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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นักศึกษาควรศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชานี้ก่อน
ด าเนินกิจกรรมการศึกษา เพ่ือจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ  ได้แก่ โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา  
การเตรียมตัวของนักศึกษา การด าเนินการงานที่ก าหนดให้ท า การเสนอผลงาน การประเมินผลงาน 
การประเมินผลการศึกษา การสัมมนาเสริม ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ 
และประเด็นหัวข้อการท ารายงาน 
 ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินการศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุด
วิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู้  ได้พิจารณาก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา ดังนั้นจึง
ขอให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนเพื่อจะได้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ 
 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา วิทยาการจัดการเรียนรู้ 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  20507  วิทยาการการจัดการเรียนรู ้

Learning  Management  Science 
 
1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 
  จิตวิทยาการเรียนการสอน  ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ระบบการเรียน 
การสอน การเรียนแบบเรียนรวม และการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ  การเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธี
สอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัยผู้เรียน การออกแบบการ
เรียนรู้ และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคั  ทักษะที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การใช้ ผลิต พัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา การปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การน าผลการประเมินมาจัดจ าแนกระดับความรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน การแนะน า
ช่วยเหลือผู้เรียนและการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 
 1.2  วัตถุประสงค์ 
  1)  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี
การสอน ระบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ และการจัดการเรียนรู้เพ่ือสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
  2)  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธีสอน และ
เทคนิคการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  3)  เพื่อให้สามารถออกแบบการเรียนรู้และจัดท าแผนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคั  
  4)  เพื่อให้มีทักษะที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  5)  เพื่อให้สามารถผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม 
การเรียนรู้ได้เหมาะสมกับบทเรียน 
  6)  เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสามารถน าผลการประเมินไป
พัฒนาการเรียนการสอน 
  7)  เพื่อให้สามารถแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนและบริหารจัดการชั้นเรียน 
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 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
 
หน่วยที่ รายชื่อหน่วย เอกสารเพิ่มเติม 

1 ทฤษฎีการเรียนรู้กับการเรียนการสอน - 
2 ทฤษฎีการสอน - 
3 ระบบการเรียนการสอน - 
4 การออกแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคั  
เร่ืองที่ 4.3.6 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการ
สอนแบบมวลชน 

5 วิธีสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคั  เร่ืองที่ 5.2.7 วิธีสอนแบบร่วมมอื 
เร่ืองที่ 5.2.8 ศูนย์การเรียนรู้ 

6 การเขียนแผนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคั  

ตอนที่ 6.4 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

7 ทักษะการสอน เร่ืองที่ 7.3.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน 

8 การบริหารจัดการชั้นเรียน เร่ืองที่ 8.1.4 การจัดการเรียนร่วมและการเรียน
รวม 

9 การสอนเพื่อพัฒนามโนมติ เร่ืองที่ 9.2.6 การสอนเพื่อปรับเปลี่ยนมโนมตทิี่
คลาดเคลื่อน 

10 การสอนเพื่อพัฒนาการคิด - 
11 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ

ท างานของสมอง 
- 

12 การสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบตัิ เร่ืองที่ 12.2.4 การจัดกิจกรรมโดยใช้
สถานการณ์จ าลองเพื่อพัฒนาทกัษะปฏิบัติ 
เร่ืองที่ 12.2.5 การจัดกืจกรรมในสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ 

13 การสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม - 
14 การสอนแบบบูรณาการ - 
15 การจัดการเรียนรู้เพื่อสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
เร่ืองที่ 15.3.1 การคัดเลือกผู้เรียนกลุ่มพิเศษ 
(การคัดแยกผู้เรียนกลุ่มพิเศษ) 
เร่ืองที่ 15.3.6 การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ตอนที่ 15.4 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้
ของ 
ผู้เรียนกลุ่มพิเศษ 
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1.4  โครงสร้างเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาการ 

การจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  1  ทฤษฎีการเรียนรู้กับการเรียนการสอน 
หน่วยที่  2  ทฤษฎีการสอน 
หน่วยที่  3  ระบบการเรียนการสอน 
หน่วยที่  4  การออกแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคั  
หน่วยที่  5  วิธีสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคั  
หน่วยที่  6  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคั  
หน่วยที่  7  ทักษะการสอน 

หน่วยที่  8  การบริหารจัดการชั้นเรียน 

หน่วยที่  9  การสอนเพื่อพัฒนามโนมติ 
หน่วยที่ 10 การสอนเพ่ือพัฒนาการคิด 

หน่วยที่ 11 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง 

หน่วยที่ 12 การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติ 
หน่วยที่ 13 การสอนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

