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ค าน า 
 

 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวชิา  22765 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ เป็น
เอกสารส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวชิาการหลกัสูตรและการสอน วชิาเอก
ภาษาองักฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ ในระบบการเรียนการสอนทางไกลซ่ึงนกัศึกษาตอ้งศึกษาดว้ย
ตนเองเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นแผนกิจกรรมการศึกษาจึงเป็นคู่มือท่ีส าคญัในการแนะแนวทางการศึกษา 
และการท ากิจกรรมการเรียนต่างๆ 
 แผนกิจกรรมการศึกษาฉบบัน้ีประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 รายละเอียดชุดวชิา ส่วนท่ี 2 วธีิ 
การศึกษาชุดวชิา และส่วนท่ี 3 รายละเอียดของงาน เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี 
จะตอ้งปฏิบติัในการศึกษาชุดวชิาน้ี 
            คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่นกัศึกษาจะไดศึ้กษาและปฏิบติั 
กิจกรรมท่ีก าหนดไวค้รบถว้น เพื่อใหก้ารศึกษาชุดวชิาน้ีไดผ้ลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
 
      
 

                                                          คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
ชุดวชิา  22765 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
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เปิดภาคการศึกษา   15 กนัยายน 2560 
สัมมนาเสริม คร้ังท่ี 1 แบบเผชิญหนา้          ดูจากตารางก าหนดการสัมมนาเสริม 
สัมมนาเสริม คร้ังท่ี 2 แบบออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์ 
สอบไล่     ดูจากตารางสอบของมหาวทิยาลยั 

ปฏทินิการศึกษา  ภาคการศึกษาที ่1/2560 
ชุดวชิา  22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

 
 
  
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตารางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้(มหาวทิยาลยัจะแจง้ใหท้ราบหากมีการเปล่ียนแปลง) 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา  22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

    (Provision of Learning Experiences in English Language) 
1.  รายละเอยีดชุดวชิา 

    1. 1   ค าอธิบายชุดวชิา 
 การประยกุตใ์ชแ้นวคิด ทฤษฎี หลกัการสอน มาตรฐานการเรียนรู้ และหลกัสูตรภาษาองักฤษ 
สาระส าคญัเก่ียวกบัการส่ือสารในสถานการณ์จริง การน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผูเ้รียน เทคนิค
การสอน และการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยเน้นทกัษะการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนในแต่ละวยัมาประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง/เสมือนจริง ตลอดจนการพฒันาประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีเช่ือมโยงภาษาองักฤษในชั้นเรียนกบัสถานการณ์/ส่ิงแวดลอ้มในชีวิตจริง การ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาบทเรียน นวตักรรม และเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ รวมทั้งการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินความสามารถของผูเ้รียนดา้นความรู้ ความ
เขา้ใจ ทกัษะ และการใช้ภาษาองักฤษ การใชก้ระบวนการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อการน าไปสู่การพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน และการพฒันาระบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

1.2 วตัถุประสงค์ชุดวชิา   เพื่อใหน้กัศึกษา 
1. สามารถน าแนวคิด ทฤษฎี หลกัการสอน มาตรฐานการเรียนรู้ และหลกัสูตรภาษาองักฤษ

มาวางแผนประยกุตใ์ชก้บัผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมาย 
2. สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัผูเ้รียน เทคนิคการสอน และการพฒันากิจกรรมการ

เรียนรู้ภาษาองักฤษตามความเหมาะสมของผูเ้รียนแต่ละวยัมาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์
จริง/เสมือนจริง 

3. สามารถพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยเนน้ทกัษะการส่ือสาร 
4. สามารถพฒันาประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาท่ีเช่ือมโยงภาษาองักฤษในชั้นเรียนกบั

สถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มในชีวติจริง 
5. สามารถเลือกใชข้อ้มูล/สารสนเทศเพื่อพฒันาบทเรียน ส่ือ และนวตักรรมการสอนรวมทั้ง

สามารถเลือกใชกิ้จกรรม ส่ือ และเทคโนโลยท่ีีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์
เสมือนจริง 

6. สามารถพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินความสามารถของผูเ้รียนดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 
ทกัษะ และการใชภ้าษาองักฤษ 

