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ค าน า 
 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา   20506   การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนนี้เป็น 
เอกสารส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
 นักศึกษาควรศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชานี้ก่อนด าเนินกิจกรรมการศึกษา เพ่ือจะได้ทราบ
ถึงรายละเอียดต่าง ๆ  ได้แก่  โครงสร้างของเนื้อหาชุดวิชา  การเตรียมตัวของนักศึกษา  การด าเนินการศึกษา  
งานที่ก าหนดให้ท า  การเสนอผลงาน  การประเมินผลงาน  การประเมินผลการศึกษา  การสัมมนาเสริม   
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พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนได้พิจารณาก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา  ดังนั้น
จึงขอให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนเพ่ือจะได้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ 
 
 
                        คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  20506     การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 

Curriculum Development and Instruction Media 
 
1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 
  ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของหลักสูตร แนวคิดทฤษฎีหลักสูตร รูปแบบของการพัฒนา
หลักสูตร หลักการและแนวคิดในการจัดท าหลักสูตร  การออกแบบหลักสูตรที่สัมพันธ์กับสภาพปัญหาและ
การเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้  การบริหารหลักสูตร และการนิเทศการเรียน
การสอน การประเมิน ปรับปรุง และการพัฒนาหลักสูตร การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรระดับชาติและหลักสูตรระดับสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระวิชา หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้เรียน
เฉพาะ การพัฒนาโครงการวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแนะแนวและบริการช่วยเหลือผู้เรียน 
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  หลักการ แนวคิดในการออกแบบ  การประยุกต์ใช้ การประเมิน
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  

 1.2  วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประเภท และรูปแบบของหลักสูตร 
2) เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีหลักสูตร หลักการและแนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การ

ออกแบบหลักสูตร การประเมินแล้วน าผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง และการพัฒนาหลักสูตร 
3) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ การบริหารหลักสูตร และการนิเทศการ

เรียนการสอน 
4) เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการออกแบบหลักสูตรที่สัมพันธ์กับสภาพปัญหาและความเปลี่ยนแปลง 
5) เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตร ตลอดจนจัดท าโครงการวิชาการ

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนวและบริการช่วยเหลือนักเรียน 
6) เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้จิตวิทยาการแนะแนว และการให้ค าปรึกษา เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
7) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดในการออกแบบสื่อและการประเมินสื่อ 
8) เพ่ือให้สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้  รวมทั้งการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 1.3  รายชื่อหน่วยการสอน 

หน่วยที่  1   ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
หน่วยที่  2   หลักสูตรระดับชาติและหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
หน่วยที่  3   หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1) 
หน่วยที่  4   หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) 
หน่วยที่  5   หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ 
หน่วยที่  6   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา 
หน่วยที่  7   การแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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หน่วยที่  8   การบริหารหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
หน่วยที่  9   การประเมินหลักสูตร 
หน่วยที่ 10  สื่อการเรียนการสอน 
หน่วยที่ 11  สื่อโสตทัศน์เพ่ือการเรียนการสอน 
หน่วยที่ 12  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพ่ือการศึกษา 
หน่วยที่ 13  สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 
หน่วยที่ 14  ชุดการเรียนการสอน 
หน่วยที่ 15  แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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1.4 โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี  1  ทฤษฎีหลกัสูตรและแนวทางการพฒันาหลกัสูตร 
หน่วยท่ี  2  หลกัสูตรการศึกษาระดบัชาติและหลกัสูตรระดบั 
                    สถานศึกษา 
หน่วยท่ี  3  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  (1) 
หน่วยท่ี  4  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  (2) 
หน่วยท่ี  5  หลกัสูตรส าหรับกลุ่มผูเ้รียนเฉพาะ 
หน่วยท่ี  6  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและกิจกรรมในสถานศึกษา 
หน่วยท่ี  7  การแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 
การพฒันาหลักสูตร 

การบริหารและการ
ประเมินหลกัสูตร 

การพฒันา
หลกัสูตรและส่ือ
การเรียนการสอน 

หน่วยท่ี  8  การบริหารหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้
หน่วยท่ี  9  การประเมินหลกัสูตร 

