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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
   GESC106 เทคโนโลยตีามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   Sufficiency Economy Technology 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวทิย-์คณิต 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  และ

ไดรั้บการอบรมดา้นการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ระดบัปริญญาตรี  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 26 มกราคม 2554 
 

 

 

(ร่าง) 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติังานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชด าริ 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัการด ารงชีวติ 
3. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถบอกวิธีการประหยดัพลังงาน และค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือนและใน

กระบวนการผลิต 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัการด ารงชีวติ 
5. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการบริโภคและจัดจ าหน่ายอย่าง

เหมาะสม     
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 มีการปรับปรุงเน้ือหาเพิ่มเติมเก่ียวกบั รายละเอียดเน้ือหาวิชาเทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้

นกัศึกษาไดมี้ความรู้เพิ่มมากข้ึนในขั้นตอนของแต่ละบท 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวชิา 
      เทคโนโลยตีามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   Sufficiency Economy Technology 
 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัการด ารงชีวิตให้

สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่งเนน้การพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์

เทคนิควธีิการเพื่อประหยดัพลงังาน ลดตน้ทุนการผลิตและการใชจ่้ายในครัวเรือน การเกษตรแบบยัง่ยนื การแปรรูป 

การถนอมผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและการจดัจ าหน่าย 

             Study the philosophy of Sufficiency Economy by of His Majesty the King which using the appropriately 

suitable technology in accordance with the social and economic development on the focus of local wisdom. The 

selection of tools, materials, techniques, methods to save energy reducing production, costs and household 

expenditures. The sustainable agriculture, processing and preservation of agricultural products for household 

consumption and distribution.  
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3.2 จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง  ไม่มี              ไม่มี ไม่มี 
3.3 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชัว่โมง/คน/สัปดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
          1)  ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรมและศีลธรรม  มีจิตสาธารณะ  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต   มีความ

รับผดิชอบ  มีความสามคัคี  มีความรัก  มีความเมตตากรุณาและมีระเบียบวนิยั 

2)  ตระหนกัและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  เกิดความตอ้งการ  ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการ

เรียนรู้ 

3)  มีความเพียรพยายามในการท างาน มีความตั้งใจ อดทนขยนัหมัน่เพียร  ควบคู่กบัการใชส้ติปัญญาในการ

แกปั้ญหาจนประสบผลส าเร็จ  มีความรับผิดชอบตามสถานการณ์ทั้งบุคคลและกลุ่ม 

4)  มีความสุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตน  กตญัญูรู้คุณ  ประหยดั  สุขมุ  รู้จกักาลเทศะ เป็นคนดี  และด าเนินชีวติ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5)  มีความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 

 6)  มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  รวมทั้งการแสดงออกทางการแต่งกายท่ี
เหมาะสม 
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1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
         1) ก าหนดให้เป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีปลูกฝังความมีระเบียบวนิยั  เคารพในกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั  
เช่นการเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา  แต่งกายตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  การยกยอ่งผูท่ี้ท  าดีใหส้าธารณชนไดรั้บรู้หรือให้
รางวลัตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
         2)  ก าหนดใหทุ้กรายวชิาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน  ใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัใน
คุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและลกัษณะอนัพึงประสงคข์องคนดี 
        3)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การปฏิบติัเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในคุณธรรมท่ี

