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ค าน า 
 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหลายประการ ประการส าคัญคือนักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบ
ตลอดเวลา และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษา
ในแต่ละชุดวิชาซึ่งจัดท าให้นักศึกษาทุกภาคเรียนจึงเป็นเอกสารส าคัญที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่
นักศึกษาต้องท าในการเข้าสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
การศึกษาชุดวิชา 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ฉบับนี้ คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการ
ท างานที่ได้รับมอบหมายและการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนาเสริม 2 ครั้ง (เป็นการสัมมนา
เสริมผ่าน e-Learning ตลอดภาคเรียนและสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง) และสัมมนาเข้มอีก 1 
ครั้ง นักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน หาก
นักศึกษามีข้อเสนอแนะใดๆ ส าหรับการปรับปรุงแผนกิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ขอได้
โปรดแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย 
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
                                        ชุดวิชา 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2561 
ชุดวิชา 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

 
 

15 มีนาคม 2562  วันเปิดภาคการศึกษา 
11 – 12 พฤษภาคม 2562 
15 มีนาคม – 19 กรกฎาคม 2562 
15 เมษายน 2562 

 สัมมนาเสริม 
สัมมนาเสริม e-Learning 
วันสุดท้ายของการขอถอนชุดวิชา 

21 - 23 มิถุนายน 2562  สัมมนาเข้ม 
19 กรกฎาคม 2562  วันสุดท้ายของการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 
(9.00 – 12.00 น.) 

 วันสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
(โปรดตรวจสอบกับตารางสอบไล่อีกครั้ง) 

   
 
 
หมายเหตุ   วันสัมมนาเสริม/เข้ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก าหนดการสัมมนาเสรมิ/
เข้มทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-504-8505-6 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 
 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 

ทฤษฎีหลักสูตร หลักการ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร การใช้และการบริหาร
หลักสูตร นิเทศการเรียนการสอน การวิเคราะห์ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร
ระดับชาติ หลักสูตรระดับสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มวิชา หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ การ
พัฒนาโครงการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป้าหมาย ลักษณะเฉพาะ แนวโน้มและการวิจัยในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ กระบวนการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

1.2  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการสอน ทฤษฎีทาง 

จิตวิทยาและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   
  2. เพ่ือให้สามารถอธิบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตร การใช้และการบริหาร
หลักสูตร การนิเทศการเรียนการสอน การวิเคราะห์ ประเมินและปรับปรุงการเรียนการสอน 

  3. เพ่ือให้สามารถอธิบายหลักการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ หลักสูตรระดับ 
สถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มวิชา หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ได้ 
  4. เพ่ือให้สามารถระบุเป้าหมายและลักษณะเฉพาะของการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้ 
  5. เพ่ือให้สามารถอธิบายหลักการพัฒนาโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได ้

  6. เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร์ได้ 
  7. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  8. เพ่ือให้สามารถสืบค้นตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพใน 
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
  9. เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ด้านการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
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                   10. เพ่ือให้สามารถสังเคราะห์และน าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ด้าน
การสอนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
 
1.3  รายช่ือหน่วย 

หน่วยที่  1 ทฤษฎีหลักสูตร หลักการ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
หน่วยที่  2 การเรียนรู้กับการเรียนการสอน 
หน่วยที่  3 ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร 
หน่วยที่  4 การน าหลักสูตรไปใช้ 
หน่วยที่  5  การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 
หน่วยที่  6 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่  7  การเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
หน่วนที่  8 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา 
หน่วยที่  9 นวัตกรรมและสื่อการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่ 10 การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่ 11 ประเด็นสัมมนา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่ 12 ประเด็นสัมมนา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่ 13  ประเด็นสัมมนา การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่ 14 ประเด็นสัมมนา การใช้นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่ 15 ประเด็นสัมมนา การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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 1.4  โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สัมมนาหลักสูตร
และการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

หน่วยท่ี 1 ทฤษฎีหลักสูตร หลักการ และ 
             กระบวนการพัฒนาหลกัสูตร 
หน่วยท่ี 2 การเรียนรู้กบัการเรียนการสอน 
หน่วยท่ี 3 ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนา 
             หลักสูตร 
หน่วยท่ี 4 การน าหลักสตูรไปใช้ 
หน่วยท่ี 5 การประเมินหลักสูตรและการเรียน 
             การสอน 

