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ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2559 

ชุดวิชา 22755 โลกาภิวัตนศึกษา 

 

  15  มีนาคม  2561   วันเปดภาคการศึกษา               

                     วันท่ี  24 – 25  มีนาคม  2561            สัมมนาเสริมครั้งท่ี 1  

วันท่ี  19 – 20  พฤษภาคม  2561            สัมมนาเสริมครั้งท่ี 2 

  วันท่ี  20  กรกฎาคม  2561  วันสุดทายของการศึกษาประจําภาค 

  วันอาทิตยท่ี 29 กรกฎาคม 2561  วันสอบไลประจําภาคการศึกษา  

            (ภาคบาย เวลา 13.30 – 16.30 น.) ณ ศูนยบริการการศึกษาจังหวัด 

 

หมายเหตุ     วันเวลาในการสัมมนาเสริม/เขม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

  โทร.  0-2504-8505 
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คํานํา 

 

  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มุงใหนักศึกษาคนควาและสรางความรูดวย

ตนเอง และนักศึกษาตองเขาสัมมนาเสริมตามวัน เวลาท่ีกําหนด การเขาสัมมนาเสริมถือเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน 

  แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 22755 โลกาภิวัตนศึกษา เปนเอกสารท่ีกําหนดรายละเอียด

เก่ียวกับงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาทํา และการนําเสนองานในการสัมมนาเสริม ขอใหนักศึกษาศึกษาแผน

กิจกรรมการศึกษาอยางละเอียดและปฏิบัติงานท่ีกําหนดให 

 

 

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 

ชุดวิชา 22755 โลกาภิวัตนศึกษา  
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แผนกิจกรรมการศึกษา 

ชุดวิชา 22755 โลกาภวัิตนศึกษา 

Globalization Studies 
 

1. รายละเอียดชุดวิชา 

 1.1 วัตถุประสงค   

1)   เพ่ือใหสามารถวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของโลก ภูมิภาค ประเทศ และชุมชนในยุคโลกาภิวัตน 

2)  เพ่ือใหสามารถเสนอแนวทางการสรางสังคมคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน 

3)  เพ่ือใหสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาท มาตรฐาน และสมรรถนะของปจจัยท่ี 

     เก่ียวของกับการสรางสังคมคุณภาพ 

4)  เพ่ือใหสามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรูโลกาภิวัตนศึกษาในสังคมศึกษาไดอยางมี 

     ประสิทธิภาพ 

          

1.2 คําอธิบายชุดวิชา 

      แนวคิดเก่ียวกับโลกาภิวัตน กระบวนการโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของโลก ภูมิภาค 

ประเทศ และชุมชนในยุคโลกาภิวัฒน ผลกระทบตอพัฒนาการของมนุษยชาติและสิ่งแวดลอม แนวคิดและ

กระบวนการสรางสังคมคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน สมดุลและการผสมผสานท่ีสําคัญในยุคโลกาภิวัตน การพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง บทบาท มาตรฐาน และสมรรถนะของปจจัยสําคัญในการสรางสังคมคุณภาพ 

ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูโลกาภิวัตนศึกษาในสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนรูท่ี

สอดคลองกับผูเรียนและกระแสโลกาภิวัตน 

  

         1.3 รายช่ือหนวยการสอน 

หนวยท่ี 1   โลกาภิวัตน: โลกในศตวรรษท่ี 21 

หนวยท่ี  2  โลกาภิวัตนดานธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

หนวยท่ี 3   โลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจ 

หนวยท่ี  4  โลกาภิวัตนดานการเมืองการปกครอง 

หนวยท่ี  5  โลกาภิวัตนดานสงัคมและวัฒนธรรม 

หนวยท่ี  6  โลกาภิวัตน ดานคานิยม คุณธรรม จริยธรรมในสังคมโลก 

หนวยท่ี  7  โลกาภิวัตนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนวยท่ี  8  ไทยในประชาคมโลก  