7. สามารถพฒันาศกัยภาพทางภาษาองักฤษของผูเ้รียนโดยใชก้ระบวนการวิจยัในชั้นเรียน 
เพิ่อน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียน และระบบการดเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
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1.3 รายช่ือหน่วยการสอน 
          1. การจดัการเรียนการสอนท่ีอิงมาตรฐานการเรียนรู้  
          2. การประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยัดา้นการเรียนรู้ภาษา การเรียนรู้ภาษาท่ีสองในการเรียนการสอน 
              ภาษาองักฤษ  
          3.วธีิการสอนทกัษะภาษาองักฤษจากงานวจิยั    
          4. วฒันธรรมกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  
          5. การจดัการชั้นเรียนภาษาองักฤษ  
          6. การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีบูรณาการทกัษะการฟัง-พดู     
          7. การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีบูรณาการทกัษะการอ่าน-เขียน     
          8. การเรียนรู้ภาษาองักฤษจากสถานการณ์จริง  
          9. สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประชาคมอาเซียน 
        10.  การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษสู่ประชาคมอาเซียน  
        11. ส่ือสภาพจริงในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  
        12. การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้  
        13. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  
        14. การเป็นผูน้ าทางวชิาการในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ   
        15. การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนภาษาองักฤษ    
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1.4   โครงสร้างเนือ้หาชุดวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  วธิีการศึกษาชุดวิชา 
     2.1 วธีิการศึกษา 
            คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาไดก้ าหนดวิธีการศึกษาชุดวชิาจากส่ือการศึกษาต่าง ๆ 
ทั้งท่ีนกัศึกษาจะตอ้งศึกษาดว้ยตนเองและการเขา้กลุ่มสัมมนาเสริมดงัน้ี 
            2.1.1 แผนกจิกรรมการศึกษา 
                   แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและการท ากิจกรรมของนกัศึกษาในการศึกษาชุดวชิา 
            2.1.2 แนวการศึกษา  
                     แนวการศึกษาประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
                    1) แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
                    2) สรุปสาระสังเขปและประเด็นหลกัของแต่ละเร่ือง 

1. การจดัการเรียนการสอนท่ีอิงมาตรฐานการเรียนรู้  
2. การประยกุตใ์ชผ้ลการวิจยัดา้นการเรียนรู้ภาษา การเรียนรู้
ภาษาท่ีสองในการเรียนการสอน ภาษาองักฤษ  
3.วิธีการสอนทกัษะภาษาองักฤษจากงานวิจยั    
5. การจดัการชั้นเรียนภาษาองักฤษ  
9. สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประชาคม
อาเซียน 
 
 

แนวคิดและสภาพการจดัการเรียน
การสอนภาษาองักฤษ 

4. วฒันธรรมกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  
6. การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีบูรณาการทกัษะ
การฟัง-พดู     
 7. การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีบูรณาการทกัษะ 
การอ่าน-เขียน     
8. การเรียนรู้ภาษาองักฤษจากสถานการณ์จริง  
10.  การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษสู่ประชาคมอาเซียน 
11. ส่ือสภาพจริงในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
12. การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้  
13. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ  
 
 

วิธีการสอน  กิจกรรมการเรียนการ
สอน การวดัและประเมินผล 

 

14. การเป็นผูน้ าทางวิชาการในการเรียนการสอนภาษา  
องักฤษ   
15. การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนภาษาองักฤษ    
 

การพฒันาตนเองของครู 
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                   3) แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินตนเอง 
          2.1.3 ประมวลสาระชุดวชิา 
                   ประมวลสาระมีเน้ือหาครอบคลุม 15 หน่วยตามโครงสร้างของชุดวชิา ซ่ึงประกอบ ดว้ย 
กลุ่มเน้ือหา 3 ส่วน คือ แนวคิดและสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  วธีิการสอน / 
กิจกรรมการเรียนการสอน /การวดัและประเมินผล  และการพฒันาตนเองของครู 
            2.1.4 บทเรียนออนไลน์ 
                           บทเรียนออนไลน์ชุดวชิา  22765 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ เป็นการสรุป
สาระส าคญัของชุดวชิา เป็นรายหน่วย  ยกเวน้บางหน่วยท่ีเน้ือหาสาระมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัจะมีลกัษณะ
เป็นการบูรณาการ  แบ่งเป็น  10 โมดูล แต่ละโมดูลใชเ้วลาในการศึกษาประมาณ  30  นาที ไดแ้ก่ 
                  โมดูลท่ี 1  การจดัการชั้นเรียนภาษาองักฤษและการน าไปใชใ้นการเรียนการสอน  
                  โมดูลท่ี 2   การประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยัดา้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษ    
                  โมดูลท่ี 3  วฒันธรรมกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
                  โมดูลท่ี 4  การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีบูรณาการทกัษะ     
                  โมดูลท่ี 5   การเรียนรู้ภาษาองักฤษจากสถานการณ์จริง 
                  โมดูลท่ี  6   ส่ือสภาพจริงในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ      
                  โมดูลท่ี  7   สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประชาคมอาเซียน 
                  โมดูลท่ี   8  การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษสู่ประชาคมอาเซียน    
                  โมดูลท่ี  9  การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยอิงมาตรฐาน 
การเรียนรู้    
                  โมดูลท่ี 10   การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนภาษาองักฤษ      
           2.1.5 การสัมมนาเสริม 
                   การสัมมนาเสริมเป็นการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาในชุดวชิา แบ่งเป็น 2 
ลกัษณะคือ 

