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ค าน า 
 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา  26709  สัมมนาการบริหารจดัการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นเอกสารส าคญัส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวิชาการศึกษา
นอกระบบ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ในระบบการเรียนการสอนทางไกลนกัศึกษาตอ้งศึกษาหาความรู้
ดว้ยตนเอง  แผนกิจกรรมการศึกษาจึงเป็นคู่มือแนะแนวทางการประกอบกิจกรรมการเรียนของ
นกัศึกษา 
 นกัศึกษาควรศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวชิาฉบบัน้ีก่อนด าเนินกิจกรรมการศึกษา 
เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างของเน้ือหาชุด การเตรียมตวัของนักศึกษา การ
ด าเนินการศึกษา งานท่ีก าหนดให้ท า การส่งงาน การเสนอผลงาน การประเมินผลการเรียน การสัมมนา
เสริม และสัมมนาเขม้ 
 ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินการศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 
ไดพ้ิจารณาก าหนดให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องชุดวชิา ดงันั้นจึงขอให้นกัศึกษาปฏิบติัตามอยา่ง
ครบถว้น เพื่อจะไดป้ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องชุดวิชาน้ี 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
ชุดวชิา  26709  สัมมนาการบริหารจดัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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ปฏทินิการศึกษา  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 
ชุดวชิา 26709  สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

 

 สัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1  วนัท่ี  7 – 8 เมษายน  2561  (ส่งงาน 7 เมษายน 2561) 
 สัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2  วนัท่ี  19 – 20 พฤษภาคม 2561  (ส่งงาน 19 พฤษภาคม 2561) 
 สัมมนาเขม้          วนัท่ี  8 - 10 มิถุนายน 2561 (ส่งงาน 9 มิถุนายน 2561) 
 สอบไล่           วนัท่ี 22  กรกฎาคม  2560 
    (09.00 – 12.00 น.) 
 
     

 หมายเหตุ วนัสัมมนาเสริม/เขม้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ โปรดยึดจากก าหนดการ
สัมมนาเสริม/เขม้ ท่ีทางส านกับณัฑิตศึกษาจดัส่งมาให ้หรือสอบถามไดท้างโทรศพัท ์ 
เบอร์ 02-504-8505-6 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา  26709  สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

 SEMINARS ON NONFORMAL AND INFORMAL EDUCATION MANAGEMENT  

 

1.  รายละเอยีดชุดวชิา 
 1.1  วตัถุประสงค์ 

1.1.1  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาระ หลกัการและทฤษฎีท่ี
ส าคญัเก่ียวกบัการบริหารจดัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

1.1.2  เพื่อใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ แนวคิดในการบริหารจดัการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ศึกษา คน้ควา้ พฒันาทางวิชาการหรือการปฏิบติัทางวิชาชีพโดย
การบูรณาการความรู้เดิมและความรู้ปัจจุบนัอยา่งสร้างสรรค ์ดว้ยความรับผิดชอบและร่วมมือกบัผูอ่ื้น
เพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ โดยแสดงความเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งแหมาะสม ยึดมัน่ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.3  เพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ให้
สอดคลอ้งกบับริบท ดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบคอบ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิภาพเหมาะกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
 
 1.2  ค าอธิบายชุดวชิา 

  หลกัการบริหารจดัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั การวางแผน
จุลภาค การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนบนพื้นฐานหลกัการ ทฤษฎี
และการวิจยั การศึกษาคน้ควา้ การพฒันาการบริหารจดัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัย การวิเคราะห์แผน การวิเคราะห์โครงการ การพัฒนาความคิดใหม่ ๆ จากการบูรณาการ
ความคิดเดิมและความคิดปัจจุบนั การบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั การ
นิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั การติดตามและประเมินแผนและโครงการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  การมีภาวะผูน้ า การส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน
และการสัมพนัธ์ชุมชน การมีความรับผิดชอบและร่วมมือกบัผูอ่ื้นและการประกนัคุณภาพการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
  ชุดวชิาสัมมนาการบริหารจดัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั มี
ช่ือหน่วยการสอนดงัต่อไปน้ี 