หนวยท่ี  9  ไทยในประชาคมอาเซียน 

หนวยท่ี 10 สังคมไทย : ศักยภาพและสมรรถนะในการปรับตัว 
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หนวยท่ี 11 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูโลกศึกษาในสังคมศึกษา 

หนวยท่ี 12 การจัดการเรียนรูพหุวัฒนธรรมศึกษา 

หนวยท่ี 13 การจัดการเรียนรูสันติศึกษา 

หนวยท่ี 14 การจัดการเรียนรูอาเซียนศึกษา 

หนวยท่ี 15 การพัฒนาเยาวชนสูความเปนพลโลก 

 

1.4 โครงสรางเนื้อหาสาระชุดวิชา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมที่ 1 

โลกาภิวัตนในมิติตางๆ 

หนวยท่ี  1   โลกาภิวัตน: โลกในศตวรรษท่ี 21 

หนวยท่ี  2   โลกาภิวัตนดานธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

หนวยท่ี  3   โลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจ 

หนวยท่ี  4   โลกาภิวัตนดานการเมืองการปกครอง 

หนวยท่ี  5   โลกาภิวัตนดานสังคมและวัฒนธรรม 

หนวยท่ี  6   โลกาภิวัตน ดานคานิยม คุณธรรม จริยธรรม 

                ในสังคมโลก 

หนวยท่ี  7  โลกาภิวัตนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนวยท่ี  8  ไทยในประชาคมโลก  

หนวยท่ี  9  ไทยในประชาคมอาเซียน 

หนวยท่ี 10 สังคมไทย : ศักยภาพและสมรรถนะในการปรับตัว 

 

กลุมที่ 2 

โลกาภิวัตนกับ 

การเรียนการสอน 

หนวยท่ี  11  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูโลกศึกษา 

                ในสังคมศึกษา 

หนวยท่ี 12   การจัดการเรียนรูพหุวัฒนธรรมศึกษา 

หนวยท่ี  13  การจัดการเรียนรูสันติศึกษา 

หนวยท่ี 14   การจัดการเรียนรูอาเซียนศึกษา 

หนวยท่ี 15  การพัฒนาเยาวชนสูความเปนพลโลก 

 



7 
 

2. วิธีการศึกษา 

 การศึกษาชุดวิชา 22755 โลกาภิวัตนศึกษา นักศึกษาตองศึกษาจากสื่อการศึกษาตางๆ ดังนี้ 

ก. แผนกิจกรรมการศึกษา 

ข. แนวการศึกษา 

ค. ประมวลสาระชุดวิชาท่ีเปนเนื้อหา 

ง. ประมวลสาระชุดวิชาท่ีเปนประเด็นสัมมนา 

จ. เขารับการสัมมนาเสริม 

ฉ. เขารับการสัมมนาเขม 

สําหรับวิธีการศึกษานั้น นักศึกษาจะตองทําความเขาใจในประเด็นแตละประเด็นอยางแจมชัด และปฏิบัติ

ตามวิธีการศึกษา ดังตอไปนี้ 

2.1 การเตรียมตัว 

 2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชาโลกาภิวัตนศึกษา 

  1) นักศึกษามีเวลาในการศึกษาชุดวิชาโลกาภิวัตนศึกษาเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา 

  2) นักศึกษาควรวางแผนในการประกอบกิจกรรมใหครอบคลุมการวางแผนดานเวลา 

การศึกษาแนวทางการศึกษา ประมวลสาระชุดวิชา ประเด็นการสมัมนา และการศึกษาคนควา จากศูนยวิทยบริการ

และแหลงคนควาอ่ืนๆ 

 2.1.2 วางแผนดานเวลาสําหรับการศึกษาจากสื่อหลักคือ ประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษา 

 2.1.3 วางแผนศึกษาคนควาเก่ียวกับโลกาภิวัตนศึกษาจากศูนยวิทยบริการ หรือ แหลงคนควา 

อ่ืนๆ  

 2.1.4 เขารับการสัมมนาเสริมตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

 2.2 วิธีเรียน 

  เพ่ือใหการเรียนมีประสิทธิภาพ นักศึกษาควรดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

