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คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา 27703 การจัดระบบทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



3 

สารบัญ 
 

หน้า 
ค าน า 
ปฏิทินการศึกษา 
1. รายละเอยีดชุดวชิา         5 

1.1  วตัถุประสงค ์         5 
1.2 ค ำอธิบำยชุดวชิำ         5 
1.3 รำยช่ือหน่วยกำรสอน        5 
1.4 โครงสร้ำงเน้ือหำชุดวชิำ        7 
1.5 โครงสร้ำงส่ือกำรศึกษำ        8 

2.    วธีิการศึกษา          8 
2.1  กำรเตรียมตวัของนกัศึกษำ        8 
2.2 กำรด ำเนินกำรศึกษำ                     9 
2.3 งำนท่ีก ำหนดใหท้ ำ                     9 
2.4 กำรเตรียมเสนอผลงำน                    14 
2.5 กำรประเมินกำรเรียน                    14 

3.    ตารางการสัมมนาเสริม                    15 
4. ตารางการเรียน                     16 
5. แบบฟอร์มใบปะหน้ารายงาน                    17 
 



4 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น  ประจ าปีการศึกษา  2561 
ชุดวิชา  27703  การจัดระบบทางการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วันสัมมนาเสริม/เข้ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โปรดยึดจากก าหนดการสัมมนาเสริม/เข้ม ที่ทาง
ส านักบัณฑิตศึกษาจัดส่งมาให้ หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ เบอร์   02-504-8505  ในวันเวลาราชการ 

2. ดูจาก web-site ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสัมมนาเสริม 
 

ครั้งที่  1   
วันท่ี  29 – 30   กันยายน 2561  

  
ครัง้ที่ 2  

วันท่ี  3 – 4 ธันวาคม 2561 
 



5 

แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา การจัดระบบทางการศึกษา 
SYSTEMS APPROACH IN EDUCATION 

 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 1.1  วัตถุประสงค์ 
   1.1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสามัญทัศน์ของระบบและการจัดระบบ
ทางการศึกษา และขั้นตอนการจัดระบบทางการศึกษาครอบคลุมการวิเคราะห์ การสังเคราะห์  การสร้าง
แบบจ าลอง และการทดสอบระบบ 
   1.1.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการจัดระบบในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน 
อัธยาศัย และสังคมข่าวสาร 
   1.1.3 เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจการจัดระบบสื่อสารการศึกษา และการจัดระบบการใช้
สื่อการศึกษา 
   1.1.4 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจัดระบบทางการศึกษาได้ 
   1.1.5 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถออกแบบระบบการเรียนการสอน และออกแบบระบบการ
ฝึกอบรมได้ 
   1.1.6 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้การบริหารและควบคุมระบบทางการศึกษา และการเผยแพร่
ระบบทางการศกึษาได้ 

 1.2  ค าอธิบายชุดวิชา 
   ระบบและการจัดระบบ การวิเคราะห์ระบบทางการศึกษา การสังเคราะห์ระบบทางการศึกษา 
การสร้างแบบจ าลอง  ระบบทางการศึกษา การทดสอบระบบทางการศึกษา การจัดระบบการศึกษาในระบบ
โรงเรียน การจัดระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน การจัดระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดระบบทาง
การศึกษายุคสังคมข่าวสาร การออกแบบระบบการเรียนการสอน การออกแบบระบบการฝึกอบรม การ
ออกแบบศูนย์ความรู้และทรัพยากรทางการศึกษา การจัดระบบสื่อการศึกษา และการจัดระบบการใช้
สื่อการศึกษา รายกรณีการจัดระบบทางการศึกษา การบริหารและการควบคุมระบบทางการศึกษา และการ
เผยแพร่ระบบทางการศึกษา 



