
มคอ.3 

รายวิชา กิจกรรมโฮมรูม 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร  กลุมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

 รหัสวิชา   1153509   

 (ชื่อวิชา ภาษาไทย)  กิจกรรมโฮมรูม 

 (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  Home Room Activity 

2. จํานวนหนวยกิต 

 2  หนวยกิต  (2-0-4) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 3.1  หลักสูตร   ค.บ. (5 ป) / เลือกเสรี 

 3.2  ประเภทของรายวิชา วิชาชีพครู เลือกแขนงจิตวิทยาแนะแนว 

   

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  ผศ.เจษฎา   บุญมาโฮม        

 4.2  อาจารยผูสอน    ผศ.เจษฎา   บุญมาโฮม      

  

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/ 2558 ชั้นปท่ี  4   

 

6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) 

 -  

 

7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  (ถามี) 

 - 

 

8. สถานท่ีเรียน 



มคอ.3 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 วันท่ี  21  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558 

 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับ การจดักิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน ฝกทักษะเบื้องตนเก่ียวกับวิธีการและเทคนิคตางๆ ท่ีใชในการ จัดกิจกรรม

โฮมรูมเพ่ือชวยเหลือและพัฒนาผูเรียน  ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีตอพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษา    

 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงเก่ียวกับการจัดกิจกรรมโฮมรูมในชั้นเรียน  เนนการ

ฝกปฏิบัติทักษะการรูจักผูเรียนและใหขอสนเทศแกผูเรียน   นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพของ

ตนเองใหเหมาะกับการเปนครูประจําชั้นท่ีดีได 

 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

 ความหมาย  จุดมุงหมาย ความสําคัญ ประวัติ  และหลักการของกิจกรรมโฮมรูมการจัด

กิจกรรมโฮมรูม การจัดกิจกรรมโฮมรูมในสถานศึกษาระดับตางๆ วิธีการจัดกิจกรรมโฮมรูมในรูปแบบ

ตางๆ  และการประเมินผล  การศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมโฮมรูม  ฝกการจัดกิจกรรมโฮมรูม

ตามแนวคิดระบบดูแลชวยเหลือเพ่ือการปองกัน แกไข และพัฒนาผูเรียน 

 

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 30  ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษา   

 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย   

ฝกปฏิบัติการจัด

กิจกรรมโฮมรูมในชั้น

เรียนจริง 10 ชั่วโมง/

การศึกษาดวยตนเอง  

4  ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา  
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ภาคเรียน 

 

 

3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน 

     รายบุคคล 

     -  จัดเวลาใหคําปรึกษา นักศึกษา เปนรายบุคคล และรายกลุมตามความตองการของนักศึกษา 

จํานวน 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

 

 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา (ใหตรงกับ มคอ.2)  

-  ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริตตามครรลองวิถี

ความพอเพียง 

-  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

-  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยง

ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

-  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

-  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  

-  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 

 1.2  วิธีการสอน  

  -  บรรยายพรอมยกตัวอยางของครูดีท่ีไดรับการยกยอง   บุคลิกภาพท่ีดีของครูท่ีปรึกษา  

รวมถึงการเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักศึกษา 

  -  นักศึกษารวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบุคลิกภาพท่ีดีของครูท่ีปรึกษาพรอม

ท้ังสํารวจและวิเคราะหตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  -  นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ เปนครูท่ีปรึกษา 

 1.3  วิธีการประเมินผล 
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  -  สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน ความรับผิดชอบในการสงงานท่ีไดรับมอบหมายตาม

กําหนดเวลา 

  -  สังเกตพฤติกรรมการแตงกายท่ีถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   มารยาทในการ

เรียน   

  -  สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน ไดแก การแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม  

  -  จากการแสดงบทบาทสมมติ และการนําเสนองานท่ีมอบหมายให 

   

2.  ความรู 

 2.1  ความรูท่ีตองไดรับ  

   - ตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพครู 

- มีความรูและเห็นความสําคัญของการใชงานวิจัย เพ่ือแกปญหาและการตอยอด

องคความรู 

 2.2  วิธีการสอน  

       -  บรรยายความรูเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการจดักิจกรรมโฮมรูม โดยใชขอมูลจากเอกสาร 

ตํารา บริบททางสังคม  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ขาวจากหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต เปนตน  

     -  นักศึกษาศึกษาคนควาขอมูล  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาวิชาชีพครู และการจัด

กิจกรรมโฮมรูม   สรุปเปนความเขาใจ และนําเสนอ หนาชั้นเรียน พรอมท้ังรวมกัน อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาหรือวางแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

  - นักศึกษารับประสบการณตรงเก่ียวกับการจัดกิจกรรมโฮมรูมในชั้นเรียนพรอมท้ังสังเกต  

สัมภาษณ  ครูท่ีปรึกษานักเรียน ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน และสรุปประเด็นท่ีสําคัญเพ่ือ นําเสนอ

