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ค ำน ำ 
 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีลักษณะ  ที่
ส าคัญ คือ นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้      ทุก
ครั้ง  แผนกิจกรรมการศึกษาแต่ละชุดวิชา ซึ่งแจกให้นักศึกษาทุกภาคเรียนจึงเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก   
เนื่องจากเป็นเอกสารที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้องท า   และกิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
ในการเข้าสัมมนาเสริม  การสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-Learning รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในการศึกษาชุดวิชา 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา  23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้   ฉบับนี้    
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น  เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาในชุดวิชานี้  ประกอบด้วย โครงสร้างของเนื้อหาชุดวิชา  การเตรียมตัวของนักศึกษา การ
ด าเนินการศึกษา งานที่ก าหนดให้ท า การส่งงาน การเสนอผลงาน การประเมินผลการเรียน   การสัมมนา
เสริม   การสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-Learning  ตารางการเรียนประจ าสัปดาห์  และแบบฟอร์มการ
ท างาน  ซึ่งหากนักศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุงแผนกิจกรรมการศึกษาให้มีความ
สมบูรณ์เหมาะสมยิ่งข้ึนในภาคการศึกษาต่อไป  ขอได้โปรดแจ้งให้คณะกรรมการฯทราบด้วย   
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิต 
ชุดวิชา  23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
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ปฏิทินกำรศึกษำ ภำคปลำย  ปีกำรศึกษำ 2560 

ชุดวิชำ 23727 กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
 
   
  15  มีนาคม  2561               เปิดภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 

      24-25 มีนาคม 2561    สัมมนาเสริม 
  15 กรกฎาคม 2561    วันสุดท้ายของการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
  วันอาทิตย์ที่  22 กรกฎาคม 2561     วันสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
         (เวลา 13.30 - 16.30 น.) 
  10 เมษายน -20 กรกฎาคม 2561     การสัมมนาผ่านระบบ e-Learning  
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แผนกิจกรรมกำรศึกษำ 
ชุดวิชำ  23727 กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 

Development of Learning Management Systems 
 

1.  รำยละเอียดชุดวิชำ 
1.1 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักศึกษา 

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ 
หลักสูตรการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา 

2) มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ระบบการนิเทศการเรียนการสอน 
และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

3) มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบ การจัดการเรียนรู้ในองค์กรทางการศึกษา 
4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี การ

พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาหลักสูตร  การเรียนการสอน การนิเทศ  การวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้  และการจัดการความรู้ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
และสถานศึกษา 

1.2 ค ำอธิบำยชุดวิชำ 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ ทฤษฎีพัฒนาการ ทฤษฎีการ
เรียนการสอน องค์ประกอบของการเรียนการสอน หลักและกระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ การประยุกต์หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หลักและ
กระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน หลักและกระบวนการวัดผลและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ ระบบการเรียนรู้เพ่ือการบริหารวิชาการ การจัดการความรู้และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เหมาะสมกับสถานศึกษา ท้องถิ่น และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1.3 รำยชื่อหน่วยกำรสอน 
 

หน่วยที่ 1 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา 
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์กับการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 4 ทฤษฎีการสอน 
หน่วยที่ 5 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร 
หน่วยที่ 6 การบริหารจัดการหลักสูตร 
หน่วยที่ 7 การประเมินหลักสูตร 
หน่วยที่ 8 การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 9 การบริหารการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 10 การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 11 นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 12 การนิเทศการศึกษา 
หน่วยที่ 13 เครือข่ายการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 14 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 15 ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
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1.4 โครงสร้ำงเนื้อหำชุดวิชำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี 1 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา 
หน่วยท่ี 2 ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์กับการ
 จัดการเรียนรู้ 
หน่วยท่ี 3 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
หน่วยท่ี 4 ทฤษฎีการสอน 

หน่วยท่ี  5 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร 
หน่วยท่ี  6 การบริหารจัดการหลักสูตร 
หน่วยท่ี  7 การประเมินหลักสูตร 

หน่วยท่ี 8 การออกแบบและพัฒนาระบบการ
 จัดการเรียนรู้ 
หน่วยท่ี  9 การบริหารการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยท่ี 10 การวัดและการประเมินผลการ  
 จัดการเรียนรู้ 
หน่วยท่ี 11 นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการ
 จัดการเรียนรู้  
 
หน่วยท่ี 12 การนิเทศการสอน 
หน่วยท่ี 13 เครือข่ายการเรียนรู้ 
หน่วยท่ี 14 การจัดการความรู้และองค์การ
 แห่งการเรียนรู้ 
หน่วยท่ี 15 ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนา
 ระบบการจัดการเรียนรู้ 

 
หลักการพืน้ฐาน
ทางการศึกษา 

หลักสูตร 
 

 