หน่วยที่ 14 การสอนแบบบูรณาการ 

หน่วยที่ 15 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน 
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2.  วิธีการศึกษาชุดวิชา 
 ในการศึกษาชุดวิชา  20507  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาจะต้องศึกษาจาก
สื่อการศึกษาต่างๆ  ดังนี้ 

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

นักศึกษาจะต้องพยายามท าความเข้าใจในประเด็นแต่ละประเด็นอย่างแจ่มชัดและปฏิบัติ
ตามวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 
 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
  ระบบการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้
มากที่สุดและมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดกว้างไกล ลุ่มลึก ตลอดจนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ  ด้วยตนเอง ดังนั้นการเรียนรู้ของนักศึกษาย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่  โดย
นักศึกษาจะต้องศึกษาหาความรู้และท าความเข้าใจเนื้อหาชุดวิชาจากสื่อต่างๆ  ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ เริ่มด้วยการก าหนดขั้นตอนการศึกษาและแบ่งเวลาที่จะใช้ใน
การศึกษาให้สอดคล้องกับเนื้อหาและระยะเวลาการศึกษาในภาคเรียน สิ่งส าคั คือนักศึกษาจะต้องมี
ระเบียบวินัยในตนเอง สามารถควบคุมบังคับตนเองให้ศึกษาและท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัดครบถ้วนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1.1  วางแผนการศึกษาชุดวิชา  20507  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ โดยมี
กิจกรรมที่ต้องวางแผนปฏิบัติ ได้แก่ 
   1)  ศึกษาประมวลสาระ ซีดี และแนวการศึกษาของชุดวิชา 20507 วิทยาการ
การจัดการเรียนรู้  จ านวน  12  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   2)  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนด ซึ่งมีท้ังกิจกรรมที่อยู่ในแนวการศึกษาและ
กิจกรรมในแผนกิจกรรม 
   3)  วางแผนเข้ารับการสัมมนาเสริมตามวัน เวลาที่ก าหนด 
   4)  ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารต่างๆ ที่มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความ
เคลื่อนไหวด้านการจัดการเรียนการสอน และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ เช่น เอกสาร ต ารา หนังสือ 
งานวิจัย เป็นต้น 
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2.1.2  จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน โดยส ารวจตนเองว่านักศึกษาจะสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองได้ดีที่สุดโดยวิธีใด ในสภาพการณ์ใด แล้วพยายามจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่จะ
ท าให้การศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาประสบความส าเร็จได้ 
 2.2  การด าเนินการศึกษา 
  เพ่ือให้การศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษา
ควรด าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี้ 
  1)  ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 
  2)  ศึกษาแผนการสอนทั้ง  15  หน่วย 
  3)  ศึกษารายละเอียดของแต่ละหน่วยการสอน โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
   ก.  ศึกษาแผนผังแนวคิดของหน่วยการสอน 
   ข.  อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยการสอน 
   ค.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
   ง.  ศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา 
   จ.  ท ากิจกรรมที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
   ช.  ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 
  4)  ท ากิจกรรมตามงานที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด (ตาม
รายละเอียดในส่วนที่  3)   
  5)  ปฏิบัติตามตารางการศึกษาที่ก าหนดให้ 
 
 



10 

ตารางการศึกษา 
ชุดวิชา  20507  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห ์ หน่วยการสอน การประเมิน 
1 ทฤษฎีการเรียนรู้กับการเรียนการสอน จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล

การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหนว่ย 
2 ทฤษฎีการสอน จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล

การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหนว่ย 
3 ระบบการเรียนการสอน จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล

การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหนว่ย 
4 การออกแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคั  จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล

การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหนว่ย 
5 วิธีสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคั  จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล

การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหนว่ย 
6 การเขียนแผนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเปน็

ส าคั  
จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหนว่ย 

7 ทักษะการสอน จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหนว่ย 

8 การบริหารจัดการชั้นเรียน จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏบิัติกิจกรรมในแต่ละหนว่ย 

9 การสอนเพื่อพัฒนามโนมติ จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหนว่ย 

10 การสอนเพื่อพัฒนาการคิด จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหนว่ย 

11 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของ
สมอง 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหนว่ย 

12 การสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบตัิ จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหนว่ย 

13 การสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหนว่ย 

14 การสอนแบบบูรณาการ จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหนว่ย 

15 การจัดการเรียนรู้เพื่อสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและผล
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหนว่ย 

ตารางนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะนกัศึกษาอาจปรับตารางได้ตามความเหมาะสมโดยยึดการ
สัมมนาเสริมเปน็หลัก 
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2.3  การสัมมนาเสริม 
  1) ในการศึกษาชุดวิชา 20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
การสัมมนาเสริม  2  ครั้ง  ครั้งละ  6  ชั่วโมง  ในสถานที่ซ่ึงมหาวิทยาลัยก าหนดและแจ้งให้นักศึกษา
ทราบ 
   ครั้งที่  1   หน่วยที่  1 – 7 
   ครั้งที่  2   หน่วยที่  8 – 15 
 

ตารางการสัมมนาเสริมชุดวิชา  20507  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 
ครั้งที ่ 09.00 - 12.00  น. 13.00 – 16.00  น. 

1 ปฐมนิเทศและสรุปสาระส าคั น าเสนอ
ประเด็นเพ่ืออภิปราย  หน่วยที่  1 – 7 

เสนอผลงานชิ้นที่  1  อภิปราย สรุปและ 
แนะน างานชิ้นที่  2  ที่ก าหนดให้ท า 

2 สรุปสาระส าคั และน าเสนอประเด็นเพ่ือ
อภิปรายหน่วยที่  8 -15 

เสนอผลงานชิ้นที่  2  และอภิปราย 

 
  2)  นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาเสริม  2  ครั้ง  ครั้งละ  1  วัน  ในสถานที่ซ่ึง
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3)  ในการสัมมนาเสริม นอกเหนือจากการศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษา
แล้วขอให้นักศึกษาอ่านเอกสารที่มีข้อมูลล่าสุด เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และรายงานต่างๆ  
เพ่ือใช้ในการอภิปรายในช่วงสัมมนาด้วย 
 2.4  การประเมินผลการศึกษา 
  การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา  20507  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ แบ่งการ
ประเมินเป็น  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่หนึ่ง  ประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษาร้อยละ  50  และ
ส่วนที่สองประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริม และงานที่ก าหนดให้ท าร้อยละ  50  โดยมี
รายละเอียดการประเมินดังนี้ 
  1)  ประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษา ร้อยละ  50  เป็นแบบทดสอบปรนัย
และอัตนัย 
  2)  ประเมินจากการร่วมสัมมนาและงานที่ก าหนดให้ท าร้อยละ  50  โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น  2  ส่วน คือ  (ก)  ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริมและร่วมอภิปราย  (ข)  ประเมิน
จากงานที่ก าหนดให้ท าโดยประเมินจากความถูกต้องของเนื้อหาสาระและวิธีการน าเสนอ 
หมายเหตุ  :  คะแนนที่เข้าร่วมสัมมนาและส่งชิ้นงานครั้งละ  25  คะแนน 
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3.  รายละเอียดของงานชุดวิชา  20507 
 งานที่ก าหนดให้ท า มี 2 ชิ้น 
 
 3.1  งานชิ้นที่ 1  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
  เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน แขนงวิชา
หลักสูตรและการสอน มีจ านวนมาก และมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา แต่งาน
ที่จะให้ปฏิบัติมีความส าคั ต่อวิชาชีพครู  ดังนั้นจึงก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติงานต่อไปนี้ 
โดยนักศึกษาสามารถเลือกปฏิบัติงานในข้อใดข้อหนึ่งได้ ดังนี้ 
  ก.  ส าหรับนักศึกษากลุ่มท่ีสอนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 
1- 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6) กลุ่มที่สอนระดับอาชีวศึกษา หรือในวิทยาลัยเทคนิค หรือกลุ่มที่
ท างานเก่ียวกับด้านการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ชุมชน หรือ การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษอ่ืนๆ 
   ให้นักศึกษาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน โดยใช้เนื้อหาของรายวิชาหนึ่ง
รายวิชาใดก็ได้ที่นักศึกษาสนใจ โดยก าหนดให้มีขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้สอนในเวลา 2 ชั่วโมงข้ึนไป 
ทั้งนี้ในรายงานให้ระบุประเด็นตามหัวข้อขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนดให้ดังนี้   
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ......................................................... รายวิชา ....................................... 
ชั้น ..........................................ภาคเรียนที่ ................................ ปีการศึกษา ........................ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ................................................................................................................ 
หน่วยย่อยที่ .......... เรื่อง .............................................................เวลา …………………..ชั่วโมง 
_____________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด หรือ ผลการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สาระส าคัญ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
     3.1 ด้านความรู้ 
     3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ 
     3.3  ด้านเจตคติ/คุณธรรม 
4. สาระการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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5. กระบวนการจัดการเรียนรู้  (ระบุวิธีสอน) 
5.1 ทดสอบก่อนเรียน 
5.2 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

