
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ประจ าเดือนกมุภาพันธ ์พ.ศ. 2563 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

รายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรม  PLC  
 1.  อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 2.  อาจารย์ ดร.อนงค์ สระบัว รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 3.  อาจารย์นิตยา เรืองมา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 4.  ผศ.วรลักษณ์ กรรณวัฒน์  ประธานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
 5.  อาจารย์ต้นสาย แก้วสว่าง อาจารย์กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
 6.  อาจารย์ ดร.ก าธร ไพจิตต์ ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
 7.  ผศ. ดร.จรินทร์ งามแม้น อาจารย์กลุ่มวิชาบริหารการศึกษา 
 8.  อาจารย์ ดร.วนิดา สาระติ อาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
 9.  อาจารย์ภุมรินทร์ ชวนชม อาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
 10.  อาจารย์จารุพันธ์ พ่ึงรัตน์ อาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
 11. อาจารย์มุกดารัศมิ์ ค าปา อาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
 12. อาจารย์เมธาวี นิยมสุข อาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
 13. อาจารย์ ดร.กาญจนา วุฒิศักดิ ์ อาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
 14. อาจารย์สุธิดา ปรีชานนท์ อาจารย์กลุ่มวิชานวัตกรรมทางการศึกษา 
 15. อาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย อาจารย์กลุ่มวิชานวัตกรรมทางการศึกษา 
 16. อ.ดร.การญ์พิชชา กชกานน อาจารย์กลุ่มวิชานวัตกรรมทางการศึกษา 
 17. อาจารย์จิระวัฒน์ หวังประกอบกุล อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
 18. อาจารย์สมถวิล คัมมกสิกิจ อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
 19. ผศ.ทรงเกียรติ อิงคามระธร อาจารย์กลุ่มวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
 20. ผศ.สมภัสสร บัวรอด อาจารย์กลุ่มวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
 21. อาจารย์สุนทรี วรรณเกษม อาจารย์กลุ่มวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
 22. อาจารย์ลดาวัลย์ แสนสุด อาจารย์กลุ่มวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
 23. อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา 
 24. อาจารย์วาสิฏฐี สายสุดใจ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา 
 25. อาจารย์พงศ์พันธ์ พันธ์พงษ ์ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา 
 26. นางคณิตา กังใช่ง้วน นักวิชาการศึกษา 
 27. นางสาวอนงค์ มูลสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา 
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วัน  เวลา  และสถานที่ 
 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์  2563  เวลา  13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า  (417)  คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

