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ค าน า 
 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหลายประการ ประการส าคัญคือนักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบ
ตลอดเวลา และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษา
ในแต่ละชุดวิชาซึ่งจัดท าให้นักศึกษาทุกภาคเรียนจึงเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการที่นักศึกษาต้องท าในการเข้าสัมมนาเสริมและรวมถึงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาสาระของชุดวิชา 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
ฉบับนี้ คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการท างานที่ได้รับ
มอบหมายและการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนเสริม 2 ครั้ง (เป็นการสัมมนาเสริมผ่าน  
e-Learning ตลอดภาคเรียนและสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง) และสัมมนาเข้มอีก 1 ครั้ง 
นักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน หาก
นักศึกษามีข้อเสนอแนะใดๆ ส าหรับการปรับปรุงแผนกิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ขอได้
โปรดแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย 
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2561 
ชุดวิชา 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

 
 

15 มีนาคม 2562  วันเปิดภาคการศึกษา 
15 เมษายน 2562  วันสุดท้ายของการขอถอนชุดวิชา 
15 มีนาคม 2562  สัมมนาเสริมครั้งที่  1 (e-Learning) 
20 กรกฎาคม 2562  วันสุดท้ายของการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 
(9.00 – 12.00 น.) 

 วันสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
(โปรดตรวจสอบกับตารางสอบไล่อีกครั้ง) 

   
 
 
หมายเหตุ   วันสัมมนาเสริม/เข้ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก าหนดการสัมมนาเสิรม/
เข้มทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-504-8505-6 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 
 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา บริบททางการศึกษา ด้านศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน จิตวิทยา
พ้ืนฐาน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา ระบบการจัด
การศึกษาของไทยและต่างประเทศ วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ความส าคัญของวิชาชีพครู การ
พัฒนาการวิชาชีพครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู  บทบาทหน้าที่ ภาระงาน วิถีชีวิตครู  
จิตวิญญาณครู ความเป็นครูและเจตคติต่อวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู 
หลักธรรมภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู การจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการ
สอนและการสืบค้นความรู้ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและแสวงหาความรู้ 
หลักการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และผู้เรียนที่มีคุณลักษณะพิเศษ 
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเ พ่ือการอยู่ร่วมกันโดยสันติ 
ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา 
 1.2  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา และบริบททาง
การศึกษาและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. เพื่อให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาพัฒนาการ และ
จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 

3. เพื่อให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาของไทยและต่างประเทศ 
วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. เพื่อให้สามารถอธิบายเก่ียวกับความส าคัญของวิชาชีพครู และพัฒนาการวิชาชีพครู 
5. เพื่อให้สามารถอธิบายเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ภาระงาน วิถีชีวิตครู และความเป็นครู

และเจตคติต่อวิชาชีพครู 
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1.3  รายช่ือหน่วย 
หน่วยที่  1 ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดทางการศึกษา 
หน่วยที่  2 บริบทของการศึกษา 
หน่วยที่  3 ระบบการจัดการศึกษาของไทย 
หน่วยที่  4 ระบบการจัดการศึกษาของต่างประเทศ 
หน่วยที่  5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวโน้มทางการศึกษา 
หน่วยที่  6 จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการ 
หน่วยที  7  จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา 
หน่วนที่  8 การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและผู้เรียนที่มีลักษณะ

พิเศษ 
หน่วยที่  9 การใช้ภาษาไทยในวิชาชีพครู 
หน่วยที่ 10 การใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพครู 
หน่วยที่ 11 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพครู 
หน่วยที่ 12 กฎหมาย หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
หน่วยที่ 13  มาตรฐานวิชาชีพครูและสมรรถนะครู 
หน่วยที่ 14 ความส าคัญ และการพัฒนาวิชาชีพครู วิถีครูและความเป็นครู 
หน่วยที่ 15 การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 
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 1.4  โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หน่วยท่ี 1 ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดทางการศึกษา 
หน่วยท่ี 2 บริบทของการศึกษา 

หน่วยท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษาของไทย 
หน่วยท่ี 4 ระบบการจดัการศึกษาของต่างประเทศ 
หน่วยท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการ

พัฒนาท่ียั่งยืนและแนวโน้มทางการศึกษา 

หน่วยท่ี 6 จิตวิทยาพื้นฐานและจติวิทยาพัฒนาการ 
หน่วยที 7 จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะ
แนวและการปรึกษา 
หน่วนที่ 8 การจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและผู้เรยีนที่มีลักษณะพิเศษ 

หน่วยท่ี  9 การใช้ภาษาไทยในวิชาชีพครู 
หน่วยท่ี 10 การใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพครู 
หน่วยท่ี 11 นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศใน

วิชาชีพครู 

หน่วยท่ี 12 กฎหมาย หลักธรรมาภิบาล คณุธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
หน่วยท่ี 13 มาตรฐานวิชาชีพครูและสมรรถนะคร ู
หน่วยท่ี 14 ความส าคัญ และการพัฒนาวิชาชีพครู 