หน่วยท่ี  10  ส่ือการเรียนการสอน 
หน่วยท่ี  11  ส่ือโสตทศัน์เพื่อการเรียนการสอน 
หน่วยท่ี  12  ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเสียง ส่ือภาพและเสียงเพื่อ 
                      การศึกษา 
หน่วยท่ี  13  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
หน่วยท่ี  14  ชุดการเรียนการสอน 
หน่วยท่ี  15  แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ส่ือการเรียนการสอน 
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2.  วิธีการศึกษาชุดวิชา 
 ในการศึกษาชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  นักศึกษาจะต้องศึกษา
จากสื่อการศึกษาต่าง ๆ  ดังนี้ 

ก.  แผนกิจกรรมการศึกษา 
ข.  แนวการศึกษา 
ค.  ประมวลสาระชุดวิชา และประมวลสาระฉบับเพ่ิมเติม 
ง.  ซีดี (CD) 

 จ.  การสัมมนาเสริม 
 นักศึกษาจะต้องพยายามท าความเข้าใจในประเด็นแต่ละประเด็นอย่างแจ่มชัดและปฏิบัติตามวิธี
การศึกษาดังต่อไปนี้ 
 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
  ระบบการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้มาก
ที่สุดและมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดกว้างไกล  ลุ่มลึก  ตลอดจนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับแหล่งความรู้
ต่าง ๆ  ดว้ยตนเอง  ดังนั้น  การเรียนรู้ของนักศึกษาย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่โดยนักศึกษา
จะต้องศึกษาหาความรู้และท าความเข้าใจเนื้อหาชุดวิชาจากสื่อต่าง ๆ  ที่มหาวิทยาลัย ก าหนดให้อย่างมี
ระบบและเป็นระเบียบ เริ่มด้วยการก าหนดขั้นตอนการศึกษา  และแบ่งเวลาที่จะใช้ในการศึกษาให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาและระยะเวลาการศึกษาในภาคเรียน  สิง่ส าคัญคือนักศึกษาจะต้องมีระเบียบมีวินัยในตนเอง สามารถ
ควบคุมและบังคับตนเองให้ศึกษา  และท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดครบถ้วนโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  2.1.1 วางแผนการศึกษาชุดวชิา 20506   การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรยีนการสอนโดย
มีกิจกรรมที่ต้องวางแผนปฏิบัต ิได้แก่ 

   1)  ศึกษาประมวลสาระ ซีดี และแนวการศึกษาของชุดวิชา 20506   การพัฒนา
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน จ านวน 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

  2)  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนด ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่อยู่ในแนวการศึกษาและกิจกรรม
ในแผนกิจกรรม 

  3)  วางแผนเข้ารับการสัมมนาเสริมตามวัน เวลาที่ก าหนด 
   4)  ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารต่าง ๆ ที่มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความ

เคลื่อนไหวด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านสื่อการเรียนการสอน เช่น เอกสาร  ต ารา หนังสือ งานวิจัย เป็นต้น 
  2.1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน โดยส ารวจตนเองว่านักศึกษาจะสามารถศึกษาด้วย
ตนเองได้ดีที่สุดโดยวิธีใด ในสภาพการณ์ใด แล้วพยายามจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่จะท าให้การศึกษา
ด้วยตนเองของนักศึกษาประสบความส าเร็จได้ 
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 2.2  การด าเนินการศึกษา 
  เพ่ือให้การศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  นักศึกษาควร
ด าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี้ 

1)  ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 
2)  ศึกษาแผนการสอนทั้ง  15  หน่วย 
3)  ศึกษารายละเอียดของแต่ละหน่วยการสอนโดยมีข้ันตอนต่อไปนี้ 

ก.  ศึกษาแผนผังแนวคิดของหน่วยการสอน 
ข.  อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยการสอน 
ค.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
ง.  ศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา 
จ.  ท ากิจกรรมที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
ช.  ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 

  4)  ท ากิจกรรมตามงานที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด (ตามรายละเอียด
ในส่วนที่ 3) 
              5)  ปฏิบัติตามตารางการศึกษาที่ก าหนดให้ 
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ตารางการศึกษา 
ชุดวิชา  20506   การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 