 เริ่มกิจกรรม  PLC เรื่อง การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภัสสร   บัวรอด และคณะทีมงานกลุ่มวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
 คณบดีกล่าวทักทาย  พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา   
ผศ.สมภัสสร บัวรอด แนะน าทีมงาน PLC การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา  ซึ่งประกอบไปด้วย  อาจารย์สุนทรี  
วรรณเกษม  เชี่ยวชาญการประเมินผลในโรงเรียน  อาจารย์ลดาวัลย์  แสนสุด  เชี่ยวชาญการประเมินผลทางพยาบาล  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร เชี่ยวชาญการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผศ. ทรงเกียรติ  อิงคามระธร  กล่าวถึง  การจัด PLC กับผู้สอน  ซึ่งในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า  จะมีการน า 
Skill มาเป็นตัวตั้งในการวัดและประเมินผล  สิ่งส าคัญคือ หลักฐานการจัดการเรียนรู้ มีวิธีการใดบ้าง  และวัดผล
ประเมินผลอย่างไร ว่าผู้เรียนประสบความส าเร็จ 
 อ.ดร.วนิดา  สาระติ  ขอเสนอให้ที่ประชุม แนะน าตัว เนื่องจากอยากรู้จักคณาจารย์ที่เข้าร่วม PLC 
 ผศ.สมภัสสร  บัวรอด ด าเนินการให้คณาจารย์แนะน าตัวเรียงกันไป  พร้อมชี้แจงระยะเวลา PLC และอาจารย์
คนอ่ืนๆ จากรายชื่อผู้เข้าร่วมวง PLC ดังนี้ 
 1.  อาจารย์สมถวิล  คัมมกสิกิจ  เป็นครูสอนภาษาไทย กล่าวว่า  หลักฐานที่แสดงว่า “ส าเร็จ” ในฐานะที่เป็น
ครูภาษาไทย เช่น การสอนแบบบูรณาการ  ฟัง  พูด อ่าน เขียน  ให้ท ากิจกรรม เช่น   
 -  การฟัง  ผ่านกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มได้เล่าเรื่อง  และตัวแทนออกมาน าเสนอ 
 -  การพูด  ผ่านกิจกรรมให้นักศึกษาทุกคนประเมิน หรือกลุ่มละ 1 เสียง ให้สมาชิกในกลุ่มคุยกันว่า ใคร
เล่าได้ทีดีที่สุด แล้วให้คะแนน  ต่อจากนั้นให้โหวตผลคะแนนของกลุ่ม 
 -  การอ่าน  ผ่านกิจกรรมการน าเสนอในรูปนิทรรศการ   
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 ซึ่งสรุปได้ว่า  การสอนแบบบูรณาการ  โดยเน้นกระบวนการพูด  อ่าน  เขียน  จะจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ดีกับห้องที่นักเรียนเรียนเก่ง  สอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในเชิงสังคม  จะลด
บทบาทของครู  แต่เพ่ิมบทบาทของนักศึกษา  ให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน  เช่น  กิจกรรมเล่าเรื่อง  ผู้ฟังรับฟังแล้ว
น้ าตาไหล  เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาประทับใจ  เป็นเรื่องลึกซึ้งทางจิตใจและอารมณ์ 
 ผศ.สมภัสสร  บัวรอด สรุปเสริมจากอาจารย์สมถวิล  คัมมกสิกิจ ว่า 1) การประเมินผลนั้น  สอดคล้องกับ 
การประเมินตามสภาพความเป็นจริง 2)  ผลงานของนักศึกษามีคุณค่า นักศึกษามีส่วนร่วม 3)  มีข้อจ ากัดในการ
ประเมิน 
 อาจารย์สุนทรี  วรรณเกษม  ประสบการณ์สอน 37 ปี  ตั้งค าถามว่า  “ดูจากอะไรที่คิดว่า ประสบความส าเร็จ
ในการสอนวิชาสังคม”  สิ่งหนึ่งที่คิดว่าเด็กจะประสบความส าเร็จ  ไม่ใช่ด้านวิชาการอย่างเดียว  แต่ต้องมองให้ไกล  
