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ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ชุดวิชา 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน 

 
  15  กันยายน  2560   วันเปิดภาคการศึกษา 
 
  14 –15  ตุลาคม 2560              สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
       ณ มสธ/ ศูนย์วิทยพัฒนา /  
       ศูนย์บริการการศึกษา 
 
  25 – 26  พฤศจิกายน 2560  สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 
       ณ มสธ/ ศูนย์วิทยพัฒนา /  
       ศูนย์บริการการศึกษา 
 
  22 – 24  ธันวาคม 2560   สัมมนาเข้ม ณ มหาวิทยาลัย 
 
 
 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561   วันสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา ณ 
 ภาคเช้า  เวลา 09.00 – 12.00 น.              ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด 
 
หมายเหตุ     วันเวลาในการสัมมนาเสริม/เข้ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  โทร.  0-2504-8505   
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ค าน า 
 
  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มุ่งให้นักศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และนักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเสริมตามวัน เวลาที่ก าหนด การเข้าสัมมนาเสริมถือเป็นการประเมินผล
ระหว่างเรียน 
  แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 22745 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นเอกสารที่
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า และการน าเสนองานในการสัมมนาเสริม ขอให้
นักศึกษาศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างละเอียดและปฏิบัติงานที่ก าหนดให้ 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 
ชุดวิชา 22745 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 22745 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
SEMINAR CURRICULUM DEVELOPMENT AND 

INSTRUCTION METHODOLOGY 
 
1. รายละเอียดชุดวิชา 
 1.1 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการสอน และปัจจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนาหลักสูตร และสามารถออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้ที่เป็นสากลเข้ากับนวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตร การน าไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร 
  3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน 
  4. เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  5. เพ่ือให้สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่น าไปสู่คุณภาพการศึกษา 
 1.2 ค าอธิบายชุดวิชา 
  ทฤษฎีหลักสูตรและทฤษฎีการสอน พ้ืนฐานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การออกแบบหลักสูตร กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การท าหลักสูตร
สถานศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร การบูรณาการความรู้ที่เป็นสากลกับ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กระบวนการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาภาวะผู้น า และเครือข่ายการเรียนรู้ที่น าไปสู่คุณภาพการศึกษา 
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1.3 รายช่ือหน่วยการสอน 
 1) หน่วยที่เป็นประมวลสาระ มีเนื้อหา 10  หน่วย ดังต่อไปนี้ 
  หน่วยที่ 1 ทฤษฎีหลักสูตร หลักการ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
  หน่วยที่ 2 การเรียนรู้กับการเรียนการสอน 
  หน่วยที่ 3 ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร 
  หน่วยที่ 4 ธรรมชาติของผู้เรียนและธรรมชาติของผู้สอน 
  หน่วยที่ 5 การออกแบบหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  หน่วยที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 
  หน่วยที่ 7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
    และการเรียนการสอน 
  หน่วยที่ 8 การน าหลักสูตรไปใช้ 
  หน่วยที่ 9 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  หน่วยที่ 10 การบูรณาการความรู้ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 2) หน่วยที่เป็นประเด็นการสัมมนา มี 5 หน่วย ดังต่อไปนี้ 
  หน่วยที่ 11 สัมมนาประเด็นการบริหารจัดการในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  หน่วยที่ 12 สัมมนาประเด็นการน าหลักสูตรไปใช้ 
  หน่วยที่ 13 สัมมนาประเด็นการจัดการเรียนการสอน 
  หน่วยที่ 14 สัมมนาประเด็นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา 
    หลักสูตรและการเรียนการสอน 
  หน่วยที่ 15 สัมมนาประเด็นการประเมินหลักสูตร 
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1.4 โครงสร้างเนื้อหาสาระชุดวิชา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 1 
การพัฒนาหลักสูตรและ 

การเรียนการสอน 

หน่วยที่ 1  ทฤษฎีหลักสูตร หลักการ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
หน่วยที่ 2  การเรียนรู้กับการเรียนการสอน 
หน่วยที่ 3  ปัจจัยพืน้ฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร 
หน่วยที่ 4  ธรรมชาติของผู้เรียนและธรรมชาติของผู้สอน 
หน่วยที่ 5  การออกแบบหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
หน่วยที่ 6  การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 7  นวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่น ามาใช้ในการพัฒนาหลกัสูตร 
              และการเรียนการสอน 
หน่วยที่ 8  การน าหลักสตูรไปใช้ 
หน่วยที่ 9  การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 
หน่วยที่ 10 การบูรณาการความรู้ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลุ่มที่ 2 
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน 

