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 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา  27703 การจดัระบบทางการศึกษาน้ี เป็นเอกสารส าคัญส าหรับ
นกัศึกษา เป็นคู่มือแนะแนวการประกอบกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา  นกัศึกษาตอ้งศึกษาแผนกิจกรรม
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ทางการศึกษา ไดพ้ิจารณาก าหนดให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องชุดวิชา ดงันั้น จึงขอให้นกัศึกษาปฏิบติั
ตามอยา่งครบถว้น เพื่อจะไดป้ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องชุดวชิาน้ี 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา การจดัระบบทางการศึกษา 

SYSTEMS APPROACH IN EDUCATION 
 

1.  รายละเอยีดชุดวิชา 
 1.1  วตัถุประสงค์ 
   1.1.1 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสามญัทศัน์ของระบบและการจดัระบบ
ทางการศึกษา และขั้นตอนการจดัระบบทางการศึกษาครอบคลุมการวิเคราะห์ การสังเคราะห์  การสร้าง
แบบจ าลอง และการทดสอบระบบ 
   1.1.2 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจการจดัระบบในระบบโรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียน อธัยาศยั และสังคมข่าวสาร 
   1.1.3 เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจการจดัระบบส่ือสารการศึกษา และการจดัระบบการใช้
ส่ือการศึกษา 
   1.1.4 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถจดัระบบทางการศึกษาได ้
   1.1.5 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถออกแบบระบบการเรียนการสอน และออกแบบระบบการ
ฝึกอบรมได ้
   1.1.6 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้การบริหารและควบคุมระบบทางการศึกษา และการ
เผยแพร่ระบบทางการศึกษาได ้

 1.2  ค าอธิบายชุดวชิา 
   ระบบและการจดัระบบ การวเิคราะห์ระบบทางการศึกษา การสังเคราะห์ระบบทางการศึกษา 
การสร้างแบบจ าลอง  ระบบทางการศึกษา การทดสอบระบบทางการศึกษา การจดัระบบการศึกษาในระบบ
โรงเรียน การจดัระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน การจดัระบบการศึกษาตามอัธยาศยั และการจดัระบบ
ทางการศึกษายุคสังคมข่าวสาร การออกแบบระบบการเรียนการสอน การออกแบบระบบการฝึกอบรม การ
ออกแบบศูนย์ความรู้และทรัพยากรทางการศึกษา การจัดระบบส่ือการศึกษา และการจดัระบบการใช้
ส่ือการศึกษา รายกรณีการจดัระบบทางการศึกษา การบริหารและการควบคุมระบบทางการศึกษา และการ
เผยแพร่ระบบทางการศึกษา 
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  1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
1. ระบบและการจดัระบบ 
2. สู่การจดัระบบทางการศึกษา 
3. การวเิคราะห์ระบบทางการศึกษา 
4. การสังเคราะห์ระบบทางการศึกษา 
5. การสร้างแบบจ าลองระบบทางการศึกษา 
6. การทดสอบและประเมินระบบทางการศึกษา 
7. การจดัระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน 
8. การจดัระบบการศึกษาอธัยาศยั 
9. การจดัระบบการศึกษามวลชน 
10. การจดัระบบการศึกษายคุสังคมข่าวสาร 
11. การออกแบบระบบการฝึกอบรม 
12. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
13. รายกรณีการจดัระบบทางการศึกษา 
14. การบริหารและควบคุมระบบทางการศึกษา 
15. การเผยแพร่ระบบทางการศึกษา 
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5.  การบริหารและ 
     ควบคุมระบบและ 
     การเผยแพร่ระบบ 
     ทางการศึกษา 

14.  การบริหารและควบคุมระบบทางการศึกษา 
15.  การเผยแพร่ระบบทางการศึกษา 

1.4 โครงสร้างเนือ้หาของชุดวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แนวคิดเก่ียวกบั
การจดัระบบ 

1. ระบบกบัการจดัระบบ 

2. สู่การจดัระบบทางการศึกษา 

ชุดวชิาการ
จดัระบบ
ทาง 

การศึกษา 

3. การวเิคราะห์ระบบทางการศึกษา 

4. การสังเคราะห์ระบบทางการศึกษา 
5. การสร้างแบบจ าลองระบบทางการศึกษา 
6. การทดสอบและประเมินระบบทางการศึกษา 

