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ค าน า 

 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะท่ีแตกต่างจากการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีหลายประการ ประการส าคัญคือนักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา 
และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่ละชุด
วิชาซึ่งแจกให้นักศึกษาทุกภาคเรียน จึงเป็นเอกสารท่ีส าคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารท่ีให้
รายละเอียดเกี่ยวกับงานท่ีนักศึกษาต้องท ากิจกรรมท่ีนักศึกษาต้องปฏิบัติ ในการเข้าสัมมนาเสริม และ
รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา  

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาอาชีพ  ฉบับนี้ 
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย
และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนาเสริม 2 ครั้ง (เป็นการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 1 
ครั้ง และการสัมมนาเสริมผ่าน e-Learning 1 ครั้ง) นักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีระบุไว้
ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน หากนักศึกษามีข้อเสนอแนะใด ๆ ส าหรับปรับปรุงแผน
กิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ขอได้โปรดแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย 

 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร  
                                                   ชุดวิชา 22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาอาชีพ 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคการเรียนที่  2/2561 
ชุดวิชา  22767 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ 

 
 
 
 

วันเปิดภาคการศึกษา  15 มีนาคม 2561 
สัมมนาเสริมครั้งท่ี 1 (แบบเผชิญหน้า)  20 พฤษภาคม 2561 
สัมมนาเสริมครั้งท่ี 2 (e-learning)  20 พฤษภาคม – 19 กรกฎาคม 2561 
วันสุดท้ายของการศึกษาประจ าภาคการศึกษา  19 กรกฎาคม 2561 
วันสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  โปรดตรวจสอบกับตารางสอบไล่ 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา 22766 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้วชิาอาชีพ 

 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 

1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการฝึกอบรมวิชาอาชีพกลุ่มอาชีพส าคัญใน

สังคมไทยและสังคมโลก การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาวิชาอาชีพตามพลวัตของสังคม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลวิชาอาชีพ การใช้กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในด้านวิชาอาชีพ การวางแผนการด าเนินการพัฒนาการจัด
การศึกษาวิชาอาชีพในท้องถิ่นของตน สมรรถนะของผู้สอนวิชาอาชีพ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชา
อาชีพ และการวิเคราะห์แนวโน้มการจัดการเรียนรู้ทางวิชาอาชีพ 

1.2  วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพส าคัญในสังคมไทยและสังคมโลก  
2) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาวิชาอาชีพตามพลวัตของสังคม  
3) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการฝึกอบรม

วิชาอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล  
4) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถานประกอบการในการฝึกทักษะอาชีพและ

การจัดการอาชีพเชิงธุรกิจ  
5) เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรวิชาอาชีพ และมีทักษะในการออกแบบและจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้
และการฝึกอบรมวิชาอาชีพ  

6) เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในด้าน
วิชาอาชีพ  

7) เพื่อให้สามารถวางแผนการด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาอาชีพในท้องถิ่นของตน  
8) เพื่อให้ตระหนักในสมรรถนะของผู้สอนวิชาอาชีพ และจรรยาบรรณทางวิชาอาชีพ  
9) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของการจัดการเรียนรู้วิชาอาชีพ  
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1.3  รายชื่อหน่วยการสอน 
หน่วยที ่1 การอาชีวศึกษาเพื่อการอาชีพ  
หน่วยที ่2 การบริหารจัดการเพื่อการเรียนการสอนทางอาชีพ  
หน่วยที ่3 หลักธุรกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาอาชีพ  
หน่วยที ่4 มาตรฐานและสมรรถนะวิชาอาชีพ  
หน่วยที ่5 หลักการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการอาชีพ  
หน่วยที ่6 การจัดการเรียนรู้ด้านความรู้และการคิดทางวิชาอาชีพ  
หน่วยที ่7 การจัดการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาอาชีพ  
หน่วยที ่8 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณ์ทางวิชาอาชีพ  
หน่วยที ่9 การฝึกอบรมทางวิชาอาชีพ  
หน่วยที ่10 การจัดการศึกษาวิชาอาชีพในท้องถิ่น  
หน่วยที ่11 การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนทางวชิาอาชีพ  
หน่วยที ่12 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาอาชีพ  
หน่วยที ่13 การวัดและประเมินผลทางวิชาอาชีพ  
หน่วยที ่14 กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอนทางวิชาอาชีพ  
หน่วยที ่15 แนวโน้มการจัดการเรียนรู้วิชาอาชีพ 