ตอ้งการจะปลูกฝัง 

       4)  จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามโอกาสอนัควรเพื่อเนน้ย  ้าใหผู้เ้รียนเขา้ใจ  เขา้ถึงคุณธรรมจริยธรรมท่ี
ตอ้งการปลูกฝังบ่มเพาะใหป้รากฏในตวัผูเ้รียนอยา่งเป็นรูปธรรม 
1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
         1)  ประเมินจากพฤติกรรมของผูเ้รียน เช่น การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา  ส่งงานตรงเวลาและครบถว้น  การร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนอยา่งผูมี้ความรับผดิชอบ เป็นตน้ 
         2)  ประเมินจากการสอบยอ่ย  สอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษาท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 
         3)  ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ท่ีแสดงถึงความมีวนิยั  ความพร้อมเพรียง  ความเป็นน า
และผูต้ามท่ีดี  ความเอ้ืออาทร  ความรักสามคัคีและความเป็นผูมี้ความกตญัญู  สุภาพอ่อนนอ้ม 
2.  ความรู้ 
     2.1   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
            1)  มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ  ขอ้เทจ็จริงและความเช่ือมโยงของเร่ืองท่ีศึกษากบัชีวติประจ าวนั 
  2)  มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวติ
ประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
             3)  มีความรู้ความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  และแกปั้ญหาความขดัแยง้
อยา่งมีเหตุผล 
            4)  มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการคิดท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
             5)  มีความรู้ความเขา้ใจในความส าคญัและบทบาทของเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั 
     2.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
           1)  จดัการเรียนการสอนท่ีมีลกัษณะยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยจดักิจกรรมในลกัษณะบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนเขา้กบัความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวชิาท่ีสอนไดอ้ยา่งกลมกลืน 
           2)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การปฏิบติัเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
            3)  จดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้ัมผสักบัวทิยากรท่ีมีความรู้ความสามารถในศาสตร์หรือ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์ตอ้งการปลูกฝัง ตามโอกาสอนัควร  อาจกระท าดว้ยการเชิญวทิยากรมาสาธิตหรือบรรยาย
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ในชั้นเรียน  หรือดว้ยการน าผูเ้รียนไปศึกษาดูงาน  ณ  แหล่งเรียนรู้ท่ีวทิยากรประจ าอยู ่
    2.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1)  ประเมินดว้ยการสอบยอ่ย  สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาคการศึกษา 
 2)  ประเมินจากการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ของรายวชิาท่ีเรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
 3)  ประเมินจากช้ินงานท่ีผูเ้รียนสร้างสรรคแ์ลว้น าเสนอผูส้อนทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
     3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1)  พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ   
 2)  พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 3)  มีทกัษะทางการวเิคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่า 
 4)  สามารถท าความเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหา  รวมทั้งวธีิการแกไ้ขปัญหาโดยประยกุตค์วามรู้เพื่อแกปั้ญหาได ้
 5)  สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเด็นปัญหาได ้
 6)  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 7)  พฒันาความสามารถและทกัษะในการวางแผนงาน และปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไวไ้ด ้
    3.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาทกัษะทางปัญญา 
            1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะห์  ใคร่ครวญดว้ยเหตุผล  
และมีวจิารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ม  ฝึกแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม  จดัสถานการณ์จ าลองใหผู้เ้รียนฝึกตดัสินใจ เป็นตน้ 
            2)  จดัการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบติัดว้ยการแสดงบทบาทสมมุติ  ออกศึกษานอกสถานท่ี 
เพื่อฝึกสังเกต  สัมภาษณ์ พดูคุยกบัผูมี้ประสบการณ์แลว้สรุปเป็นสาระความรู้  แนวคิด  ขอ้คิดท่ีสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งลงตวั 

        3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
              1) ประเมินดว้ยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผูเ้รียนตั้งแต่  ขั้นสังเกตุตั้งค  าถาม สืบคน้ คิดวเิคราะห์  
สังเคราะห์และประเมินค่า ตามล าดบั 
              2)  ประเมินดว้ยการพดูรายงานผลการวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่าในกรณีตวัอยา่ง  บทบาทสมมติ  
บทความ  บทร้อยกรอง หรือบทกวนิีพนธ์ท่ีอ่านต่อหนา้ชั้นเรียน 
              3)  ประเมินดว้ยการสร้างสถานการณ์จ าลอง แลว้ใหผู้เ้รียนฝึกตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุมีผล  โดยผูส้อน
และผูเ้รียนร่วมกนัประเมินผลงานนั้น 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