 
สัปดาห์ หน่วยการสอน การประเมิน 

1 หน่วยที่  1   ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

2 หน่วยที่  2   หลักสูตรการศึกษาระดับชาติและหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

3 หน่วยที่  3   หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1) จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

4 หน่วยที่  4   หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

5 หน่วยที่  5   หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

6 หน่วยที่  6   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

7 หน่วยที่  7   การแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

8 หน่วยที่  8   การบริหารหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

9 หน่วยที่  9   การประเมินหลักสูตร จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

10 หน่วยที่ 10  สื่อการเรียนการสอน จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

11 หน่วยที่ 11  สื่อโสตทัศน์เพื่อการเรียนการสอน จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

12 หน่วยที่ 12  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อ
การศึกษา 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

13 หน่วยที่ 13  สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

14 หน่วยที่  14  ชุดการเรียนการสอน จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

15 หน่วยที่ 15  แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

 
ตารางนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะ  นักศึกษาอาจปรับตารางได้ตามความเหมาะสมโดยยึดการสัมมนา

เสริมเป็นหลัก 
หมายเหตุ มีประมวลสาระฉบับเพ่ิมเติมหน่วยที่ 2 หลักสูตรการศึกษาระดับชาติและหลักสูตรระดับ

สถานศึกษา และหน่วยที่ 13 สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 
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 2.3  การสัมมนาเสริม 
  1)  ในการศึกษาชุดวิชา  20506   การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาเสริม  2  ครั้ง  ครั้งละ  6  ชั่วโมง  ในสถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดและ
แจ้งให้นักศึกษาทราบ 

ครั้งที่  1   หน่วยที่  1-7 
ครั้งที่  2   หน่วยที่  8-15 
 

ตารางการสัมมนาเสริมชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
 

ครั้งที่ 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
1 ปฐมนิเทศและสรุปสาระส าคัญและน าเสนอ

ประเด็นเพ่ืออภิปรายหน่วยที่ 1-7 
 

เสนอผลงานชิ้นที่ 1 อภิปราย สรุปและ 
แนะน างานชิ้นที่ 2 ที่ก าหนดให้ท า  

2 
 

สรุปสาระส าคัญและน าเสนอประเด็นเพ่ือ
อภิปรายหน่วยที่ 8-15  
 

เสนอผลงานชิ้นที่ 2 และอภิปราย 

 
  2)  นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาเสริม  2  ครั้ง ครั้งละ  1  วัน ในสถานที่ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนด 

  3)  ในการสัมมนาเสริม นอกเหนือจากการศึกษาประมวลสาระ และแนวการศึกษาแล้ว 
ขอให้นักศึกษาอ่านเอกสารที่มีข้อมูลล่าสุด เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และรายงานต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
การอภิปรายในช่วงสัมมนาด้วย  
 2.4  การประเมินผลการศึกษา 
  การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา  20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  
แบ่งการประเมินเป็น  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่หนึ่ง  ประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษาร้อยละ  50  และ
ส่วนที่สองประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริม  และงานที่ก าหนดให้ท าร้อยละ  50  โดยมีรายละเอียดการ
ประเมินดังนี้ 

  1)  ประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษา  ร้อยละ  50  เป็นแบบทดสอบปรนัยและ
อัตนัย 

  2)  ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาและงานที่ก าหนดให้ท าร้อยละ  50  โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น  2  ส่วน คือ (ก)   ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริมและร่วมอภิปราย (ข)  ประเมินจากงาน
ที่ก าหนดให้ท าโดยประเมินจากความถูกต้องของเนื้อหาสาระและวิธีการน าเสนอ 

 
หมายเหตุ : คะแนนที่เข้าร่วมสัมมนาและส่งชิ้นงานครั้งละ 25 คะแนน 
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3.   รายละเอียดของงานชุดวิชา 20506  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
3.1 งานที่ก าหนดให้ท าในชุดวิชานี้ มี 2 ชิ้น ดังนี้ 
3.1.1  งานชิ้นที่ 1 การจัดท าหลักสูตร  แบ่งออกเป็น 2 กรณีให้นักศึกษาเลือกท ากรณีใดกรณี