 
 
 
 
\ 
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1.4  โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หน่วยที่ 1 การอาชีวศึกษาเพ่ือการอาชีพ  
หน่วยที่ 2 การบริหารจัดการเพ่ือการเรียนการสอน  
             ทางอาชีพ  
หน่วยที่ 3 หลักธุรกิจศึกษาเพ่ือการพัฒนาวิชาอาชีพ  
หน่วยที่ 4 มาตรฐานและสมรรรถนะวิชาอาชีพ 

หน่วยที่ 5 หลักการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการอาชีพ  
หน่วยที่ 6 การจัดการเรียนรู้ด้านความรู้และการคิด

ทางวิชาอาชีพ  
หน่วยที่ 7 การจัดการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชา

อาชีพ  
หน่วยที่ 8 การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณ์
ทางวิชาอาชีพ              มัธยมศึกษา 

หน่วยที่ 9 การฝึกอบรมทางวิชาอาชีพ  
หน่วยที่ 10 การจัดการศึกษาวิชาอาชีพในท้องถ่ิน 

หน่วยที่ 11 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางวิชา
อาชีพ  

หน่วยที่ 12 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่

การเรียนรู้ทางวิชาอาชีพ 

หน่วยที่ 13 การวัดและประเมินผลทางวิชาอาชีพ  
หน่วยที่ 14 กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

และการสอนทางวิชาอาชีพ 

สารัตถะและวิทยวิธี

ทางวิชาอาชพี 

กลุ่มเน้ือหาพ้ืนฐาน

การศึกษาวิชาอาชีพ 

กลุม่เนือ้หา

หลกัสตูรและการ

สอนวชิาอาชีพ 

กลุม่เนือ้หาการ

ฝึกอบรมทางวชิา

อาชีพ 

กลุม่เนือ้หาส่ือ

แหลง่เรียนรู้และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศในวชิา

อาชีพ กลุม่เนือ้หาการวดั

ประเมนิและวจิยั

วชิาอาชีพ 

หน่วยที่ 15 แนวโน้มการจัดการเรียนรู้วิชาอาชีพ 

กลุม่เนือ้หา

แนวโน้มในวชิา

อาชีพ 
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2.  วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาชุดวิชา  22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาอาชีพ นักศึกษาจะต้องศึกษา
จากส่ือการศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

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

 ส าหรับวิธีการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องท าความเข้าใจในประเด็นแต่ละประเด็นอย่าง
ชัดเจน และปฏิบัติตามวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 

ระบบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นระบบ
การศึกษาทางไกล ท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดกว้างไกล ตลอดจนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ดังนั้น ดารเรียนรู้
ของนักศึกษาย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและสถานท่ี โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาหาความรู้ และท าความ
เข้าใจเนื้อหาชุดวิชาจากส่ือต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ เริ่มด้วย
การก าหนดขั้นตอนการศึกษาและแบ่งเวลาท่ีจะใช้ในการศึกษาให้สอดคล้องกับเนื้อหา และระยะเวลา
การศึกษาในภาคเรียน ส่ิงส าคัญคือนักศึกษาจะต้องมีระเบียบ มีวินัยในตนเอง สามารถควบคุมและ
บังคับตนเองให้ศึกษาและท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดครบถ้วนโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1.1  วางแผนการศึกษาชุดวิชา 22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาอาชีพ 
นักศึกษามีเวลาในการเรียนชุดวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ ภาคการศึกษาท่ี 2 ต้ังแต่
วันท่ี 15 มีนาคม 2561 ถึง 19 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมท่ีต้องวางแผนปฏิบัติ ได้แก่ 
   1)  ศึกษาประมวล และแนวการศึกษาของชุดวิชา 22766 จ านวน 12 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์
   2)  ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด 
   3)  วางแผนเข้ารับการฝึกอบรมแบบเผชิญหน้า การสัมมนาผ่านระบบ          
e-learning ตามวันและเวลาท่ีก าหนด 
   4)  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น 
  2.1.2  จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน โดยส ารวจตนเองว่านักศึกษาจะสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองได้ดีท่ีสุดโดยวิธีใด ในสภาพการณ์ใด แล้วพยายามจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมท่ีจะ
ท าให้การศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาประสบความส าเร็จได้ 
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 2.2  การด าเนินการศึกษา 
  เพื่อให้การศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษา
ควรด าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี้ 
  2.2.1  ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 
  2.2.2  ศึกษาแผนการสอนท้ัง 15 หน่วย 
  2.2.3  ศึกษารายละเอียดของแต่ละหน่วยการสอน โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
   1)  ศึกษาแผนผังแนวคิดของหน่วยการสอน 
   2)  อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยการสอน 
   3)  ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
   4)  ศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา 
   5)  ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
   6)  ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 
   7)  ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
  2.2.4  ท ากิจกรรมตามงานท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด (ตาม
รายละเอียดในส่วนท่ี 3) 
  2.2.5 เข้าร่วมสัมมนาเสริมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
  2.2.6 เข้าสอบไล่ ณ สนามสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.3 งานที่ก าหนดให้ท า  
 งานชิ้นที่ 1  
 ให้นักศึกษาท ารายงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพ โดยด าเนินการ ดังนี้  

1. ให้นักศึกษาเลือกเนื้อหา ในกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยีในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หรือ หลักสูตรอาชีวศึกษาในประเภทวิชาใดวิชาหนึ่งในระดับ ปวช. หรือ ปวส. หรือหลักสูตร
ระยะส้ัน จ านวน 2 เรื่อง  

2. ให้นักศึกษาน าเนื้อหา 2 เรื่องท่ีระบุในข้อ 1 มาจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 2 
เรื่อง ก าหนดเวลาได้ตามความเหมาะสม โดยให้แต่ละเรื่องใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันและ
ต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านเจต
คติ ท้ังนี้ในแผนการจัดการเรียนรู้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญคือ ช่ือกลุ่มสาระ/หลักสูตร 
ช่ือเรื่อง ระดับช้ันของผู้เรียน เวลา หัวเรื่องหรือสาระเนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
แนวคิดหรือสาระส าคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู้ (น าเข้าสู่บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู ้สรุป
บทเรียน รายการส่ือ/แหล่งเรียนรู ้การวัดและประเมินผลท่ีมีการระบุวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การ
ประเมิน) เขียนเป็นรายงานและเตรียมตัวน าเสนอ  
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หมายเหตุ ถ้ามีใบงาน ใบความรู้ และส่ือต่าง ๆ ให้ท าส าเนาแนบมาในรายงานด้วย 
งานชิ้นที่ 2  
เป็นการสัมมนา e-Learning ให้นักศึกษาท าตามค าส่ังโดยการตอบค าถาม และอภิปราย

แสดงความคิดเห็นต่อค าตอบของเพื่อน โดยแต่ละค าถามจะมีเวลาให้นักศึกษาตอบค าถามหลังจาก
การตั้งค าถามหนึ่งสัปดาห์ และมีเวลาในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อค าตอบของเพื่อนอีกหนึ่ง
สัปดาห์ต่อมา โดยค าถามแรกจะเริ่มต้นวันท่ี 5 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ตามปฏิทินดังนี้ 
 