2. หลกัการพ้ืนฐาน 
    ของการจดัระบบ 

7. การจดัระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน 
8. การจดัระบบการศึกษาอธัยาศยั 
9. การจดัระบบการศึกษามวลชน 
10. การจดัระบบการศึกษายคุสังคมข่าวสาร 
13.    รายกรณีการจดัระบบทางการศึกษา 

3.  การจดัระบบ 
     ทางการศึกษา 

4.  การออกแบบ 
     ระบบทาง 
     การศึกษา 

11.การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
12 การออกแบบระบบการฝึกอบรม 
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1.5  โครงสร้างส่ือการศึกษา 
   โครงสร้างส่ือการศึกษาของชุดวิชาการจดัระบบทางการศึกษาจะยดึส่ือพิมพเ์ป็นส่ือหลกั  
โดยมี วดิีทศัน์  และการสัมมนาเสริมเป็นส่ือเสริม ประกอบดว้ย 

1. ประมวลสาระชุดวชิาการจดัระบบทางการศึกษา  15  หน่วย 
2. แนวการศึกษาชุดวชิาการจดัระบบทางการศึกษา  15  หน่วย 
3. แผนกิจกรรมการศึกษา เป็นเอกสารประกอบส าหรับใชใ้นการสัมมนาเสริม  2  คร้ัง 
4. การสัมมนาเสริม มีจ านวน 2 คร้ัง 

2.  วธิีการศึกษา 

2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 
2.1.1  วางแผนศึกษาชุดวชิาการจดัระบบทางการศึกษา 

    1)  ประมวลกิจกรรมท่ีตอ้งท า 
-  นกัศึกษามีเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษาประมาณ  16  สัปดาห์ 
- นกัศึกษาควรใชเ้วลาศึกษาจากส่ือหลกั คือ ประมวลสาระและแนวการศึกษา
ของชุดวชิาการจดัระบบทางการศึกษา จ านวน  12  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

- ท ากิจกรรมตามงานท่ีก าหนดให ้ 
- ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 

    2)  จดัท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์  
   2.1.2  จดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน 
    1)  เตรียมกาย 

- นกัศึกษาควรรักษาสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรง  เพื่อเป็นพลงัในการขจดั
อุปสรรคทั้งปวงในการเรียน 

- ควรอาบน ้าช าระร่างกายใหส้ะอาดสดช่ืน  หลงัจากเสร็จภารกิจประจ าวนั 
เพื่อเตรียมตวัศึกษาชุดวชิาในแต่ละวนั 

- แบ่งเวลาจากภารกิจประจ าวนัเพื่อศึกษาชุดวชิาอยา่งนอ้ยวนัละ  2  ชัว่โมง 
    2)  เตรียมใจ 

- ท าจิตใจใหส้บายแจ่มใส  ขจดัความขุ่นมวัท่ีมีสาเหตุมาจากภารกิจประจ าวนั
ทิ้งไปก่อน 
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- มีสมาธิมุ่งไปท่ีการศึกษาชุดวชิาท่ีนกัศึกษาวางแผนและก าหนดไวใ้นตารางเรียน 
- ท าจิตใจใหเ้ขม้แขง็  ไม่ทอ้ถอยต่ออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน 

    3)  เตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก 
- จดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับศึกษาชุดวชิา 
- เตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนท่ีจ าเป็น เช่น  ดินสอ  ปากกา  กระดาษ  
เคร่ืองบนัทึกเสียง  เป็นตน้ 

  2.2  การด าเนินการศึกษา 
   นกัศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปน้ี 
   1.  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 

