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ค าน า 
 

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวชิา 26710  การเรียนการสอน  การฝึกอบรม  การพฒันา 
ส่ือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  เป็นเอกสารส าคญัส าหรับนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา  แขนงวชิาการศึกษานอกระบบ  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  ในระบบการเรียนการสอน
ทางไกลนกัศึกษาตอ้งศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง  แผนกิจกรรมการศึกษาจึงเป็นคู่มือแนะแนวทางการ
ประกอบกิจกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

นกัศึกษาควรศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชาฉบบัน้ีก่อนด าเนินกิจกรรม 
การศึกษา  เพื่อจะไดท้ราบถึงรายละเอียดต่างๆ ไดแ้ก่  โครงสร้างของเน้ือหาชุดวชิา 
การเรียนการสอน  การฝึกอบรม การพฒันาส่ือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  การ
เตรียมตวัของนกัศึกษา  การด าเนินการศึกษา  งานท่ีก าหนดใหท้ า  การส่งงาน  การเสนอผลงาน  
การประเมินผลการเรียน  การสัมมนาเสริม 

ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินการศึกษา  คณะกรรมการผลิตและบริหาร
ชุดวชิาการเรียนการสอน  การฝึกอบรม การพฒันาส่ือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั  ไดพ้ิจารณาก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องชุดวชิา  ดงันั้นจึงของใหน้กัศึกษา
ปฏิบติัตามอยา่งครบถว้น  เพื่อจะไดป้ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องชุดวชิาน้ี 

 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
ชุดวชิา 26710  การเรียนการสอน  การฝึกอบรม  

การพฒันาส่ือการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั 
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ปฏทินิการศึกษา  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ชุดวชิา 26710  การเรียนการสอน  การฝึกอบรม  

การพฒันาส่ือการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 
 
 

วนัท่ี  15  กนัยายน   2560  เปิดภาคการศึกษา 

วนัท่ี  7 - 8  ตุลาคม  2560  สัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1 น าเสนองานช้ินท่ี 1 
สัมมนาเสริม  คร้ังท่ี  2  การเรียนการสอนออนไลน์ 
สอบไล่    28  มกราคม  2561 

     เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ วนัสัมมนาเสริม/เขม้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้   โปรดตรวจสอบ
ก าหนดการสัมมนาเสริม/เขม้ ทาง website สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  หรือสอบถามไดท้างโทรศพัท ์
เบอร์ 02-504-8505-6 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา 26710  การเรียนการสอน  การฝึกอบรม   

การพฒันาส่ือการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 
INSTRUCTION, TRAINING MEDIA DEVELOPMENT  

IN NONFORMAL AND INFORMAL EDUCATION 

 
 

1.  รายละเอยีดชุดวชิา 
1.1  วตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงค ์ เพื่อให้นกัศึกษา 
1)  มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอน  การฝึกอบรม  และส่ือการศึกษานอกระบบ 
      และการศึกษาตามอธัยาศยั 
2)  สามารถวเิคราะห์  วางแผนการเรียนการสอน  การฝึกอบรม  และส่ือส าหรับ 

                                 งานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 
3)  สามารถประยกุตใ์ช ้ แนวคิด  หลกัการการศึกษานอกระบบ  เพื่อพฒันาในเร่ือง 

                                 การเรียน การสอน การฝึกอบรมและการใชส่ื้อในการศึกษานอกระบบและ 
      การศึกษาตามอธัยาศยั 

 
1.2  ค าอธิบายชุดวชิา 

การฝึกอบรมและการใชส่ื้อในงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  
หลกัการพฒันาหลกัสูตรและการศึกษานอกระบบ  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  หลกัการสอนการศึกษานอก
ระบบและศึกษาตามอธัยาศยั  ทฤษฎีการเรียนรู้ ผูใ้หญ่กบัประเมินผลสัมฤทธ์ิ เทคนิคการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  วธีิการและกลวธีิการฝึกอบรม  การพฒันาส่ือท่ีเหมาะสมกบั
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เช่น การประยกุตใ์ชส่ื้อประเภทต่างๆ ท่ีเหมาะสม
กบัการศึกษานอกระบบ  การเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสัมพนัธ์ 
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1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
ชุดวชิาการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการพฒันาส่ือการศึกษานอกระบบ   