หน่วยท่ี 6 การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษากลุ่มสาระ 
             วิทยาศาสตร ์
หน่วยท่ี 7 การเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
หน่วนที่ 8 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน 
             สถานศึกษา 
หน่วยท่ี 9 นวัตกรรมและสื่อการสอนท่ีใช้ในการจัด 
             การเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
หน่วยท่ี 10 การพัฒนาครูวิทยาศาสตร ์

กลุ่มเนื้อหา
หลักการหลักสตูร 

กลุ่มเนื้อหาหลักสูตร
และการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร ์

ประเด็นสัมมนา 

หน่วยท่ี 11 ประเด็นสมัมนา ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์

หน่วยท่ี 12 ประเด็นสมัมนา หลักสูตรวิทยาศาสตร ์
หน่วยท่ี 13 ประเด็นสมัมนา การจัดการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร ์
หน่วยท่ี 14 ประเด็นสมัมนา การใช้นวัตกรรมและ

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
หน่วยท่ี 15 ประเด็นสมัมนา การประเมินผลการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
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2.  วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาชุดวิชา 29701 สมัมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
นักศึกษาจะต้องศึกษาจากสื่อการศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

1) แผนกิจกรรมการศึกษา 
2) แนวการศึกษา 
3) ประมวลสาระชุดวิชา 
4) การสัมมนาเสริม 

 ส าหรับวิธีการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องท าความเข้าใจในประเด็นแต่ละประเด็นอย่าง
ชัดเจน และปฏิบัติตามวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
   การวางแผนการศึกษาชุดวิชา สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
   1)  นักศึกษามีเวลาในการเรียนชุดวิชา สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึง 19 กรกฎาคม 2562 
   2)  นักศึกษาควรวางแผนในการประกอบกิจกรรมให้ครอบคลุมการวางแผนด้าน
เวลา  การศึกษาแนวการศึกษา ประมวลสาระชุดวิชา และการศึกษาจาก e-Learning รวมถึง
การศึกษาค้นคว้าจากศูนย์วิทยบริการและแหล่งค้นคว้าอ่ืนๆ 
 2.2  การด าเนินการศึกษา 
  เพ่ือให้การเรียนมีประสิทธิภาพ  นักศึกษาควรด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  2.2.1  ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 
  2.2.2  ศึกษาแผนการสอนทั้ง  15  หน่วย 
  2.2.3  ศึกษารายละเอียดของแต่ละหน่วยการสอน  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   1)  ศึกษาแผนผังแนวคิดของหน่วยการสอน 
   2)  อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยการสอน 
   3)  ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
   4)  ศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา 
   5)  ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
   6)  ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 
   7)  ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
  2.2.4  ศึกษา e-Learning ของชุดวิชา สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์  
  2.2.5  ท ากิจกรรมตามงานที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด (ตาม
รายละเอียดใน 2.3) 
  2.2.6  เข้าร่วมสัมมนาเสริมตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  2.2.7  เข้าสอบไล่  ณ  สนามสอบตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 2.3  งานที่ก าหนดให้ท า 
    งานที่ก าหนดให้ท ามี 3 งาน คือ 
 งานชิ้นที่ 1 

ให้นักศึกษาจัดท ารายงานเรื่อง “หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์” โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา  
2. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
3. ศึกษาข้อมูลท้องถิ่นท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่  ในด้านต่อไปนี้ 

-  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
-  ด้านเศรษฐกิจ 
-  ด้านการเมืองการปกครอง 
-  ด้านวิทยาการและเทคโนโลยี 
-  ข้อมูลของสถานศึกษาที่เก่ียวข้องกับการออกแบบหลักสูตร 

   4. น าผลการวิเคราะห์ในข้อ 3 มาวิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องก าหนดหลักสูตร
รายวิชาเพ่ิมเติม พิจารณาก าหนดสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปัจจัยพ้ืนฐาน ทั้งส่วนที่เป็นสาระท่ี
ควรรู้และประสบการณ์ส าคัญ 
   5. เลือกสาระที่ควรรู้ที่ก าหนดขึ้นใหม่ท่ีเห็นว่าเหมาะสมที่สุด 1 เรื่อง จัดท าเป็น
หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม ทั้งนี้ขอให้จัดท าเป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 1 รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
0.5 ซึ่งเป็นรายวิชาที่ต้องใช้เวลาเรียนประมาณ 15 – 20 ชั่วโมง แล้วก าหนดรายละเอียดของรายวิชา
เพ่ิมเติมที่จัดท าขึ้น มีองค์ประกอบดังนี้ 

