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กิจกรรมที่เรียนในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 อาจารย์ใหเ้ตรียมแบบตรวจสอบองค์ประกอบของ
หลักสูตรสถานศึกษา แบบประเมินหลักสตูรสถานศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองหรอืหลักสูตร

ของสถานศึกษาที่นา่สนใจมาเพื่อฝึกการประเมินหลักสตูร 
1. สิ่งที่ได้จากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในวันนี้ คือ 

1.1 ได้คําช้ีแนะ คําแนะนําจากอาจารย์ เก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา    
โดยใช้แบบตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาและแบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

1.2 ได้ทราบองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสตูรสถานศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนนํา/ความนํา    
เพ่ือแสดงความเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น จุดเน้น และความต้องการของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรช้ันปี คําอธิบาย
รายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษา เป็นต้น   

1.3 ทําให้ทราบว่าหลักสูตรสถานศึกษาที่ประเมินน้ัน มีจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาตรงไหนบ้าง      
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงได้ถูกจุด ส่งผลให้หลักสูตรมคีณุภาพดีย่ิงขึ้น 

 
2. หากนักศึกษาเปน็ผูป้ระเมินหลักสูตรสถานศึกษา จะประเมินแบบไหน อย่างไร 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาที่จะประเมินว่ามีองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสตูร
สถานศึกษาครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ หรือไม่ 

2.2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไร จะทําให้เรา
สามารถกําหนดวิธีการ เครื่องมือ และขั้นตอนในการประเมินได้อย่างถูกต้อง 

2.3 กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่จะใช้ในการประเมินทําให้เราสามารถดําเนินงานไปตามข้ันตอนได้
อย่างราบร่ืน 

2.4 สร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างมคีุณภาพ มีความเช่ือถือได้และมีความ
เที่ยงตรงสูงจะมีผลทําให้การประเมินน้ันน่าเช่ือถือ 

2.5 เก็บรวบรวมข้อมูลตามขอบเขตและระยะเวลาที่กําหนด จากน้ันวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
เหล่าน้ัน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ 

2.6 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการประเมินเพ่ือนําผลทีไ่ด้จากการประเมินไปพัฒนา
หลักสูตร  ในโอกาสต่อไป 
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บันทึกหลังการเรียน วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน  2561 
1. อาจารย์ใหนั้กศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน แล้วให้นํากระดาษ A4 ขึ้นมาวาดรูปหน้าเพ่ือนตรงข้ามโดยแบ่ง
การวาดออกเป็น 3 ครั้ง ครัง้ที่ 1 ให้มองหน้าเพ่ือนแล้วลากปากกาโดยห้ามยกปากกาและห้ามมองปากกาและ
กระดาษที่วาด ครั้งที่ 2 ให้สลับเปลี่ยนหน้าเพ่ือนแล้วปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อที่ 1 ครั้งที่ 3 ใหใ้ช้วิธีวาดตามปกติ
คือวาดตามส่ิงที่เห็นสามารถมองปากกาและกระดาษได้ตามที่ชอบ 
2. อาจารย์สอนเก่ียวกับการเขียนคําอธิบายรายวิชาที่ถูกต้องและให้นักศกึษาฝึกเขียนคาํอธิบายรายวิชาลงใน
แบบฟอร์มการเขียนที่ได้จัดเตรียมมา 

สิ่งที่ได้จากการเรียนในคร้ังนี้ คือ 
1. ได้ความรู้สกึหลาย ๆ อย่าง เมื่อได้ทํากิจกรรมในข้อที่ 1 คือการวาดรูปหน้าเพ่ือนทั้ง 3 ครั้ง เช่น ได้ความ
สนุกสนาน ได้ฝึกการสังเกต ฝึกสมาธิ ได้ความผ่อนคลาย ได้เห็นมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่าง เป็นต้น 
2. ได้รู้หลักการและวิธีการ การใช้คํา ส่วนประกอบ การเรียงลําดับ KPA ในการเขียนคําอธิบายรายวิชา         
ที่ถูกต้อง 