โดยมีช่ือหน่วยการสอนดงัต่อไปน้ี 
หน่วยท่ี 1  การเรียนรู้ในการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 2  แรงจูงใจกบัการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 3  การวางแผนการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 4  เทคนิคการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 5  การพฒันาหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 6  การประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 7  รูปแบบและวธีิการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 8  การวางแผนการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 9  การด าเนินการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 10 การประเมินการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 11  ส่ือกบักิจกรรมการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 12  เทคโนโลยสีารสนเทศในงานการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 13  ส่ือพื้นบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในงานการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 14  การวางแผนและประยกุตใ์ชส่ื้อในงานการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 15  การติดตามและการประเมินส่ือการศึกษานอกระบบ 
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1.4  โครงสร้างเนือ้หาชุดวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี  1  การเรียนรู้ในการศึกษา 
                 นอกระบบ 
หน่วยท่ี  2  แรงจูงใจกบัการเรียนการสอน 
                 การศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี  3  การวางแผนการเรียนการสอน 
                 นอกระบบ 
หน่วยท่ี  4  เทคนิคการจดักิจกรรม 
                 การศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี  5  การพฒันาหลกัสูตรการศึกษา 
                 นอกระบบ 
หน่วยท่ี  6  การประเมินผลกิจกรรม 
                 การเรียน การสอน การศึกษา 
                 นอกระบบ 

จิตวิทยา 
การจดักิจกรรม 
การเรียนการสอน 

และ 
การพฒันาหลกัสูตร 
การศึกษานอกระบบ 

หน่วยท่ี  7  รูปแบบและวิธีการฝึกอบรม 
                 การศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 8  การวางแผนการฝึกอบรม 
                การศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี  9  การด าเนินการฝึกอบรม 
                 การศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี  10  การประเมินการฝึกอบรม 
                   การศึกษานอกระบบ 

หน่วยท่ี  11  ส่ือกบักิจกรรมการศึกษา 
                  นอกระบบ 
หน่วยท่ี  12  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  ในงานการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี  13  ส่ือพื้นบา้นและภูมิปัญญา 
                  ทอ้งถ่ินในงานการศึกษา 
                  นอกระบบ 
หน่วยท่ี  14  การวางแผนและประยุกตใ์ชส่ื้อ 
                  ในงานการศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี  15  การติดตามและการประเมิน 
                  ส่ือการศึกษานอกระบบ 

การฝึกอบรม 
ใน 

การศึกษานอกระบบ 

ส่ือกบัการศึกษา 
นอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั 

ชุดวิชา 
การเรียนการสอน  
การฝึกอบรม  
และการพฒันา
ส่ือการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยั 
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2.  ส่ือการศึกษาประจ าชุดวชิาการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการพฒันาส่ือ 
การศึกษานอกระบบ 

2.1  แผนกจิกรรม   
แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการวางแผนด าเนินการในการศึกษาชุดวชิาน้ี ใหบ้รรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมายของนกัศึกษา 
2.2  ประมวลสาระ 

ประมวลสาระมีเน้ือหาสาระครอบคลุมทั้ง 15 หน่วย  มีค่า 5 หน่วยกิต  เน้ือหา
สาระจดัเป็น 3 เล่ม  ดงัน้ี 

เล่ม 1  มีเน้ือหาตั้งแต่หน่วยท่ี 1-7 
เล่ม 2  มีเน้ือหาตั้งแต่หน่วยท่ี 8-15 

2.3  แนวการศึกษา 
แนวการศึกษาประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนและเฉลยค าตอบ 
ส่วนท่ี 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลกัของแต่ละเร่ือง  หรือเสนอปัญหา 

เพื่อให้นกัศึกษาไดป้ฏิบติักิจกรรมท่ีก าหนดให้  และใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งวทิยาการ 
เช่น เอกสาร ต ารา  บทความ  หรือส่ืออ่ืนๆ  