-  ชื่อรายวิชาเพ่ิมเติม 
-  รหัสรายวชิา 
-  จ านวนหน่วยกิต เวลาที่ใชส้อน 
-  ระดับชั้น 
-  ค าอธิบายรายวิชา 
-  ผลการเรียนรู ้

       6. จัดท าโครงสร้างรายวิชา 
       7. ออกแบบการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วย โดยจัดท าทุกหน่วยตามที่ระบุไว้ใน
โครงสร้าง 
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       8. เรียบเรียงและน าเสนอข้อมูลที่ได้มาอย่างเป็นระบบ จัดท าเป็นรายงานตาม
แบบฟอร์มใบงานท้ายเอกสารนี้ ก าหนดความยาว 10-15 หน้ากระดาษ A 4 เย็บมุมบนด้านซ้ายของ
รายงานและไม่ต้องใช้กระดาษปก 
  งานชิ้นที่ 2 
   ให้นักศึกษาจัดท ารายงานเรื่อง “หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560” โดยด าเนินการดังนี้ 

1. สืบค้นข้อมูลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 
2. ศึกษาข้อมูลแล้วสรุปสาระของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2560  
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฉบับ พ.ศ. 

2560 กับฉบับเดิม น าเสนอความเปลี่ยนแปลงที่นักศึกษาพบ พร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น  

4. เรียบเรียงและน าเสนอข้อมูลที่ได้มาอย่างเป็นระบบ จัดท าเป็นรายงาน 
ก าหนดความยาว 5-8 หน้ากระดาษ A 4 เย็บมุมบนด้านซ้ายของรายงานและไม่ต้องใช้กระดาษปก
พร้อมแนบส าเนาบทความที่นักศึกษาอ่าน 
  งานชิ้นที่ 3 
  งานชิ้นที่ 3 ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  
   ส่วนที่ 1  ให้นักศึกษาจัดท ารายงาน เรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์” โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาประเด็นสัมมนาในเอกสารแนวการศึกษา หน่วยที่ 11-15 
2. สรุปสาระส าคัญ และอภิปรายประเด็นสัมมนาในแต่ละหน่วย หน่วยละ 2-3  

หน้า 
3. เรียบเรียงจัดท าเป็นรายงานก าหนดความยาวของรายงาน 10-15 หน้า  

กระดาษ A 4 เย็บมุมบนด้านซ้ายของรายงานและไม่ต้องใช้กระดาษปก 
   ส่วนที่ 2  ให้นักศึกษาจัดท ารายงาน เรื่อง “ประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์” โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาเลือกประเด็นสัมมนาที่สนใจ 1 ประเด็น จาก 5 ประเด็นในแนว 
การศึกษา ได้แก่ 

- ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
- การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
- นวัตกรรมและสื่อการสอนที่ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- การประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
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จากประเด็นสัมมนาที่สนใจ ให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดของประเด็นสัมมนานั้นจากเอกสาร
บทความที่คณะกรรมการบริหารชุดวิชาได้จัดเตรียมให้ (เอกสารอัดส าเนา) หลังจากนั้นให้นักศึกษา 
ค้นบทความที่เก่ียวข้องกับประเด็นดังกล่าวเพ่ิมเติมอีก 1 บทความ โดยค้นคว้าด้วยตนเองหรือเลือก
บทความที่ก าหนดไว้ใน e-Learning ศึกษาท าความเข้าใจบทความ 

2. จัดท ารายงานสรุปสาระส าคัญของบทความและอภิปรายเสนอแนวทาง 
ในการน ามาใช้ในบริบทของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย 
  งานชิ้นที่ 4 
   เป็นการสัมมนา e-Learning ให้นักศึกษาท างานตามค าสั่งโดยการตอบค าถาม
และอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อค าตอบของเพ่ือน โดยแต่ละค าถามจะมีเวลาให้นักศึกษาตอบ
ค าถามหลังจากการตั้งค าถามหนึ่งสัปดาห์ และมีเวลาในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของเพ่ือนอีก
หนึ่งสัปดาห์ต่อมา โดยการสัมมนา e-Learning จะเริ่มต้นวันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ตาม
ปฏิทินดังนี้ 
 

สัปดาห์ที่ 1 (15 มี.ค. 62) 
ปฐมนิเทศ แนะน าตัว ปฏิสัมพันธ์ออนไลน ์

สัปดาห์ที่ 2 (18 มี.ค. 62) 
สัปดาห์ที่ 3 (25 มี.ค. 62) 

ประเด็นค าถามหน่วยที่ 1 และ 3  
สัปดาห์ที่ 4 (1 เม.ย. 62) 
สัปดาห์ที่ 5 (8 เม.ย. 62) 