6 

  1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
1. ระบบและการจัดระบบ 
2. สู่การจัดระบบทางการศึกษา 
3. การวิเคราะห์ระบบทางการศึกษา 
4. การสังเคราะห์ระบบทางการศึกษา 
5. การสร้างแบบจ าลองระบบทางการศึกษา 
6. การทดสอบและประเมินระบบทางการศึกษา 
7. การจัดระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน 
8. การจัดระบบการศึกษาอัธยาศัย 
9. การจัดระบบการศึกษามวลชน 
10. การจัดระบบการศึกษายุคสังคมข่าวสาร 
11. การออกแบบระบบการฝึกอบรม 
12. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
13. รายกรณีการจัดระบบทางการศึกษา 
14. การบริหารและควบคุมระบบทางการศึกษา 
15. การเผยแพร่ระบบทางการศึกษา 
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5.  การบริหารและ 
     ควบคุมระบบและ 
     การเผยแพร่ระบบ 
     ทางการศึกษา 

14.  การบริหารและควบคุมระบบทางการศึกษา 
15.  การเผยแพร่ระบบทางการศึกษา 

1.4 โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดระบบ 

1. ระบบกับการจัดระบบ 

2. สู่การจัดระบบทางการศึกษา 

ชุดวิชาการ
จัดระบบ

ทาง 
การศึกษา 

3. การวิเคราะห์ระบบทางการศึกษา 

4. การสังเคราะห์ระบบทางการศึกษา 
5. การสร้างแบบจ าลองระบบทางการศึกษา 
6. การทดสอบและประเมินระบบทางการศึกษา 

2. หลักการพื้นฐาน 
    ของการจัดระบบ 

7. การจัดระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน 

8. การจัดระบบการศึกษาอัธยาศัย 

9. การจัดระบบการศึกษามวลชน 
10. การจัดระบบการศึกษายุคสังคมข่าวสาร 
13.    รายกรณีการจัดระบบทางการศึกษา 

3.  การจัดระบบ 
     ทางการศึกษา 

4.  การออกแบบ 
     ระบบทาง 
     การศึกษา 

11.การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
12 การออกแบบระบบการฝึกอบรม 
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1.5  โครงสร้างสื่อการศึกษา 
   โครงสร้างสื่อการศึกษาของชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษาจะยึดสื่อพิมพ์เป็นสื่อหลัก  โดยมี 
วีดิทัศน์  และการสัมมนาเสริมเป็นสื่อเสริม ประกอบด้วย 

1. ประมวลสาระชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา  15  หน่วย 
2. แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา  15  หน่วย 
3. แผนกิจกรรมการศึกษา เป็นเอกสารประกอบส าหรับใช้ในการสมัมนาเสริม  2  ครั้ง 
4. การสัมมนาเสริม มีจ านวน 2 ครัง้ 

2.  วิธีการศึกษา 

2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 
2.1.1  วางแผนศึกษาชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา 

    1)  ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า 
-  นักศึกษามีเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษาประมาณ  16  สัปดาห์ 
- นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาจากสื่อหลัก คือ ประมวลสาระและแนวการศึกษา

ของชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา จ านวน  12  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- ท ากิจกรรมตามงานที่ก าหนดให้  
- ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 

    2)  จัดท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์  
   2.1.2  จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
    1)  เตรียมกาย 

- นักศึกษาควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  เพ่ือเป็นพลังในการขจัดอุปสรรค
ทั้งปวงในการเรียน 

- ควรอาบน้ าช าระร่างกายให้สะอาดสดชื่น  หลังจากเสร็จภารกิจประจ าวัน 
เพ่ือเตรียมตัวศึกษาชุดวิชาในแต่ละวัน 

- แบ่งเวลาจากภารกิจประจ าวันเพ่ือศึกษาชุดวิชาอย่างน้อยวันละ  2  ชั่วโมง 
    2)  เตรียมใจ 

- ท าจิตใจให้สบายแจ่มใส  ขจัดความขุ่นมัวที่มีสาเหตุมาจากภารกิจประจ าวันทิ้ง
ไปก่อน 

- มีสมาธิมุ่งไปที่การศึกษาชุดวชิาที่นักศึกษาวางแผนและก าหนดไว้ในตารางเรียน 
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- ท าจิตใจให้เข้มแข็ง  ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
    3)  เตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก 

- จัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมส าหรับศึกษาชุดวิชา 
- เตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จ าเป็น เช่น  ดินสอ  ปากกา  กระดาษ  

เครื่องบันทึกเสียง  เป็นต้น 

  2.2  การด าเนินการศึกษา 
   นักศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปนี้ 
   1.  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 