      4.1   ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
             1)  พฒันาทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและผูอ่ื้น 
             2)  พฒันาทกัษะของความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานกลุ่ม 
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             3)  พฒันาทกัษะการเรียนดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบ ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ตรงต่อเวลา 
             4)  พฒันาทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล  ในสังคม 
          5)  พฒันาทกัษะการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีของนกัศึกษาและการปฏิบติัตวัท่ีดีต่ออาจารย ์
             6)   มีความสามารถปรับตวัทั้งในการท างาน และการด ารงชีวติ  และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
             7)  มีบุคลิกภาพท่ีแสดงความเป็นมิตร กลา้แสดงออก มีความมัน่ใจ  มีความสุภาพ  และเสียสละ 
      4.2   กลยุทธ์การสอนทีส่ร้างทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
              1) จดักิจกรรมการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกความรับผดิชอบ  
ทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีมีทกัษะการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ปรับตวัและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 
              2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ช่วยกนัเรียนรู้ เช่น  ท างานกลุ่ม การแสดง
บทบาทสมมุติร่วมกนั การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นตน้ 
     4.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
            1)  สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผูเ้รียน 
            2)  สร้างแบบประเมินทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  ส าหรับใหผู้เ้รียนประเมินผล
ตนเองและประเมินเพื่อน 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     5.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
            1)  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารและการสืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
            2)  พฒันาทกัษะการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
            3) ทกัษะในการใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์  สถิติประยกุตต่์อการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์  
            4)  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งการฟัง  การพดู  การเขียน การอ่านและตีความ โดยจดัท าเป็นรายงาน   และ
น าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ 
           5)  ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ  เคร่ืองมือ  และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
           6)  พฒันาทกัษะในการเผยแพร่ผลงาน 
     5.2  กลยุทธ์การสอนทีส่ร้างทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
           1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนดวัยการจดัประสบการณ์ตรงใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสใชส้ถิติพื้นฐานในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์  พร้อมกบัน าเสนอดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
           2)  จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมและได้
ขอ้มูลท่ีทนัสมยั  ตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
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     5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 
            1)  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดส้ะทอ้นความรู้ความคิด  ความเขา้ใจผา่นส่ือเทคโนโลยแีบบต่าง ๆ   
            2)  สังเกตพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยใีนระหวา่งร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน หรือขณะร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึน 

  วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 
              1.   การวดัผล 
                             คน้ควา้รายงาน   20   % 
    สอบยอ่ย            10   % 
    สอบกลางภาค    20   % 
    จิตพิสัย               20   % 
    สอบปลายภาค    30   % 
                 รวม             100  % 

                         
             2.  การประเมินผลการเรียน 

       การตดัสินผลการเรียนโดยวธีิ  องิเกณฑ์ 
   คะแนนระหวา่ง 85-100  ไดร้ะดบั A 
   คะแนนระหวา่ง 78-84  ไดร้ะดบั B 
   คะแนนระหวา่ง 71-77  ไดร้ะดบั B 
   คะแนนระหวา่ง 63-70  ไดร้ะดบั C 
   คะแนนระหวา่ง 55-62  ไดร้ะดบั C 
   คะแนนระหวา่ง 48-54  ไดร้ะดบั D 
   คะแนนระหวา่ง 41-47  ไดร้ะดบั D 
   คะแนนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  40 ไดเ้กรด E  ( 0 ) 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1-2 1.หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3-3 -  ใหน้กัศึกษาสืบคน้ขอ้มูล
ทาง Internet  - น าเสนอ
ขอ้มูลท่ีสืบคน้ 

-  บรรยายโดยใช ้power point 
,แผน่ใส ประกอบการสอน 

-  ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 

- น าเสนอผลงาน 
- อภิปราย 
- ศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียน 

***** 

3-4 2. เกษตรทฤษฎีใหม่และการเกษตร
แบบยัง่ยนื 

3-3 -  ใหน้กัศึกษาสืบคน้ขอ้มูล
ทาง Internet  - น าเสนอ
ขอ้มูลท่ีสืบคน้ 

-  บรรยายโดยใช ้power point 
,แผน่ใส ประกอบการสอน 

-  ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 

- น าเสนอผลงาน 
- อภิปราย 
- ศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียน 

***** 

5-6 3. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในดา้นการ
ด ารงชีวิตดา้นต่างๆ 