1) ศึกษาและดําเนินการตามแผนกิจกรรมการศึกษา 

2) ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 

3) ศึกษาแผนการสอนท้ัง 15 หนวย  

4) ศึกษารายละเอียดของแตละหนวยการสอน โดยมีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

ก. ศึกษาแผนผังแนวคิดของหนวยการสอน 

ข. อานแผนการสอนประจําหนวยการสอน 

ค. ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียน 

ง. ศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา 

จ. ปฏิบัติกิจกรรมในแตละเรื่องในแนวการศึกษา 

ฉ. ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 

ช. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
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5) ทํากิจกรรมในแผนกิจกรรมตามท่ีคณะกรรมการกลุมผลิตและบริหารชุดวิชากําหนด 

6) เขารวมสัมมนาเสริม ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7) เขาสอบไล ณ สนามสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

ตารางเรียนภาคการศึกษาท่ี 2/2560 

ชุดวิชา 22755 โลกาภิวัตนศึกษา 

สัปดาห หนวยการสอน การประเมิน 

1 หนวยท่ี 1   โลกาภิวัตน: โลกในศตวรรษท่ี 21   

2 หนวยท่ี  2  โลกาภิวัตนดานธรรมชาติสิ่งแวดลอม  

3 หนวยท่ี 3   โลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจ  

4 หนวยท่ี  4  โลกาภิวัตนดานการเมืองการปกครอง  

5 หนวยท่ี  5  โลกาภิวัตนดานสงัคมและวัฒนธรรม  

6 หนวยท่ี  6  โลกาภิวัตน ดานคานิยม คุณธรรม จริยธรรมในสังคมโลก  

7 หนวยท่ี  7  โลกาภิวัตนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สัมมนาเสริมครั้งท่ี 1  

 24 – 25 มีค. 61 

8 หนวยท่ี  8  ไทยในประชาคมโลก   

9 หนวยท่ี  9  ไทยในประชาคมอาเซียน    

10 หนวยท่ี 10 สังคมไทย : ศักยภาพและสมรรถนะในการปรับตัว  

11 หนวยท่ี 11 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูโลกศึกษา 

               ในสังคมศึกษา 

 

12 หนวยท่ี 12  การจัดการเรียนรูพหุวัฒนธรรมศึกษา  

13 หนวยท่ี  13 การจัดการเรียนรูสันติศึกษา  

14 หนวยท่ี 14  การจัดการเรียนรูอาเซียนศึกษา  

15 หนวยท่ี 15  การพัฒนาเยาวชนสูความเปนพลโลก สัมมนาเสริมครั้งท่ี 2 

19 – 20  พ.ค. 61 

วันอาทิตยท่ี 

29 กค. 61 

13.30–

16.30 น. 

สอบปลายภาค ขอสอบอัตนัย 
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 2.3 การสัมมนาเสริม 

          การศึกษาชุดวิชา 22755 โลกาภิวัตนศึกษา นักศึกษาตองเขารวมการสัมมนาเสริม 2 ครั้งๆ ละ 

12 ชั่วโมง ณ สถานท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนด และไดแจงใหนักศึกษาทราบ  

1) การสัมมนาเสริม ครั้งท่ี 1  หนวยท่ี 1 – 7   

วันท่ี  24– 25 มีนาคม 2561 

2) การสัมมนาเสริม ครั้งท่ี 2   หนวยท่ี 8 – 15  

วันท่ี  19– 20 พฤษภาคม  2561 

       2.4 การประเมินการศึกษา 

                การประเมินการศึกษา ชุดวิชา ชุดวิชา 22755 โลกาภิวัตนศึกษา จะประเมินใน 2 สวน ดวยกัน 