ประเด็นค าถามหน่วยที่ 2  
สัปดาห์ที่ 6 (15 เม.ย. 62) 

สัปดาห์ที่ 7 (22 เม.ย. 62) 
ประเด็นค าถามหน่วยที่ 4 และ 5  

สัปดาห์ที่ 8 (29 เม.ย. 62) 

สัปดาห์ที่ 9 (6 พ.ค. 62) 
ประเด็นค าถามหน่วยที่ 6  

สัปดาห์ที่ 10 (13 พ.ค. 62) 

สัปดาห์ที่ 11 (20 พ.ค. 62) 
ประเด็นค าถามหน่วยที่ 7  

สัปดาห์ที่ 12 (27 พ.ค. 62) 

สัปดาห์ที่ 13 (3 มิ.ย. 62) 
ประเด็นค าถามหน่วยที่ 8  

สัปดาห์ที่ 14 (10 มิ.ย. 62) 
สัปดาห์ที่ 15 (17 มิ.ย. 62) 

ประเด็นค าถามหน่วยที่ 9  
สัปดาห์ที่ 16 (24 มิ.ย. 62) 
สัปดาห์ที่ 17 (1 ก.ค. 62) 

ประเด็นค าถามหน่วยที่ 10  
สัปดาห์ที่ 18 (8 ก.ค. 62) 
สัปดาห์ที่ 19 (15 ก.ค. 62) การเตรียมตัวสอบ 

. 
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แบบฟอร์มใบปะหน้าชิ้นงาน 
 
สาขาวิชา  ศึกษาศาสตร์ 
 
แขนงวิชา  วิทยาศาสตร์ 
 
ชุดวิชา   29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 
 

งานชิ้นที่............................. 
 

ชื่องาน.........................................................................................................  
 
 
ภาคการศึกษาที่  2/2561 
 
 
ชื่อนักศึกษา................................................................................................................  
รหัสนักศึกษา.............................................................................................................  
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม..................................................................................  
 
 
ที่อยู่นักศึกษา……………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์……………………………………………………………………………. 
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 2.4  การส่งงาน 
  2.4.1  งานที่ก าหนดให้ท าท้ัง  4  ชิ้น  ให้ส่งดังนี้  คือ 
   1)  งานชิ้นที่  1 – 2  ให้ส่งด้วยตนเองในวันที่เข้ารับการสัมมนาเสริมแบบ
เผชิญหน้า  วันที ่ 11 – 12 พฤษภาคม  2562 
   2)  งานชิ้นที่ 3 ให้ส่งด้วยตนเองในวันที่เข้ารับการสัมมนาเข้มวันที่ 21 
มิถุนายน 2562 
   3)  งานชิ้นที่ 4 ให้ส่งเป็นระยะตามที่ก าหนดบนระบบ e-Learning 
 
   เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์ ทางโทรศัพท์ 
หมายเลข 0 2504 8553 หรอื 08 1318 7161 หรือ e-mail: suchin.vis@stou.ac.th 
  2.4.2  ให้ท าส าเนางานแต่ละชิ้น  จ านวน  2  ชุด  เพ่ือส่งอาจารย์สัมมนาเสริม  1  
ชุด  และเพ่ือใช้ประกอบการสัมมนาเสริมของนักศึกษา  1  ชุด 
 2.5  การเตรียมตัวเสนอผลงาน 
  ให้นักศึกษาเตรียมสื่อเพ่ือน าเสนอผลงานทั้ง 3 ชิ้น  เช่น PowerPoint โดยเตรียม
ประเด็นที่น าเสนอให้ชัดเจนพร้อมทั้งซักซ้อมการน าเสนอให้ได้ตามเวลาที่ก าหนด  โดยน าเสนอผลงาน
ชิ้นละไม่เกิน  15  นาที  นักศึกษาต้องเตรียมตอบประเด็นค าถามที่คาดว่าอาจารย์สัมมนาเสริมและ
เพ่ือนนักศึกษาจะซักถาม 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยถือว่า  การเข้ารับการสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมบังคับ 

ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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 2.6  การสัมมนาเสริม 
  ในการเรียนชุดวิชา  29701  สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาเสริม 1 ครั้ง 12 ชั่วโมง ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้
แจ้งให้นักศึกษาทราบ รายละเอียดของตารางสัมมนาเสริม  ดังนี้ 
 

ตารางการสัมมนาเสริมชุดวิชา 
 

เวลา/วันที ่ 09:00 – 12:00 น. 13:00 – 16:00 น. 