ส่วนท่ี 3  แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2.4  MP3 

MP3 ประจ าชุดวชิาการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการพฒันาส่ือการศึกษา
นอกระบบ มีจ านวน 1 แผน่ (60 นาที) 
 2.5  การเรียนการสอนออนไลน์ 
  บทเรียนออนไลน์ เป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษาทุกคนจะตอ้งปฏิบติั โดยการส่งงานและ
แสดงความคิดเห็นท่ีก าหนดใหใ้นบทเรียนออนไลน์ของชุดวชิา 
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3.  วธิีการศึกษา 
 3.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
  3.1.1  วางแผนศึกษาชุดวชิาการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการพฒันา
ส่ือการศึกษานอกระบบ 

1)  จดัท าตารางการศึกษาตลอดภาคการศึกษาท่ี  1/2560 
2)  ท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์ 

   3)  ประมวลกิจกรรมท่ีตอ้งท า 
-  ศึกษาส่ือหลกั คือ ประมวลสาระชุดวชิาและแนวการศึกษาของ 

ชุดวชิาการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการพฒันาส่ือการศึกษานอกระบบ 
-  ศึกษาคน้ควา้เอกสารเพิ่มเติมตามท่ีระบุไวใ้นประมวลสาระหรือ 

แนวการศึกษาแต่ละหน่วย 
-  ฟัง MP3 ประจ าชุดวชิาการเรียนการสอน การฝึกอบรม และ 

การพฒันาส่ือการศึกษานอกระบบจ านวน 1 แผน่ 
-  ท ากิจกรรมทา้ยเร่ืองหรือทา้ยตอน ตามท่ีก าหนดไวใ้นแนวการศึกษา

และตรวจสอบกบัแนวตอบ 
 
  3.1.2  จดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน 
   1)  การเตรียมกาย 

- รักษาสุขภาพใหแ้ขง็แรง 
- ท าร่างกายใหส้ดช่ืน 
- จดัภารกิจประจ าวนั เพื่อใหมี้เวลาศึกษาชุดวชิาไดอ้ยา่งนอ้ยวนัละ  

2  ชัว่โมง และแบ่งเวลาส าหรับการศึกษาคน้ควา้เอกสารเพิ่มเติมตามท่ีก าหนด 
2)  การเตรียมใจ 

- ท าจิตใจใหส้บายแจ่มใส พยายามขจดัความขุ่นมวัให้หมดส้ิน 
- มีสมาธิในการศึกษา 
- ท าจิตใจใหเ้ขม้แขง็  ตั้งใจศึกษา 

3)  การเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก 
- จดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการศึกษาชุดวชิา 
- เตรียมอุปกรณ์ประกอบการศึกษาใหพ้ร้อม  อาทิ   ดินสอ ปากกา 

กระดาษ เคร่ืองเล่น MP3 เป็นตน้ 
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3.2  การด าเนินการศึกษา 
ในการด าเนินการศึกษาชุดวชิาการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการพฒันา 

การศึกษานอกระบบนั้น นกัศึกษาควรด าเนินกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
3.2.1  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษาในชุดวชิาฯ 
3.2.2  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในหน่วยท่ีตอ้งการศึกษาจากแนวการศึกษา 

และตรวจค าตอบจากเฉลยแบบประเมินผลตนเอง 
3.2.3   ศึกษาประมวลสาระชุดวชิาการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการพฒันา 

การศึกษานอกระบบโดยเร่ิมดงัน้ี 
 ศึกษาแผนหน่วย 
 ศึกษาแผนตอน  โดยเฉพาะวตัถุประสงค ์
 ศึกษาเน้ือเร่ืองในแต่ละเร่ือง 
 ท ากิจกรรมทา้ยเร่ืองในแนวการศึกษาจนครบทุกเร่ืองแลว้เทียบกบัแนวตอบ 
 ศึกษาแผนตอน ตอนต่อไป 

                                     ฯลฯ 
 ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนในหน่วยท่ีศึกษาจากแนวการศึกษา   และ

ตรวจค าตอบจากเฉลยแบบประเมินตนเอง แลว้เปรียบเทียบผลกบัก่อนเรียน 
3.2.4  ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
3.2.5  ฟัง MP3 ประจ าชุดวชิา 
3.2.6  ท ากิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมายใหท้ าตามท่ีระบุไวใ้นแนวการศึกษา  (ถา้มี) 
3.2.7  เขา้ร่วมการสัมมนาเสริมชุดวชิาการวจิยัและพฒันาการศึกษานอกระบบ ตามวนั 