ตัวอย่างเช่น  นักศึกษาบางคนเรียนเก่ง  จบการศึกษาไปประกอบอาชีพ  แต่กลับไม่รู้จักครู  ไม่ทักทาย  ซึ่งต่างจาก
เด็กหลังห้อง  เรียนไม่เก่ง  แต่เวลาเจอครูบาอาจารย์ก็จะทักทาย  ซึ่งในการเรียนการสอนมีวิธีการวัดและประเมินดังนี้ 
 1)  วัดความรู้  โดยใช้แบบทดสอบ    
 2)  วัดทักษะ   
 -  การศึกษาองค์ความรู้   
 -  การลงมือท าด้วยตนเอง  และนักศึกษาจะจ าแม่น 
 -  ครูสอนตามกระบวนการ  สอนตามล าดับขั้นตอน 
 -  สอนให้นักศึกษาตั้งสมมุติฐาน 
 -  สอนให้นักศึกษาดูปัญหา  แล้วเข้าไปแก้ไขปัญหา  เช่น  สอนน้องอ่านหนังสือ 
 -  การท าจิตอาสา  เน้นให้นักศึกษาลงมือท า  เมื่อนักศึกษาลงมือท าจะจ าแม่น  เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูและนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผศ.ทรงเกียรติ  อิงคามระธร  กล่าวว่า  เปรียบเสมือนครูสอนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้  กระบวนการ  แล้ว
น าไปใช้จริง 
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 อ.ดร.วนิดา  สาระติ  ยกตัวอย่างการสอนนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา  ผู้สอนคาดหวังและตั้งเป้าในการจัดท า
หลักสูตร  ผลที่ออกมาคือ  นักศึกษาคัดเลือกงานของผู้อ่ืนมาน าเสนอ  ผู้สอนจึงแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ  เมื่อนักศึกษา
ออกมาน าเสนอผลงาน  ให้เพ่ือนท าหน้าที่แนะน า  ชี้แนะและแสดงความคิดเห็น  จากผลการจัดการเรียนการสอน  
ผู้สอนใช้วิธีการปรับวิธีการประเมินผล  โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
 ผศ.สมภัสสร  บัวรอด  กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า  จากกิจกรรมดังกล่าวเป็นการใช้คะแนน  เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน  เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมให้นักศึกษาบอกสิ่งที่อยากพัฒนา  แต่ปัญหาในการประเมินกันเอง  นักศึกษา
จะใช้วิธีการประเมินผลแบบ  “ญาต”ิ 
 ผศ.ทรงเกียรติ  อิงคามระธร  กล่าวว่า  การประเมินผลต้องมีเกณฑ์ที่จะอธิบาย  เช่น  การประเมินผลแบบ
รูบริค 
 ผศ.สมภัสสร  บัวรอด  อธิบายเพ่ิมเติมวิธีการประเมินผล  โดยสรุปได้ว่า   
 1.  ประเด็นอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบ   
 2.  ก าหนดคุณภาพของงานให้เป็นปรนัยอย่างชัดเจน  โดยผู้สอนกับนักศึกษาต้องเข้าใจรับรู้และเข้าใจตรงกัน 
 3.  เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบ  จะส่งผลให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น  เนื่องจากนักศึกษา
รู้เป้าหมายว่าจะท าอะไรร่วมกันระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา  ซึ่งต้องตกลงตั้งแต่ก่อนเรียน 
 อ.ดร.เกรียงวุธ  นีละคุปต์  กล่าวเสริมว่า  ให้บอกนักศึกษาก่อนที่จะจัดการเรียนการสอน  โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาจารย์สุจิตรา  จันทร์ลอย  กล่าวว่า  ในรายวิชาที่มีการฝึกอบรม/สัมมนา  มีการพิจารณาความยากง่ายของ
การจัดอบรม  โดยเริ่มจากกระบวนการ ดังนี้ 
 1.  มีเนื้อหาและเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจน 