สัปดาห์ที่ 1 (15 มี.ค. 61) 

ปฐมนิเทศ แนะน าตัว ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ สัปดาห์ที่ 2 (22 มี.ค. 61) 
สัปดาห์ที่ 3 (29 มี.ค. 61) 
สัปดาห์ที่ 4 (5 เม.ย. 61) นักศึกษาน าเสนอประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีหรือการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงในระดับ ปวช. 
หรือ ปวส. ในประเด็นต่อไปน้ี 1) การจัดกิจกรรมและวัดผลด้านความรู้ 

2) การจัดกิจกรรมและวัดผลด้านทักษะ 3) การจัดกิจกรรมและ วัดผลด้าน
เจตคติ 

สัปดาห์ที่ 5 (12 เม.ย. 61) 
สัปดาห์ที่ 6 (19 เม.ย. 61) 

สัปดาห์ที่ 7 (26 เม.ย. 61) 
นักศึกษาอ่านงานของเพ่ือนในสัปดาห์ที่ 4 – 6 แล้ว แสงความคิดเห็น 

และเตือนการเข้าสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า วันที่ 20 พ.ค. 61 
สัปดาห์ที่ 8 (3 พ.ค. 61) 
สัปดาห์ที ่9 (10 พ.ค. 61) 
สัปดาห์ที่ 10 (17 พ.ค. 61) อาจารย์แสดงความคิดเห็น 
สัปดาห์ที่ 11 (24 พ.ค. 61) 

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือ การสอนวิชาใดวิชาหน่ึง ใน

ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ควรมีลักษณะอย่างไรและควรใชวิ้ธีการใด 

สัปดาห์ที่ 12 (31 พ.ค. 61) 
สัปดาห์ที่ 13 (7 มิ.ย. 61) 
สัปดาห์ที่ 14 (14 มิ.ย. 61) 
สัปดาห์ที่ 15 (21 มิ.ย. 61) ให้นกัศกึษาดภูาพยนต์การสัมภาษณ ์อาจารย์ผู้สอนวิชาอาหาร 

ม.ราชมงคลโชติเวช และ อาจารย์ผู้สอนการแกะสลักน้ าแข็งแล้วแสดง 
ความคิดเห็นในหัวข้อต่อไปน้ี 1) ความเหมาะสมของการสอนภาคปฏิบัติ 

2) ความเหมาะสมของสื่อการสอนที่ใช้สอน 3) การวัดและประเมินผลด้าน
ทักษะและเจตคติควรท าอย่างไร 

นักศึกษาและอาจารย์ร่วมวพิากษ์และแสดงความคดิเห็น 

สัปดาห์ที่ 16 (5 ก.ค. 61) 
สัปดาห์ที่ 17 (12 ก.ค. 61) 
สัปดาห์ที่ 18 (19 ก.ค. 61) 

     ก.ค. 61 สอบไล ่
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แบบฟอร์มใบปะหน้าชิ้นงาน 
 
สาขาวิชา  ศึกษาศาสตร์ 
 
แขนงวิชา  หลักสูตรและการสอน  (วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ) 
 
ชุดวิชา   22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาอาชีพ 
 
 

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

ชื่องาน......................................................................................................... 
 
 
ภาคการศึกษาที่  2/2561 
 
 
ชื่อนักศึกษา................................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา............................................................................................................. 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม.................................................................................. 
 