เวลา และ สถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
3.2.8  เขา้สอบประจ าภาค 

 
3.3  งานทีก่ าหนดให้ท า 

นกัศึกษาตอ้งจดัพิมพร์ายงานลงในกระดาษ A4 และมีใบปะหนา้รายงานตามแบบ 
ท่ีก าหนดในภาคผนวก และจดัท าส าเนาสรุปแจกสมาชิกในกลุ่ม (ประมาณ กลุ่มละ 10 คน) 
รายละเอียดของงานท่ีก าหนดใหท้ ามีดงัน้ี 
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3.3.1 งานคร้ังที ่ 1  มี 2 ช้ิน 
ช้ินที ่1  ใหส้รุปเน้ือหาในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 1-7  โดยมีความยาวไม่

เกิน 20 หนา้ 
ช้ินที ่2  วเิคราะห์ชุมชน   

   2.1  ใหน้กัศึกษาวิเคราะห์ชุมชนของตนเองหรือชุมชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ในการท างาน เก่ียวกบัชีวติความเป็นอยู ่สภาพปัญหา และความตอ้งการของชาวชุมชน 
   2.2  จากขอ้มูลในขอ้  1.1  ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์วา่ ควรจะจดักิจกรรม
ประเภทใดไดบ้า้ง (ความรู้พื้นฐาน ทกัษะอาชีพ ขอ้มูลความรู้  ฯลฯ)  และอยา่งไร  ให้สอดคลอ้งกบั
ปัญหา และความตอ้งการของชุมชน 
   2.3  จากกิจกรรมในขอ้  1.2  ใหพ้ิจารณาเลือกกิจกรรมการศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความรู้พืน้ฐานหรือสายอาชีพ ท่ีเหมาะสมเพียงกิจกรรมเดียว 
   2.4  ใหน้กัศึกษาวางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเลือกในขอ้  1.3  
(ศึกษาจากหน่วยท่ี  3  :  การวางแผนการเรียนการสอน และการพฒันาหลกัสูตรการศึกษานอก
ระบบ  และหน่วยท่ี  4 :  เทคนิคการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบ)  

  2.5  จากแผนกิจกรรม / โครงการในขอ้  1.4  ใหน้กัศึกษาแสดงแผน 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งละเอียดเพียง  1  หวัเร่ืองยอ่ย  ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ  1 -  2  
ชัว่โมง โดยเลือกจากตวัอยา่งแผนเพียง 1 แผนโดยครอบคุลมหวัขอ้ยอ่ยต่อไปน้ีดว้ย 
    1)  หวัเร่ือง และ ประเด็น / มโนมติเร่ืองท่ีสอน 
    2)  วตัถุประสงค ์
    3)  ขั้นตอนการท ากิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ย
เทคนิคการสอน และส่ือท่ีคาดวา่จะใชใ้นแต่ละขั้นตอนต่อไปน้ี 

-  ขั้นน าเขา้สู่เร่ืองท่ีจะสอน 
-  ขั้นเสนอเน้ือหาสาระ 
-  ขั้นสรุป 

    4)  การประเมินการเรียนการสอน 
-  กิจกรรมการประเมินก่อนการเรียนการสอน 
-  กิจกรรมการประเมินระหวา่งการเรียนการสอน 
-  กิจกรรมการประเมินหลงัการเรียนการสอน 

 (ศึกษาแนวการเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในภาคผนวก) 
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3.3.2  งานชิ้นท่ี  2  มี 2 ช้ิน  (น าเสนอบน e Learning) 
ช้ินที ่1  ใหส้รุปเน้ือหาในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 8-15  โดยมีความยาว