 2.  มีการทบทวนหลังท างาน  (After Action Review – AAR) 
 3.  ใช้เทคโนโลยีในการประเมินผล 
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 ซึ่งผู้สอนมีกระบวนการพูดคุยในประเด็น  1) สิ่งที่นักศึกษาชอบ  2)  จะดีกว่านี้ถ้า.....  3)  สิ่งที่ประสบ
ความส าเร็จ  4)  หากไม่ส าเร็จจะแก้ไขอย่างไร 
 อาจารย์จิระวัฒน์  หวังประกอบกุล  การประเมินผลแบบรูบริค  เกิดปัญหาคือ  นักศึกษาได้คะแนนเท่ากัน  
คิดว่าก าหนดท าได้อย่างไร  มีข้อจ ากัดอย่างไร 
 ผศ.สมภัสสร  บัวรอด  อธิบายข้อจ ากัดของการประเมินผลแบบรูบริค อธิบายวิธีการก าหนดในการ
ประเมินผล  ระดับคะแนน  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 อาจารย์ ดร.อนงค์  สระบัว  สอบถามว่ามีใครสนใจในการจัดอบรม  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดประเมินผลบ้าง 
 อาจารย์มุกดารัศมิ์  ค าปา  แนะน าตนเอง  พร้อมอธิบายการสอนศิลปะ  เน้นการสร้างสรรค์ตามจินตนาการ  
แล้วให้นักศึกษาน าเสนอแนวคิด  มีการแลกเปลี่ยนพูดคุย  และประเมินผลโดยใช้รูบริค  พร้อมให้ค าแนะน าว่าจะต้อง
แก้ไขอย่างไร  มีการประเมินที่หลากหลายจากชิ้นงาน 
 ผศ.ทรงเกียรติ  อิงคามระธร  กล่าวว่า  การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลมุ่งสู่เป้าหมาย 
 อาจารย์เมธาวี  นิยมสุข  กล่าวว่า  มีการตั้งประเด็น  เช่น  จะประเมิน “ตัวโน้ต” สิ่งที่ประสบความส าเร็จ 
คือ 1) บทเพลง  2) ดูท่านั่ง  3)  เล่นโน้ตได้ถูกต้อง 
 อาจารย์จิระวัฒน์  กล่าว่า  ใช้วิธีการโดยให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม  เช่น  1) Question  การ
ถามตอบ  2)  มีการจัดสอบโดยวิเคราะห์ข้อสอบ  3)  สอบสอนให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ  แล้วเกิดค าถามกับผู้สอนว่า 
“จะรู้ได้อย่างไรว่าประสบความส าเร็จ”  ค าตอบก็คือ 1)  ผู้สอนร่วมประเมิน  โดยใช้เกณฑ์ท่ีครูคิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม   
2)  การสอบสอนให้ผู้เรียน Comment พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  ต่อจากนั้นผู้สอนให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  3) การ
เรียนรู้จากการสาธิต  4) การเห็นภาพมุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือท าและปฏิบัติจริง 
 ผศ.ทรงเกียรติ  อิงคามระธร  กล่าวว่า  การประเมินผลต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษา 
 ผศ.สมภัสสร  บัวรอด  กล่าวว่า  ที่อาจารย์จิระวัฒน์เสนอมาเป็นมโนทัศน์ของการประเมินแนวใหม่  เป็นการ
ประเมินผลจากการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 ผศ.ทรงเกียรติ  อิงคามระธร  กล่าวว่า  นักศึกษาเรียนจบต้องวัดประเมินผลแนวใหม่ได้  สามารถออกแบบวัด
และประเมินผลได้  โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 อาจารย์ ดร.อนงค์  สระบัว  กล่าวว่า  การวัดและประเมินผลขึ้นอยู่กับรายวิชาที่ผ่านการออกแบบโดยมี K P 
A นึกถึงกระบวนการแบบมีส่วนร่วม  เช่น  การออกแบบการเรียนรู้ให้นักศึกษาวิเคราะห์บทเรียนแล้วคิดว่าตนเอง