กำรพัฒนำระบบกำรจัด  
กำรเรียนรู้ 

 การจัดการ
เรียนรู้ 

การนิเทศและ
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
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2.  วิธีกำรศึกษำชุดวิชำ 
2.1  กำรเตรียมตัวของนักศึกษำ 

2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชา  23727  การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
1) กิจกรรมที่ต้องท า 

  -  นักศกึษามีเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561   
ตั้งแตว่ันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
 -  นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาจากสื่อหลัก คือ ประมวลสาระชุดวิชา และ
แนวการศึกษาของชุดวิชาอย่างเต็มที่ 
 -  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดทั้งส่วนการเตรียมการน าเสนอในการสัมมนา
เสริมและส่วนของการสัมมนาผ่านระบบ e-Learning 
 -  ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ 
 2)  วางแผนการจัดกิจกรรมของตนเองล่วงหน้า และจัดท าตารางการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา โดยเติมกิจกรรมลงไปในช่องสัปดาห์ที่นักศึกษาก าหนด เช่น การค้นคว้าเพ่ิมเติม การ
ท ารายงาน  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม และการท ากิจกรรมของการสัมมนาผ่านระบบ e-Learning 
 3) จัดตารางเรียนประจ าสัปดาห์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ให้มากที่สุด และปฏิบัติตามตารางเรียนที่จัดขึ้นโดยเคร่งครัด 

 2.1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
   1) เตรียมกาย นักศึกษาควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพ่ือเป็นพลังในการ
ขจัดอุปสรรคทั้งปวงในการเรียน และแบ่งเวลาจากภารกิจประจ าวัน เพ่ือศึกษาชุดวิชาอย่างน้อย วันละ 2 
ชั่วโมง 
   2) เตรียมใจ ท าจิตใจให้สบายแจ่มใส ขจัดความกังวล มีสมาธิ มุ่งไปที่การศึกษา
ชุดวิชาที่นักศึกษาวางแผนและก าหนดไว้ในตารางการเรียน และท าจิตใจให้เข้มแข็ง ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่
อาจจะเกดิขึ้น 
   3) เตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับศึกษาชุดวิชา
ตามที่เห็นสมควร และเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จ าเป็น โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ส าหรับการสัมมนาผ่านระบบ e-Learning 

2.2 กำรด ำเนินกำรศึกษำ 
  นักศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปนี้ 

1) ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
2) ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา และด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
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3) ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา  ศูนย์บริการ 
การศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือจากแหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ 

4) ท ากิจกรรมที่คณะกรรมการการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด ได้แก่ 1)  
การศึกษาค้นคว้า จัดท ารายงานและสื่อส าหรับเตรียมเข้าสัมมนาเสริม 1 ครั้ง และ 2) การร่วมกิจกรรมตามที่
ก าหนดในระบบ e-Learning  

5) เข้าร่วมการสัมมนาเสริมตามวัน  เวลา  และสถานที่  ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
6) เข้าสอบประจ าภาค  ตามวัน  เวลา  และสถานที่  ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
2.3 งำนที่ก ำหนดในกำรสัมมนำเสริม 

การสัมมนาเสริมในชุดวิชานี้ ก าหนดให้มี 1 ครั้ง 2 วัน งานที่ก าหนดให้นักศึกษา 
ด าเนินการประกอบด้วยรายงาน 2 ฉบับ รายละเอียด ดังนี้ 

2.3.1 รำยงำนฉบับที่ 1 
ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าบทความในประเด็นเกี่ยวกับ ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา 

หรือหลักสูตร หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือกระบวนการนิเทศการสอน หรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ หรือเครือข่ายการเรียนรู้ หรือการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว จากหนังสือพิมพ์  วารสาร   อินเทอร์เน็ต ฯลฯ  แล้วจัดท าเป็นรายงาน ไม่
เกิน 10-15  หน้า กระดาษ  A4   สาระของรายงานประกอบไปด้วย  

1) สาระของบทความหรือสาระโดยสรุปของบทความ (หากบทความมีความยาวมาก)
  2) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทความนั้น ในประเด็นต่อไปนี้ (1) สาระของบทความ
มีความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างไร (2) จากสาระของบทความ นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือ
ก่อให้เกิดความคิด หรือมุมมองใหม่ๆ อะไรบ้าง และ (3) นักศึกษามีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือมีประเด็นที่มี
ความเห็นแตกต่างจากบทความอย่างไร จงวิพากษ์ 

2.3.2 รำยงำนฉบับที่ 2 
  ให้นักศึกษาศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาจากชุดวิชาทั้ง 15 หน่วย  และน าองค์ความรู้ที่ได้มา
ใช้เพ่ือการวิเคราะห์ตามประเด็นต่อไปนี้ 

1) สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา/หน่วยงานของท่าน/หน่วยงาน 
     ที่เลือก 
2) ปัญหาหรือความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา/หน่วยงาน/ 
     หน่วยงานที่เลือก 
3) พัฒนาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา/หน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหา 
    หรือพัฒนางาน โดยใช้ทฤษฎี/นวัตกรรมในการบริหารการจัดการเรียนรู้ และน าเสนอ
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 รายละเอียดของโครงการ ดังนี้ 
3.1 ชื่อโครงการ 
3.2 หลักการและเหตุผล  (ควรระบุแนวคิดทฤษฎี/นวัตกรรมที่น ามาใช้ในการ

พัฒนาและอธิบายแนวคิดนั้นอย่างชัดเจน) 
3.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
3.4 วิธีด าเนินการ (ควรระบุวิธีด าเนินการหรือกิจกรรมการด าเนินการใน

โครงการอย่างชัดเจน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวคิดทฤษฎี                
/นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนา)    

3.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
3.7 ทรัพยากรและงบประมาณ 
3.8 การประเมินโครงการ 
3.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
3.10 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  4)   ระบุบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา / หน่วยงานในการบริหารจัดการโครงการฯให้
ประสบความส าเร็จ  โดยอธิบำยให้เห็นถึงแนวปฏิบัติของผู้บริหำรให้ชัดเจน   
  รายงานที่น าเสนอมีความยาวประมาณ 15 - 20 หน้ากระดาษ A4 และสรุปย่อรายงานแจก
สมาชิกในกลุ่มสัมมนาเสริมด้วย   

2.4 งำนที่ก ำหนดให้ท ำในกำรสัมมนำผ่ำนระบบ e-Learning  
  ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2561  ให้นักศึกษาท ากิจกรรมการเรียน
ผ่านระบบ e- Learning (เรียนรู้ ตอบค าถาม สนทนา วิพากษ์งานของเพ่ือนนักศึกษา) ตามรายละเอียดกิจกรรม
และช่วงเวลาที่ก าหนด ในการเข้าใช้ e-Learning ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1) เปิด  http://moodle.stou.ac.th/ 
2) เลือกวิชาในภาคปลาย /2560 
3) เลือกชุดปริญญาโท 
4) เลือกชุดวิชา 23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
5) เข้าสู่ระบบ Login  ช่องบัญชีผู้ ใช้ (Login Name) กรอกรหัสประจ าตัวนักศึกษา            

ช่องรหัสผ่าน (Password) 
6) เลือกห้องสัมมนาที่ตรงกัลกลุ่มของนักศึกษา  
7) แสดงความคิดเห็น อภิปราย ตามหัวข้อที่ก าหนด 

 
 

http://moodle.stou.ac.th/
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หากต้องการสอบถามเพ่ิมเติม สอบถามได้ที่ 
 
ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษาโทรศัพท์ : 02-5047417-8, 02-5047876-8  
(ในวันและเวลาราชการ) E-mail : e-learning@stou.ac.th  
Facebook : STOU e-Learning  และ Line : @byp5261c 
 

2.5 กำรส่งงำน/กำรท ำกิจกรรม  e-Learning 
2.5.1 งานส าหรับการสัมมนาเสริม ให้ส่งในวันแรกที่เข้าสัมมนา คือวันที่ 24 มีนาคม 2561  

 2.5.2 งานที่ก าหนดให้ท าใน e-Learning ให้ปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 
โดยนักศึกษาท ากิจกรรมการและมีปฏิสัมพันธ์ทุกกิจกรรมตามที่ก าหนดให้ครบถ้วน 
 2.6 กำรเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงำนในกำรสัมมนำเสริม 
  นักศึกษาต้องเตรียมการน าเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม โดยเตรียมการต่อไปนี้ 
   2.6.1 เตรียมสื่อเสนอโดยใช้โปรแกรม  Power point และเอกสารประกอบการน าเสนอ
ผลงาน พร้อมทัง้แจกเอกสารฉบับสรุปให้นักศึกษาคนอ่ืนๆ ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกคน  ส าหรับรายงานฉบับที่ 2 
   2.6.2 เตรียมประเด็นและหัวข้อที่จะน ามาเสนอล่วงหน้า ควรเตรียมตัวให้พร้อม โดยอาจ
ซักซ้อมด้วยวาจา  ซักซ้อมการใช้สื่อที่เตรียมมา  เวลาที่ใช้ในการน าเสนอนผลงานชิ้นละไม่เกิน  15 นาที 
   2.6.3 เตรียมตอบค าถามที่คาดว่าอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาจะซักถาม 
 2.7 กำรสัมมนำเสริม  
  2.7.1 นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม 1 ครั้ง  2 วัน  12 ชั่วโมง ในวันที่ 24-25  มีนาคม
2561  ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าต่อไป 
  2.7.2 ให้นักศึกษาร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาเสริมตามประเด็นที่
ก าหนดให้ศึกษา 
 2.8 กำรประเมินผลกำรเรียน 
  การประเมินผลการเรียนชุดวิชานี้  ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา การมีปฏิสัมพันธ์ใน
ระหว่างการสัมมนาและผลงาน ร้อยละ 50 และประเมินจากการสอบประจ าภาคร้อยละ 50                   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 2.8.1 กิจกรรมระหว่างภาคร้อยละ 50 ประกอบด้วย 
  1) สัมมนาเสริม 1 ครั้ง รวม 25 คะแนน พิจารณาจาก 