2.  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา และด าเนินกิจกรรมตามแนว
การศึกษา 
3.  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามรายชื่อเอกสารอ้างอิงท้ายหน่วยแต่ละหน่วยในประมวลสาระ
ชุดวิชา  เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจและน าข้อมูลมาใช้ในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
4.  ท างานที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนดไว้ 
5.  เข้าร่วมการสัมมนาเสริมชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษาตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและแจ้งให้ทราบ  หากไม่ได้รับแจ้งโปรดติดต่อบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  โทร. 02-504-8505 โทรสายตรง  503-2870 
6.  เข้าสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

  2.3  งานที่ก าหนดให้ท า 
   งานชิ้นที่  1  ประมวลความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดระบบทางการศึกษา (งานเดี่ยว  10  
คะแนน) 

1. ให้นักศึกษาศึกษาประมวลสาระทั้ง 15 หน่วย ให้เข้าใจ จากนั้นให้นักศึกษาสรุป
สาระส าคัญในรายหัวเรื่องของแต่ละหน่วยทั้ง 15 หน่วย ในการสรุปสาระส าคัญ ห้ามน าเนื้อความในแนวคิด
หรือที่สรุปไว้ท้ายแต่ละหัวเรื่องมาพิมพ์  ขอให้นักศึกษาสรุปจากการอ่านเรื่องละไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษถึง
หนึ่งหน้ากระดาษ 
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2. ให้จัดพิมพ์ใส่กระดาษ A4 
  

       งานชิ้นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้อ่านประมวลสาระอย่างจริงจัง และเตรียมตัวมาสัมมนา
เสริม และท างานชิ้นที่ก าหนดในการสัมมนาเสริมได้ถูกต้อง งานชิ้นนี้นักศึกษาไม่ต้องน าเสนอ แต่ส่งให้
อาจารย์สัมมนาเสริม 1 ชุด ให้ส่งในวันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 

   งานชิ้นที่  2  แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา  (งานเดี่ยว  5 คะแนน) 
1. ให้นักศึกษาท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียนหลังเรียนและรวมผลคะแนนของการ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พร้อมทัง้เขียนคะแนนความก้าวหน้าลงในแผนกิจกรรมทุกหน่วย ขอให้
ตั้งใจท า 

2. ท ากิจกรรมทุกกิจกรรมในแนวการศึกษาให้ครบทั้ง 15 หน่วย 
3. ให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงลงในแนวการศึกษา 
4. งานชิ้นนี้เป็นงานที่นักศึกษาต้องท าห้ามให้บุคคลที่ไม่ได้เรียนท าให้ จะไม่เกิดประโยชน์ 

ควรท าด้วยตนเอง 

       งานชิ้นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับงานชิ้นที่ 1 งานชิ้นนี้ให้นักศึกษาน ามาส่งอาจารย์สัมมนาเสริม
ทั้งหน่วยที่ 1 – หน่วยที่ 15 