2.  ศึกษาประมวลสาระชุดวชิาการจดัระบบทางการศึกษา และด าเนินกิจกรรมตามแนว
การศึกษา 
3.  ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมตามรายช่ือเอกสารอา้งอิงทา้ยหน่วยแต่ละหน่วยในประมวลสาระ
ชุดวิชา  เพื่อเพิ่มความเขา้ใจและน าขอ้มูลมาใชใ้นการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.  ท างานท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาก าหนดไว ้
5.  เขา้ร่วมการสัมมนาเสริมชุดวชิาการจดัระบบทางการศึกษาตามวนั  เวลา  และสถานท่ี
ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดและแจง้ใหท้ราบ  หากไม่ไดรั้บแจง้โปรดติดต่อบณัฑิตศึกษา  
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  โทร. 02-504-8505 โทรสายตรง  503-2870 
6.  เขา้สอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

  2.3  งานทีก่ าหนดให้ท า 
   งานช้ินที ่ 1  ประมวลความรอบรู้เกีย่วกบัการจัดระบบทางการศึกษา (งานเด่ียว  10  
คะแนน) 

1. ใหน้กัศึกษาศึกษาประมวลสาระทั้ง 15 หน่วย ใหเ้ขา้ใจ จากนั้นใหน้กัศึกษาสรุป
สาระส าคญัในรายหวัเร่ืองของแต่ละหน่วยทั้ง 15 หน่วย ในการสรุปสาระส าคญั หา้มน าเน้ือความใน
แนวคิดหรือท่ีสรุปไวท้า้ยแต่ละหวัเร่ืองมาพิมพ ์ ขอใหน้กัศึกษาสรุปจากการอ่านเร่ืองละไม่เกินคร่ึง
หนา้กระดาษถึงหน่ึงหนา้กระดาษ 

2. ใหจ้ดัพิมพใ์ส่กระดาษ A4 
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       งานช้ินท่ี 1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศึกษาไดอ่้านประมวลสาระอยา่งจริงจงั และเตรียมตวัมาสัมมนา
เสริม และท างานช้ินท่ีก าหนดในการสัมมนาเสริมไดถู้กตอ้ง งานช้ินน้ีนกัศึกษาไม่ตอ้งน าเสนอ แต่ส่งให้
อาจารยส์ัมมนาเสริม 1 ชุด ใหส่้งในวนัแรกของการสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1 

   งานช้ินที ่ 2  แนวการศึกษาชุดวชิาการจัดระบบทางการศึกษา  (งานเดี่ยว  5 คะแนน) 
1. ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียนหลงัเรียนและรวมผลคะแนนของการ

ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน พร้อมทั้งเขียนคะแนนความกา้วหนา้ลงในแผนกิจกรรมทุกหน่วย ขอให้
ตั้งใจท า 

2. ท ากิจกรรมทุกกิจกรรมในแนวการศึกษาใหค้รบทั้ง 15 หน่วย 
3. ใหเ้ขียนดว้ยลายมือตวับรรจงลงในแนวการศึกษา 
4. งานช้ินน้ีเป็นงานท่ีนกัศึกษาตอ้งท าหา้มใหบุ้คคลท่ีไม่ไดเ้รียนท าให ้จะไม่เกิด

ประโยชน์ ควรท าดว้ยตนเอง 

       งานช้ินท่ี 1 มีวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกบังานช้ินท่ี 1 งานช้ินน้ีใหน้กัศึกษาน ามาส่งอาจารยส์ัมมนาเสริม
ทั้งหน่วยท่ี 1 – หน่วยท่ี 15 