หนึ่งตามสถานะของนักศึกษา 
กรณีที่ 1 นักศึกษากลุ่มที่สอนนักเรียนระดับปฐมวัยศึกษา ให้ท ารายงานชิ้นที่ 1 มีรายละเอียด

ดังนี้ 
 นักศึกษาอ่านท าความเข้าใจหลักสูตรปฐมวัยศึกษา พุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็ก 
อายุ 3-5 ปี ในเรื่อง ปรัชญา หลักการ จุดหมาย สาระส าคัญ แนวการจัดประสบการณ์ การประเมินผล   

การอ่านท าความเข้าใจหลักสูตรฯจะช่วยให้นักศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย
ได้ตรงตามหลักสูตร 

1. ระบุผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และข้อมูลของนักเรียนที่นักศึกษา
ปฏิบัติการสอนอยู่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย เช่น เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ยอมรับประทานผัก จึง
ออกแบบหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ชื่อหน่วย ผักดีมีประโยชน์ หรือ เด็กๆไม่กล้า
แสดงออก จึงออกแบบหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ชื่อหน่วย หนูน้อยคนเก่ง เป็นต้น 

2. เขียนรายละเอียดของหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดย
รายละเอียดที่ต้องเขียนรายงานได้แก่ 

3.1 ชื่อหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และก าหนดระดับชั้นที่สอน 
3.2 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยให้ครอบคลุมพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัยทุกด้าน 
3.3. ก าหนดสาระการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย สาระที่ควรรู้ กับประสบการณ์ส าคัญ 

 4.    ก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม ให้ครอบคลุม 6 กิจกรรม ได้แก่ 
4.1  กิจกรรมเสริมประสบการณ์(กิจกรรมในวงกลม) 
4.2  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
4.3  กิจกรรมสร้างสรรค์ 
4.4  กิจกรรมเสรีเล่นตามมุม 
4.5  กิจกรรมกลางแจ้ง 
4.6  เกมการศึกษา 

 5.   ระบุสื่อและแหล่งเรียนรู้ในหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
6.   ระบุวิธีการประเมินพัฒนาการ 
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ในการเขียนรายงานให้จัดท าในรูปแบบบรรยายกึ่งตารางดังนี้ 
 

1. ระบุผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และข้อมูลของนักเรียน........................................ 
2. ชื่อหน่วย..........................................................................ระดับชั้นที่สอน.............................................. 
3. จุดประสงค์ 

3.1 พัฒนาการด้านร่างกาย................................. 
3.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ................................ 
3.3 พัฒนาการด้านสังคม.................................................... 
3.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา............................................ 

4. สาระการเรียนรู้ 
  4.1 สาระที่ควรรู้.................................................................. 
  4.2 ประสบการณ์ส าคัญ...................................................... 
5. กิจกรรม 
กิจกรรม 
/วันที่ 

เสริมประสบการณ์ เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

สร้างสรรค์ เสรี กลางแจ้ง เกม
การศึกษา 

1       
 

2       
 

3       
 

4       
 

5       
 

 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้.......................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................. 
7. การประเมินพัฒนาการ..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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 กรณีที่ 2 นักศึกษาเป็นครูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษา
ปีท่ี 6) ให้ท างานชิ้นที่ 1 โดยมีรายละเอียด คือ ให้นักศึกษาจัดท ารายวิชาเพิ่มเติม  1 รายวิชาที่นักศึกษา
สนใจโดยรายวิชาดังกล่าวให้ใช้เวลาเรียน 20  ชั่วโมง หรือรายวิชานั้นมีค่า 0.5  หน่วยกิต  ทั้งนี้ในรายงาน
ให้ระบุประเด็นต่อไปนี้ 
 1) วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการจัดท ารายวิชาเพิ่มเติม ดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านวิทยาการและเทคโนโลยี และข้อมูลสถานศึกษา 
พร้อมทั้งวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลแต่ละประเด็นข้างต้นและแสดงเหตุผลเพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม  