    3. งานชิ้นที่  3  การจัดระบบการเรียนการสอนการฝึกอบรม ในระดับรายวิชาหรือ
หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรไม่ใช่ระดับรายหน่วย   (งานเดี่ยว  8  คะแนน) 
    1. การท างานชิ้นที่ 2 ต้องอ่านขั้นตอนการจัดระบบทางการศึกษาทั้ง 4 ขั้น คือ 
วิเคราะห์ระบบ สังเคราะห์ระบบ เขียนแบบจ าลองระบบ และทดสอบประสิทธิภาพ (หน่วยที่ 2 – 3 – 4 – 
5 และ 6) 
    2. ให้นักเรียนจัดระบบการเรียนการสอนในระดับกลุ่มการเรียนรู้หรือระดับวิชากรณีการ
ฝึดอบรมให้จัดระบบการฝึกอบรมหลักสูตรจ านวน 3 วัน  รายละเอียดของขั้นตอนการจัดระบบ มีดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ระบบ ให้วิเคราะห์ระบบการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมโดยมี
ขั้นตอน ดังนี้  (1)  ศึกษาองค์ประกอบหรือระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน  (2)  อธิบายรายละเอียดแต่ละ
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องค์ประกอบ และ (3) พิจารณาจุดดีและจุดด้อยในแต่ละองค์ประกอบ จุดดีให้คงไว้หรือเปลี่ยนแปลง 
และจุดด้อยให้ตัดทิ้ง 
    ขั้นที่ 2  สังเคราะห์ระบบ จากข้ันวิเคราะห์ระบบ ให้นักศึกษาสร้างระบบขึ้นมาใหม่
โดยมีขั้นตอนดังนี้  คือ   (1)  พิจารณาองค์ประกอบที่ได้วิเคราห์มาแล้ว  (2)  ก าหนดองค์ประกอบใหม่ที่
ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์  (3)  ก าหนดความสัมพันธ์ ทิศทาง และวิถีระบบ  (4)  
ก าหนดขั้นตอนและจัดเรียงขั้นตอน  (5)  ใส่รหัสหมายเลขแต่ละข้ันตอน  และ (6) ตั้งชื่อระบบที่พัฒนาขึ้น 
    ขั้นที่ 3  เขียนแบบจ าลองระบบ  ให้เขียนแบบจ าลองระบบในรูปของแผนภูมิ และ
ตั้งชื่อแบบจ าลองที่นักศึกษาคิดขึ้นมาใหม่ 
    ขั้นที่ 4  ทดสอบประสิทธิภาพระบบ ให้นักศึกษาก าหนดแนวทางการน าระบบที่คิด
ขั้นมานั้นไปทดสอบประสิทธิภาพ  โดยเขียนรายละเอียดของการทดสอบประสิทธิภาพอย่างชัดเจน 

          งานชิ้นที่ 3 วัตถุประสงค์ของการท างานชิ้นนี้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจัดระบบการเรียนการสอน 
หรือการฝึกอบรมได้ งานชิ้นนี้นักศึกษาต้องส่งอาจารย์สัมมนาเสริมจ านวน 1 ชุด และน าเสนอผลงาน ใช้
เวลาไม่เกิน 5 – 10 นาที ส่งในวันแรกของการสัมมนาเสริม 

   4. งานชิ้นที่ 4 การจัดระบบทางการศึกษา (งานกลุ่มๆ ละ  2 - 3  คน เท่ากัน  คะแนน  
8 คะแนน) 
    1. ให้นักศึกษาเลือกจัดระบบทางการศึกษาต่อไปนี้โดยเลือกมา 1 ระบบ 

1) การจัดระบบทางการศึกษาในระบบโรงเรียน 
2) การจัดระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
3) การจัดระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

    2. ให้จัดระบบทางการศึกษาในระดับมหภาค โดย (1) ก าหนดองค์ประกอบของ
ระบบ (2) ก าหนดขั้นตอนของระบบ (3) เขียนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน (4) ตั้งชื่อระบบ และ (5) 
เขียนแบบจ าลองระบบตามขั้นตอน 
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          งานชิ้นที่ 4 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจัดระบบทางการศึกษา ในระดับมหภาคได้เพ่ือ
น าความรู้ไปใช้ในการท างานและด าเนินชีวิตได้  งานชิ้นนี้นักศึกษาต้องเข้ากลุ่มท างานในการสัมมนาเสริม
ครั้งที่ 1 วันที่สอง และน าเสนอในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 ในวันแรก และส าเนาให้อาจารย์สัมมนาเสริม 1 
เล่ม 

