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คํานํา 

 

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะท่ีแตกตางจากการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีหลายประการ ประการสําคัญคือนักศึกษาตองศึกษาคนควาดวยตนเองเกือบ

ตลอดเวลา และจะตองเขารวมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษา

ในแตละชุดวิชาซ่ึงจัดทําใหนักศึกษาทุกภาคเรียนจึงเปนเอกสารท่ีสําคัญมาก เนื่องจากเปนเอกสารท่ี

ใหรายละเอียดเก่ียวกับการท่ีนักศึกษาตองทําในการเขาสัมมนาเสริมและรวมถึงการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาสาระของชุดวิชา 

 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเก่ียวกับวิชาชีพครู 

ฉบับนี้ คณะกรรมการกลุมผลิตและบริหารชุดวิชาไดจัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบในการทํางานท่ีไดรับ

มอบหมายและการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ขณะเขาสัมมนเสริม 2 ครั้ง (เปนการสัมมนาเสริมผาน  

e-Learning ตลอดภาคเรียนและสัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา 1 ครั้ง) และสัมมนาเขมอีก 1 ครั้ง 

นักศึกษาตองปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามท่ีระบุไวในแผนกิจกรรมการศึกษาอยางครบถวน หาก

นักศึกษามีขอเสนอแนะใดๆ สําหรับการปรับปรุงแผนกิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาตอไป ขอได

โปรดแจงใหคณะกรรมการทราบดวย 

 

 

 

คณะกรรมการกลุมผลิตและบริหาร 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคปลาย  ปการศึกษา  2560 

ชุดวิชา 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

 

 

15 มีนาคม 2561  วันเปดภาคการศึกษา 

15 เมษายน 2561  วันสุดทายของการขอถอนชุดวิชา 

15 มีนาคม 2561  สัมมนาเสริมครั้งท่ี  1 (e-Learning) 

20 กรกฎาคม 2561  วันสุดทายของการศึกษาประจําภาคการศึกษา 

วันอาทิตยท่ี 22 กรกฎาคม 2561 

(9.00 – 12.00 น.) 

 วันสอบไลประจําภาคการศึกษา 

(โปรดตรวจสอบกับตารางสอบไลอีกครั้ง) 

   

 

 

หมายเหตุ   วันสัมมนาเสริม/เขม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได โปรดตรวจสอบกําหนดการสัมมนาเสิรม/

เขมทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร หรือสอบถามไดทางโทรศัพทหมายเลข 02-504-8505-6 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 

ชุดวิชา 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 

 

 1.1  คําอธิบายชุดวิชา 

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา บริบททางการศึกษา ดานศาสนา เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน จิตวิทยา

พ้ืนฐาน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา ระบบการจัด

การศึกษาของไทยและตางประเทศ วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ความสําคัญของวิชาชีพครู การ

พัฒนาการวิชาชีพครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู บทบาทหนาท่ี ภาระงาน วิถีชีวิตครู  

จิตวิญญาณครู ความเปนครูและเจตคติตอวิชาชีพครู กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู 

หลักธรรมภิบาล และความซ่ือสัตยสุจริต คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู การจัดการ

ความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู การใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการ

สอนและการสืบคนความรู การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและแสวงหาความรู 

หลักการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ 

การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันโดยสันติ 

ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา 

 1.2  วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหสามารถอธิบายเก่ียวกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา และบริบททาง

การศึกษาและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. เพื่อใหสามารถอธิบายเก่ียวกับจิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาพัฒนาการ และ

จิตวิทยาแนะแนวและการใหคําปรึกษา 

3. เพื่อใหสามารถอธิบายเก่ียวกับระบบการจัดการศึกษาของไทยและตางประเทศ 

วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. เพื่อใหสามารถอธิบายเก่ียวกับความสําคัญของวิชาชีพครู และพัฒนาการวิชาชีพครู 

5. เพื่อใหสามารถอธิบายเก่ียวกับบทบาทหนาที่ ภาระงาน วิถีชีวิตครู และความเปนครู

และเจตคติตอวิชาชีพครู 
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1.3  รายช่ือหนวย 

หนวยท่ี  1 ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดทางการศึกษา 

หนวยท่ี  2 บริบทของการศึกษา 

หนวยท่ี  3 ระบบการจัดการศึกษาของไทย 

หนวยท่ี  4 ระบบการจัดการศึกษาของตางประเทศ 

หนวยท่ี  5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืนและแนวโนมทางการศึกษา 

หนวยท่ี  6 จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการ 

หนวยที  7  จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา 

หนวนท่ี  8 การจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและผูเรียนท่ีมีลักษณะ

พิเศษ 

หนวยท่ี  9 การใชภาษาไทยในวิชาชีพครู 

หนวยท่ี 10 การใชภาษาอังกฤษในวิชาชีพครู 

หนวยท่ี 11 นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศในวิชาชีพครู 

หนวยท่ี 12 กฎหมาย หลกัธรรมาภบิาล คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

หนวยท่ี 13  มาตรฐานวิชาชีพครูและสมรรถนะครู 

หนวยท่ี 14 ความสําคัญ และการพัฒนาวิชาชีพครู วิถีครูและความเปนครู 

หนวยท่ี 15 การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู 
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 1.4  โครงสรางเนื้อหาชุดวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หนวยท่ี 1 ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดทางการศึกษา 

หนวยท่ี 2 บริบทของการศึกษา 

หนวยท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษาของไทย 

หนวยท่ี 4 ระบบการจดัการศึกษาของตางประเทศ 

หนวยท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการ

พัฒนาท่ียั่งยืนและแนวโนมทางการศึกษา 

หนวยท่ี 6 จิตวิทยาพ้ืนฐานและจติวิทยาพัฒนาการ 

หนวยที 7 จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะ

แนวและการปรึกษา 

หนวนท่ี 8 การจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความ

แตกตางระหวางบุคคลและผูเรยีนท่ีมีลักษณะพิเศษ 

หนวยท่ี  9 การใชภาษาไทยในวิชาชีพครู 

หนวยท่ี 10 การใชภาษาอังกฤษในวิชาชีพครู 

หนวยท่ี 11 นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศใน

วิชาชีพครู 

หนวยท่ี 12 กฎหมาย หลักธรรมาภิบาล คณุธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

หนวยท่ี 13 มาตรฐานวิชาชีพครูและสมรรถนะคร ู

หนวยท่ี 14 ความสําคัญ และการพัฒนาวิชาชีพครู 

วิถีครูและความเปนคร ู

หลักการและทฤษฎี

การศึกษาเกี่ยวกับ

วิชาชีพครู 

กลุมเน้ือหาแนวคดิ

พ้ืนฐานทาง

การศึกษา 

กลุมเน้ือหาระบบ

การจัดการศึกษา 

กลุมเน้ือหาพ้ืนฐาน

ในการจัดการเรียน

การสอน 

กลุมเน้ือหา

สมรรถนะพ้ืนฐาน

ของวิชาชีพครู 

กลุมเน้ือหาท่ี

เก่ียวของกับครู 

กลุมเน้ือหาการ

ควบคุมคุณภาพของ

การจัดการศึกษา 

หนวยท่ี 15 การประกันคุณภาพการศึกษาและการ

จัดการความรู 
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2.  วิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาชุดวิชา 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเก่ียวกับวิชาชีพครูนักศึกษา

จะตองศึกษาจากสื่อการศึกษาตางๆ ดังนี้ 

1) แผนกิจกรรมการศึกษา 

2) แนวการศึกษา 

3) ประมวลสาระชุดวิชา 

4) การสัมมนาเสริม 

 สําหรับวิธีการศึกษานั้น นักศึกษาจะตองทําความเขาใจในประเด็นแตละประเด็นอยาง

ชัดเจน และปฏิบัติตามวิธีการศึกษาดังตอไปนี้ 

 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 

  2.1.1  วางแผนการศึกษาชุดวิชาหลักการและทฤษฎีการศึกษาเก่ียวกับวิชาชีพครู 

   1)  นักศึกษามีเวลาในการเรียนชุดวิชาหลักการและทฤษฎีการศึกษาเก่ียวกับ

วิชาชีพครู ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 15 มีนาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561 

   2)  นักศึกษาควรวางแผนในการประกอบกิจกรรมใหครอบคลุมการวางแผนดาน

เวลา  การศึกษาแนวการศึกษาและประมวลสาระชุดวิชา และการศึกษาคนควาจากศูนยวิทยบริการ

และแหลงคนควาอ่ืนๆ 

  2.1.2  วางแผนดานเวลาสําหรับการศึกษาจากสื่อหลัก  คือ  แนวการศึกษา  และ

ประมวลสาระชุดวิชา 

  2.1.3  วางแผนการศึกษาคนควางานวิจัยจากศูนยวิทยบริการหรือแหลงคนควาอ่ืนๆ 

 2.2  การดําเนินการศึกษา 

  เพ่ือใหการเรียนมีประสิทธิภาพ  นักศึกษาควรดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