รายงานหนาชั้น    

    -  รวมกันวิเคราะหขอมูลจากประสบการณตรงท่ีไดรับจากการฝกจัดกิจกรรมโฮมรูมใน

ชั้นเรียน    

 2.3  วิธีการประเมินผล 

  -  ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดองคความรูท่ี

เก่ียวของกับวิชาชีพครู   

  -  การวิเคราะหขาว  กรณีศึกษา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การทดสอบปฏิบัติ 

 

3.  ทักษะทางปญญา 

 3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  - มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการคิดตางๆ  
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       - สามารถวิเคราะหและใชวิจารณญาณในการตัดสินเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

และการพัฒนาผูเรียนและสรางสรรคองคความรูหรือนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาตนเอง การจัดการ

เรียนการสอนและผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

  

 3.2  วิธีการสอน 

  -  อภิปรายกลุม 

  -  วิเคราะหกรณีศึกษา  

  -  การมอบหมายใหนักศึกษาทําการศึกษารายกรณี   

  -  ออกแบบการจัดบริการสนเทศใหกับนกัเรียน 

  3.3  วิธีการประเมินผล 

  - ทดสอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหสถานการณ หรือ

วิเคราะหแนวคิดในการประยุกตเนื้อหาเพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูเรียน 

  - ตรวจความถูกตองจากชิ้นงาน 

  - ผูเรียนประเมินตนเองและเพ่ือนจากแบบประเมินท่ีผูเรียนรวมกันสรางข้ึน 

 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  

-  พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนกับผูมีสวนเก่ียวของอยางเปน

กัลยาณมิตร 

- มีความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีมรวมท้ังมีสวนชวยและเอ้ือตอการ

แกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ

ตนเองและของกลุม 

 4.2  วิธีการสอน 

  -  รวมกันวิเคราะหกรณีศึกษา 

  -  มอบหมายงานกลุม เชน การวิเคราะหผลการวิจัยเก่ียวกับกิจกรรมโฮม พรอมท้ังสรุป

ความรูท่ีไดรับและออกมานําเสนอหนาชั้นเรียนอยางสรางสรรค 

 4.3  วิธีการประเมินผล 

  -   ผูเรียนประเมินตนเองและเพ่ือนจากแบบประเมินท่ีผูเรียนรวมกันสรางข้ึน 

  -  การนําเสนองานหนาชั้นเรียนอยางสรางสรรค 
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5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา       

 - มีทักษะในการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีทักษะในการนําเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

 5.2  วิธีการสอน       

   -  บรรยายประกอบการใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

   -  มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website และนําเสนองานหนา

ชั้นเรียนดวยรูปแบบ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   รวมท้ังจัด ทํารายงาน โดยเนน การอางอิงจาก

แหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

 5.3  วิธีการประเมินผล 

- ตรวจความถูกตองของชิ้นงานท่ีไดมอบหมายให 

   -     การนําเสนองานดวยสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 

6.  ทักษะดานการจัดการเรียนรู 

 -  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม

โฮมรูม การวัดประเมินารบันทึกและรายงานผล การจัดกิจกรรมโฮมรูม 

- สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการจัดกิจกรรมโฮมรูม วัดและประเมินผลการ 

เรียนรู   บันทึกและรายงานผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

- สามารถสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรูท่ีอบอุน  

ม่ันคง ปลอดภัย 

- ตระหนักถึงคุณคาของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจดักิจกรรมโฮมรูม 

 6.2  วิธีการสอน       

  - บรรยายใหความรูและรวมกันอภิปรายในเนื้อหาท่ีเก่ียวของโดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคลและการนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใชในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

        - มอบหมายงานเปนรายบุคคลใหเ ขียนแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมเนนการจดักิจกรรม

ท่ีสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและบรรยากาศ

การเรียนรูท่ีอบอุน ปลอดภัยและสรางสรรค  

6.3 วิธีการประเมินผล 

- ตรวจความถูกตองของชิ้นงานท่ีไดมอบหมายให 

- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียน  
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อท่ีใช 

(ถาม)ี 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

1 - ความหมายกิจกรรมโฮมรูม 

               
2 1.  ปฐมนิเทศชี้แจงแนวการสอน 

2.  แนะนําตัวผูเรียน/ผูสอน   

3.  ผูเรียนนําเสนอประสบการณ กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

4. ผูเรียนแบงกลุมอภิปรายความหมายกิจกรรม

โฮมรูม 

อ.เจษฎา  บุญมาโฮม      

2-3 -  แนวคิดเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมโฮมรูม(ประวัติ 

ความสําคัญ 
รูปแบบการแนะแนว  ประเภท

และหลักการโฮมรูม)               