    3. งานช้ินที ่ 3  การจัดระบบการเรียนการสอนการฝึกอบรม ในระดับรายวชิาหรือ
หลกัสูตรฝึกอบรมหลกัสูตรไม่ใช่ระดับรายหน่วย   (งานเด่ียว  8  คะแนน) 
    1. การท างานช้ินท่ี 2 ตอ้งอ่านขั้นตอนการจดัระบบทางการศึกษาทั้ง 4 ขั้น คือ 
วเิคราะห์ระบบ สังเคราะห์ระบบ เขียนแบบจ าลองระบบ และทดสอบประสิทธิภาพ (หน่วยท่ี 2 – 3 – 4 – 
5 และ 6) 
    2. ใหน้กัเรียนจดัระบบการเรียนการสอนในระดบักลุ่มการเรียนรู้หรือระดบัวชิากรณี
การฝึดอบรมใหจ้ดัระบบการฝึกอบรมหลกัสูตรจ านวน 3 วนั  รายละเอียดของขั้นตอนการจดัระบบ มีดงัน้ี 
    ขั้นที ่1  วิเคราะห์ระบบ  ให้วิเคราะห์ระบบการเรียนการสอน หรือการฝึก 
อบรมโดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  (1)  ศึกษาองค์ประกอบหรือระบบท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  (2)  อธิบายรายละเอียด
แต่ละองค์ประกอบ และ (3) พิจารณาจุดดีและจุดดอ้ยในแต่ละองค์ประกอบ จุดดีให้คงไวห้รือ
เปล่ียนแปลง และจุดดอ้ยให้ตดัทิ้ง 
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    ขั้นที ่2  สังเคราะห์ระบบ จากขั้นวเิคราะห์ระบบ ใหน้กัศึกษาสร้างระบบข้ึนมาใหม่
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  คือ   (1)  พิจารณาองคป์ระกอบท่ีไดว้เิคราห์มาแลว้  (2)  ก าหนดองคป์ระกอบใหม่ท่ี
ครอบคลุมปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์  (3)  ก าหนดความสัมพนัธ์ ทิศทาง และวถีิระบบ  (4)  
ก าหนดขั้นตอนและจดัเรียงขั้นตอน  (5)  ใส่รหสัหมายเลขแต่ละขั้นตอน  และ (6) ตั้งช่ือระบบท่ีพฒันาข้ึน 
    ขั้นที ่3  เขียนแบบจ าลองระบบ  ใหเ้ขียนแบบจ าลองระบบในรูปของแผนภูมิ และ
ตั้งช่ือแบบจ าลองท่ีนกัศึกษาคิดข้ึนมาใหม่ 
    ขั้นที ่4  ทดสอบประสิทธิภาพระบบ ใหน้กัศึกษาก าหนดแนวทางการน าระบบท่ีคิด
ขั้นมานั้นไปทดสอบประสิทธิภาพ  โดยเขียนรายละเอียดของการทดสอบประสิทธิภาพอยา่งชดัเจน 

          งานช้ินท่ี 3 วตัถุประสงค์ของการท างานช้ินน้ี เพื่อให้นกัศึกษาสามารถจดัระบบการเรียนการสอน 
หรือการฝึกอบรมได ้งานช้ินน้ีนกัศึกษาตอ้งส่งอาจารยส์ัมมนาเสริมจ านวน 1 ชุด และน าเสนอผลงาน ใช้
เวลาไม่เกิน 5 – 10 นาที ส่งในวนัแรกของการสัมมนาเสริม 

   4. งานช้ินที ่4 การจัดระบบทางการศึกษา (งานกลุ่มๆ ละ  2 - 3  คน เท่ากัน  คะแนน  8 
คะแนน) 
    1. ใหน้กัศึกษาเลือกจดัระบบทางการศึกษาต่อไปน้ีโดยเลือกมา 1 ระบบ 

1) การจดัระบบทางการศึกษาในระบบโรงเรียน 
2) การจดัระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
3) การจดัระบบการศึกษาตามอธัยาศยั 

    2. ให้จดัระบบทางการศึกษาในระดบัมหภาค โดย (1) ก าหนดองค์ประกอบของ
ระบบ (2) ก าหนดขั้นตอนของระบบ (3) เขียนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนให้ชดัเจน (4) ตั้งช่ือระบบ และ 
(5) เขียนแบบจ าลองระบบตามขั้นตอน 

          งานช้ินท่ี 4 วตัถุประสงค ์ เพื่อให้นกัศึกษาสามารถจดัระบบทางการศึกษา ในระดบัมหภาคไดเ้พื่อ
น าความรู้ไปใช้ในการท างานและด าเนินชีวิตได้  งานช้ินน้ีนักศึกษาตอ้งเขา้กลุ่มท างานในการสัมมนา
เสริมคร้ังท่ี 1 วนัท่ีสอง และน าเสนอในการสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2 ในวนัแรก และส าเนาให้อาจารยส์ัมมนา
เสริม 1 เล่ม 