ดังนี้ 

1) การเขารวมสัมมนาเสริม 2 ครั้ง และงานท่ีกําหนดงานใหทํารอยละ 40 

2) การประเมินจากการสอบปลายภาค ของปการศึกษา 2560 รอยละ 60 โดยเปนการสอบ

แบบอัตนัย 

3. รายละเอียดของงาน 

               งานท่ีนักศึกษาตองทําในการศึกษา ชุดวิชา ชุดวิชา 22755 โลกาภิวัตนศึกษา มีดังนี้ 

 3.1 ช้ินงาน 

  3.1.1 การสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1 ทํางานชิ้นท่ี 1 “การจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา

โลกศึกษา” โดยนักศึกษาใชความรูจากประมวลสาระ หนวยท่ี 1 – 10  โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) ศึกษารายละเอียดของรายวิชาโลกศึกษา แลวจัดทําโครงสรางรายวิชา ตามรายละเอียดท่ี

ระบุไวในใบงานท่ี 1/1 

คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  โลกศึกษา (Global Education) 

                                                  จํานวน  1  หนวยกิต 

____________________________________ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาธรรมชาติ พัฒนาการของสังคมโลก  ระบบระดับโลก ไดแก ระบบเศรษฐกิจโลก ระบบ

การเมืองการปกครองโลก ระบบนิเวศโลก ระบบเทคโนโลยีโลก  ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

ของมนุษยชาติ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาท่ีสําคัญของโลก ภูมิภาค ประเทศ และชุมชนในยุคโลกาภิวัฒน 

ท่ีมีผลกระทบตอพัฒนาการของมนุษยชาติและสิ่งแวดลอม  ความขัดแยงในสังคม การสรางความเขาใจอันดีใน

สังคม การสรางสันติภาพ โดยการประนี ประนอม การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันระหวางมนุษยชาติ  การ

พัฒนาท่ียั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใชกระบวนการสรางความรู  กระบวนการคิดอยางเปนระบบ กระบวนการแกปญหา

กระบวนการตัดสินใจ  ความสามารถในการวินิจฉัย  กระบวนการแสวงหาและการใชแหลงความรู การจัดการ
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เก่ียวกับขอมูล  กระบวนการทํางานกลุม เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เห็น

คุณคาในศักยภาพแหงตนและผูอ่ืน มีขันติธรรม ยอมรับในความหลากหลาย  ชื่นชม เห็นคุณคาในความ

แตกตาง มีทรรศนะกวางในการมองโลก เห็นแกประโยชนสวนรวม ยอมรับในการปฏิบัติตามกติกาและ

กฎเกณฑของสังคม และมีจิตสํานึกในความเปนพลโลก 
 

ผลการเรียนรู 

 1.  อธิบายธรรมชาติ  พัฒนาการของสังคมโลก และระบบระดับโลก 

 2.  วิเคราะหความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 

 3.  อภิปรายการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของมนุษยชาติในยุคโลกาภิวัตน 

 4.  วิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาของโลก และเสนอแนะแนวทางการแกปญหาของโลก โดยใชวิธี

สันติและการประนีประนอม  

 5. มีความภาคภูมิใจในศักยภาพแหงตน เห็นคุณคาและยอมรับความแตกตางของผูอ่ืน  

 6. แสดงทัศนะท่ีกวางไกล มีจิตสํานึกความเปนพลโลก และมุงพัฒนาโลกใหมีความยั่งยืน โดยใชแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

 2)  จากโครงสรางรายวิชาท่ีทําในใบงาน 1/1 เลือกมา 1 หนวย แลวออกแบบหนวยการเรียนรู  และ

จัดทําเอกสารประกอบการสอนในหนวยท่ีนักศึกษาเลือกใหนาสนใจ และเหมาะสมกับผูเรียน โดยจัดทํา

รายละเอียดตามใบงานท่ี 1/2  (ในแตละหนวยการสอนใชเวลาเรียนประมาณ 3 – 4  ชัว่โมง  ดังนั้น เอกสาร

ประกอบการสอน อาจมีเนื้อหาหลายประเด็นท่ีตองครอบคลุมเนื้อหาของหนวย โดยเอกสารประกอบการสอน