  2.2.1  ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 

  2.2.2  ศึกษาแผนการสอนท้ัง  15  หนวย 

  2.2.3  ศึกษารายละเอียดของแตละหนวยการสอน  โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

   1)  ศึกษาแผนผังแนวคิดของหนวยการสอน 

   2)  อานแผนการสอนประจําหนวยการสอน 

   3)  ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียน 

   4)  ศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา 

   5)  ปฏิบัติกิจกรรมในแตละเรื่อง 

   6)  ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 

   7)  ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

  2.2.4  ทํากิจกรรมตามงานท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชากําหนด (ตาม

รายละเอียดใน 2.3) 
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  2.2.5  เขารวมสัมมนาและเขมเสริมตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

  2.2.6  เขาสอบไล  ณ  สนามสอบตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 2.3  งานท่ีกําหนดใหทํา 

 งานชิ้นท่ี 1 

ใหนักศึกษาเสนอวิธีการนําความรูจิตวิทยาการศึกษามาใชในการจัดการเรียน

การสอน โดยนําเสนอเปนรายงานแสดงสาระตามประเด็นตอไปนี้ 

1. จิตวิทยาการศึกษาท่ีตองการนําเสนอ 

2. องคประกอบของการจัดการเรียนการสอน 

3. แนวคิดในการนําจิตวิทยาการศึกษาท่ีระบุในขอ 1 ไปใชในขอ 2 

4. ตัวอยางวิธีการใชแนวคิดในขอ 3 โดยมีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นท่ี

นําเสนอขอ 1 – 3  

  งานชิ้นท่ี 2 

   ใหนักศึกษาดําเนินการสัมภาษณครูคุณภาพ ท่ีประทับใจนํามาเขียนเปนรายงาน

ในหัวขอครูในอุดมคติโดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. เลือกครูคุณภาพท่ีประทับใจท่ีมีสมบัติดังนี้ 1) ประสบความสําเร็จในการ

สอน 2) มีคุณธรรมความเปนครูสูง 3) ไมจําเปนตองเนนการสอนดานวิชาการอยางเดียว 

2. ดําเนินการสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลการทํางาน วิธีคิด วิถีการปฏิบัติตนเพ่ือ

เปนครูท่ีดี 

3. รวบรวมขอมูลและหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

4. เขียนรายงานเสนอขอมูลเชิงเหตุผลท่ีสอดคลองสนับสนุนและหลักฐาน

ประกอบ 

5. เสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาเพ่ือใหเปนเหมือนครูในอุดม

คติ 

  งานชิ้นท่ี 3 

   ใหสํารวจ clip video เก่ียวกับครูท่ีมีแผยแพรใน social media แลวเลือก 1 

เรื่องท่ีประทับใจเตรียมนําเสนอในการสัมมนาเขม พรอมแสดงเหตุผลประกอบถึงความประทับใจ  

  งานชิ้นท่ี 4 

   เปนการสัมมนา e-Learning ใหนักศึกษาทํางานตามคําสั่งโดยการตอบคําถาม

และอภิปรายแสดงความคิดเห็นตอคําตอบของเพ่ือน โดยแตละคําถามจะมีเวลาใหนักศึกษาตอบ

คําถามหลังจากการตั้งคําถามหนึ่งสัปดาห และมีเวลาในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของเพ่ือนอีก

หนึ่งสัปดาหตอมา โดยคําถามจะเริ่มตนวันท่ี 15 มีนาคม 2561 เปนตนไป ตามปฏิทินดังนี้ 
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สัปดาหท่ี 1 (15 มี.ค. 61) 
ปฐมนิเทศ แนะนําตัว ปฏิสัมพันธออนไลน 

สัปดาหท่ี 2 (22 มี.ค. 61) 

สัปดาหท่ี 3 (29 มี.ค. 61) 
ประเด็นคําถามหนวยท่ี 1 - 2 

สัปดาหท่ี 4 (5 เม.ย. 61) 