12 

5. งานช้ินที ่5 การออกแบบระบบการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม (งานเดี่ยว  
8  คะแนน) 
    1.  วเิคราะห์ผู้เรียน/ ผู้รับการฝึกอบรม  เป็นการศึกษาขอ้มูลของผูเ้รียนในส่วนท่ี
เก่ียวกบัความรู้เดิม  ความตอ้งการ  ความถนดั  ความสนใจ  และลกัษณะนิสัย  เพื่อน ามาประกอบในการ
วางแผนการเรียนการสอน/ การฝึกอบรม 
    2.  ก าหนดวตัถุประสงค์  เม่ือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้รียนแลว้ ผูอ้อกแบบการสอนก็
จะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในตวัผูเ้รียน ดว้ยการก าหนด 
วตัถุประสงคท์ัว่ไป และวตัถุประสงคเ์ฉพาะ  โดยการก าหนดในรูปของวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ี
ประกอบดว้ย เง่ือนไข พฤติกรรม และเกณฑไ์วอ้ยา่งชดัเจน 
    3.  วเิคราะห์เนื้อหาสาระและประสบการณ์  น าเน้ือหาสาระและประสบการณ์ท่ีสอน
มาแยกแยะเป็นหวัขอ้ยอ่ย ท าแผนผงัแนวคิด (concept mapping) โดยก าหนดเร่ืองท่ีจะสอนออกเป็นหน่วย 
ตอน หรือหวัเร่ือง 
    4.  ก าหนด/พัฒนาขั้นตอนการสอน  เป็นการก าหนดขั้นตอนของการสอน  
ตั้งแต่ตน้จนจบเร่ืองท่ีจะสอน ไดแ้ก่  การทดสอบก่อนเรียน  การน าเขา้สู่บทเรียน  การสอน การสรุป  และ
การทดสอบหลงัเรียน นอกจากน้ีในขั้นการสอนจะมีขั้นตอนย่อยท่ีหลากหลายแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บั
รูปแบบการสอน (ท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง/ผูรั้บการฝึกอบรมเป็นศูนยก์ลาง) 
    5.  ก าหนดวธีิสอน  วธีิการสอนมีหลายวธีิ เช่น การสอนแบบกลุ่ม  และการสอน
รายบุคคล ฯลฯ แต่ละวธีิจะมีเทคนิคแตกต่างกนั ผูอ้อกแบบระบบจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดวธีิการสอนเพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดส่ือการสอนในภายหลงั 
    6.  ก าหนดส่ือการสอน  ส่ือการสอนมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในฐานะ
ตวักลางท่ีจะช่วยในการเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้ง่ายข้ึน และประหยดัเวลา ช่วยสร้าง
ความเขา้ใจในเร่ืองราวท่ีครูสอนไดร้วดเร็ว สามารถเรียนรู้ไดม้ากข้ึน ส่ือการสอนตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์เน้ือหาสาระ และวธีิการสอนใน ขอ้ 5  โดยใชส่ื้อประสม ซ่ึงน าเอาส่ือการสอนหลาย ๆ 
อยา่งมาสัมพนัธ์กนัอยา่งมีคุณค่า ทั้งส่ือวสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ 
    7.  ก าหนดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน  เป็นการก าหนดสภาพแวดลอ้ม 
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสามารถท าใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น  เร่ืองของการจดั
สถานท่ีเรียน  การจดัชั้นเรียน  การควบคุมแสงเสียงและอุณหภูมิ  การจดัเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เป็นตน้ 
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    8.  ก าหนดการจัดการเรียนการสอน ก าหนดรายละเอียดการจดัการชั้นเรียนท่ีได้
ออกแบบมาแลว้ โดยตอ้งมีการวางแผนการจดัการเรียนการสอน  การแบ่งนกัเรียนให้รับบทบาทหนา้ท่ี
ต่าง ๆ ในระหวา่งเรียน  การมอบหมายงานและการสั่งการ  การติดต่อประสานงาน  และส ารวจทรัพยากร
ท่ีตอ้งใช ้ รวมทั้งการประเมินผล  และติดตามการเรียนการสอน  ซ่ึงตอ้งเป็นกระบวนการท่ีตอ้งท าเป็น
ระบบ 
    9.  ก าหนดการประเมิน  เม่ือไดก้ าหนดองคป์ระกอบของการออกแบบการสอนแลว้ 
ผูอ้อกแบบจ าเป็นตอ้งก าหนดแนวทางการประเมินการเรียนการสอน ในส่วนท่ีเป็นการประเมินปัจจยั
น าเขา้ ประเมินกระบวนการ และประเมินผลลพัธ์  ตอ้งก าหนดเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการประเมิน ขั้นตอน
การประเมิน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประเมิน เง่ือนไข  และเกณฑก์ารประเมิน 