บกพร่องอย่างไร  จะพัฒนาตนเองได้อย่างไร 
 ผศ.สมภัสสร  บัวรอด  กล่าวว่า  สิ่งที่ อ.ดร.อนงค์  วัดและประเมินผลเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ 
 อาจารย์จิระวัฒน์  หวังประกอบกุล  กล่าวว่า  เราต้องดูว่าจะประเมินคุณภาพกระบวนการสอนหรือประเมิน
นักศึกษา  วิธีประเมินผลจะใช้แบบใดก็ได้  ใช้แบบทดสอบ  แต่ที่ส าคัญคือเมื่อประเมินผลแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักศึกษาว่าจะต้องพัฒนาอะไรบ้าง  ประเมินแบบ Formative Evaluation หรือ Summative Evaluation 
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 อาจารย์ ดร.การญ์พิชชา  กชกานน  กล่าวว่า  การประเมินผลแบบ Summative Evaluation เป็นแบบรูบริค
ที่เน้นการ Reflection ในสิ่งที่ประเมินอย่างไรสู่การต่อยอดและการพัฒนา  โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมินเอง  จับ
กลุ่มเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้สอนอยู่นอกกลุ่ม  ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า เป็นการประเมินผลเพื่อเพ่ิมความก้าวหน้า 
โดยผู้สอนและนักศึกษาตั้งเกณฑ์ในการประเมินผลร่วมกัน ก าหนดว่าคะแนะจะคูณสูงสุดหรือคะแนนต่ าสุด เมื่อ
นักศึกษาประเมินตนเองว่าอยู่ในระดับใด มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ผู้สอนสร้างความท้าทายว่า นักศึกษาจะท า
อย่างไรให้คะแนนเพ่ิมขึ้น ฝึกการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกการยอมรับ ฝึกการควบคุมอารมณ์ตนเอง 
 อาจารย์จิรวัฒน์ หวังประกอบกุล  ยกตัวอย่างเช่น พ่อครัวปรุงอาหาร ชิมก่อนเสิร์ฟ เป็น Formative เมื่อ
แขกรับประทานอาหารเสร็จ เป็น Summative 
 ผศ.สมภัสสร  บัวรอด กล่าวเสริมว่า ครูในฐานะเป็นกุ๊ก ปรุงอาหาร เป็น Formative การตัดสินใจว่าดีหรือไม่
ดี เป็น Summative ยกตัวอย่างเช่น การเรียนวิชากระบี่กระบอง ผู้สอนบอกว่าจะเรียนท่าทางและการต่อสู้ เมื่อมีการ
ต่อสู้กัน จะอยู่ทิศไหน ผู้สอนวัดและประเมินผล 1) เด็กรู้จักท่าทาง 2) รู้ว่าจะนั่งทิศไหน 
 ผศ.ดร.จรินทร์  งามแม้น กล่าวว่า  การ PLC ครั้งที่ 1) รู้ทักษะ  2) รู้เทคนิค 3) น าทักษะและเทคนิคไปใช้
สอนได้ ซึ่งรู้อะไร ท าอะไรได้ โดย 1) การฝึกแต่ละทักษะโดยใช้แบบประเมินผล ดูว่านักศึกษาใช่หรือไม่ใช่ 2) ในแต่ละ
วิชา ครูจะรู้ว่าตรงไหนจะได้คะแนน 3) ปฏิบัติเป็นรายบุคคล เช่น นักศึกษาต้องยืนหน้าชั้นเรียนได้อย่างสง่างาม  4) 
การใช้เครื่องมือวัดผลแบบผสมผสาน เหมาะสมกับรายวิชา เหมาะสมกับการจัดการเรียน 5) มีการจ าลองสถานการณ์
ให้เหมือนจริง 6) การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลได้ ตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้ 7) ผู้สอนสามารถให้ค าแนะน า
ได ้
 อาจารย์สุธิดา  ปรีชานนท์  อธิบายการใช้ Google Classroom  
 อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย น าเสนอการขอค่าภาระงาน  โดยการมีการวัดผลและประเมินผลจากสื่อ ภาระ
งานมีรายละเอียด ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์พิจารณาผลงานสื่อการเรียนการสอน/สื่อเพื่อการเรียนรู้ 