หน่วยที่ 11  สัมมนาประเด็นการบริหารจัดการในด้านหลักสูตรและ 
                การเรียนการสอน 

หน่วยที่ 12  สัมมนาประเด็นการน าหลักสูตรไปใช้ 
หน่วยที่ 13  สัมมนาประเด็นการจัดการเรียนการสอน 

หน่วยที่ 14  สัมมนาประเด็นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน 
               การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

หน่วยที่ 15  สัมมนาประเด็นการประเมินหลักสูตร 
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2. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาชุดวิชา 22745 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน นักศึกษาต้องศึกษาจากสื่อการศึกษา 
ต่าง ๆ ดังนี้ 

ก. แผนกิจกรรมการศึกษา 
ข. แนวการศึกษา 
ค. ประมวลสาระชุดวิชาที่เป็นเนื้อหา 
ง. ประมวลสาระชุดวิชาที่เป็นประเด็นสัมมนา 
จ. เข้ารับการสัมมนาเสริม 
ฉ. เข้ารับการสัมมนาเข้ม 

ส าหรับวิธีการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องท าความเข้าใจในประเด็นแต่ละประเด็นอย่างแจ่มชัด และปฏิบัติ
ตามวิธีการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

2.1 การเตรียมตัว 
 2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชาสัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  1) นักศึกษามีเวลาในการศึกษาชุดวิชาสัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นเวลา 

1 ภาคการศึกษา 
  2) นักศึกษาควรวางแผนในการประกอบกิจกรรมให้ครอบคลุมการวางแผนด้านเวลา 

การศึกษาแนวทางการศึกษา ประมวลสาระชุดวิชา ประเด็นการสัมมนา และการศึกษาค้นคว้า จากศูนย์วิทยบริการ
และแหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ 

 2.1.2 วางแผนด้านเวลาส าหรับการศึกษาจากสื่อหลักคือ ประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษา 
 2.1.3 วางแผนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนจากศูนย์วิทย

บริการ หรือ แหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ  
 2.1.4 เข้ารับการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

 2.2 วิธีเรียน 
  เพ่ือให้การเรียนมีประสิทธิภาพ นักศึกษาควรด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1) ศึกษาและด าเนินการตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
2) ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 
3) ศึกษาแผนการสอนทั้ง 10 หน่วย และประเด็นการสัมมนา 5 หน่วย 
4) ศึกษารายละเอียดของแต่ละหน่วยการสอน โดยมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

ก. ศึกษาแผนผังแนวคิดของหน่วยการสอน 
ข. อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยการสอน 
ค. ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
ง. ศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา 
จ. ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่องในแนวการศึกษา 
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ฉ. ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 
ช. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

5) ท ากิจกรรมในแผนกิจกรรมตามที่คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด 
6) เข้าร่วมสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
7) เข้าสอบไล่ ณ สนามสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 
ชุดวิชา 22745 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

สัปดาห ์ หน่วยการสอน การประเมิน 
1 ทฤษฎีหลักสตูร หลักการ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
2 การเรยีนรู้กับการเรยีนการสอน  
3 ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสตูร  
4 ธรรมชาติของผูเ้รียนและธรรมชาติของผู้สอน  
5 การออกแบบหลักสูตรและการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา สัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1  

14 – 15 ต.ค. 60 
6 การออกแบบการเรียนรู้และการจดัการเรียนรู้  
7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

และการเรียนการสอน 
 

8 การน าหลักสูตรไปใช้  
9 การประเมินหลักสตูรและการเรยีนการสอน  
10 การบูรณาการความรู้ที่เป็นสากลกบัภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2 

25 – 26 พ.ย. 60 
11 สัมมนาประเด็นการบริหารจัดการในด้านหลักสูตรและการเรียนการ

สอน 
 

12 สัมมนาประเด็นการน าหลักสูตรไปใช้  
13 สัมมนาประเด็นการจัดการเรียนการสอน  
14 สัมมนาประเด็นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา

หลักสตูรและการเรียนการสอน 
 

15 สัมมนาประเด็นการประเมินหลักสตูร สัมมนาเข้ม  
22 - 24 ธ.ค. 60 

29 ม.ค. 60 
09.00 – 12.00 น. 