3-3 -  ใหน้กัศึกษาสืบคน้ขอ้มูล
ทาง Internet  - น าเสนอ
ขอ้มูลท่ีสืบคน้ 

-  บรรยายโดยใช ้power point 
,แผน่ใส ประกอบการสอน 

***** 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

-  ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 

- น าเสนอผลงาน 
- อภิปราย 
- ศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียน 

7-8    4.การจดัการครอบครัวแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3-3 -  ใหน้กัศึกษาสืบคน้ขอ้มูล
ทาง Internet  - น าเสนอ
ขอ้มูลท่ีสืบคน้ 

-  บรรยายโดยใช ้power point 
,แผน่ใส ประกอบการสอน 

-  ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 

- น าเสนอผลงาน 
- อภิปราย 
- ศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียน 

***** 

9-10     5.เทคนิคและวธีิการเพื่อประหยดั
พลงังานและลดภาวะโลกร้อน 
 

3-3 -  ใหน้กัศึกษาสืบคน้ขอ้มูล
ทาง Internet  - น าเสนอ
ขอ้มูลท่ีสืบคน้ 

-  บรรยายโดยใช ้power point 
,แผน่ใส ประกอบการสอน 

-  ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 

- น าเสนอผลงาน 
- อภิปราย 
- ศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียน 

***** 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

11-12     6.การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการ
ลดตน้ทุนการผลิต 
 

3-3 -  ใหน้กัศึกษาสืบคน้ขอ้มูล
ทาง Internet  - น าเสนอ
ขอ้มูลท่ีสืบคน้ 

-  บรรยายโดยใช ้power point 
,แผน่ใส ประกอบการสอน 

-  ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 

- น าเสนอผลงาน 
- อภิปราย 
- ศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียน 

***** 

13-14    7.หลกัการแปรรูปและถนอมอาหารตาม
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

3-3 -  ใหน้กัศึกษาสืบคน้ขอ้มูล
ทาง Internet  - น าเสนอ
ขอ้มูลท่ีสืบคน้ 

-  บรรยายโดยใช ้power point 
,แผน่ใส ประกอบการสอน 

-  ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 

- น าเสนอผลงาน 
- อภิปราย 
- ศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียน 

***** 

15 8.การวางแผนธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 -  ใหน้กัศึกษาสืบคน้ขอ้มูล
ทาง Internet  - น าเสนอ
ขอ้มูลท่ีสืบคน้ 

-  บรรยายโดยใช ้power point 
,แผน่ใส ประกอบการสอน 

-  ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 

- น าเสนอผลงาน 

***** 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

- อภิปราย 
- ศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียน 

16 สอบปลายภาค  สอบ  

 

 2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 
ที่ 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 
 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 1)  ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผูเ้รียน เช่น การเขา้ชั้นตรงเวลา  
ส่งงานตรงเวลาและครบถว้น  
การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
อยา่งผูมี้ความรับผิดชอบ เป็นตน้
2)  ประเมินจากพฤติกรรมการ
สอบยอ่ย  สอบกลางภาค
การศึกษา และการสอบปลาย
ภาคการศึกษาท่ีเป็นไปอยา่ง
สุจริต 
3)  ประเมินจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ท่ีแสดง
ถึงความมีวนิยั  ความพร้อม
เพรียง  ความเป็นน าและผูต้ามท่ี
ดี  ความเอ้ืออาทรเพื่อน ความรัก
สามคัคีและความเป็นผูมี้ความ
กตญัญู  สุภาพอ่อนนอ้ม 

ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 10 

2 
 

ดา้นความรู้ 1)  ประเมินดว้ยการสอบยอ่ย  
สอบกลางภาคการศึกษาและ

- การทดสอบ
ยอ่ย 

ร้อยละ60 
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กจิกรรม 
ที่ 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

 สอบปลายภาคการศึกษา 
2)  ประเมินจากการปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆ ของรายวชิาท่ี
เรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน 
3)  ประเมินจากช้ินงานท่ีผูเ้รียน
สร้างสรรคแ์ลว้น าเสนอผูส้อน
ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