หน่วยท่ี  1 หลกัการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
หน่วยท่ี  2 การบริหารองคก์ารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
หน่วยท่ี  3 การวางแผนและพฒันาโครงการการศึกษานอกระบบและ 
  การศึกษาตามอธัยาศยั 
หน่วยท่ี  4 กฎหมายในการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
  อธัยาศยั 
หน่วยท่ี  5 การกระจายอ านาจกบัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
  อธัยาศยั 
หน่วยท่ี  6 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษานอกระบบและ 
  การศึกษาตามอธัยาศยั 
หน่วยท่ี  7 การบริหารเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
หน่วยท่ี  8 ผูบ้ริหารหน่วยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
  อธัยาศยักบัชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
หน่วยท่ี  9 คุณลกัษณะผูบ้ริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
  อธัยาศยั 
หน่วยท่ี  10 การบริหารทรัพยากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั 
หน่วยท่ี  11 การบริหารงานวชิาการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั 
หน่วยท่ี  12 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการบริหารการศึกษานอกระบบและ 
  การศึกษาตามอธัยาศยั 
หน่วยท่ี  13 การวจิยัเพื่อการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
  อธัยาศยั 
หน่วยท่ี  14 การประกนัคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
  อธัยาศยั 
หน่วยท่ี  15 ผูบ้ริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยักบัการ 
  ปฏิรูปการศึกษา 
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หน่วยท่ี  1 หลกัการบริหารการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 

หน่วยท่ี  2 การบริหารองคก์ารการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 

หน่วยท่ี  3 การวางแผนและพฒันาโครงการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 

1.4  โครงสร้างเนือ้หาชุดวชิา 
 

ชุดวชิา 
สมัมนาการ
บริหารจดัการ
การศึกษานอก
ระบบและ

การศึกษาตาม
อธัยาศยั 

หลกัการบริหาร 
การวางแผนและ
โครงการ
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อธัยาศยั 

กฎหมาย การกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วม 
และการบริหาร
เครือข่ายการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 

หน่วยท่ี  4 กฎหมายในการบริหารการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 

หน่วยท่ี  5 การกระจายอ านาจกบัการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 

หน่วยท่ี  6 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั 

หน่วยท่ี  7 การบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั 

 

ผูบ้ริหารการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยักบั
คุณลกัษณะและทกัษะ
ความรู้ 

หน่วยท่ี  8 ผูบ้ริหารหน่วยงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยักบัชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

หน่วยท่ี  9 คุณลกัษณะผูบ้ริหารการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 

หน่วยท่ี  10 การบริหารทรัพยากรการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 

หน่วยท่ี  11 การบริหารงานวชิาการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 

หน่วยท่ี  12 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการบริหารการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

หน่วยท่ี  13 การวจิยัเพื่อการบริหารการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 

หน่วยท่ี  14 การประกนัคุณภาพการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 

หน่วยท่ี  15 ผูบ้ริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยักบัการปฏิรูปการศึกษา 
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2.    ส่ือการศึกษาประจ าชุดวชิาสัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

 2.1  ประมวลสาระ 
  ประมวลสาระมีเน้ือหาสาระครอบคลุมทั้ง  15  หน่วย  มีค่า  6  หน่วยกิต  เน้ือหา

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

 
 2.2  แนวการศึกษา 
  แนวการศึกษาประกอบดว้ย  3  ส่วนดงัน้ี 
  ส่วนท่ี  1     แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนและเฉลยค าตอบ 

  ส่วนท่ี  2     สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลกัของแต่ละเร่ือง หรือเสนอปัญหา 
เพื่อใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติักิจกรรมท่ีก าหนดให ้และใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งวทิยาการ 
เช่น เอกสาร ต ารา บทความ หรือส่ืออ่ืน ๆ  
  ส่วนท่ี  3     แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 
 2.3  บทเรียนออนไลน์ 

  บทเรียนออนไลน์ ประจ าชุดวิชาสัมมนาการบริหารจดัการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 

 

3.  วธิีการศึกษา 
 3.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
  3.1.1 กิจกรรมท่ีตอ้งท า 