5. งานชิ้นที่ 5 การออกแบบระบบการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม (งานเดี่ยว  
8  คะแนน) 
    1.  วิเคราะห์ผู้เรียน/ ผู้รับการฝึกอบรม  เป็นการศึกษาข้อมูลของผู้เรียนในส่วนที่
เกี่ยวกับความรู้เดิม  ความต้องการ  ความถนัด  ความสนใจ  และลักษณะนิสัย  เพ่ือน ามาประกอบในการ
วางแผนการเรียนการสอน/ การฝึกอบรม 
    2.  ก าหนดวัตถุประสงค์  เมื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนแล้ว ผู้ออกแบบการสอนก็
จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้เรียน ด้วยการก าหนด 
วัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะ  โดยการก าหนดในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
ประกอบด้วย เงื่อนไข พฤติกรรม และเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน 
    3.  วิเคราะห์เนื้อหาสาระและประสบการณ์  น าเนื้อหาสาระและประสบการณ์ที่สอน
มาแยกแยะเป็นหัวข้อย่อย ท าแผนผังแนวคิด (concept mapping) โดยก าหนดเรื่องที่จะสอนออกเป็น
หน่วย ตอน หรือหัวเรื่อง 
    4.  ก าหนด/พัฒนาขั้นตอนการสอน  เป็นการก าหนดขั้นตอนของการสอน  
ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องที่จะสอน ได้แก่  การทดสอบก่อนเรียน  การน าเข้าสู่บทเรียน  การสอน การสรุป  และ
การทดสอบหลังเรียน นอกจากนี้ในขั้นการสอนจะมีขั้นตอนย่อยที่หลากหลายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการสอน (ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง/ผู้รับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง) 
    5.  ก าหนดวิธีสอน  วิธีการสอนมีหลายวิธี เช่น การสอนแบบกลุ่ม  และการสอน
รายบุคคล ฯลฯ แต่ละวิธีจะมีเทคนิคแตกต่างกัน ผู้ออกแบบระบบจ าเป็นที่จะต้องก าหนดวิธีการสอนเพ่ือ
เป็นแนวทางในการก าหนดสื่อการสอนในภายหลัง 
    6.  ก าหนดสื่อการสอน  สื่อการสอนมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในฐานะ
ตัวกลางที่จะช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น และประหยัดเวลา ช่วยสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องราวที่ครูสอนได้รวดเร็ว สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น สื่อการสอนต้องออกแบบให้สอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ และวิธีการสอนใน ข้อ 5  โดยใช้สื่อประสม ซึ่งน าเอาสื่อการสอนหลาย ๆ อย่างมา
สัมพันธ์กันอย่างมีคุณค่า ทั้งสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 
    7.  ก าหนดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน  เป็นการก าหนดสภาพแวดล้อม 
การเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สามารถท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  เรื่องของการจัด
สถานที่เรียน  การจัดชั้นเรียน  การควบคุมแสงเสียงและอุณหภูมิ  การจัดเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เป็นต้น 
    8.  ก าหนดการจัดการเรียนการสอน ก าหนดรายละเอียดการจัดการชั้นเรียนที่ได้
ออกแบบมาแล้ว โดยต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  การแบ่งนักเรียนให้รับบทบาทหน้าที่ต่าง 
ๆ ในระหว่างเรียน  การมอบหมายงานและการสั่งการ  การติดต่อประสานงาน  และส ารวจทรัพยากรที่ต้อง
ใช้  รวมทั้งการประเมินผล  และติดตามการเรียนการสอน  ซึ่งต้องเป็นกระบวนการที่ต้องท าเป็นระบบ 
    9.  ก าหนดการประเมิน  เมื่อได้ก าหนดองค์ประกอบของการออกแบบการสอนแล้ว 
ผู้ออกแบบจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการประเมินการเรียนการสอน ในส่วนที่เป็นการประเมินปัจจัยน าเข้า 
ประเมินกระบวนการ และประเมินผลลัพธ์  ต้องก าหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมิน ขั้นตอนการ
ประเมิน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เงื่อนไข  และเกณฑ์การประเมิน 

        งานชิ้นที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถออกแบบระบบการเรียนการสอนได้ งานชิ้นนี้ให้ส่ง
ในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 ในวันแรกพร้อมน าเสนอและน ามาส่งอาจารย์ 1 ชุด 

  6. งานชิ้นที่  6  รวบรวมค าศัพท์เกี่ยวกับระบบ    (งานเดี่ยว  5  คะแนน) 
   ให้นักศึกษาศึกษาประมวลสาระชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา และค้นหาค าศัพท์
เกี่ยวกับระบบให้ได้จ านวน  20  ค า  โดยไม่มีค าศัพท์ซ้ ากันใน 20 ค า 

  7. งานชิ้นที่  7 บันทึกในคู่มือปฏิบัติการสัมมนาเสริม (งานเดี่ยว 4 คะแนน) 
   ให้นักศึกษาบันทึกสาระส าคัญทุกภารกิจหรือกิจกรรมในคู่มือปฏิบัติการสัมมนาเสริมและส่ง
อาจารย์ 
  2.4  การเตรียมเสนอผลงาน 
   นักศึกษาต้องเตรียมเสนอผลงานที่ก าหนดให้ (ตามรายละเอียดใน 2.3) ในการสัมมนาเสริม
โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 