     1) สัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1 แบบเผชิญหนา้ จ านวน 2 วนัในวนัเวลา และสถานท่ีท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด ซ่ึงจะแจง้ใหน้กัศึกษาทราบต่อไป โดยก่อนเขา้ร่วมการสัมมนา นกัศึกษาควร
ศึกษาเน้ือหาในประมวลสาระชุดวชิา 22765 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ หน่วยท่ี 1-7 
ใหเ้ขา้ใจและเตรียมประเด็นขอ้ค าถามเพื่อน ามาอภิปรายในชั้นเรียน อยา่งนอ้ยคนละ 1 ค าถาม 

    2) สัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2 เป็นการสัมมนาออนไลน์ ตามการนดัหมายของอาจารยป์ระจ า
กลุ่ม  โดยก่อนเขา้ร่วมการสมัมนา นกัศึกษาควรศึกษาเน้ือหาในประมวลสาระชุดวชิา  22765 การจดั



 9 

ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ หน่วยท่ี 8-15 ใหเ้ขา้ใจ และเตรียมประเด็นขอ้ค าถามท่ีจะน ามา
อภิปรายออนไลนใ์นวนัท่ีนดัหมาย อยา่งนอ้ยคนละ 1 ค าถาม    
       2.2 การเตรียมตัวของนักศึกษา 
             2.2.1 วางแผนการศึกษาชุดวชิา 
             2.2.2 จดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน 
             2.2.3 จดัหาแหล่งส่ือ และพฒันาทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับการเขา้ร่วม e-seminar 
             2.2.4 วางแผนและเตรียมการเดินทางไปเขา้กลุ่มสัมมนาเสริม ณ สถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนด 
       2.3 การประเมินผลการศึกษา 
               การประเมินการศึกษาชุดวชิา  22765 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ จะ
ประเมินจากคุณภาพของงาน การน าเสนองาน การมีส่วนร่วมในการสัมมนา และการน าเสนอความ
คิดเห็นโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) กิจกรรมระหวา่งภาค ร้อยละ  40  ประกอบดว้ย 
(1)  การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1 ร้อยละ 20 ประเมินจากเอกสารการรายงาน การน าเสนอรายงาน 

ช้ินท่ี 1-2   และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการสัมมนา 
(2)  การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2 ร้อยละ 20 ประเมินจากการเขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์และการ

น าเสนองานช้ินท่ี 3-4 ทาง e-learning และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการสัมมนา 
2) การสอบไล่ประจ าภาค  ร้อยละ  60  ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาค เป็นขอ้สอบแบบ

อตันยั ใชเ้วลาในการสอบ  3  ชัว่โมง 
3. รายละเอยีดของงาน 

3.1   จ านวนช้ินงาน    
                         งานช้ินที ่1   ใหน้กัศึกษาจดัท ารายงานตามความสนใจในหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่
ได้ศึกษาในหน่วยที่ 1- 7   โดยมีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร   เวป็ไซดท์างวิชาการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย  5   รายการ  ทั้งน้ีเอกสารท่ีน ามาอา้งอิงควรเป็นเอกสารใหม่ทีต่ีพมิพ์ในช่วง 1- 5 ปีทีผ่่านมา 
โดยไม่ซ ้ากบัทีอ้่างอิงอยู่ในหน่วยของประมวลสาระชุดวชิา  และขอใหน้กัศึกษาเตรียมสรุปเน้ือหาส าคญัของ
รายงานหนา้ชั้นเรียนในเวลา  5  นาที พร้อมทั้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ ในวนัแรกของการสัมมนาเสริม  รายงาน
ฉบบัน้ีมีความยาวไม่เกิน  7  หนา้ 
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    งานช้ินที ่2    การวิเคราะห์การจดัการเรียนรู้ โดยปฏิบติัดงัน้ี 
1) ใหน้กัศึกษาคดัเลือกแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาภาษาองักฤษมา 1 แผน โดยอาจเป็นแผนการจดัการ