-  นกัศึกษามีเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาท่ี  2/2560  16  สัปดาห์   
-  ควรใชเ้วลาประมาณ  1  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ในการศึกษาชุดวชิาน้ี  โดย

ศึกษาจากประมวลสาระ ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นแนวการศึกษา  (ตอบค าถามศึกษาคน้ควา้
เพิ่มเติม ท ารายงาน ฯลฯ ) ศึกษาบทเรียนออนไลน์ 

-  เขา้รับการสัมมนาเสริม 2  คร้ัง  ๆ  ละ  2  วนั  คือ วนัที ่ 7 – 8 เมษายน  
2561  และ วนัที ่ 19 - 20  พฤษภาคม 2561 
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-  เขา้รับการสัมมนาเขม้ 1 คร้ัง เป็นเวลา 3 วนั คือ วันที ่ 8 - 10 มิถุนายน 
2561 

-  ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดไว ้ (ในขอ้  3.3) 
-  ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 

3.1.2  จดัท าตารางการศึกษาตลอดภาคการศึกษาท่ี  2/2560 
3.1.3  จดัท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์ 

 
 3.2  การด าเนินการศึกษา 

  ในการศึกษาชุดสัมมนาการบริหารจดัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยันั้น นกัศึกษาควรด าเนินกิจกรรมดงัน้ี 
  3.2.1  ศึกษาดว้ยตนเอง 

1)  ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา วางแผนการศึกษาและปฏิบติัตามแผน 
โดยเคร่งครัด 

2)  ศึกษาแนวการศึกษา ศึกษาแผนผงัแนวคิด ท าแบบประเมินผลตนเอง 
ก่อนเรียนแต่ละหน่วยและศึกษาสาระสังเขป 

3)  ศึกษาประมวลสาระ ศึกษาแผนหน่วย แผนตอน เนน้วตัถุประสงค ์
ของแต่ละตอน 

4)  ศึกษาเอกสารประกอบท่ีก าหนดแหล่งวทิยาการในแต่ละหน่วย 
5)  ท ากิจกรรมประจ าหน่วยในแนวการศึกษา และตรวจดูแนวตอบ 
6)  ท าแบบประเมินผลหลงัเรียน แลว้ตรวจค าตอบจากเฉลยเพือ่เปรียบเทียบผล 

  3.2.2  ศึกษาคน้ควา้ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด 
1)  ศึกษางานท่ีก าหนดใหท้ าในแผนกิจกรรมการศึกษาขอ้  3.3 
2)  พิมพร์ายงานลงบนกระดาษ  A4 
3)  น ารายงานช้ินท่ี  1  ส่งภายในวนัที ่ 7 เมษายน   2561 พร้อมสรุป 

แจกสมาชิกของแต่ละศูนยส์ัมมนาเสริม 
4)  น ารายงานช้ินท่ี  2  ส่งภายในวนัที ่ 19 พฤษภาคม 2561 พร้อมสรุป 

แจกสมาชิกของแต่ละศูนยส์ัมมนาเสริม 
5)  ท ารายงานช้ินท่ี 3 ส่งภายในวนัที ่ 8 มิถุนายน 2561 พร้อมสรุปแจก

สมาชิกท่ีเขา้สัมมนาเขม้ 
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3.2.3  สัมมนาเสริม 
1)  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวชิาน้ีตอ้งเขา้รับการสัมมนาเสริม  2  คร้ัง 

สัมมนาเขม้ 1 คร้ัง ไดแ้ก่   สัมมนาเสริม 
คร้ังที ่ 1  วนัที ่ 7 – 8  เมษายน  2561   
คร้ังที ่ 2  วนัที ่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561   
สัมมนาเข้ม 
วนัที ่ 8 – 10  มิถุนายน 2561 

2)  จดัเตรียมศึกษาประเด็นเน้ือหาสาระ 
3)  จดัเตรียมส่ือเพื่อเสนอผลงาน เช่น Power Point เป็นตน้ 
4)  ร่วมสัมมนาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

  3.2.4  การประเมินผล 
1)  ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของแต่ละหน่วย 
2)  ประเมินผลตนเองจากกิจกรรมประจ าหน่วย 
3)  ประเมินจากงานท่ีส่งและการน าเสนอผลงานในวนัสัมมนาเสริมและ 
      สัมมนาเขม้ 
4)  ประเมินจากการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาและ 
      สัมมนาเจม้ 
5)  ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