14 

   2.5.1  เตรียมสิ่งที่จะน ามาประกอบการเสนอผลงาน  (เช่น สไลด์คอมพิวเตอร์ แผนภูมิ เทป
กาว ฯลฯ) 
   2.5.2  เตรียมประเด็นที่จะน ามาเสนอด้วยวาจาและซักซ้อมก่อนล่วงหน้า โดยให้น าเสนอ
ผลงานชิ้นละไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ห้านน าเสนอผลงานด้วยวิธีการอ่านรายงานที่เตรียมมา 
   2.5.3  เตรียมตอบประเด็นค าถามที่คาดว่าอาจารย์สัมมนาและเพ่ือนนักศึกษาจะซักถาม
เพ่ือจะท าให้สามารถตอบได้คล่องแคล่ว 
   2.5.4  เตรียมกายและเตรียมใจมาเข้ารับการสอนเสริมถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่ง 
 
2.5  การประเมินการเรียน 
   การประเมินการเรียนชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษาประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา
และการส่งงาน ร้อยละ 50 และประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาค ร้อยละ 50 
   2.5.1  งานชิ้นที่ 1  ร้อยละ 10 
    งานชิ้นที่ 2  ร้อยละ 5 
    งานชิ้นที่ 3  ร้อยละ 8 
    งานชิ้นที่ 4  ร้อยละ 8 
    งานชิ้นที่ 5  ร้อยละ 5 
    งานชิ้นที่ 6  ร้อยละ 5 
    งานชิ้นที่ 7  ร้อยละ 4 
    สัมมนาครั้งที่ 1  ร้อยละ 2.5 
    สัมมนาครั้งที่ 2  ร้อยละ 2.5  
   2.5.2  ประเมินจากการสอบประจ าภาค  ร้อยละ 50 
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ตารางการสัมมนาเสริม 
ชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา 

 

ครั้งท่ี  1 
วันที่ 9.00 – 10.30 น. 10.30 – 12.00 น. 13.00 – 14.00 น. 14.00 – 15.00 น. 

1 ปฐมนิเทศชุดวิชา 
ทดสอบก่อนเรียน 

เสนอผลงานชิ้นที่ 3 

เสนอผลงานชิ้นที่ 3 
(ต่อ) 

การจัดระบบ 
การเรียนการสอน 

ประชุมกลุ่มย่อย 
สัมมนา (1) 

การจัดระบบ 

ประชุมกลุ่มย่อย 
สัมมนา (1) 

การจัดระบบ 

2 จุดประกาย (1 , 2) ประชุมกลุ่มย่อย 
งานกลุ่มชิ้นที่ 4 

ประชุมกลุ่มย่อย 
งานกลุ่มชิ้นที่ 4 

ประชุมกลุ่มย่อย 
งานกลุ่มชิ้นที่ 4 

แนะน างานชิ้นที่ 5 

 

ครั้งท่ี  2 

วันที่ 9.00 – 10.30 น. 10.30 – 12.00 น. 13.00 – 14.00 น. 14.00 – 15.00 น. 
1 เสนอผลงานชิ้นที่ 4 เสนอผลงานชิ้นที่ 5 เสนอผลงานชิ้นที่ 5 เสนอผลงานชิ้นที่ 5 

2 จุดประกายที่ 
3 , 4 

อภิปรายสรุปประเด็นส าคัญ 
(หน่วยที่ 1 – หน่วยที่ 15) 

สรุปการสัมมนา
ทดสอบหลังการ

สัมมนาเสริม 

หมายเหตุ  จุดประกายเป็นการชมวิดิทัศน์งานที่ก าหนดแล้วอภิปรายน ามาสู่การจัดระบบทางการศึกษา 
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(แบบฟอร์มใบปะหน้ารายงาน) 
 
สาขาวิชา  ศึกษาศาสตร์ 
แขนงวิชา  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ชุดวิชา 
 
 
 

 
งานชิ้นที่  ………. 