ตองมีความยาวหนวยละประมาณ 3 – 5 หนา)  
   

    3.1.2 การสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2  ทํางานชิ้นท่ี 2  ใหนักศึกษาดําเนินการดังนี้ 

  1)  ศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน หรือคลิปการสอนในตางประเทศเก่ียวกับ

สาระรวมสมัยตอไปนี้  มา 1 สาระ 

   1) สันติศึกษา 

   2) พหุวัฒนธรรมศึกษา 

   3) อาเซียนศึกษา 

   4) สิ่งแวดลอมศึกษา 

โดยใหระบุขอสังเกตท่ีสําคัญ เชน จุดเดนของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน บทบาทของครู บทบาทของ

นักเรียน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการจัดการชั้นเรียน  เปนตน 

   2) นําความรูจากขอ 1 มาประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูของตนเองตามตัวชี้วัดของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  จํานวน 2 ชั่วโมงตามใบงาน 2/1 

   3) นํากิจกรรมการเรียนรูจากขอ 2 ไปทดลองใชกับนักเรียนตั้งแต 10 คนข้ึนไป  โดยนักศึกษาเปน

ผูดําเนินการสอนดวยตนเอง ระหวางดําเนินการสอนใหสังเกตเพ่ือรายงานผลตามใบงาน 2/2  

  4) ใหนักศึกษารายงานผลการทดลองใช ในประเด็นตอไปนี้ (ความยาวไมเกิน 1 หนา)  
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 -  ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู  

 -  ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชในแตละกิจกรรม 

 -  ความเหมาะสมของสื่อและแหลงเรียนรู 

 -  ความเหมาะสมของการประเมินผล 
     

 3.2 การสงงาน 

       งานท่ีกําหนดใหทําท้ัง 2 ชิ้นใหสง ดังนี้ 

  1) งานชิ้นท่ี 1 ใหสงดวยตนเองในวันเขารับการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1 

  2) งานชิ้นท่ี 2 ใหสงดวยตนเองในวันเขารับการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2 

       ใหทําสําเนา แจกเพ่ือนนักศึกษาในกลุมสัมมนา และสงอาจารยสัมมนา 1 ชุด 
  

 3.3 การเตรียมตัวเสนอผลงาน 

-  การสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1 นําเสนองานชิ้นท่ี 1 เปนรายบุคคล โดยนักศึกษาเตรียม 

Powerpoint ประมาณ 10 – 15 สไลด เพ่ือนําเสนอ 

  -  การสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2 นําเสนองานชิ้นท่ี 2 เปนรายบุคคล โดยนักศึกษาเตรียม  

 Powerpoint ประมาณ 10 – 15 สไลด เพ่ือนําเสนอ 

  มหาวิทยาลัยถือวาการเขารับสัมมนาเสริมเปนกิจกรรมบังคับในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 3.4 ตารางสัมมนาเสริม 

           นักศึกษาตองเขารวมสัมมนาเสริม 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน ในวันเสารและอาทิตย ณ สถานท่ีซ่ึง

มหาวิทยาลัยกําหนดใหและไดแจงใหนักศึกษาทราบตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให 
       

ตารางสัมมนาเสริม   

ชุดวิชา 22755 โลกาภิวัตนศึกษา 
 

ครั้งท่ี/วัน 9.00-12.00 13.00-16.00 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี  

24  มี.ค. 61 

รวมสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับเนื้อหา

ในหนวยท่ี 1 – 7 เพ่ืออภิปราย 

รวมสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับเนื้อหาใน 

หนวยท่ี 1 – 7 เพ่ืออภิปราย (ตอ) 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี  

25  มี.ค. 61 

นักศึกษานําเสนองานชิ้นท่ี 1 เปน

รายบุคคล พรอมรวมกันอภิปราย 

นักศึกษานําเสนองานชิ้นท่ี 1 เปน 

รายบุคคล พรอมรวมกันอภิปราย (ตอ) 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี  