 
 3.3  งานทีก่ าหนดให้ท า 

  งานช้ินที่  1 
 3.3.1 ศึกษาหน่วยท่ี 1 – 7 หลงัปฏิบติักิจกรรมต่อไปน้ี 
   ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์งานในหน่วยงานของตน ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
   1. ในหน่วยงานของนกัศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเลือกศึกษามีปัญหาเก่ียวกบั
การบริหารจดัการท่ีท าใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพอะไรบา้ง 
   2. เลือกปัญหาท่ีพบมา 1 ปัญหา อธิบายรายละเอียดใหช้ดัเจน 
   3. อธิบายแนวทางในการแกปั้ญหานั้นวา่จะยดึหลกัการใด แลว้เขียน     
เป็นแผนหรือโครงการ เพื่อแกปั้ญหานั้นตามรายละเอียดการท าแผนหรือโครงการใหค้รบถว้น 
อะไรบา้ง โดยใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จาก หน่วยท่ี 1 – 7 เป็นพื้นฐานการวิเคราะห์  
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                         4. การแกปั้ญหาดว้ยแผนหรือโครงการนั้นมีการก าหนดกฎหมาย
หรือการกระจายอ านาจสนบัสนุนหรือไม่ ใหร้ะบุดว้ย โดยใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จาก หน่วยท่ี 
1 – 7 เป็นพื้นฐานการวิเคราะห์  
             5. ในการแกปั้ญหาท่ีระบุในขอ้ 3 ชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมได้
หรือไม่ อยา่งไร โดยใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จาก หน่วยท่ี 1 – 7 เป็นพื้นฐานการวิเคราะห์ 
   6. ในการแกปั้ญหาท่ีระบุในขอ้ 3 การมีเครือข่ายการศึกษานอกระบบ     
จะท าใหแ้กปั้ญหาไดดี้ข้ึนหรือไม่ อยา่งไร โดยใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จาก หน่วยท่ี 1 – 7 เป็น
พื้นฐานการวเิคราะห์  
  งานช้ินที ่ 2 
  3.3.2 ศึกษาหน่วยท่ี 8 – 15 แลว้ปฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 
   ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ผูบ้ริหารในหน่วยงานของตนตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
   1. ผูบ้ริหารท่ีนกัศึกษาตอ้งการมากท่ีสุด ควรมีคุณลกัษณะอยา่งไร ใหร้ะบุ 
2 คุณลกัษณะ เพราะเหตุใด โดยใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จาก หน่วยท่ี 8 – 15 เป็นพื้นฐานการ
วเิคราะห์ 
   2. ผูบ้ริหารท่ีนกัศึกษาตอ้งการมากท่ีสุด ควรมีทกัษะอะไรบา้ง โดยใช้
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จาก หน่วยท่ี 8 – 15 เป็นพื้นฐานการวเิคราะห์ ให้ระบุมา 3 ขอ้ และอธิบาย
เหตุผลประกอบทุกขอ้ 