- การสอบ
ปลายภาค
สัปดาห์ท่ี 16 

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 1) ประเมินดว้ยการสังเกต
พฤติกรรมทางปัญญาของผูเ้รียน
ตั้งแต่  ขั้นสังเกตุตั้งค  าถาม 
สืบคน้ คิดวเิคราะห์  สังเคราะห์
และประเมินค่า ตามล าดบั 
2)  ประเมินดว้ยการพดูรายงาน
ผลการวเิคราะห์  สังเคราะห์และ
ประเมินค่าในกรณีตวัอยา่ง  
บทบาทสมมติ  บทความ  บท
ร้อยกรอง หรือบทกวีนิพนธ์ท่ี
อ่านต่อหนา้ชั้นเรียน 
3)  ประเมินดว้ยการสร้าง
สถานการณ์จ าลอง แลว้ให้
ผูเ้รียนฝึกตดัสินใจแกปั้ญหา
อยา่งมีเหตุมีผล  โดยผูส้อนและ
ผูเ้รียนร่วมกนัประเมินผลงาน
นั้น 
 

ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 10 

4 ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

1)  สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของผูเ้รียน 
2)  สร้างแบบประเมินทกัษะ

ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 10 



13 
 

  

กจิกรรม 
ที่ 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ  ส าหรับให้
ผูเ้รียนประเมินผลตนเองและ
ประเมินเพื่อน 

5 
 
 

ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลย ี

1)  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนได้
สะทอ้นความรู้ความคิด  ความ
เขา้ใจผา่นส่ือเทคโนโลยแีบบ
ต่าง ๆ   
2)  สังเกตพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยใีนระหวา่งร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน 
หรือขณะร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึน 

ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 10 

 

หมวดที ่6                      น     น 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 ฉตัร  ช ่าชอง.2531.การจดัการฟาร์มอยา่งง่าย.ภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร  คณะเศรษฐศาสาตร์

และบริหารธุรกิจ.มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานครฯ 
             สมศกัด์ิ  เพียบพร้อม.2530.หลกัและวธีิการจดัการธุรกิจฟาร์ม.โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮา้ส์. 
                           กรุงเทพมหานครฯ 
             เอกสารการสอนชุดวิชา การจดัการฟาร์ม  หน่วยท่ี1-8  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช  2525 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 http://www.uploadtoday.com/download.php/?a04ccd3f490dd036c62e988728d73be6
 http://elearning.spu.ac.th/allcontent/ecn384/study06.htm 
 http://www.cce-vet.org/download/18510040.doc 
 http://siweb.dss.go.th/qa/search/search_description.asp?QA_ID=771 

http://elearning.spu.ac.th/allcontent/ecn384/study06.htm
http://www.cce-vet.org/download/18510040.doc
http://siweb.dss.go.th/qa/search/search_description.asp?QA_ID=771
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิา ซ่ึงรวมถึง วธีิการสอน การจดักิจกรรมในและนอก
หอ้งเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บและเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงรายวชิาดว้ยการประเมินการจดัการเรียนการสอนประจ าภาคเรียน และการประเมินผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยั 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ท าการการประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร จากการสังเกตขณะสอน และท าการสัมภาษณ์ตวัแทนนกัศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 หลกัสูตรก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิการสอนจากผลการประเมิน

ประสิทธิผลของรายวชิา แลว้จดัท ารายงานรายวชิาตามรายละเอียดท่ี สกอ.ก าหนดทุกภาคการศึกษา
ภาควชิา 

3.2  ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอน/การวจิยัในชั้นเรียน และมอบหมายให้
อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาท่ีมีปัญหา ท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 รายวชิา 

3.3 มีการประชุมอาจารยผ์ูส้อนของหลกัสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและหาแนวทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 หลกัสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหนา้ท่ีทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาโดย
การสุ่มประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดบัคะแนนของรายวชิา ภายใน
รอบเวลาของหลกัสูตร 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

หลกัสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา โดยพิจารณาจาก 
- ผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา 
- ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลกัสูตร 
- การรายงานรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน 

ภายหลงัการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและ
กลยทุธ์การสอนท่ีใช ้และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในรายงานผลการด าเนินงานของ
รายวชิาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและสรุปวางแผนพฒันา
ปรับปรุงส าหรับใชใ้นปีการศึกษาถดัไป 

 