2) ก าหนดรายละเอียดของรายวิชาที่พัฒนาขึ้นดังต่อไปนี้ 
2.1  ตั้งชื่อรายวิชาเพ่ิมเติม  ให้ตั้งชื่อให้ชัดเจน  เช่น รายวิชา การท าผ้าบาติก  รายวิชา 

กฎหมายที่เกษตรกรควรรู้  รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์  เป็นต้น 
  2.2  ก าหนดจ านวนหน่วยกิต   เช่น 0.5  หน่วยกิต หมายความว่ารายวิชาดังกล่าวใช้เวลา
เรียน  20  ชั่วโมง และก าหนดระดับชั้นของรายวิชาที่จัดท าขึ้นด้วย 
  2.3  ก าหนดผลการเรียนรู้ ซึ่งต้องก าหนดให้ครบทั้งด้านพุทธิพิสัย(ความรู้) ด้านทักษะพิสัย
(ทักษะกระบวนการ) และด้านเจตพิสัย (ด้านจิตใจ) 
  2.4  เขียนค าอธิบายรายวิชา  โดยเขียนรายละเอียดเป็นความเรียงหรือเขียนเชิงพรรณาว่า
รายวิชานั้นศึกษา เนื้อหาสาระอะไรบ้าง โดยใช้กระบวนการ  อะไรบ้าง  เพื่อ ให้เกิดผลอะไรแก่ผู้เรียน 
  2.5  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  โดยอาศัยรายละเอียดจากค าอธิบายรายวิชามาจัดกลุ่ม
เนื้อหาเป็นหน่วย ๆ เรียกว่าหน่วยการเรียนรู้  ในขั้นตอนนี้นักศึกษาต้องสามารถให้ภาพรวมหน่วยการเรียนรู้
ครบทั้งรายวิชา  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการท าโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้   ซึ่งทุกหน่วยต้องระบุชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ จ านวนชั่วโมง สัดส่วนการประเมิน  

2.6  เขียนรายละเอียดแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดย 1 หน่วยการเรียนรู้ต้องระบุ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  วิธีสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การวัด
และประเมินผล   ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 

 ในการเขียนรายงานให้จัดท าในรูปแบบบรรยายกึ่งตารางดังนี้ 
  

1 ระบุผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดท ารายวิชาเพิ่มเติม ด้านต่างๆดังนี้ 
1.1. ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม  ……………………………………………………. 
1.2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ……………………………………………………………………… 
1.3. ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง …………………………………………………… 
1.4. ข้อมูลด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ……………………………………………… 
1.5. ข้อมูลสถานศึกษา………………………………………………………………………… 
1.6. ข้อมูลด้านอ่ืนๆ(ถ้ามี)…………………………………………………………………… 
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2. การเขียนรายงานรายละเอียดของรายวิชาที่พัฒนาขึ้น 
 

ชื่อรายวิชารายวิชาเพ่ิมเติม……………… 
 

ชั้น……………………                                                     จ านวน…………………….หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา…………………………………………………………………………………………………………….โดยใช้
กระบวนการ…………………………………………………เพ่ือ…………………. 

 
 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านพุทธิพิสัย………………………………………………………………………………. 
ด้านทักษะพิสัย…………………………………………………………………………….. 
ด้านเจตพิสัย………………………………………………………………………………. 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้(สิ่งที่นักศึกษาออกแบบอาจมีมากกว่า 3 หน่วย) 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย จ านวนชั่วโมง สัดส่วนการประเมิน หมายเหตุ 
1     
2     
3     

 
รายละเอียดระดับหน่วยการเรียนรู้ 

 
ชื่อหน่วย จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ วิธีสอน/กิจกรรม 

การเรียนรู้ 
สื่อ การวัดผล 

      
      
      

 
ค าแนะน าการเขียนข้อความลงในตาราง 
1)  การเขียนจุดประสงค์ ต้องเขียนถ้อยค าเป็นเชิงพฤติกรรม เช่น   พฤติกรรมผู้เรียนที่สามารถ

ยกตัวอย่าง  ระบุเหตุผล  อภิปราย  แสดงความคิดเห็น  เขียนสรุปความคิด ได้เป็นต้น 
2)  การก าหนดสาระการเรียนรู้    ให้ระบุขอบเขตหรือประเด็นเนื้อหาสาระที่สอน 
3) การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ให้ระบุเพียงชื่อกิจกรรม เช่น กิจกรรม