ไม่เกิน 20 หนา้ 
   ช้ินที ่ 2  ใหน้กัศึกษาปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
   2.1  ใหน้กัศึกษาหาความตอ้งการในการฝึกอบรม (Needs Assessment)  
ของหน่วยงานของนกัศึกษา หรือของชุมชนเป้าหมายในการท างาน  (ศึกษาจากหน่วยท่ี  6  :  รูปแบบ
และวธีิการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบ  และหน่วยท่ี  7  :  การวางแผนการฝึกอบรม) 
   2.2   จากขอ้มูลในขอ้  2.1  ใหเ้ลือกเร่ืองท่ีจะจดัฝึกอบรมท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
1  เร่ือง  ซ่ึงเป็นเร่ืองในหรือเก่ียวกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือหลกัสูตรวชิาชีพระยะ
สั้น เป็นการออกแบบและพฒันาโครงการฝึกอบรม  (ศึกษาจากหน่วยท่ี  8)  ครอบคลุมขั้นตอน
ส าคญั ๆ ต่อไปน้ี 

1) การก าหนดวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
2) การก าหนดเน้ือหาของหลกัสูตร 
3) การก าหนดระยะเวลาของการฝึกอบรม 
4) การเลือกใชว้ธีิการฝึกอบรม / และประยกุตใ์ชส่ื้อ 
5) การก าหนดวธีิการประเมินผล 

2.3  จากโครงการฝึกอบรมท่ีเขียนเสร็จแลว้ในขอ้  2.2  ใหน้กัศึกษาเลือก
หวัเร่ืองยอ่ยใดหวัเร่ืองหน่ึงมาท าแผนแสดงการฝึกอบรม ซ่ึงใชเ้วลาฝึกอบรมช่วงสั้น ๆ ประมาณ  
 1 – 2 ชัว่โมง เพื่อการปฏิบติัจริง ฉะนั้น  งานช้ินที ่ 2  จะประกอบด้วย  2  ส่วนคือ  

1)  โครงการฝึกอบรม  จ านวน 1 โครงการ 
2)  ตารางการฝึกอบรมเพื่อปฏิบติัจริง ประมาณ 1 – 2 ชัว่โมง 

 
3.4  การส่งงาน 

                              3.4.1  งานคร้ังท่ี 1 ช้ินท่ี 1 และช้ินท่ี 2 ใหน้ ามาในวนัสัมมนา คร้ังท่ี 1 
                              3.4.2  งานคร้ังท่ี  2  ส่งงานผา่นช่องทางบทเรียน e-Learning ชุดวชิาหรือส่งผา่น
ทาง e-mail ท่ี sareepan.sup@gmail.com  

หมายเหตุ : งานช้ินท่ี 2นกัศึกษาตอ้งพิมพ ์ใหอ้าจารยป์ระจ ากลุ่ม 1 ชุด และ
นกัศึกษาเก็บไว ้1 ชุด  และส าเนาเพื่อใหเ้พื่อนนกัศึกษาในกลุ่มท่ีร่วมสัมมนาเสริม 
 
 

mailto:sareepan.sup@gmail.com
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3.5  การเตรียมเสนอผลงาน 
   นกัศึกษาควรเตรียมเสนอผลงานท่ีก าหนดในการสัมมนาแต่ละคร้ังดงัน้ี 

       3.5.1 เตรียมจดัท าส าเนาสรุปรายงานส าหรับแจกเพื่อนนกัศึกษาทุกคนท่ีเขา้
สัมมนาเสริมท่ีศูนยส์ัมมนาเสริมเดียวกนั 

       3.5.2 เตรียมส่ือประกอบการรายงาน เช่น แผน่ใส แผนภูมิ รูปภาพ ตาราง เป็นตน้ 
       3.5.3 เตรียมประเด็นท่ีจะน าเสนอประมาณ  10  นาที  โดยใชส่ื้อประกอบ ไดแ้ก่ 

แผน่ใส หรือภาพน่ิง หรือ พาวเวอร์พอ๊ยท ์ในส่วนท่ีเป็นการปฏิบติัการฝึกอบรมนกัศึกษาจะตอ้ง
เตรียมตวัปฏิบติั  (15 – 30  นาที) 

       3.5.4 เตรียมตอบประเด็นค าถามของอาจารยแ์ละเพื่อนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมสัมมนา
เสริม นกัศึกษามีเวลาในการเสนอรายงานประมาณ  10 – 15 นาที และอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและตอบขอ้ซกัถามประมาณ  10 – 15  นาที 
 