          5.3 กิจกรรมขั้นปฏิบัติ  (ตามขั้นตอนของวิธีสอนที่ระบุ) 
5.4 กิจกรรมขั้นสรุป 
5.5 ทดสอบหลังเรียน 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. กระบวนการวัดและประเมินผล 

การประเมินการเรียนรู้ เครื่องมือประเมินวัด/เครื่องมือประเมิน 
7.1 การประเมินก่อนการเรียนรู้ 
…………………………………………………………… 
....................................................................... 

 
……………………………………………………………… 
....................................................................... 
 

7.2 การประเมินระหว่างการเรียนรู้ 
    1) …………………………………………………… 
    2) …………………………………………………… 
    3) …………………………………………………… 

 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………...... 
……………………………………………………………… 
 

7.3 การประเมินหลังเรียน 
.................................................................... 
.................................................................... 
 

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

 

 
ส าหรับนักศึกษาท่ีสอนในระดับปฐมวัยศึกษา ให้นักศึกษาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

1 แผน โดยใช้เนื้อหาของหน่วยการจัดประสบการณ์ที่นักศึกษาสนใจ โดยก าหนดให้มีขอบเขตของ
เนื้อหาที่ใช้สอน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ใน 1 วัน ทั้งนี้ในรายงานให้ระบุประเด็นตามหัวข้อของ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วย ระดับชั้น  
เวลา ชื่อหน่วย   

_______________________________________________________________________ 
จุดประสงค์  

(เป้าหมายพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดกับเด็กเม่ือท ากิจกรรมในบทเรียนแล้ว ควรอยู่บน
พ้ืนฐานของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน)  
  

สาระการเรียนรู้ 
 1.  สาระการเรียนรู้   
 (เป็นสาระที่ครูก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา)  
   
 2.  ประสบการณ์ส าคั    
 (เป็นประสบการณ์ส าคั ที่คาดว่าจะเกิดและถูกก าหนดไว้แล้วในหลักสูตรการศึกษา) 
   
วิธีด าเนินกิจกรรม   

(เขียนกิจกรรมโดยระบุการด าเนินกิจกรรมเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ  โดยค านึงถึงวัย 
พัฒนาการ ความสนใจของเด็ก  และจุดประสงค์ท่ีต้องการ)  
………………………………………………………………………………………………………………………. 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้  (ท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรม)  
   
   
การวัดและประเมินผล  (ระบุวิธีการประเมินและสิ่งที่ประเมิน) 
   
บันทึกหลังสอน  (บันทึกหลังจากสอนจริง) 
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3.2  งานชิ้นที่ 2  การรายงานผลการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
 ให้นักศึกษาน าแผนการจัดการเรียนรู้จากงานชิ้นที่ 1 ไปทดลองสอนกับผู้เรียนจ านวน 5 
คนข้ึนไป แล้วเขียนรายงาน และเตรียมน าเสนอตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1  
     เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ (แนบแผนการจัดการเรียนรู้จากงานชิ้นที่ 1) 
 
 ส่วนที่ 2 
     รายงานบรรยากาศขณะด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยเสนอภาพประกอบขณะ
ท าการสอนจ านวน 4-5ภาพ หรือน าเสนอโดยวีดิทัศน์ (วิดีโอ) ขณะท าการสอนประมาณ 2-4 นาที  
ทั้งนี้  ต้องมีภาพที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเป็นผู้สอนด้วยตนเอง 
 
 ส่วนที่ 3 
      รายงานความก้าวหน้าของผู้เรียนในด้านต่อไปนี้ (เลือกเฉพาะกลุ่ม ก หรือ ข) 
ส าหรับกลุ่ม ก. (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ส าหรับกลุ่ม ข. (ปฐมวัย) 
3.1  ความรู้ 
  
  
  

3.1  ด้านร่างกาย 
  
  
  

3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ 
  
  
  

3.2  ด้านอารมณ์จิตใจ 
  
  
  

3.3  ด้านเจตคติ/คุณธรรม 
  
  
  

3.3 ด้านสังคม 
  
  
  

 3.4 ด้านสติปั  า 
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   4.1  ระบุปั หาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
    1)  
    2)  

ฯลฯ 
 
   4.2  แนวทางการแก้ปั หา 
    1)  
    2)  

ฯลฯ 