สัปดาหท่ี 5 (12 เม.ย. 61) ประเด็นคําถามหนวยท่ี 3 – 4 

และเตือนการเขารวมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา 21 – 22 เมษายน 2561 สัปดาหท่ี 6 (19 เม.ย. 61) 

สัปดาหท่ี 7 (26 เม.ย. 61) 
ประเด็นคําถามหนวยท่ี 6 - 7 

สัปดาหท่ี 8 (3 พ.ค. 61) 

สัปดาหท่ี 9 (10 พ.ค. 61) 
ประเด็นคําถามหนวยท่ี 5 และ 8 

สัปดาหท่ี 10 (17 พ.ค. 61) 

สัปดาหท่ี 11 (24 พ.ค. 61) 
ประเด็นคําถามหนวยท่ี 9 - 10 

สัปดาหท่ี 12 (31 พ.ค. 61) 

สัปดาหท่ี 13 (7 มิ.ย. 61) 
ประเด็นคําถามหนวยท่ี 11 

สัปดาหท่ี 14 (14 มิ.ย. 61) 

สัปดาหท่ี 15 (21 มิ.ย. 61) ประเด็นคําถามหนวยท่ี 12 – 14 

และเตือนการเขารวมสัมมนาเขม 22 – 24 มิถุนายน 2561 สัปดาหท่ี 16 (28 มิ.ย. 61) 

สัปดาหท่ี 17 (5 ก.ค. 61) 
ประเด็นคําถามหนวยท่ี 15 

สัปดาหท่ี 18 (12 ก.ค. 61) 

สัปดาหท่ี 19 (19 ก.ค. 61) 
การเตรียมตัวสอบ 

สัปดาหท่ี 20 (25 ก.ค. 61) 

. 
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แบบฟอรมใบปะหนาช้ินงาน 

 

สาขาวิชา  ศึกษาศาสตร 

 

แขนงวิชา  วิทยาศาสตร 

 

ชุดวิชา   29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเก่ียวกับวิชาชีพครู 

 

 

งานช้ินท่ี............................. 

 

ช่ืองาน......................................................................................................... 

 

 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา  2560 

 

 

ช่ือนักศึกษา................................................................................................................ 

รหัสนักศึกษา............................................................................................................. 

สถานท่ีเขารับการสัมมนาเสริม.................................................................................. 

 

 

ท่ีอยูนักศึกษา……………………………………………………………………….. 

โทรศัพท……………………………………………………………………………. 
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 2.4  การสงงาน 

  2.4.1  งานท่ีกําหนดใหทําท้ัง  2  ชิ้น  ใหสงดังนี้  คือ 

   1)  งานชิ้นท่ี  1 – 2  ใหสงดวยตนเองในวันท่ีเขารับการสัมมนาเสริมแบบ

เผชิญหนา  วันท่ี  21 – 22  เมษายน  2561 

   2)  งานชิ้นท่ี 3 ใหสงดวยตนเองในวันท่ีเขารับการสัมมนาเขมวันท่ี 22 – 24  

มิถุนายน  2561  

    

   เม่ือมีปญหาโปรดติดตอมาท่ีประธานคณะกรรมการกลุมผลิตและบริหารชุด

วิชาการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร  รศ.ดร.นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ  ทางจดหมาย หรือ  

ทางโทรศัพท หมายเลข 0 2504 8567 หรือ 08 9217 6980 หรือ e-mail; nuanjid@hotmail.com 

  2.4.2  ใหทําสําเนางานแตละชิ้น  จํานวน  2  ชุด  เพ่ือสงอาจารยสัมมนาเสริม  1  

ชุด  และเพ่ือใชประกอบการสัมมนาเสริมของนักศึกษา  1  ชุด 

 2.5  การเตรียมตัวเสนอผลงาน 

  ใหนักศึกษาเตรียมสื่อเพ่ือนําเสนอผลงานท้ัง 3 ชิ้น  เชน PowerPoint โดยเตรียม

ประเด็นท่ีนําเสนอใหชัดเจนพรอมท้ังซักซอมตามเวลาท่ีกําหนด  โดยนําเสนอผลงานชิ้นละไมเกิน  15  

นาที  นักศึกษาตองเตรียมตอบประเด็นคําถามท่ีคาดวาอาจารยสัมมนาเสริมและเพ่ือนนักศึกษาจะ

ซักถาม 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยถือวา  การเขารับการสัมมนาเสริมเปนกิจกรรมบังคับ 

ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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 2.6  การสัมมนาเสริม 