  งานช้ินที ่3 
  3.3.3 ศึกษาเอกสารหรือบทความ ภาษาไทย 2 ช้ิน ภาษาองักฤษ 1 ช้ิน ท่ีจดัพิมพ ์ 
ในช่วงเวลาไม่เกิน 5 ปียอ้นหลงั และเขา้ร่วมสัมมนาทางวิชาการในสายงานของตน 1 คร้ัง เก่ียวกบั
แนวโนม้ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัตามหวัขอ้ของหน่วยการศึกษาเพียง     
1 หน่วยจาก 15 หน่วย 
  สรุปเน้ือหาจากเอกสาร บทความ ความรู้ท่ีไดรั้บขา้งตน้  จดัท าเป็นรายงานหรือ
บทความจ านวน 4 ช้ิน 1) รายงานจากเอกสารหรือบทความภาษาไทย 2 ช้ิน  2) รายงานจากเอกสาร
หรือบทความภาษาองักฤษโดยเขียนเป็นภาษาไทยพร้อมส าเนาเอกสารภาษาองักฤษท่ีศึกษาแนบมา
ดว้ย  1 ช้ิน  3) รายงานการเขา้ร่วมสัมมนาทางวชิาการ  1  ช้ิน  ช้ินละไม่เกิน 5 หนา้ กระดาษ A4 
พร้อมขอ้วเิคราะห์ของนกัศึกษาเอง อยา่งนอ้ย ช้ินละ1/2 หนา้ A4  
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 3.4  การส่งงาน 
  ใหน้กัศึกษาน างานส่งท่ีอาจารยท่ี์มาสัมมนาเสริม  ณ  ศูนยส์ัมมนาเสริมตาม
ก าหนดดงัน้ี 
  งานช้ินท่ี  1 ส่งภายในวนัท่ี    7  เมษายน  2561 
  งานช้ินท่ี  2 ส่งภายในวนัท่ี   19  พฤษภาคม  2561 
  งานช้ินท่ี  3 ส่งภายในวนัท่ี      8  มิถุนายน  2561 
 3.5  การเตรียมการเสนอผลงาน 
  นกัศึกษาตอ้งเตรียมเสนอรายงานผลงานท่ีก าหนดให้แต่ละช้ินในวนัสัมมนาเสริมและ
สัมมนาเขม้โดยจะตอ้งเตรียม ดงัน้ี 

1)  เตรียมส าเนาสรุปรายงานเพื่อแจกสมาชิกในกลุ่ม 
2)  เตรียมประเด็นท่ีน ามาเสนอดว้ยวาจาหา้มเกินเวลา 10 – 15 นาที 
3)  เตรียมส่ือประกอบการน าเสนอรายงาน เช่น power point  เป็นตน้ 
4)  ซกัซอ้มการน าเสนอผลงานประกอบการใชส่ื้อ 
5)  เตรียมตอบขอ้ซกัถามจากสมาชิก คณาจารยท่ี์เขา้ร่วมการสัมมนาเสริมและ

สัมมนาเขม้ 
  นกัศึกษามีเวลาน าเสนอผลงานและอภิปรายประมาณคนละ 10 – 15   นาที ควร

น าเสนอโดยใชส่ื้อประกอบห้ามน าเสนอผลงานโดยวธีิอ่าน 
 

4.  การสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม 
 การสัมมนาเสริม เป็นกิจกรรมท่ีบงัคบัใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้งเขา้ร่วมเพื่อเสนอผลงาน และ
ส่งงานตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนกิจกรรมการศึกษาและแนวการศึกษา อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเสริมความรู้ สร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั  ส าหรับชุดวชิาน้ีก าหนดใหมี้การสัมมนาดงัน้ี 

 คร้ังท่ี 1 วนัที ่ 7 – 8   เมษายน   2561 สัมมนาหน่วยท่ี  1-7  และ  น าเสนอผลงานช้ินท่ี  1 
 คร้ังท่ี 2 วนัที ่ 19 - 20  พฤษภาคม 2561 สัมมนาหน่วยท่ี  8-15  และ  น าเสนอผลงานช้ิน    

ท่ี  2  (ดูตารางกิจกรรมสัมมนาเสริม) 
 การสัมมนาเขม้ นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาเขม้ ณ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ระหวา่งวนัที ่ 8 – 10  มิถุนายน  2561 (ตามตารางสัมมนาเขม้)   
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5.  การประเมนิผลการศึกษา 
 การประเมินผลชุดวชิาสัมมนาการบริหารจดัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ประเมินจากผลงาน และการเขา้ร่วมการสัมมนาร้อยละ  60  และประเมินจากการสอบ
ประจ าภาคร้อยละ 40 

5.1  ประเมินจากผลงานและการเขา้ร่วมสัมมนาร้อยละ  60  จดัแบ่งดงัน้ี 
1) ประเมินจากผลงานร้อยละ 60  โดยพิจารณา 

-  ความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของเน้ือหาสาระร้อยละ  20 
-  การน าหลกัการและทฤษฏีมาใชอ้ยา่งเหมาะสมร้อยละ  10 
-  การแสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไม่ลอกเลียนแบบผูอ่ื้นร้อยละ  10 
-  ความชดัเจนของการเขียนรายงาน ไดแ้ก่ การเสนอเร่ือง การใชภ้าษา การใชแ้ผนภูมิ 