โครงงาน กิจกรรมบูรณาการ กิจกรรมการทดลอง กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ฯลฯ  
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 4)  การก าหนดสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับกิจกรรม/เนื้อหา  
การวัดและประเมินผล 
 5) การก าหนดวิธีการและเครื่องมือวัดประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ให้เขียนถึงวิธีการวัดผล
และเครื่องมือวัดผล  
 3.1.2  งานชิ้นที่ 2   ให้นักศึกษาผลิต  ทดลองใช้และรายงานผลการใช้สื่อการเรียนการสอน 
จ านวน 2 ชิ้น แบ่งเป็น 2 กรณีให้นักศึกษาเลือกท าตามสถานะของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้ 

กรณีที่ 1 นักศึกษาเป็นครูสอนระดับปฐมวัย  ให้ท างานชิ้นที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) เลือกผลิตสื่อจ านวน 2 ชิ้น  จากกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่จัดท าในรายงาน 

ชิ้นที่ 1  
2) น าสื่อที่ผลิตไปทดลองใช้กับนักเรียน โดยสามารถน าไปใช้ในชุดวิชา 20507 

วิทยาการการจัดการเรียนรู้ได้ 
3) รายงานผลการทดลองใช้สื่อ 

หลังจากท ากิจกรรมข้างต้นครบถ้วนแล้ว ให้นักศึกษาเขียนรายงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) เขียนรายละเอียดของขั้นตอนการผลิตสื่อแต่ละชิ้น โดยอธิบายหลักการผลิตสื่อประกอบ  
2) เขียนรายละเอียดของการน าสื่อไปใช้  ระบุว่าใช้ในขั้นตอนใด ใช้อย่างไร กับนักเรียนจ านวน

เท่าใด 
3) เขียนรายงานผลการทดลองใช้สื่อ  ระบุว่าเด็กเกิดการเรียนรู้อะไร หรือ มีพัฒนาการเป็น

อย่างไร 
กรณีที่ 2 นักศึกษาเป็นครูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ท างานชิ้นที่ 2 โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 
1) เลือกผลิตสื่อจ านวน 2 ชิ้นจากหน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าในรายงานชิ้นที่ 1  
4) น าสื่อที่ผลิตไปทดลองใช้กับนักเรียน โดยสามารถน าไปใช้ในชุดวิชา 20507 

วิทยาการการจัดการเรียนรู้ได้ 
5) รายงานผลการทดลองใช้สื่อ 

หลังจากท ากิจกรรมข้างต้นครบถ้วนแล้ว ให้นักศึกษาเขียนรายงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) เขียนรายละเอียดของขั้นตอนการผลิตสื่อแต่ละชิ้น โดยอธิบายหลักการผลิตสื่อประกอบ  
2)  เขียนรายละเอียดของการน าสื่อไปใช้  ระบุว่าใช้ในขั้นตอนใด ใช้อย่างไร กับนักเรียนจ านวน
เท่าใด 
3)  เขียนรายงานผลการทดลองใช้สื่อ  ระบุว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้อะไร  
ในวันสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 ให้น าเสนอสื่อที่ผลิตและรายงานวิธีผลิตและผลการทดลองใช้สื่อ 

 
หมายเหตุ  ให้นักศึกษาอ่านประเด็นอภิปรายในภาคผนวก ก  แล้วเตรียมอภิปรายประเด็นในวันที่เข้าสัมมนา 
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 3.2  การส่งงาน 
  3.2.1 นักศึกษาจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการส่งงานตามก าหนด ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 
1) งานชิ้นที่  1  ส่งในเช้าวันที่เข้ารับการสัมมนาเสริมครั้งที่  1 
2) งานชิ้นที่  2  ส่งในเช้าวันที่เข้ารับการสัมมนาเสริมครั้งที่  2 

  3.2.2 นักศึกษาต้องพิมพ์งานลงในกระดาษขนาด A 4 โดยมีใบปะหน้าตามแบบฟอร์ม       
มาส่งอาจารย์ 1 ชุด 
 3.3  การเตรียมน าเสนอผลงาน 
  3.3.1 นักศึกษาต้องเตรียมเสนอผลงาน โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