mailto:e-learning@stou.ac.th
https://www.facebook.com/STOU-e-Learning-203692983062247/
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   - คุณภาพของรายงานส่วนบุคคลและการน าเสนองาน  
   - การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการสัมมนาเสริม  
  2) การท ากิจกรรมใน e-Learning รวม 25 คะแนน ประกอบด้วย  
   - การศึกษาค้นคว้าตามประเด็นที่ก าหนด 
   - การตอบค าถาม 
   - การวิพากษ์งานของเพ่ือนในกลุ่ม 

 2.8.2 การสอบประจ าภาคร้อยละ 50 
        การประเมินจากการสอบประจ าภาคปลาย ใช้การทดสอบความรู้ความเข้าใจ การ
ประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์เหตุผล โดยมีลักษณะเป็นข้อสอบอัตนัยจ านวน 6 ข้อ เลือกตอบ 5 ข้อ เวลาใน
การท าข้อสอบข้อละประมาณ 35 นาที และในแต่ละข้อจะมีการแบ่งประเด็นค าถามออกเป็นหลายประเด็น
หรือหลายข้อย่อยได้ 
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3. แนวทำงกำรศึกษำ 
ตำรำงกำรศึกษำชุดวิชำ  23727 กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561 
 

สัปดำห์ 

 
หน่วยที่ 

 
ชื่อหน่วย 

 
กิจกรรม 

1 หน่วยที่ 1 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา  
2 หน่วยที่ 2 ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์กับการ

จัดการเรียนรู้ 
 

3 หน่วยที่ 3 ทฤษฎีการเรียนรู้  
4 หน่วยที่ 4 ทฤษฎีการสอน  
5 หน่วยที่ 5 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร  
6 หน่วยที่ 6 การบริหารจัดการหลักสูตร  
7 หน่วยที่ 7 การประเมินหลักสูตร  
8 หน่วยที่ 8 การออกแบบและพัฒนาระบบการ

จัดการเรียนรู้ 
 

9 หน่วยที่ 9 การบริหารการจัดการเรียนรู้  
10 หน่วยที่ 10 การวัดและการประเมินผลการ

จัดการเรียนรู้ 
 

11 หน่วยที่ 11 นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 

 

12 หน่วยที่ 12 การนิเทศการศึกษา  
13 หน่วยที่ 13 เครือข่ายการเรียนรู้  
14 หน่วยที่ 14 การจัดการความรู้และองค์การแห่ง

การเรียนรู้ 
 

15 หน่วยที่ 15 ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนรู้ 
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4.ตำรำงกำรสัมมนำเสริม 
  

ชุดวิชา 23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
เวลา                

วัน  
09.00-10.30 น. 10.30-12.00 น. พัก 13.00-16.00 

วันที่ 1  บรรยายเรื่องขอบข่าย
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมในการสัมมนา
เสริม  

เสนอรายงานและอภิปราย
ประเด็นส าคัญจากรายงาน
ที่จัดท ามา  

 เสนอรายงานและอภิปรายประเด็น
ส าคัญจากรายงานที่จัดท ามา (ต่อ) 

วันที่ 2 เสนอรายงานและอภิปรายประเด็นส าคัญจากรายงาน
ที่จัดท ามา (ต่อ) 

 เสนอรายงานและอภิปราย (ต่อ)  
สรุปผลงาน 

 
หมำยเหตุ  กิจกรรมและช่วงเวลาในระหว่างการสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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5.แบบฟอร์มและค ำแนะน ำกำรส่งงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 
 

สำขำวิชำศึกษำศำสตร์   
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 

หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำบริหำรกำรศึกษำ 
 
 

   ชุดวิชำ  23727     
                              กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้   

 
 
 

การสัมมนาเสริม 
ชื่อนักศึกษา........................................................ 
รหัสประจ าตัว..................................................... 
สถานที่เข้ารับการอบรมเข้ม............................... 
วันที่................................................................. 

ภาค………….ปีการศึกษา................... 
 
 
 
 
 
 

ชื่อนักศึกษา  ………………………………………………. 
เลขประจ าตัว  …………………………. 

สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม…………………………. 
 
 