        งานช้ินท่ี 5 มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศึกษาสามารถออกแบบระบบการเรียนการสอนได ้งานช้ินน้ีให้
ส่งในการสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2 ในวนัแรกพร้อมน าเสนอและน ามาส่งอาจารย ์1 ชุด 

  6. งานช้ินที ่ 6  รวบรวมค าศัพท์เกีย่วกบัระบบ    (งานเดี่ยว  5  คะแนน) 
   ใหน้กัศึกษาศึกษาประมวลสาระชุดวชิาการจดัระบบทางการศึกษา และคน้หาค าศพัท์
เก่ียวกบัระบบใหไ้ดจ้  านวน  20  ค  า  โดยไม่มีค  าศพัทซ์ ้ ากนัใน 20 ค า 

  7. งานช้ินที ่ 7 บันทกึในคู่มือปฏิบัติการสัมมนาเสริม (งานเดี่ยว 4 คะแนน) 
   ใหน้กัศึกษาบนัทึกสาระส าคญัทุกภารกิจหรือกิจกรรมในคู่มือปฏิบติัการสัมมนาเสริมและ
ส่งอาจารย ์
  2.4  การเตรียมเสนอผลงาน 
   นกัศึกษาตอ้งเตรียมเสนอผลงานท่ีก าหนดให ้(ตามรายละเอียดใน 2.3) ในการสัมมนา
เสริมโดยค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
   2.5.1  เตรียมส่ิงท่ีจะน ามาประกอบการเสนอผลงาน  (เช่น สไลดค์อมพิวเตอร์ แผนภูมิ 
เทปกาว ฯลฯ) 
   2.5.2  เตรียมประเด็นท่ีจะน ามาเสนอดว้ยวาจาและซกัซอ้มก่อนล่วงหนา้ โดยใหน้ าเสนอ
ผลงานช้ินละไม่เกิน 10 นาที ทั้งน้ีหา้นน าเสนอผลงานดว้ยวธีิการอ่านรายงานท่ีเตรียมมา 
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   2.5.3  เตรียมตอบประเด็นค าถามท่ีคาดวา่อาจารยส์ัมมนาและเพื่อนนกัศึกษาจะซกัถาม
เพื่อจะท าใหส้ามารถตอบไดค้ล่องแคล่ว 
   2.5.4  เตรียมกายและเตรียมใจมาเขา้รับการสอนเสริมถือวา่เป็นภารกิจท่ีส าคญัยิง่ 
  2.5  การประเมินการเรียน 
   การประเมินการเรียนชุดวชิาการจดัระบบทางการศึกษาประเมินจากการเขา้ร่วมสัมมนา
และการส่งงาน ร้อยละ 50 และประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาค ร้อยละ 50 
   2.5.1  งานช้ินท่ี 1  ร้อยละ 10 
    งานช้ินท่ี 2  ร้อยละ 5 
    งานช้ินท่ี 3  ร้อยละ 8 
    งานช้ินท่ี 4  ร้อยละ 8 
    งานช้ินท่ี 5  ร้อยละ 5 
    งานช้ินท่ี 6  ร้อยละ 5 
    งานช้ินท่ี 7  ร้อยละ 4 
    สัมมนาคร้ังท่ี 1  ร้อยละ 2.5 
    สัมมนาคร้ังท่ี 2  ร้อยละ 2.5  
   2.5.2  ประเมินจากการสอบประจ าภาค  ร้อยละ 50 
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ตารางการสัมมนาเสริม 
ชุดวชิาการจัดระบบทางการศึกษา 