4 1.  ผูสอนบรรยายประกอบการซักถามเกี่ยวกับ

หลักการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
2.  ผูเรียนทําแบบฝกหัด 

 

อ.เจษฎา  บุญมาโฮม          

 

4-5 ธรรมชาติและพัฒนาการผูเรียน 4 1. ผูเรียนชมวิดีทัศนปญหาผูเรียน 
2.  ผูเรียนอภิปรายพัฒนาการผูเรียน 
3.  ผูเรียนวิเคราะหความตองการขอสนเทศของ

นักเรียนในสถานศึกษา 

อ.เจษฎา  บุญมาโฮม          

 

6-8 หลักการเขียนแผนการจัด

กิจกรรมโฮมรูม 

            

6 1. ผูสอนบรรยายประกอบการซักถามเกี่ยวกับ

หลักการเขียนแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

2. ผูเรียนฝกปฏิบัติเขียนแผนการจัดกิจกรรม

โฮมรูม/การวางแผนการจัดกิจกรรมโฮฒรูมต

ลอดภาคเรียน 

อ.เจษฎา  บุญมาโฮม      

9 สอบกลางภาค 2 สอบกลางภาค อ.เจษฎา  บุญมาโฮม        

10 - 11 การจัดกิจกรรมโฮมรูมกับระบบ

ดูแลชวยเหลือ 

 

4 1. ผูเรียนวิเคราะหความสัมพันธของกิจกรรม

โฮมรูมกับระบบดูแลชวยเหลือ 

 

อ.เจษฎา  บุญมาโฮม         

12-14 การฝกจัดกิจกรรมโฮมรูมใน

สถานศึกษา 
6 1. ผูเรียนแบงกลุมฝกจัดกิจกรรมโฮมรูมใน

สถานศึกษาจริง 

อ.เจษฎา  บุญมาโฮม      

15-16 การนําเสนอผลการจัดกิกจรรม

โฮมรูม 

 

4 1.  ผูเรียนนําเสนอผลการจัดกิจกรรมโฮมรูมใน

สถานศึกษา 

2.   แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณจัดกิจกรรม

โฮมรูม 

อ.เจษฎา  บุญมาโฮม         

17 สอบปลายภาค    
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

การ

ประเมิน 

งานท่ีจะใชประเมินผลผูเรียน สัปดาห 

ท่ีกําหนด 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

(1) สอบ   

     -  สอบกลางภาค 9 30% 

  -  สอบปลายภาค 17 30% 

(2) การเขาช้ันเรียน/ คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดภาคการศึกษา 5% 

(3) การทํางานกลุม รวมแสดงความคิดเห็นและนําเสนอ

ผลงานอยางสรางสรรค 

ตลอดภาคการศึกษา 15% 

(4) ฝกทักษะการจัดกิจกรรมโฮมรูม           10 20% 

 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและตําราหลัก 

 ประเสริฐ  ชูสิงห. (2538). กิจกรรมโฮมรูม. ปตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  

 

2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 1.   เอกสาร ตํารา  วารสาร  ผลงานวิจัย  ขาวสารจากหนังสือพิมพ  โทรทัศน  อินเทอรเนต

ท่ีเก่ียวกับการแนะแนว การใหการปรึกษา ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน กิจกรรมโฮมรูม 

 2. สถานศึกษาท่ีมีการจัดบริการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. (2544).  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคา. 

เจษฎา  บุญมาโฮม. (2558). หลักการแนะแนวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน. (พิมพครั้งท่ี 4). นครปฐม: 

สมายพริ้นติ้ง. 

ชอลัดดา  ขวัญเมือง. (2542). กิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน. พิษณุโลก:  สถาบันราชภัฏพิบูล

สงคราม. 

นงลักษณ  ประเสริฐ และ จรินทร วินทะไชย. (2548). หลักการแนะแนว. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

วิทยาลัย.  

พนม  ลิ้มอารีย. (2548). การแนะแนวเบ้ืองตน. (พิมพครั้งท่ี 2). กรุงเทพ: โอเดียนสโตร. 
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ลักขณา สริวัฒน. (2543). การแนะแนวเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ:  โอเดียนสโตร.  

 

 

 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 -  การแสดงและรับฟงความคิดเห็นรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน 

 -  การสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูเรียน 

 -  แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา  

 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท้ังดาน ความรู  ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม 

 -  การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน 

 

3.  การปรับปรุงการสอน  

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดย 

-  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผานกรณีตัวอยาง ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ              

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหวาง การจัดการเรียน การสอน   ผูสอนได มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา              

ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูใน รายวิชา ดวยวิธีการสัมภาษณนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของ

นักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย   

 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

 -  ปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองท่ีหลากหลายตลอดจนสามารถนํา

ความรูดังกลาวไปประยุกตใชไดตอไป  
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