4.  การสัมมนาเสริม 

การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมท่ีบงัคบัใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้งเขา้ร่วมเพื่อเสนอผลงาน และ
ส่งงานตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนกิจกรรมการศึกษาและอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเสริมความรู้ 
สร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั  ส าหรับชุดวชิาน้ีก าหนดใหมี้การสัมมนาเสริมและสัมมนาออนไลน์
รวม 2 คร้ัง  ดงัน้ี  (ดูตารางสัมมนาเสริม) 

สัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1  กิจกรรม  ทบทวนหน่วยท่ี  1-7  และ  น าเสนอผลงานช้ินท่ี  1 
 สัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2  (สัมมนาออนไลน์) ทบทวนหน่วยท่ี 8-15 และน าเสนอผลงานบนเวบ็ 

(e-Learning ) 
 
5.  การประเมินผลการศึกษา 

การประเมินผลชุดวิชาการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการพฒันาส่ือการศึกษานอกระบบ  
ประเมินจากรายงาน การเขา้ร่วมการสัมมนาร้อยละ 40 แบ่งเป็นการสัมมนาเสริม 1 คร้ัง (ร้อยละ 30)  
สัมมนาออนไลน์ 1คร้ัง (ร้อยละ 10 ) และประเมินจากการสอบประจ าภาค ร้อยละ  60   

 5.1  การเขา้ร่วมสัมมนาคร้ังท่ี 1    (ร้อยละ 30) โดยพิจารณาจาก  การท ากิจกรรมวนัสัมมนา 
ไดแ้ก่ความชดัเจนของการน าเสนอและตอบขอ้ซกัถาม  การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น และ
วพิากษว์จิารณ์ผลงานท่ีมีผูเ้สนอ   และประเมินจากรายงาน  
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 5.2  การสัมมนาออนไลน์  (ร้อยละ 10) โดยพิจารณาจาก  การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสัมมนา
ออนไลน์   ไดแ้ก่ความชดัเจนของการน าเสนอและตอบขอ้ซกัถาม  การมีส่วนร่วมเสนอความ
คิดเห็น และวพิากษว์จิารณ์ผลงานท่ีมีผูเ้สนอ   และประเมินจากรายงาน  

 5.3  ประเมินจากการสอบประจ าภาค  ร้อยละ  60 
การประเมินผลจากการสอบไล่เป็นขอ้สอบอตันยั โดยใชเ้วลาในการสอบ  3  ชัว่โมง 
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ตารางการสัมมนาเสริม 
ชุดวชิา  26710  การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพฒันาส่ือ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
คร้ังที่ วนั/เวลา 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 15.00 น. 19.00-21.00น 

     
คร้ังท่ี 1  
(สัมมนา
ท่ี มสธ.) 

7 - 8  ตุลาคม  
2560 

1.อภิปรายประเด็นส าคญัหน่วยท่ี  1-7  
2.น าเสนอรายงานช้ินท่ี1 และอภิปราย    
   กลุ่ม 

 

    
คร้ังท่ี 2 
(สัมมนา
ออนไลน์) 

 

การเรียนออนไลน์
จะแจง้ในวนั
สัมมนาเสริม 
คร้ังท่ี 1 

  1.  อภิปราย *
ประเด็นส าคญั
จากหน่วยท่ี  

8-15  
2.  น าเสนอ

รายงานช้ินท่ี 2 
และอภิปราย
ร่วมกนั 

* เวลาอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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แบบฟอร์มปกรายงาน 
 
สาขาวิชา  ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
แขนงวิชา  การศึกษานอกระบบ 
ชุดวชิา  การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพฒันาส่ือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
 
 

รายงานฉบบัท่ี 
 
เร่ือง 
ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
ช่ือนกัศึกษา  ……………… 
รหสัประจ าตวั  …………….. 
สถานท่ีเขา้รับการสัมมนาเสริม 
วนัท่ี  …………………. 
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การเขยีนโครงการ 
 โครงการ หมายถึง   การด าเนินกิจกรรม เพื่อสนองยทุธศาสตร์ ดว้ยการวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิ ไวล่้วงหนา้  กิจกรรมดงักล่าวจดัท าข้ึนอยา่งเป็นระบบมีระเบียบแบบ
แผน ในโครงการประกอบดว้ยกิจกรรม และเป้าหมายยอ่ยหลากหลาย ท่ีตอ้งใชท้รัพยากรทางการ
บริหารอยา่งจ ากดั  และคาดหวงัท่ีจะไดผ้ลสัมฤทธ์ิ ตามท่ีคาดหวงัไว ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
โครงการจึงเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ขององคก์าร หรือหน่วยงาน ให้
ประสบความส าเร็จ ตามภารกิจ และวสิัยทศัน์ และสามารถช่วยใหแ้กไ้ขปัญหาหรือพฒันาองคก์าร
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  ลกัษณะของโครงการทีด่ี 