เพื่อก าหนดค่าภาระงาน 
 

สื่อการเรียนการสอน/สื่อเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
 การผลิตสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อเพ่ือการเรียนรู้ หมายถึง การสร้างสื่อทั้งประเภทสิ่งประดิษฐ์และ
ประเภทวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการสอน หรือการผลิตสื่อการสอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสอนที่รับผิดชอบ 
ตัวอย่าง เช่น 

1. Virtual classroom หรือ ห้องเรียนเสมือน หมายถึงการเรียนการสอนที่กระท าผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนเข้าไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเครือข่าย 
(File server) และคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการเว็บ (Web server) โดยใช้สื่อที่เป็นตัวหนังสือ (Text-based) หรือ
ภาพกราฟิก (Graphical-based) ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือตอบโต้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้สอนหรือกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้โดยใช้กระดานข่าวบนอินเทอร์เน็ต กระดานคุย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือประโยชน์การเรียนรู้ผ่านเครือข่าย 

 ข้อก าหนด 
 1. มีกระบวนการท าแบบทดสอบก่อน และหลังหรือระหว่างบทเรียน 
 2. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่า 50 % โดยต้องระบุลงใน มคอ. 3 อย่างชัดเจน (แบบ มคอ.3) 
 3. กรณีท่ีเป็นงานแก้ไข/ปรับปรุง ต้องท าการแก้ไขหรือปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 70 ให้คิดภาระงาน
เป็นสัดส่วนของปริมาณท่ีได้ปรับปรุง และคิดได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของงานครั้งแรก 
 4. หากทีผู้ร่วมผลิตมากกว่า 1 คน ให้ภาระงานตามสัดส่วนการท างานจริง 
 2.  E-learning courseware หมายถึง เนื้อหาและเทคนิคการเรียนรู้ที่ถูกแปลงให้อยู่ในลักษณะของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการใช้กับระบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเว็บและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต รูปแบบของสื่อ Courseware ได้แก่ หนังสือประกอบการอบรม (Course book) หนังสือคู่มือ
วิทยากร (Instructor’s Guide) หนังสือคู่มือทางด้านเทคนิค (Technical Guide) สื่อมัลติมีเดียระบบเรียนรู้
ด้วยตัวเอง และสื่อการสอนในรูป Power Point 

 ข้อก าหนด 
 1. มีกระบวนการท าแบบทดสอบก่อน และหลังหรือระหว่างบทเรียน 
 2. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่า 50% โดยต้องระบุลงใน มคอ.3 อย่างชัดเจน (แนบ มคอ.) 
 3. กรณี E-Learning courseware ต้องมีสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน เช่น วิดีโอ ใบงาน 
หรือ Power Point เป็นต้น 
 4. กรณี Power Point ควรมีแหล่งอ้างอิงที่มาของภาพหรือที่สื่อประกอบใน Power Point ให้
ถูกต้อง 
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 5. กรณีเป็นงานแก้ไข/ปรับปรุง ต้องท าการแก้ไขหรือปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 70 ให้คิดภาระงาน
เป็นสัดส่วนของปริมาณท่ีได้ปรับปรุง และคิดได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของงานครั้งแรก 
 6. หากมีผู้ร่วมผลิตมากกว่า 1 คน ให้ภาระงานตามสัดส่วนการท างานจริง 
 3. Computer-Aided Instruction (CAI) หรือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หมายถึง การบันทึก
เนื้อหาวิชาและล าดับวิธีการสอนไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วคอมพิวเตอร์จะช่วยน าบทเรียนที่เตรียมไว้
อย่างเป็นระบบมาน าเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ประกอบด้วยสารสนเทศ การ
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน การให้ผลป้อนกลับทันทีทันใด และจ าแนกตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ข้อก าหนด 
 1. มีกระบวนการท าแบบทดสอบก่อน และหลังหรือระหว่างบทเรียน 
 2. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่า 50% โดยต้องระบุลงใน มคอ.3 อย่างชัดเจน (แนบ มคอ.3) 
 3. ควรทีแหล่งอ้างอิงที่มาของภาพและสื่อกรณีน ามาจากอินเทอร์เน็ต 
 4. กรณีท่ีเป็นงานแก้ไข/ปรับปรุง ต้องท าการแก้ไขหรือปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 70 ให้คิดภาระงาน
เป็นสัดส่วนของปริมาณท่ีได้ปรับปรุง และคิดได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของงานครั้งแรก 
 5. หากมีผู้ร่วมผลิตมากกว่า 1 คน ให้ภาระงานตามสัดส่วนการท างานจริง 
 4.  สื่อการสอนประเภทอ่ืน หมายถึง สื่อในการสอนรายวิชาของอาจารย์ที่ใช้ในการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง ที่นอกเหนือจากข้อ 2.1-2.3 อาทิ สื่อการสอนของสาขอศิลปะ ดนตรี หรือ
พลศึกษา เป็นต้น 
 ข้อก าหนด 
 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินตามศาสตร์วิชา 
 