สอบปลายภาค ข้อสอบอัตนัย 
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 2.3 การสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม 
  การศึกษาชุดวิชา 22745 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน นักศึกษาต้องเข้าร่วมการ
สัมมนาเสริม 2 ครั้ง ๆ ละ 12 ชั่วโมง ณ สถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนด และได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ ทั้งเข้า
ร่วมการสัมมนาเข้ม 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1) การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 วันที่  14 – 15  ตุลาคม 2560 หน่วยที่ 1 – 5 
2) การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 วันที่  25 – 26  พฤศจิกายน  2560 หน่วยที่ 6 – 10  
3) การสัมมนาเข้ม 1 ครั้ง วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2560 ประเด็นการสัมมนา 

หน่วยที่ 11 – 15  
 2.4 การประเมินการศึกษา 
  การประเมินการศึกษา ชุดวิชา 22745 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จะประเมินใน 
3 ส่วน ด้วยกัน ดังนี้ 

1) การเข้าร่วมสัมมนาเสริม 2 ครั้ง และงานที่ก าหนดงานให้ท าร้อยละ 40 
2) การเข้าร่วมสัมมนาเข้ม ร้อยละ 20 
3) การประเมินจากการสอบปลายภาค ของปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 40 โดยเป็นการสอบ

แบบอัตนัย 
 
3. รายละเอียดของงาน 
 งานที่นักศึกษาต้องท าในการศึกษา ชุดวิชา 22745 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มีดังนี้ 
 3.1 ชิ้นงาน 
  3.1.1 การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ท างานชิ้นที่ 1 “การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา” โดย
นักศึกษาใช้ความรู้จากประมวลสาระ หน่วยที่ 1 – 5  มาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 1 รายวิชา (หลักสูตร
รายวิชาเพ่ิมเติม) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ศึกษาข้อมูลท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่  ในด้านต่อไปนี้ 
   -  ด้านสังคมและวัฒนวัฒนธรรม 
   -  ด้านเศรษฐกิจ 
   -  ด้านการเมืองการปกครอง 
   -  ด้านวิทยาการและเทคโนโลยี 
   -  ข้อมูลของสถานศึกษาที่เก่ียวข้องกับการออกแบบหลักสูตร 

พร้อมทั้งวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลแต่ละประเด็นข้างต้นและแสดงเหตุผลเพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายวิชา

เพ่ิมเติม  
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  น าเสนอในใบงานที่ 1/1 
  2) น าข้อมูลดังกล่าว มาด าเนินการเพ่ือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดท ารายวิชา
เพิ่มเติม 1 รายวิชา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รายวิชาดังกล่าวมีจ านวนหน่วยกิต 0.5 ซึ่งเป็น
รายวิชาที่ต้องใช้เวลาเรียนประมาณ 15 – 20 ชั่วโมง แล้วก าหนดรายละเอียดของรายวิชาเพ่ิมเติมที่จัดท าขึ้น 
มีองค์ประกอบดังนี้ 
   -  ชื่อรายวิชาเพ่ิมเติม 
   -  รหัสรายวชิา 
   -  จ านวนหน่วยกิต เวลาที่ใชส้อน 
   -  ระดับชั้น 
   -  ค าอธิบายรายวิชา 
   -  ผลการเรียนรู ้
  น าเสนอใบงานที่ 1/2  
  3) จัดท าโครงสร้างรายวิชา ตามรายละเอียดที่ระบุ 
  น าเสนอใบงานที่ 1/3 
  4) น าทุกหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างรายวิชาในใบงานที่ 1/3 มาเพ่ิมเติมรายละเอียดที่
เชื่อมโยงกับ ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
  น าเสนอในใบงานที่ 1/4 
    3.1.2 การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 ท างานชิ้นที่ 2 “ออกแบบการจัดการเรียนรู้” โดยออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ “แบบย้อนกลับ” (Backward design) โดยนักศึกษาใช้ความรู้จากประมวลสาระ หน่วย 6 – 10 
มาออกแบบหน่วยการเรียนรู้   ทั้งนี้ให้จัดท าทุกหน่วยตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างรายวิชา  (จากใบงานที่ 1/4)  
มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
  1) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกหน่วย ที่ใช้เวลาเรียน
ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้างรายวิชา  ทั้งนี้ให้ใช้แบบฟอร์มที่ก าหนดให้   
                     น าเสนอใบงานที่ 2/1  
  2) เลือกแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าในข้อ 1) มา 1 หน่วย ไปทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่ม
ตัวอย่างตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป  โดยนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง ระหว่างด าเนินการสอนให้สังเกต 
เพ่ือรายงานผล 
  3) รายงานผลการทดลองใช้ ในประเด็นต่อไปนี้ 
   -  ความเหมาะสมของเนื้อหา 
   -  ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   -  ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 
   -  ความเหมาะสมของสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
   -  ความเหมาะสมของการประเมินผล 
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   -  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  น าเสนอใบงานที่ 2/2 
  3.1.3 การสัมมนาเข้ม สัมมนาในประเด็นที่สอดคล้องกับหน่วยที่ 11 – 15 โดยนักศึกษา
จะต้องจัดท ารายงาน 1 ชิ้น ประกอบการสัมมนาเข้ม ซึ่งจะแจ้งภายหลัง 
 3.2 การส่งงาน 
 งานที่ก าหนดให้ท าทั้ง 3 ชิ้นให้ส่ง ดังนี้ 
  1) งานชิ้นที่ 1 ให้ส่งด้วยตนเองในวันเข้ารับการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
  2) งานชิ้นที่ 2 ให้ส่งด้วยตนเองในวันเข้ารับการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 
  3) งานชิ้นที่ 3 ให้ส่งด้วยตนเองในวันเข้ารับการสัมมนาเข้ม 
 ให้ท าส าเนา แจกเพ่ือนนักศึกษาในกลุ่มสัมมนา และส่งอาจารย์สัมมนา 1 ชุด 
 3.3 การเตรียมตัวเสนอผลงาน 

-  การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 น าเสนองานชิ้นที่ 1 เป็นรายบุคคล โดยนักศึกษาเตรียม 
Powerpoint ประมาณ 10 – 15 สไลด์ เพ่ือน าเสนอ 

  -  การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 น าเสนองานชิ้นที่ 2 เป็นรายบุคคล โดยนักศึกษาเตรียม  
 Powerpoint ประมาณ 10 – 15 สไลด์ เพ่ือน าเสนอ 
  -  การสัมมนาเข้ม น าเสนองานชิ้นที่ 3 โดยใช้ Powerpoint น าเสนอ 
 มหาวิทยาลัยถือว่าการเข้ารับสัมมนาเสริมและการสัมมนาเข้มเป็นกิจกรรมบังคับในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 3.4 ตารางสัมมนา 
  3.4.1 การสัมมนาเสริม 
  นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ในวันเสาร์และอาทิตย์ ณ สถานที่ซึ่ง
มหาวิทยาลัยก าหนดให้และได้แจ้งให้นักศึกษาทราบตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้ 
  3.4.2 การสัมมนาเข้ม 
  นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเข้ม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามวัน เวลา ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดห็ 3 วัน ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ 
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ตารางสัมมนาเสริม 

ชุดวิชา 22745 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
 

ครั้งที่/วัน 9.00-12.00 13.00-15.00 
1 

14 ต.ค. 60 
ร่วมสรุปสาระส าคัญเก่ียวกับเนื้อหาใน 
หน่วยที่ 1 – 5 เพื่ออภิปราย 

ร่วมสรุปสาระส าคัญเก่ียวกับเนื้อหาใน 
หน่วยที่ 1 – 5 เพื่ออภิปราย (ต่อ) 

1 
15 ต.ค. 60 

นักศึกษาน าเสนองานชิ้นที่ 1 เป็น 
รายลบุคคล พร้อมร่วมกันอภิปราย 

นักศึกษาน าเสนองานชิ้นที่ 1 เป็น 
รายลบุคคล พร้อมร่วมกันอภิปราย (ต่อ) 

2 
25 พ.ย.60 

ร่วมสรุปสาระส าคัญเก่ียวกับเนื้อหาใน 
หน่วยที่ 6 – 10 เพ่ืออภิปราย 

ร่วมสรุปสาระส าคัญเก่ียวกับเนื้อหาใน 
หน่วยที่ 6 – 10 เพ่ืออภิปราย (ต่อ) 