19 พ.ค. 61 

รวมสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับเนื้อหา

ในหนวยท่ี 8 – 15 เพ่ืออภิปราย 

รวมสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับเนื้อหาใน 

หนวยท่ี 8 – 15 เพ่ืออภิปราย (ตอ) 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี  

20 พ.ค. 61 

นักศึกษานําเสนองานชิ้นท่ี 2เปน

รายบุคคล พรอมรวมอภิปราย 

นักศึกษานําเสนองานชิ้นท่ี 2 เปน 

รายบุคคล พรอมรวมอภิปราย (ตอ) 
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ภาคผนวก 

 

แบบฟอรมใบปะหนาชิ้นงาน 
 

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร 

 

แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน 

 

ชุดวิชา  22755 โลกาภิวัตนศึกษา 

 

งานชิ้นท่ี        

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี ภาคปลาย ปการศึกษา 2560 

 

ชื่อนักศึกษา        

รหัสนักศึกษา        

วิชาเอก             

ท่ีอยู            

     

สถานท่ีเขารับการสัมมนาเสริม           
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ใบงานที่ 1/1 

โครงสรางรายวิชา โลกศึกษา    รหัสวิชา             

                  ช้ัน    เวลา     ช่ัวโมง  คะแนน 100 คะแนน 

กลุมสาระการเรียนรู         

 

หนวยท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ําหนัก 

คะแนน  

 

 

 1. 

2. 

.. 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

รวม …………. 100 
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ใบงานที่ 1/2 

 

หนวยการเรียนรู และเอกสารประกอบการสอน 

 

กลุมสาระการเรียนรู ......................................................... รายวิชา ....................................... 

ช้ัน ..........................................ภาคเรียนท่ี ................................ ปการศึกษา ........................ 

ช่ือหนวยการเรียนรู .........................................................................เวลา......................ช่ัวโมง 

__________________________________________________________________ 

1. ผลการเรียนรู  

            

           

2. สาระสําคัญ 

            

           

3. สาระการเรียนรู 

            

           

1. จุดประสงคการเรียนรู  

  3.1 ดานความรู 

            

3.2 ดานสมรรถนะ/ทักษะกระบวนการ 

            

  3.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

            

4. หลักฐานการเรียนรู 

      4.1 ช้ินงาน 

            

4.2 ภาระงาน 

                   

     4.3 กิจกรรมรวบยอด 
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5. กิจกรรมการเรียนรู  (ระบุวิธีสอนและเขียนแยกเปนรายช่ัวโมง) 

    5.1 กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 

            

           

            

5.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 

            

           

            

            

 5.3 กิจกรรมสรุปบทเรียน   

            

           

   

6. การวัดและการประเมินผล 

 

เปาหมาย หลักฐาน วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 

เกณฑการวัดและ

ประเมินผล 

ดานความรู     

ดานทักษะ/กระบวนการ     

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค     

 

7. ส่ือ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู 
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เอกสารประกอบการสอน 

 

เนื้อหา    

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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งานช้ินที่ 2 

ใบงานที่ 2/1 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

 

สาระรวมสมัย   ..................................................................................................................... 

ช้ัน ..........................................ภาคเรียนท่ี ................................ ปการศึกษา ........................ 

_________________________________________________________________________ 

 

ตัวช้ีวัดของหลักสูตร  

....................................................................................................................................... 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรม (ระบุวิธีสอนและเขียนแยกเปนรายช่ัวโมง) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ส่ือและแหลงเรียนรู 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

กระบวนการวัดและประเมินผล 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ใบงานที่ 2/2 

รายงานผลการทดลองใชกิจกรรมการจัดการเรียนรู 

 

1. ความเหมาะสมกิจกรรมการเรียนรู _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชในแตละกิจกรรม _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. ความเหมาะสมของสื่อและแหลงเรียนรู  _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. ความเหมาะสมของการประเมินผล  ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 


	แผนกิจกรรมการศึกษา