  ในการเรียนชุดวิชา  29702  หลักการและทฤษฎีการศึกษาเก่ียวกับวิชาชีพครู  

นักศึกษาจะตองเขารวมการสัมมนาเสริม 1 ครั้ง 12 ชั่วโมง ณ สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและได

แจงใหนักศึกษาทราบ 

  ดังรายละเอียดของตารางสัมมนาเสริม  ดังนี้ 

 

ตารางการสัมมนาเสริมชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาอาชีพ 

 

เวลา/วันที ่ 09:00 – 12.00 13:00 – 16:00 

21 เม.ย. 61 การสัมมนเสริมสาระหนวยที่ 1 - 7 นักศึกษาเสนอผลงาน 

ชิ้นที่ 1 

22 เม.ย. 61 การสัมมนเสริมสาระหนวยที่ 8 - 15 

 

นักศึกษาเสนอผลงาน 

ชิ้นที่ 2 

 

ตารางสัมมนาเขมชุดวิชาหลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

 

เวลา/วันที ่ 09:00 – 16.00 

22 มิ.ย. 61 นักศึกษานาํเสนอผลงานชิน้ที่ 3 

23 มิ.ย. 61 ฟงบรรยายพิเศษเก่ียวกับวิชาชพีครู 

24 มิ.ย. 61 กิจกรรมเตรียมความพรอมในการสอบ 

 

 2.7  การประเมินผลการเรียน 

  การประเมินผลการเรียนชุดวิชาหลักการและทฤษฎีการศึกษาเก่ียวกับวิชาชีพครู   

จะประเมินจากการเขารวมสัมมนาเสริมสัมมนาเขมและงานท่ีกําหนดใหทํารอยละ  60  และจากการ

สอบไลประจําภาคการศึกษารอยละ  40  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  2.7.1  กิจกรรมระหวางภาคการศึกษา  กําหนดคะแนนรอยละ  60  โดยจําแนกเปน 

   1)  การสัมมนาเสริมครั้งท่ี  1 (สัมมนาเสริมผาน e-Learning)  เปนคะแนน

รอยละ  20  ของคะแนนรวมท้ังหมด 

   2)  การสัมมนาเสริมครั้งท่ี  2 (สัมมนาแบบเผชิญหนา)  เปนคะแนนรอยละ  

25  ของคะแนนรวมท้ังหมด 
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   3)  การสัมมนาเขม เปนคะแนนรอยละ 20 ของคะแนนรวมท้ังหมด 

   การประเมินการเขารวมสัมมนา  และงานท่ีกําหนดใหทําสําหรับการสัมมนา

เสริมและเขมแตละครั้ง  แบงเปน  2  สวน  คือ 

   ก.  ประเมินการเขารวมสัมมนาเสริม  ในรายละเอียด  ดังนี้ 

    -  การมีสวนรวมในการอภิปรายเก่ียวกับสาระท่ีไดศึกษาจากประมวล

สาระชุดวิชา 

    -  การมีสวนรวมใหขอคิดเห็น  การวิเคราะหขอคิดเห็นและขอสรุปท่ีเปน

ประโยชนตอกลุม 

    -  ผลท่ีไดจากการสัมมนาเสริมท่ีสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูท่ีเก่ียวกับ

ประเด็นการสัมมนา  และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสัมมนาแตละครั้ง 

   ข.  ประเมินงานท่ีกําหนดใหทํา  ซ่ึงประเมินจาก 

    -  เนื้อหาสาระ  พิจารณาจากความถูกตอง  การจัดระบบการเสนอ

ความคิดท่ีตอเนื่องมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน  การคนควาเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากประมวลสาระ 

    -  การนําเสนอ  พิจารณาจากความตรงตามสาระ  รูปแบบการนําเสนอท่ี

นาสนใจ  ใชเวลาเหมาะสม  และการเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาไดแสดงความคิดเห็น  ตลอดจน

การจับประเด็นในการตอบคําถาม 

  2.7.2  การประเมินจากการสอบไลประจําภาคการศึกษารอยละ  40  จะประเมิน

โดยใชแบบทดสอบ  ซ่ึงเปนขอสอบแบบอัตนัย 

 

3.  รายช่ือศูนยสัมมนาเสริม  และจังหวัดในเขตบริการ 

 ชุดวิชา  29702  หลักการและทฤษฎกีารศึกษาเก่ียวกับวิชาชีพครู  จะแจงใหทราบ

ภายหลัง 