2 
 26 พ.ย.
60 

นักศึกษาน าเสนองานชิ้นที่ 21 เป็น 
รายบุคคล พร้อมร่วมอภิปราย 

นักศึกษาน าเสนองานชิ้นที่ 2 เป็น 
รายบุคคล พร้อมร่วมอภิปราย (ต่อ) 

 
 
 ส าหรับตารางสัมมนาเข้มชุดวิชา 22745 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน จะ
ก าหนดในภายหลัง โดยแจ้งก าหนดการและงานให้นักศึกษาทราบ ในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 
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ภาคผนวก 
 

แบบฟอร์มใบปะหน้าชิ้นงาน 
 
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ 
 
แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน 
 
ชุดวิชา  22745 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 
งานชิ้นที ่        
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
 
ชื่อนักศึกษา        
รหัสนักศึกษา        
วิชาเอก             
ที่อยู่            
     
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม           
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เอกสารประกอบการท าชิ้นงาน 
ให้นักศึกษาจัดท ารายงานชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2 ตามรูปแบบของใบงาน ต่อไปนี้ 
 
งานชิ้นที่ 1 

ใบงานที่ 1/1 
ข้อมูลการจัดท าหลักสูตร 
 
 1) ข้อมูลทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
            
            
             
 
 2) ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 
            
            
             
 
 3) ข้อมูลทางด้านการเมืองการปกครอง 
            
            
             
 
 4) ข้อมูลด้านวิทยาการและเทคโนโลย ี
            
            
             
 
 5) ข้อมูลสถานศึกษา 
            
            
             

รายละเอียดการวิเคราะห์ (วิเคราะห์ในเชิงว่าข้อมูลแสดงความจ าเป็น ความส าคัญ ความต้องการ
หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมอย่างไร)……………………………………………………………………………………………………. 
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ใบงานที่ 1/2 

ค าอธิบบายรายวิชา 
รหัสวิชา       รายวิชา      
กลุ่มสารการเรียนรู้      ชั้น       
ภาคเรียนที ่        จ านวนหน่วยกิต             จ านวนชั่วโมง      
 
 
 ศึกษา            
            
            
            
            
            
             
 โดยใช้กระบวนการ          
            
            
            
            
        เพื่อ    
            
             
ผลการเรียนรู้ 
 1)            

            
 2)            

            
 3)            

            

ฯลฯ 
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ใบงานที่ 1/3 

โครงสร้างรายวิชา     รหัสวิชา             

ชั้น    เวลา     ชั่วโมง คะแนน 100 คะแนน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้         

ล าดับ 
หน่วยที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน (100) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

รวม ...................... 100 
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ใบงานที่ 1/4 

รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้(เรียงตามล าดับหน่วยจากใบงานที่ ¼) 
 

ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
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งานชิ้นที่ 2 

ใบงานที่ 2/1 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ......................................................... รายวิชา ....................................... 
ชั้น ..........................................ภาคเรียนที่ ................................ ปีการศึกษา ........................ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ .........................................................................เวลา......................ชั่วโมง 
__________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ 
            
             
2. สาระส าคัญ 
            
             
3. สาระการเรียนรู้ 
            
             
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
            
             
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            
             
6. หลักฐานการเรียนรู้ 
    6.1 ชิ้นงาน 
            
             

6.2 ภาระงาน 
            
             

6.3 กิจกรรมรวบยอด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7. การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัด
และประเมินผล 

ด้านความรู้     
ด้านทักษะ/กระบวนการ     
ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน     
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์     

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    8.1 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

            
             
             
8.2 กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ 
            
             
            
             
            
             
             
 8.3 กิจกรรมสรุป 
            
             
            
             
   

9. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
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ใบงานที่ 2/2 
รายงานผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความเหมาะสมของเนื้อหา 
             
             
2. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
             
             
3. ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 
             
             
4. ความเหมาะสมของสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
             
             
5. ความเหมาะสมของการประเมินผล 
             
             
6. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 1) ด้านพุทธิพิสัย           
 2) ด้านทักษะพิสัย           
 3) ด้านเจตพิสัย            
 (แสดงข้อมูลสนับสนุน จากการวัดและประเมินผล) 
 
 
 
 
 
 