เรียนรู้ท่ีตนเองใชอ้ยูห่รือเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนคนอ่ืนเขียนไว ้จ านวน 1 แผน   จากนั้นใหน้กัศึกษา
วเิคราะห์แผนการสอนในประเด็นต่อไปน้ี 
                           -  ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจดัการเรียนรู้อิงกบัวธีิการสอนใด และ
เป็นวธีิการสอนทกัษะภาษาองักฤษจากงานวจิยัท่ีปรากฏในหน่วยท่ี 3 วธีิการสอนทกัษะภาษาองักฤษ
จากงานวจิยัหรือไม่    
                  - การจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีน าเสนอเป็นการจดัการเรียนการ
สอนท่ีอิงมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

- กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดของการบูรณาการทกัษะหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

- บทเรียนมีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมหรือไม่ และผูส้อนใชว้ธีิใดในการสอนวฒันธรรม 
                           - กิจกรรมท่ีใชมี้การประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยัเดา้นการเรียนรู้ภาษา   การเรียนรู้ภาษาท่ีสองในการเรียน
การสอน หรือไม่   และในประเด็นใด 

 - ผูส้อนใชว้ิธีการใดในการจดัการชั้นเรียน    
2)  การน าเสนอช้ินงานให้นกัศึกษาใชแ้บบฟอร์มดงัน้ี 

                                                                                      แบบวเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ 
บทเรียนเร่ือง ___________________________________ _              ระดบัชั้น ___________________________ 
ทกัษะทางภาษา   (ทกัษะหลกั) ___________________________  เวลาท่ีใชใ้นการสอน ___________________ 
 
                                                                                   ผลการวิเคราะห์ 
 
ให้นกัศึกษาน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามประเด็นต่างๆ ท่ีก  าหนด โดยอธิบายให้ชดัเจน เช่น 
1. การจดัการเรียนการสอนในบทเรียนน้ีเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีอิงมาตรฐานการเรียนรู้ 

เน่ืองจาก มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ____ตวัช้ีวดั ______ ดงัน้ีคือ  __________________ (ทั้งน้ีให้
ยกตวัอยา่งประกอบดว้ยว่าขอ้มูลน้ีมาจากส่วนใด ตอนใดของแผน)   เป็นตน้ 

2. _____________________________________________________________________________ 
 

 

(  ทั้งน้ีขอใหน้กัศึกษาแนบส่ือ ใบความรู้ ใบงานต่างๆ ท่ีใชใ้นการสอนบทเรียนน้ีทั้งหมดมาดว้ย ) 
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หมายเหตุ : งานช้ินท่ี 1 และ 2 นกัศึกษาตอ้งจดัพิมพร์ายงานลงในกระดาษ A 4  มีใบปะหนา้ตาม
แบบฟอร์มปกรายงานในภาคผนวก  และน าเสนอหนา้ชั้นเรียนในเวลา  10  นาที พร้อมทั้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
ในวนัท่ีสองของการสัมมนาเสริม 

การสัมมนาเสริมคร้ังที ่2 ออนไลน์   
                                        งานช้ินที ่3   น าเสนอการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเป็นงาน
วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท สาขาการสอนภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัต่างๆ  ซ่ึงอาจเป็นการเขา้ไปศึกษาจาก
หอ้งสมุดของมหาวิทยาลยั   หรือการสืบคน้จาก   Online database  ของส านกับรรณสารสนเทศ มสธ.  websites 
ต่อไปน้ี 

http://www.thailis.or.th/tdc/ 
http://dcms.thailis.or.th/tdc/ 
http://tdc.thailis.or.th/tdc/ 