 
ชื่องาน  ………………………………………… 

ภาคการศึกษา  ………………. 
 
 
 
 
ชื่อนักศึกษา  …………………………………………………… 
เลขประจ าตัว  ……………………………. 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม  …………………………………….. 
วันที่  ………………………. 
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ภาคผนวก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

      หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา 
      หมวด 9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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หมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา 

------------------------------------- 

 มาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 มาตรา 23  การจัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  
ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
 (1)  ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง  และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม  ได้แก่  ครอบครัว  ชุมชน  
ชาติ  และสังคมโลก  รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2)  ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้  ความเข้าใจและประสบการณ์
เรื่องการจัดการ  การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยั่งยืน 
 (3)  ความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลป  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญัญาไทย  และการประยุกต์ใชภู้มิปัญญา 
 (4)  ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 (5)  ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 (2)  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ  สถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 (3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  ท าเป็น       รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
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 (4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 (5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้  ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ 
 (6)  จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา  มารดา  
ผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 มาตรา 25  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน   
ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ  และให้น าผล 
การประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

 มาตรา 26  ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
ความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  การด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพ  ตลอดจน 
การศึกษาต่อ 
 ให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหา 
ในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว   
ชุมชนและสังคม 

 มาตรา 27  หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคล ตามมาตรา 
10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  ต้องมีลักษณะหลากหลาย  ทั้งนี้  ให้จัดตามความ 
เหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมตามวัยและตามศักยภาพ 
 สาระของหลักสูตร ทั้งท่ีเป็นวิชาการ และวิชาชีพ  ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล   
ทั้งด้านความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว  
ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ  วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า  วิจัย  เพื่อพัฒนา 
องค์ความรู้และพัฒนาสังคม 
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 มาตรา 28  ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ชุมชน  สถาบันสังคม  สถาบันศาสนา  องค์กรเอกชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรวิชาชีพ  และสถานประกอบการ  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  โดย
จัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  
ข่าวสาร  และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการ รวมทั้งหาวิะการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 

 มาตรา 29  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการส่งเสริม
ให้ผู้สอนสามารถท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 
 

หมวด 9 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
------------------------------ 

 มาตรา 63  รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่   สื่อตัวน า และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนที่จ าเป็นต่อการส่ง
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  วิทยุโทรคมนาคม  และการสื่อสารในรูปอ่ืน  เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับ
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
ตามความจ าเป็น 
 มาตรา 64  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียนต ารา  หนังสือ 
ทางว ิชาการ  สื ่อสิ ่งพ ิมพ ์อื ่น   ว ัสด ุอ ุปกรณ ์และเทคโนโลย ีเพื ่อการศ ึกษาอื ่น โดยเร ่งร ัดพ ัฒนา  
ขีดความสามารถในการผลิต  จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

 มาตรา 65  ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้ 
มีความรู้ ความสามารถ  และทักษะในการผลิต  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีคุณภาพ  และ 
ประสิทธิภาพ 
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 มาตรา 66  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ในโอกาสแรกท่ีท าได้  เพ่ือให้มีทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 มาตรา 67  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  เพ่ือให้เกิด 
การใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

 มาตรา 68  ให้มีการระดมทุน  เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจากเงินอุดหนุน
ของรัฐ  ค่าสัมปทาน  และผลก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและองค์กรประชาชน  รวมทั้งให้ 
มีการลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ือการพัฒนาคนและสังคม 
 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการผลิต  การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 69  รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผน  ส่งเสริม  และ
ประสานการวิจัย  การพัฒนาและการใช้  รวมทั้งการประเมินคุณภาพ  และประสิทธิภาพของการผลิตและ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



ตารางคะแนนการสัมมนาเสริมชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา 
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2561 

อาจารย์ผู้สอน.................................................................................   ศูนย์.................................................................................... 
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การสอน 

(10) 

จัดระบบทาง
การศึกษา 

(8) 

 
ออกแบบ 

(8) 

 
ศัพท์ 
(5) 

แนว
การศึกษา 

(5) 

สัมมนา 
(เข้าร่วม) 

 
รวม 
(50) (2) (2) 

            
            

            
            

            
            

            

            
            

            
            

            
            

            



 