 
ที่อยู่นักศึกษา……………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์……………………………………………………………………………. 
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2.4 การส่งงาน  
2.4.1 งานท่ีก าหนดให้ท าท้ัง 2 ช้ิน ให้ส่งดังนี้ คือ  

1) งานช้ินท่ี 1 ให้ส่งด้วยตนเองในวันท่ีเข้ารับการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2561 

1) งานช้ินท่ี 2 ส่งตามก าหนดท่ีระบุไว้ใน e-learning 
เมื่อมีปัญหาโปรดติดต่อมาท่ีประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาสารัตถะและ

วิทยวิธีทางวิชาอาชีพ ผศ. ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ ทางจดหมาย หรือ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2504 
8542 หรือ 095 6541614 หรือ e-mail; g4386013@hotmail.com  

2.4.2 ให้ท าส าเนางานแต่ละช้ิน จ านวน 2 ชุด เพื่อส่งอาจารย์สัมมนาเสริม 1 ชุด และ
เพื่อใช้ประกอบการสัมมนาเสริมของนักศึกษา 1 ชุด 

2.5 การเตรียมตัวเสนอผลงาน  
ให้นักศึกษาเตรียมส่ือเพื่อน าเสนอผลงานช้ินท่ี 1 เช่น PowerPoint โดยเตรียมประเด็นท่ี

น าเสนอให้ชัดเจนพร้อมท้ังซักซ้อมตามเวลาท่ีก าหนด โดยน าเสนอผลงานช้ินละไม่เกิน 15 นาที 
นักศึกษาต้องเตรียมตอบประเด็นค าถามท่ีคาดว่าอาจารย์สัมมนาเสริมและเพื่อนนักศึกษาจะซักถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยถือว่า การเข้ารับการสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมบังคับ 
ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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2.6 การสัมมนาเสริม  
 ในการเรียนชุดวิชา 22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาอาชีพ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม

การสัมมนาเสริม 1 ครั้ง 6 ช่ัวโมง ณ สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ 
 

ดังรายละเอียดของตารางสัมมนาเสริม ดังนี้ 
 

ตารางการสัมมนาเสริมชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาอาชีพ 
เวลา/วันท่ี  09:00 – 12.00  13:00 – 16:00  

20 พ.ค. 61  อภิปรายตามประเด็นเน้ือหา
ในประมวลสาระชุดวิชา  

นักศึกษาน าเสนอรายงานช้ินท่ี 1  

 
2.7 การประเมินผลการเรียน 
การประเมินผลการเรียนชุดวิชาการสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาอาชีพ จะประเมินจากการ

เข้าร่วมสัมมนาเสริมและงานท่ีก าหนดให้ท าร้อยละ 50 และจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาร้อย
ละ 50 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 
 2.7.1 กิจกรรมระหว่างภาคการศึกษา ก าหนดคะแนนร้อยละ 50 โดยจ าแนกเป็น  

1) การสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1 (สัมมนาเสริมผ่าน e-Learning) เป็นคะแนนร้อยละ 
25 ของคะแนนรวมท้ังหมด 

2) การสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2 (สัมมนาแบบเผชิญหน้า) เป็นคะแนนร้อยละ 25 ของ
คะแนนรวมท้ังหมด  

การประเมินการเข้าร่วมสัมมนา และงานท่ีก าหนดให้ท าส าหรับการสัมมนาเสริมแต่ละครั้ง 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

ก. ประเมินการเข้าร่วมสัมมนาเสริม ในรายละเอียด ดังนี ้
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับสาระท่ีได้ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา 
- การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อสรุปท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 
- ผลท่ีได้จากการสัมมนาเสริมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับประเด็นการสัมมนา 

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาแต่ละครั้ง 
ข. ประเมินงานท่ีก าหนดให้ท า ซึ่งประเมินจาก 
- เนื้อหาสาระ พิจารณาจากความถูกต้อง การจัดระบบการเสนอความคิดท่ีต่อเนื่องมี

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ การค้นคว้าเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากประมวลสาระ 
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- การน าเสนอ พิจารณาจากความตรงตามสาระ รูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ ใช้เวลา
เหมาะสม และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการจับประเด็นใน
การตอบค าถาม  
 2.7.2 การประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาร้อยละ 50 จะประเมินโดยใช้
แบบทดสอบ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัย 
 

3. รายช่ือศูนย์สัมมนาเสรมิ และจังหวัดในเขตบริการ  
ชุดวิชา 22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาอาชีพ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 