  1)  เตรียมสื่อ เช่น แผ่นใส / Power Point น าเสนอผลงาน ให้เหมาะกับลักษณะ
ของงานที่น าเสนอ 

   2)  เตรียมน าเสนอด้วยวาจาอย่างย่อๆ   โดยเน้นสาระส าคัญ จุดเด่นและประเด็น
ที่น่าสนใจ แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการสัมมนาเสริมและอาจารย์สัมมนาเสริมอภิปรายซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประมาณ 5 -10 นาที   

   3)  เตรียมพร้อมที่จะตอบประเด็นค าถามที่คาดว่าอาจารย์สัมมนาเสริมและเพ่ือน
นักศึกษาจะซักถาม เพ่ือที่จะสามารถตอบได้อย่างมีเหตุผลและถูกต้อง 
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(ตัวอย่างปก) 
 
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชา   ศึกษาศาสตร์ 
แขนงวิชา  หลักสูตรและการสอน 
ชุดวิชา  20506   การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
 
 

 
งานชิ้นที่…    /    ชื่องาน ................................................................. 

ภาคการศึกษาที่  1/2561 
 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ................................................... 
ชื่อ / สกุล  .............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่นักศึกษา  ........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................... e-mail : ....................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................Id Line…………………………………………………… 
สถานที่สัมมนาเสริม........................................................................ 
 

 
สัมมนาเสริมครั้งที่ ........ 

วันที่.....................  เดือน ..............................พ.ศ. ........................ 
ระบุกลุ่มที่เรียน...................... สถานที่  .............................................................. 
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ภาคผนวก    ก 
ประเด็นอภิปราย 

 
 
 

 
 
 
 
 
ประเด็นอภิปรายหน่วยที่ 1 – 4  

1. จงอภิปรายถึงความหมายของหลักสูตรในทัศนะของนักศึกษา  
2. จงอภิปรายถึงความส าคัญของหลักสูตรที่มีต่อการศึกษาของชาติ/ต่อการเรียนการสอน  
3. จงอภิปรายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการพัฒนาหลักสูตรนักพัฒนาหลักสูตร

ต่างๆ (ในหน่วยที่ 1) 
4. จงอภิปรายถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ  
5. จงอภิปรายถึงแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติและระดับสถานศึกษา  

 
ประเด็นอภิปรายหน่วยที่ 5 – 7  

1. จงอภิปรายความแตกต่างระหว่างหลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ กับหลักสูตรส าหรับ  
เด็กออทิสติก  

2. จงยกตัวอย่างกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียนที่มีใน สถานศึกษา  พร้อมทั้งอภิปรายปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน 

3. นักศึกษาคิดว่าครูที่ปรึกษามีบทบาทหน้าที่ในองค์ประกอบใดของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
มากที่สุด  เพราะเหตุใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาเสริมครั้งที่  1 
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ประเด็นการอภิปราย หน่วยที่ 8 – 9  
1. จงอภิปรายถึงปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ 
2. จงอภิปรายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร หลักสูตรในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 
3. จงวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะร่วมของรูปแบบการประเมิน หลักสูตรของแฮมมอนด์กับ 

สตีฟเฟิลบีม  และแสดงข้อดี และจุดอ่อนของรูปแบบการประเมินในแต่ละรูปแบบ 
 
ประเด็นอภิปราย หน่วยที่  10 – 15 

1. สื่อมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน ต่อครู ต่อผู้เรียนอย่างไร 
2. สื่อการเรียนการสอนมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเด่นในเชิงสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

ได้อย่างไรบ้าง 
3. ในการเลือกใช้สื่อแต่ละประเภท ครูควรใช้หลักอะไรในการเลือก 
4. ในการผลิตสื่อ มีขั้นตอนส าคัญอย่างไรบ้าง 
5. การประเมินประสิทธิภาพของสื่อมีความส าคัญอย่างไร และมีวิธีการประเมินอย่างไรได้บ้าง 

 
 
 

สัมมนาเสริมครั้งที่  2 