 

คร้ังที ่ 1 
วนัท่ี 9.00 – 10.30 น. 10.30 – 12.00 น. 13.00 – 14.00 น. 14.00 – 15.00 น. 
1 ปฐมนิเทศชุดวชิา 

ทดสอบก่อนเรียน 
เสนอผลงานช้ินท่ี 3 

เสนอผลงานช้ินท่ี 3 
(ต่อ) 

การจดัระบบ 
การเรียนการสอน 

ประชุมกลุ่มยอ่ย 
สัมมนา (1) 
การจดัระบบ 

ประชุมกลุ่มยอ่ย 
สัมมนา (1) 
การจดัระบบ 

2 จุดประกาย (1 , 2) ประชุมกลุ่มยอ่ย 
งานกลุ่มช้ินท่ี 4 

ประชุมกลุ่มยอ่ย 
งานกลุ่มช้ินท่ี 4 

ประชุมกลุ่มยอ่ย 
งานกลุ่มช้ินท่ี 4 

แนะน างานช้ินท่ี 5 

 

คร้ังที ่ 2 
วนัท่ี 9.00 – 10.30 น. 10.30 – 12.00 น. 13.00 – 14.00 น. 14.00 – 15.00 น. 
1 เสนอผลงานช้ินท่ี 4 เสนอผลงานช้ินท่ี 5 เสนอผลงานช้ินท่ี 5 เสนอผลงานช้ินท่ี 5 
2 จุดประกายท่ี 

3 , 4 
อภิปรายสรุปประเด็นส าคญั 
(หน่วยท่ี 1 – หน่วยท่ี 15) 

สรุปการสัมมนา
ทดสอบหลงัการ
สัมมนาเสริม 

หมายเหตุ  จุดประกายเป็นการชมวดิิทศัน์งานท่ีก าหนดแลว้อภิปรายน ามาสู่การจดัระบบทางการศึกษา 
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(แบบฟอร์มใบปะหน้ารายงาน) 
 
สาขาวชิา  ศึกษาศาสตร์ 
แขนงวชิา  เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
ชุดวชิา 
 
 
 

 
งานช้ินท่ี  ………. 

 
ช่ืองาน  ………………………………………… 

ภาคการศึกษา  ………………. 
 
 
 
 
ช่ือนกัศึกษา  …………………………………………………… 
เลขประจ าตวั  ……………………………. 
สถานท่ีเขา้รับการสัมมนาเสริม  …………………………………….. 
วนัท่ี  ………………………. 
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ภาคผนวก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

      หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา 
      หมวด 9  เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 
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หมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา 

------------------------------------- 

 มาตรา 22  การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 

 มาตรา 23  การจดัการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  
ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
 (1)  ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง  และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม  ไดแ้ก่  ครอบครัว  ชุมชน  
ชาติ  และสังคมโลก  รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 (2)  ความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รวมทั้งความรู้  ความเขา้ใจและประสบการณ์
เร่ืองการจดัการ  การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล
ย ัง่ยนื 
 (3)  ความรู้เก่ียวกบัศาสนา  ศิลป  วฒันธรรม  การกีฬา  ภูมิปัญญาไทย  และการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 
 (4)  ความรู้ และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
 (5)  ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 

 มาตรา 24  การจดักระบวนการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 (2)  ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญ  สถานการณ์  และการประยกุตค์วามรู้มา
ใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
 (3)  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้ ท าเป็น       รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
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 (4)  จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั  
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
 (5)  ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  ส่ือการเรียน  และอ านวย
ความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้  ทั้งน้ี  ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่ง
วทิยาการประเภทต่าง ๆ 
 (6)  จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา  มารดา  
ผูป้กครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

 มาตรา 25  ใหส้ถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน   
ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา 
 ใหส้ถานศึกษาใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ  และใหน้ าผล 
การประเมินผูเ้รียนตามวรรคหน่ึงมาใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

 มาตรา 26  ใหค้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพือ่ความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ  การด ารงชีวติ  และการประกอบอาชีพ  ตลอดจน 
การศึกษาต่อ 
 ใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหา 
ในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว   
ชุมชนและสังคม 