11 พ.ค. 62 การสัมมนาเสริมสาระหน่วยที่ 1 – 5 

 

นักศึกษาเสนอผลงาน  ชิ้นที่ 1 

 

12 พ.ค. 62 นักศึกษาเสนอผลงาน  ชิ้นที่ 2 

การสัมมนาเสริมสาระหน่วยที่ 6 – 10 

แนะน าประเดน็หน่วยที่ 11-15 

กิจกรรมอ่านบทความ 

 
 2.7  การประเมินผลการเรียน 
  การประเมินผลการเรียน ชุดวิชา 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์  จะประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริม สัมมนาเข้มและงานที่ก าหนดให้ท าร้อยละ  60  
และจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาร้อยละ  40  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  2.7.1  กิจกรรมระหว่างภาคการศึกษา  ก าหนดคะแนนร้อยละ  60  โดยจ าแนกเป็น 
   1)  การสัมมนาเสริมครั้งที่  1 (สัมมนาเสริมผ่าน e-Learning)  เป็นคะแนน
ร้อยละ  20  ของคะแนนรวมทั้งหมด 
   2)  การสัมมนาเสริมครั้งที่  2 (สัมมนาแบบเผชิญหน้า)  เป็นคะแนนร้อยละ  
20  ของคะแนนรวมทั้งหมด 
   3)  การสัมมนาเข้ม เป็นคะแนนร้อยละ 20 ของคะแนนรวมทั้งหมด 
   การประเมินการเข้าร่วมสัมมนา  และงานที่ก าหนดให้ท าส าหรับการสัมมนา
เสริมและเข้มแต่ละครั้ง  แบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ 
   ก.  ประเมินการเข้าร่วมสัมมนาเสริม  ในรายละเอียด  ดังนี้ 
    -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับสาระที่ได้ศึกษาจากประมวล
สาระชุดวิชา 
    -  การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น  การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อสรุปที่เป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่ม 
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    -  ผลที่ได้จากการสัมมนาเสริมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ
ประเด็นการสัมมนา  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาแต่ละครั้ง 
   ข.  ประเมินงานที่ก าหนดให้ท า  ซึ่งประเมินจาก 
    -  เนื้อหาสาระ  พิจารณาจากความถูกต้อง  การจัดระบบการเสนอ
ความคิดท่ีต่อเนื่องมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์  การค้นคว้าเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากประมวลสาระ 
    -  การน าเสนอ  พิจารณาจากความตรงตามสาระ  รูปแบบการน าเสนอที่
น่าสนใจ  ใช้เวลาเหมาะสม  และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น  ตลอดจน
การจับประเด็นในการตอบค าถาม 
  2.7.2  การประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาร้อยละ  40  จะประเมิน
โดยใช้แบบทดสอบ  ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัย 
 

3.  รายชื่อศูนย์สัมมนาเสริม  และจังหวัดในเขตบริการ 
 ชุดวิชา  29701  สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์    จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 
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เอกสารประกอบการท าชิ้นงาน 
 

ให้นักศึกษาจัดท ารายงานชิ้นที่ 1 ตามรูปแบบของใบงาน ต่อไปนี้ 
 
งานชิ้นที่ 1 

ใบงานที่ 1/1 
ข้อมูลการจัดท าหลักสูตร 
 
 1) ข้อมูลทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
           
           
            
 2) ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 
           
           
            
 3) ข้อมูลทางด้านการเมืองการปกครอง 
           
           
            
 4) ข้อมูลด้านวิทยาการและเทคโนโลยี 
           
           
            
 5) ข้อมูลสถานศึกษา 
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ใบงานที่ 1/2 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา       รายวิชา     
กลุ่มสาระการเรียนรู้      ชั้น      
ภาคเรียนที่         จ านวนหน่วยกิต            จ านวนชั่วโมง    
 
 ศึกษา           
           
           
           
           
           
           
        
 โดยใช้กระบวนการ         
           
           
           
           
           
  เพื่อ         
           
         
 
ผลการเรียนรู้ 
 1)           

           
 2)           

           
 3)           

           

ฯลฯ 



18 

 

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 
หน่วยการเรียนรู้ 

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 
            

7. การวัดและการประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัด

และประเมินผล 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 
ด้านความรู้     
ด้านทักษะ/กระบวนการ     
ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน     
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
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8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    8.1 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

           
            
            

 
8.2 กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ 
           
            
           
            
           
            
            
 
 8.3 กิจกรรมรวบยอด 
           
            
           
            
 

9. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
           
            
           
            

 

 

 