1. สามารถแกปั้ญหาขององคก์ารหรือหน่วยงานได ้
2. มีรายละเอียด  วตัถุประสงคเ์ป้าหมายต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกนั มีความชดัเจน สามารถ 
ด าเนินงานได ้ มีความเป็นไปได ้

3. รายละเอียดของโครงการต่อเน่ืองสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 
4. ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ หน่วยงาน หรือองคก์าร   สังคมและประเทศชาติ 
5. ปฏิบติัแลว้สอดคลอ้งกบัแผนงานหลกัขององคก์าร 
6. ก าหนดข้ึนอยา่งมีขอ้มูลความจริงและเป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บการวเิคราะห์อยา่งรอบคอบ 
7. ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารทุกดา้น  โดยเฉพาะดา้นทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
8. มีระยะเวลาในการด าเนินงานแน่นอน  ระบุวนัเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุด 
9. สามารถติดตามประเมินผลได ้
10. สามารถขยายผล สู่ความย ัง่ยนืได ้(สุทธนู ศรีไสย,์2538 ) 

   
 ขั้นตอนการเขียนโครงการ 

1.  ช่ือโครงการ  หมายถึง  โครงการท่ีด าเนินการนั้นใหช่ื้อวา่อะไร  อาจระบุช่ือทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยมีลกัษณะการเขียนโดยศึกษาจากวตัถุประสงค ์หรือสภาพแห่ง
ความส าเร็จท่ีเราตอ้งการใหเ้กิด โดยพิจารณาจากสภาพปัญหา แลว้ก าหนดเป็นสภาพแห่งความส าเร็จ ก็จะไดช่ื้อ
โครงการออกมา  

2.  หลกัการและเหตุผล เป็นส่วนส าคญัท่ีแสดงถึงปัญหาความจ าเป็นหรือความตอ้งการ 
ท่ีตอ้งมีการจดัท าโครงการข้ึนเพื่อแกปั้ญหา หรือสนองความตอ้งการขององคก์ร ดงันั้นในการเขียน
หลกัการและเหตุผลผูเ้ขียนโครงการตอ้งเขียนแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาหรือความตอ้งการ พร้อมทั้ง
ระบุเหตุผลและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการเพื่อสนบัสนุนการจดัท าโครงการอยา่งชดัเจน 
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นอกจากน้ีอาจตอ้งเช่ือมโยงใหเ้ห็นวา่โครงการท่ีเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ แผนยทุธศาสตร์ 
หรือนโยบายขององคก์รหรือหน่วยงานเจา้ของโครงการและเป็นการวางรากฐานไปสู่สภาพท่ีพึง
ประสงคใ์นอนาคตขององคก์ารหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีไดจ้ดัท าข้ึน ผูเ้ขียน
โครงการตอ้งพยายามหาเหตุผลหลกัการ และทฤษฎีต่างๆ สนบัสนุนโครงการท่ีจดัท าข้ึนอยา่ง
สมเหตุสมผล ทั้งน้ีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้บ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีเห็นชอบและอนุมติั
โครงการท่ีน าเสนอใหด้ าเนินการได ้พร้อมทั้งใหก้ารสนบัสนุนในดา้นงบประมาณ บุคลากร และ
ปัจจยัสนบัสนุนอ่ืนๆ  