ข้อเสนอแนะ : ห้ามน าสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทุกชนิดที่เป็นผลงานนักศึกษามาก่อน
น ามาขอค่าภาระงาน 

 
 Google Classroom ได้ 15 ภาระงาน 
 Power Point ได้ 10 ภาระงาน โดยดูจากการอ้างอิง ความสอดคล้องในแต่ละบท ดูกระบวนการ 
กระบวนการพิจารณาจาก 
 1.  มีแบบทดสอบก่อนเรียน, ระหว่างเรียน, หลังเรียน 
 -  สร้างเป็นแบบทดสอบออนไลน์   
 -  ในการแบ่งบท แบ่งงาน สามารถแบ่งได้ตามฟอร์ม 
 
 2.  การส่งงาน 
 -  นักศึกษาสามารถส่งงานผ่าน google classroom ได้เลย 
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 -  สามารถให้คะแนนและ feedback ได้ผ่าน google classroom ได้ 
 -  Google classroom สามารถประมวลผลคะแนนได้เลย 
 -  มี User ของมหาวิทยาลัย ที่มเีนื้อที่ไม่จ ากัด 
 -  ถ้าใช้ User @mcru จะเชื่อมกับ User ของนักศึกษาท่ีใช้ User mcru เท่านั้น เช่นกัน  โดยขอ User 
ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
ปิดประชุมเวลา  16.00 น. 
 
     นางคณิตา  กังใช่ง้วน   ผู้พิมพ์สรุปรายงานการประชุม 
     ผศ.วรลักษณ์  กรรณวัฒน์   ผู้บันทึกและตรวจทานรายงานการประชุม 
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องค์ความรู้จากการจัด PLC ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
 1.  ก่อนจัดกิจกรรม PLC ควรมีการแนะน าตัว/สาขาวิชา  ให้ผู้เข้าร่วม PLC ได้รู้จัก 
 2.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะครุศาสตร์  มีดังนี้ 
 

กระบวนการสอนของคณาจารย์ พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
1. การสอนแบบบูรณาการ 1. การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน 
2. Active Learning 2. การเล่าเรื่อง 
3. ครูท าหน้าที่ Coaching 3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
4. การสอนตามล าดับขั้น 4. เล่ากิจกรรมที่นักศึกษาประทับใจ 
5. การสอนแบบตั้งสมมุติฐาน 5. การลงมือปฏิบัติจริง 
6. การออกแบบการประเมินผลโดยน าหลัก K P A มาใช้ 6. การวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
7. กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 7. การมีส่วนร่วม 
8. การจัดฝึกอบรม / สัมมนา 8. การแสดงความคิดเห็นรายบุคคล / กลุ่ม 
9. การพิจารณาปัญหาแล้วหาแนวทางแก้ไข 9. วิเคราะห์ข้อสอบ 
10. การทบทวนหลังกิจกรรม หรือ After Action Review 
(AAR) 

10. การจัดนิทรรศการ 

11. ก าหนดเป้าหมายและประเด็นในการประเมิน 11. ให้นักศึกษาออกแบบการวัดและประเมินผล 
12. การประเมินตามสภาพจริง 12.นักศึกษาร่วมกันประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ 
13. ประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักศึกษา  
14. แบบทดสอบ  
15. การใช้เทคโนโลยีในการประเมินผล  
16. Google from   
17. Formative Evaluation  
18. Summative Evaluation  

 
 