 มาตรา 27  หลกัสูตรการศึกษาระดบัต่าง ๆ รวมทั้งหลกัสูตรการศึกษาส าหรับบุคคล ตามมาตรา 
10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี  ตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย  ทั้งน้ี  ใหจ้ดัตามความ 
เหมาะสมของแต่ละระดบัโดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมตามวยัและตามศกัยภาพ 
 สาระของหลกัสูตร ทั้งท่ีเป็นวชิาการ และวชิาชีพ  ตอ้งมุ่งพฒันาคนใหมี้ความสมดุล   
ทั้งดา้นความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงามและความรับผดิชอบต่อสังคม 
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 ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  นอกจากคุณลกัษณะในวรรคหน่ึงและวรรคสองแลว้  
ยงัมีความมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพฒันาวชิาการ  วิชาชีพชั้นสูงและการคน้ควา้  วจิยั  เพื่อพฒันา 
องคค์วามรู้และพฒันาสังคม 
 
 มาตรา 28  ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับุคคล  ชุมชน  สถาบนัสังคม  สถาบนัศาสนา  องคก์รเอกชน  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์รวชิาชีพ  และสถานประกอบการ  ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน  
โดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  เพื่อใหชุ้มชนมีการจดัการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  
ขอ้มูล  ข่าวสาร  และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวทิยาการต่าง ๆ  เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งหาวะิการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันา
ระหวา่งชุมชน 

 มาตรา 29  ใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการส่งเสริม
ใหผู้ส้อนสามารถท าการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา 
 
 

หมวด 9 
เท  คโนโลยีเพือ่การศึกษา 
------------------------------ 

 มาตรา 63  รัฐต้องจัดสรรคล่ืนความถ่ี  ส่ือตัวน า และโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนท่ีจ าเป็นต่อการส่ง
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  วิทยุโทรคมนาคม  และการส่ือสารในรูปอ่ืน  เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับ
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอธัยาศัย  การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวฒันธรรม 
ตามความจ าเป็น 
 มาตรา 64  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพฒันาแบบเรียนต ารา  หนังสือ 
ทางว ิชาการ  สื่อสิ่งพ ิมพ อื์ ่น   วสัดุอ ุปกรณ์และเทคโนโลย ีเพื ่อการศ ึกษาอื ่นโดยเร่งรัดพฒันา 
ขีดความสามารถในการผลิต  จดัให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผูผ้ลิต และพฒันา
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ทั้งน้ี โดยเปิดใหมี้การแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม 
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 มาตรา 65  ใหมี้การพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิต และผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา เพื่อให้ 
มีความรู้ ความสามารถ  และทกัษะในการผลิต  รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  มีคุณภาพ  และ 
ประสิทธิภาพ 
 มาตรา 66  ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
ในโอกาสแรกท่ีท าได ้ เพื่อใหมี้ทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

 มาตรา 67  รัฐตอ้งส่งเสริมให้มีการวจิยัและพฒันา การผลิตและการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อ 
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  เพื่อใหเ้กิด 
การใชท่ี้คุม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

 มาตรา 68  ใหมี้การระดมทุน  เพื่อจดัตั้งกองทุนพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุน
ของรัฐ  ค่าสัมปทาน  และผลก าไรท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจการดา้นส่ือสารมวลชนเทคโนโลยสีารสนเทศ
และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและองคก์รประชาชน  รวมทั้งให ้
มีการลดอตัราค่าบริการเป็นพิเศษในการใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวเพื่อการพฒันาคนและสังคม 
 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต  การวจิยัและการพฒันาเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 69  รัฐตอ้งจดัใหมี้หน่วยงานกลางท าหนา้ท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย  แผน  ส่งเสริม  และ
ประสานการวจิยั  การพฒันาและการใช ้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ  และประสิทธิภาพของการผลิตและ
การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



ตารางคะแนนการสมัมนาเสริมชดุวิชาการจดัระบบทางการศกึษา 
ภาคต้น  ปีการศกึษา 2559 
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