3. วตัถุประสงค์โครงการ  คือ ส่ิงท่ีบอกใหท้ราบวา่การด าเนินการตามโครงการนั้น มี
ความตอ้งการท าอะไรและตอ้งการให้อะไรเกิดข้ึน ควรเป็นวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนเขา้ใจง่าย สามารถ
ปฏิบติัได ้ไม่เล่ือนลอย วดัและประเมินผลได ้มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
ส่ิงท่ีโครงการตอ้งการ ซ่ึงโครงการบางโครงการอาจมีมากกวา่ 1 วตัถุประสงค ์แต่ไม่ควรมีมากเกิน
กวา่ 5 วตัถุประสงค ์การเขียนวตัถุประสงค ์ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และผลท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บดว้ย   
 4. เป้าหมายการด าเนินการ เป็นการก าหนดขอบเขตในการด าเนินการ ประกอบดว้ย
เป้าหมายเชิงปริมาณ เช่น จะผลิตบุคลากรระดบัใด  ปีใด  จ านวนเท่าใด และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 
หรือเชิงเน้ือหา เช่นในดา้นใด หรือเร่ืองอะไรบา้ง อยา่งไร เป้าหมายของโครงการ เป็นการคาดหวงั
ล่วงหน้าในส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีส้ินสุดโครงการ (ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ) สามารถเขียนไดท้ั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เป้าหมายเชิงปริมาณจะระบุตวัเลขตามหน่วยท่ีตอ้งการ เช่น ความถ่ี ร้อยละ 
อตัราส่วน หรือเป็นจ านวนตวัเลขธรรมดาก็ได ้ส่วนเป้าหมายเชิงคุณภาพ เช่นความรู้ ทกัษะ ทศัคติ 
ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด เรียบร้อย ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ 
ความย ัง่ยนื เป็นตน้  

5. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ จะเร่ิมด าเนินงานตามโครงการเม่ือใด(วนั เดือน ปี) 
และแผนการด าเนินในปีต่อ ๆ ไปและส้ินสุดการด าเนินการโครงการเม่ือใด 

6. วิธีด าเนินการ  วิธีด าเนินการเป็นงานหรือกิจกรรมท่ีก าหนดข้ึน เป็นขั้นตอน
ตามล าดบัก่อนหลงัเพื่อใช้ปฏิบติัให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการ วิธีการด าเนินการจึงน า
วตัถุประสงค์มาจ าแนกแจกแจงเป็นกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม โดยจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการวา่มีกิจกรรมใดท่ีจะตอ้งท าเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์  
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7. สถานทีด่ าเนินการ  ระบุสถานท่ีด าเนินการโครงการ  
8. ผู้รับผดิชอบโครงการ หมายถึง ผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีจดัตั้งหรือบริหารงานรับผดิชอบใน

โครงการนั้น ซ่ึงอาจไดแ้ก่ บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงาน ซ่ึงจ าแนกเป็น บุคคล คณะบุคคล หรือ
หน่วยงานผูรั้บผดิชอบในโครงการ  

9. งบประมาณ ระบุวา่งบประมาณท่ีจะด าเนินการโครงการทั้งส้ินจะใชเ้งินเท่าใด โดย
ใหร้ะบุรายละเอียดของค่าใชจ่้าย และแหล่งงบประมาณท่ีจะใชด้ าเนินการโครงการดว้ย  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตาม การควบคุม การก ากบั และการประเมินผลโครงการเพื่อใหโ้ครงการ 

บรรลุถึงวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้สนอโครงการควรระบุวิธีการท่ีใช้ใน
การควบคุม และประเมินผลโครงการไวใ้ห้ชัดเจน  ทั้งน้ีอาจจะตอ้งระบุบุคคลหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการประเมินโครงการ พร้อมทั้งบอกรูปแบบการประเมินผลโครงการ เช่นประเมิน
ก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการ หลงัการด าเนินการ หรือจะระบุเวลาชดัเจน 

11. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
เป็นการบอกถึงวา่เม่ือโครงการท่ีท าส้ินสุดลงจะมีผลกระทบในทางท่ีดีท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนโดยตรงและโดยออ้ม โดยระบุใหช้ดัเจนวา่ใครจะไดรั้บผลประโยชน์และผลกระทบนั้น
ไดรั้บในลกัษณะอยา่งไร ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ถา้เป็นโครงการท่ีขยาย/ปรับปรุงยก
ฐานะจากเดิมให้แสดงผลงานของโครงการท่ีผา่นมา เช่น จ านวนผูส้ าเร็จหรือผลงานอ่ืน ๆ ซ่ึง
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการด าเนินโครงการ 


