สํานักพิมพวิญญชนจํากัด กทม.

2543 

3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/handbook/training.html 

 http://www.train355311.freehomepage.com/lesson3/train-system.htm 

 http://www.trainer.in.th/blog/24/ueaioanoiaa-oe-2-adhcoaoiaa-

aadhoaaoeoaooiaa 

 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด

และความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 

 -  การรับฟงความคิดเห็นระหวางผูสอนและผูเรียน 

 -  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

 -  แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
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2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

 -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท้ังดาน ความรู  ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม 

 -  การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน 

 

3.  การปรับปรุงการสอน  

 -  หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรม

จัดเตรียมตัวอยาง และผลงานใหนักศึกษาไดอภิปรายรวมกันเพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 

 -  สอดแทรกเนื้อหาใหนักศึกษาตระหนักในบทบาทของการเปนครูท่ีดีหรือในบทบาทของการ

เปนผูท่ีจัดการฝกอบรม โดยนําความรูท้ังการฝกอบรมและทางการศึกษาไปประยุกตใช 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหวาง การจัดการเรียน การสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา              

ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา 

รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ   

 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน โดย ปรับปรุงรายวิชาตาม

ขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
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