สิ่งที่ต้องปรับปรุงและต้องการพัฒนาหลังจากการเรียนในคร้ังนี ้
1. ยังเขียนคําอธิบายรายวิชาได้ไม่ครอบคลุมในเรื่องของการเลือกใช้คํากริยา อยากเขียนคําอธิบายรายวิชาได้
ถูกต้องตามหลักและวิธีการเพ่ือที่จะสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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บันทึกหลังการเรียน วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 
1.อาจารย์สอนและอธิบายเก่ียวกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และให้ฝึกออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 1 
หน่วย ในวงกลม 3 วง โดยกําหนด เป้าหมาย (Goal) ช้ินงาน/ภาระงาน (Task) และกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Activities) /การบูรณาการประสบการณ์(Experience Integration) 
2.อาจารย์ให้พับกระดาษเป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบโดยมีข้อจํากัดคือห้ามฉีกกระดาษ จากน้ันให้น่ังล้อมวงโดย
นํากระดาษที่พับวางไว้ตรงกลางของวงกลม แล้วให้นักศกึษาทุกคนเลือกอันที่ชอบไว้ในใจ แล้วถามความรู้สึกที
ละคนว่าทําใมถึงเลือกสิ่งน้ัน สิ่งน้ันสื่อถึงผู้พับอย่างไร โดยอาจารย์นํากระบวนการจิตศึกษาเข้ามาสอนเพ่ือให้
นักศึกษาได้ทํากิจกรรม 
 
 

สิ่งที่ได้จากการเรียนในคร้ังนี ้
1.ได้ฝึกออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในวงกลม 3 วง เข้าใจส่วนประกอบและวิธีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
2.รู้สึกผ่อนคลายจากการทํากิจกรรมในข้อที่ 2 ได้ข้อคิดและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนเพ่ือที่จะนําไปใช้กับนักเรียนในอนาคตได้ 

 
สิ่งที่ต้องปรับปรุงและต้องการพัฒนาหลังจากการเรียนในคร้ังนี ้

ยังไม่ค่อยเข้าใจหลักการที่ถูกต้องในเรื่องของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ อยากออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้
ครอบคลุม ชัดเจน และถูกต้องตามหลักการที่สุด เพ่ือที่จะนําไปใช้ในอนาคตได้ 
 
 
 

บันทึกหลังการเรียน วันอาทิตย์ที่  9 ธันวาคม 2561 
สอบออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในวงกลม 3 วง ที่อาจารย์ได้สอนและอธิบายถึงวิธีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ 
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บันทึกหลังการเรียน วันอาทิตย์ที่  16  ธันวาคม 2561 

1.อาจารย์ให้เตรียมแบบตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
และหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองหรือหลักสูตรของสถานศึกษาที่น่าสนใจมาเพ่ือฝึกการประเมินหลักสูตร 
และอธิบายวิธีการประเมินเป็นรายบุคคล 
 

สิ่งที่ได้จากการเรียนในคร้ังนี ้
1. ได้คําช้ีแนะ คําแนะนําจากอาจารย์ เก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แบบ
ตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศกึษาและแบบประเมินหลักสตูรสถานศึกษา 
2. ได้ทราบองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสตูรสถานศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนนํา/ความนํา เพ่ือแสดงความ
เช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จุดเน้น และ
ความต้องการของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน คณุลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรช้ันปี คําอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เกณฑ์การจบการศึกษา เป็นต้น   
3. ทําใหท้ราบว่าหลักสูตรสถานศึกษาที่ประเมินน้ัน มีจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาตรงไหนบ้าง เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงได้ถูกจุด ส่งผลให้หลักสูตรมีคุณภาพดีย่ิงขึ้น 
 
 

สิ่งที่ต้องปรับปรุงและต้องการพัฒนาหลังจากการเรียนในคร้ังนี ้
 ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมว่าต้องดูส่วนใดเปรียบเทียบส่วน
ใดบ้าง ยังต้องมีการศึกษาในส่วนของหลักสตูรสถานศึกษาเพ่ิมเติมอีก เพ่ือหาจุดเด่น จุดด้วย เพ่ือจะนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาสามารถนําไปใช้ในอนาคตได้ 