ทั้งน้ีเพื่อให้นักศึกษาไดแ้นวคิดเก่ียวกบังานวิจยัทางการเรียนการสอนภาษาองักฤษ จากนั้นจึง
เลือกแนวคิดมา  1  แนวคิดที่นักศึกษาคิดว่าสอดคล้องกับปัญหาในช้ันเรียนของตนเอง และน าเสนอโครงการวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียน โดยน าเสนอการวจิยัตามประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย) 
2. ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
3. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
4. สมมติฐาน 
5. ขอบเขตการวจิยั 

                   6.    เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 
                 7.   การวเิคราะห์ขอ้มูล 
                 8.   ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
     โดยใหมี้ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 5  หนา้กระดาษ 
   งานช้ินที่ 4  ให้นกัศึกษาศึกษาเน้ือหาของหน่วยท่ี 8-15  และจดัท าบนัทึกการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย

โดยใหมี้ความยาวประมาณ 1-2 หนา้ โดยเน้ือหาท่ีนกัศึกษาเขียนควรครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
                   1.  สรุปเน้ือหาของหน่วยโดยเนน้เฉพาะประเด็นความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ 
                   2. นกัศึกษาคิดวา่ความรู้ท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์อยา่งไร และในดา้นใดบา้ง 

3.2 ก าหนดส่งงาน 
                  1) งานช้ินท่ี 1 และ 2 ส่งดว้ยตนเองในการสมัมนาเสริมคร้ังท่ี 1  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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2) งานช้ินท่ี 3 และ 4 ส่งงานผา่นการเรียนการสอนออนไลนชุ์ดวชิา 22765 การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในสัปดาห์สุดทา้ยก่อนสอบปลายภาค 

3.3 การเสนอผลงาน  
นกัศึกษาควรเตรียมเสนอผลงานในวนัสัมมนาเสริมดงัน้ี 

                        1)  เตรียมประเด็นและหวัขอ้ท่ีจะน าเสนอโดยใชเ้วลาในการน าเสนอตามขอ้ก าหนดของงาน
แต่ละช้ิน 
                     2) จดัท าพาวเวอร์พอยท ์(Powerpoint) ประกอบการน าเสนอช้ินงานดงักล่าวในวนัท่ี 2  
ของการสัมมนาเสริมชุดวชิา 22765 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ พร้อมน าส่งตวัเล่ม
รายงานท่ีอาจารยผ์ูส้อนประจ ากลุ่ม 
                    3) ร่วมซกัถาม แสดงความคิดเห็นในการน าเสนองานของสมาชิกในชั้นเรียน 
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ตารางการสัมมนาเสริม 
ชุดวชิา  22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ    

 
คร้ังที่            วนั      

เวลา 
 

9.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.00  น. 

1. การสัมมนา 
เสริมแบบเผชิญ 
หน้า 

 

วนัเสาร์  
 
 
 
วนัอาทิตย ์
 

อภิปรายประเด็นส าคญัจากชุด
วชิาหน่วยท่ี 1 – 4 

 
น าเสนอผลงานช้ินท่ี1 
และอภิปรายร่วมกนั 

อภิปรายประเด็นส าคญัจากชุด 
วชิาหน่วยท่ี 5 – 7  

 
น าเสนอผลงานช้ินท่ี  2 
และอภิปรายร่วมกนั 

2. การสัมมนา
ออนไลน์ 

 
-นกัศึกษาสามารถศึกษาส่ือต่างๆของชุดวชิา หน่วย  1-15 ท่ีอยูใ่น
บทเรียน e-learning ไดต้ลอดภาคการศึกษา 
-นกัศึกษาสามารถสอบถามประเด็นท่ีไม่เขา้ใจโดยฝากขอ้ค าถามไวใ้น
กระดานสนทนาไดต้ลอดภาคการศึกษา 
-นกัศึกษาเขา้ร่วมการสัมมนาออนไลน์ตามวนัเวลาท่ีก าหนดพร้อมกนั 
1 คร้ัง 
- นกัศึกษาส่งงานช้ินท่ี 3 และ 4 ทาง  e-learning ภายในวนัเวลาท่ี
ก าหนด 
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แบบฟอร์มปกรายงาน 

 
 
 
 

เร่ือง   _____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือนกัศึกษา  ______________________________ 
รหสัประจ าตวั  ______________ 

 
 
สาขาวิชา  ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
แขนงวิชา  การศึกษาหลกัสูตรและการสอน 
ชุดวชิา  22765 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ   
ภาคการศึกษา   ______________________________ 
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