และภาพประกอบเพื่อให้เขา้ใจง่าย ร้อยละ  10 
-  ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน ไดแ้ก่  การจดัรูปแบบรายงาน การจดัเคา้โครงเร่ือง 

การอา้งอิงร้อยละ  10 
2)  ประเมินจากการเขา้ร่วมสัมมนา  ร้อยละ  40 

-  ความชดัเจนของการน าเสนอและตอบขอ้ซกัถามร้อยละ  20 
-  การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น และวพิากษว์จิารณ์ผลงานท่ีมีผูเ้สนอ  ร้อยละ  20 

5.2  ประเมินจากการสอบประจ าภาค  2/2559  ร้อยละ  40 
การประเมินผลจากการสอบไล่เป็นขอ้สอบอตันยั โดยใชเ้วลาในการสอบ  3  ชัว่โมง 
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ตารางการสัมมนาเสริม 
ชุดวชิา  26709  สัมมนาการบริหารจัดการ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
 
คร้ังที่                 เวลา 

วนั 

9.00–10.30  น. 10.30-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-15.00 น. 

คร้ังที ่ 1 วนัแรก ปฐมนิเทศ 
ชุดวชิา 

อภิปรายประเด็น
ส าคญัจาก
ประมวลสาระชุด
วชิา (หน่วยท่ี  1-7) 

พกั เสนอผลงานและ
อภิปรายรายงานช้ิน

ท่ี  1   
 

วนัท่ี 2 เสนอผลงานและอภิปราย 
รายงานช้ินท่ี 1 

พกั เสนอแนะการท า
รายงาน 
ช้ินท่ี  2 

คร้ังที ่ 2 วนัแรก อภิปรายประเด็นส าคญัจากประมวล
สาระชุดวชิา  

(หน่วยท่ี  8-15) 

พกั เสนอผลงานและ
อภิปรายรายงานช้ิน

ท่ี  2   
วนัท่ีสอง เสนอผลงานและอภิปราย 

รายงานช้ินท่ี 2 
พกั เสนอผลงานและ

อภิปรายรายงานช้ิน
ท่ี 2 

เสนอแนะการท า
รายงานช้ินท่ี 3 

 



15 
 

ตารางสัมมนาเขม้ 
ชุดวชิา สัมมนาการบริหารจดัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

เวลา 9.00 – 9.30 น. 9.30 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 13.00 – 15.00 น.  15.15 – 16.30 น. 18.30 – 22.00 น. 
วนั 

วนัท่ี 1 8.00 – 9.00 น. 
ลงทะเบียน 

9.00 – 9.30 น. 
ประชุมรวม 
- พิธีเปิด 
- ช้ีแจง 

ประชุมรวมบรรยาย
พิเศษ 

พกั 
ประชุมรวมประเด็น

ท่ีไดจ้ากการ
บรรยายพิเศษ 

ประชุมกลุ่มยอ่ย 
เสนอผลงานและอภิปรายผลงาน 

วนัท่ี 2 ประชุมรวมบรรยายพิเศษ 
พกั 

ประชุมรวมประเด็น
ท่ีไดจ้ากการ
บรรยายพิเศษ 

เสนอผลงานและอภิปรายผลงาน 

วนัท่ี 3 
ประชุมกลุ่มยอ่ย เสนองานและอภิปราย

ผลงาน 
พกั 

ประชุมรวม อภิปรายสรุปประเด็นท่ีไดจ้าก
การสัมมนา 
สรุปผล 
-พิธีปิด- 
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(แบบฟอร์มปกรายงาน) 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

แขนงวชิาการศึกษานอกระบบ 
ชุดวชิา 26709 สัมมนาการบริหารจดัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 

รายงานฉบบัท่ี    
เร่ือง          

ภาคการศึกษาท่ี   2/2560 
 

 ช่ือนกัศึกษา      
 รหสัประจ าตวั     
 เบอร์โทรศพัท์ 
 
 
 
 
 
 
 สถานท่ีสัมมนาเสริม/เขม้ 
 วนัท่ี     
  
 