วิถีครูและความเป็นคร ู

หลักการและทฤษฎี
การศึกษาเกี่ยวกับ

วิชาชีพครู 

กลุ่มเนื้อหาแนวคดิ
พื้นฐานทาง
การศึกษา 

กลุ่มเนื้อหาระบบ
การจัดการศึกษา 

กลุ่มเนื้อหาพ้ืนฐาน
ในการจัดการเรียน

การสอน 

กลุ่มเนื้อหา
สมรรถนะพื้นฐาน

ของวิชาชีพครู 

กลุ่มเนื้อหาท่ี
เกี่ยวข้องกับครู 

กลุ่มเนื้อหาการ
ควบคุมคุณภาพของ
การจัดการศึกษา 

หน่วยท่ี 15 การประกันคุณภาพการศึกษาและการ
จัดการความรู ้
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2.  วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาชุดวิชา 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครูนักศึกษา
จะต้องศึกษาจากสื่อการศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

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

 ส าหรับวิธีการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องท าความเข้าใจในประเด็นแต่ละประเด็นอย่าง
ชัดเจน และปฏิบัติตามวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
  2.1.1  วางแผนการศึกษาชุดวิชาหลักการและทฤษฎีการศึกษาเก่ียวกับวิชาชีพครู 
   1)  นักศึกษามีเวลาในการเรียนชุดวิชาหลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึง 20 กรกฎาคม 2562 
   2)  นักศึกษาควรวางแผนในการประกอบกิจกรรมให้ครอบคลุมการวางแผนด้าน
เวลา  การศึกษาแนวการศึกษาและประมวลสาระชุดวิชา และการศึกษาค้นคว้าจากศูนย์วิทยบริการ
และแหล่งค้นคว้าอื่นๆ 
  2.1.2  วางแผนด้านเวลาส าหรับการศึกษาจากสื่อหลัก  คือ  แนวการศึกษา  และ
ประมวลสาระชุดวิชา 
  2.1.3  วางแผนการศึกษาค้นคว้างานวิจัยจากศูนย์วิทยบริการหรือแหล่งค้นคว้าอ่ืนๆ 
 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  ท ากิจกรรมตามงานที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด (ตาม
รายละเอียดใน 2.3) 
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  2.2.5  เข้าร่วมสัมมนาและเข้มเสริมตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  2.2.6  เข้าสอบไล่  ณ  สนามสอบตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 2.3  งานที่ก าหนดให้ท า 
 งานชิ้นที่ 1 

ให้นักศึกษาเลือกสาระที่เป็นแก่นความรู้จิตวิทยาการศึกษาที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ที่สนใจ 1 เรื่องจากประมวลสาระมาสังเคราะห์ เป็นรายงานที่มีสาระตามประเด็น
ต่อไปนี้ 

1. ข้อมูล ความรู้ จิตวิทยาการศึกษาที่เลือกไว้ 
2. องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนทีเ่กี่ยวข้องกับความรู้จิตวิทยา

การศึกษาท่ีเลือกไว้ 
3. แนวคิดในการน าจิตวิทยาการศึกษาที่ระบุในข้อ 1 ไปใช้ในข้อ 2 
4. ตัวอย่างวิธีการใช้แนวคิดในข้อ 3 โดยมีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นที่

น าเสนอข้อ 1 – 3  
  งานชิ้นที่ 2 
   ให้นักศึกษาด าเนินการสัมภาษณ์ครูคุณภาพ ที่ประทับใจน ามาเขียนเป็นรายงาน
ในหัวข้อครูในอุดมคติโดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. เลือกครูคุณภาพที่ประทับใจที่มีสมบัติดังนี้ 1) ประสบความส าเร็จในการ
สอน 2) มีคุณธรรมความเป็นครูสูง 3) ไม่จ าเป็นต้องเน้นการสอนด้านวิชาการอย่างเดียว 

2. ด าเนินการสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลการท างาน วิธีคิด วิถีการปฏิบัติตนเพื่อ
เป็นครูที่ดี 

3. รวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
4. เขียนรายงานเสนอข้อมูลเชิงเหตุผลที่สอดคล้องสนับสนุนและหลักฐาน

ประกอบ 
5. เสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาเพ่ือให้เป็นเหมือนครูในอุดม

คติ 
  งานชิ้นที่ 3 
   ให้ส ารวจ clip video เกี่ยวกับครูที่มีแผยแพร่ใน social media แล้วเลือก 1 
เรื่องท่ีประทับใจเตรียมน าเสนอในการสัมมนาเข้ม พร้อมแสดงเหตุผลประกอบถึงความประทับใจ  
  งานชิ้นที่ 4 
   เป็นการสัมมนา e-Learning ให้นักศึกษาท างานตามค าสั่งโดยการตอบค าถาม
และอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อค าตอบของเพ่ือน โดยแต่ละค าถามจะมีเวลาให้นักศึกษาตอบ
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ค าถามหลังจากการตั้งค าถามหนึ่งสัปดาห์ และมีเวลาในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของเพ่ือนอีก
หนึ่งสัปดาห์ต่อมา โดยค าถามจะเริ่มต้นวันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ตามปฏิทินดังนี้ 
 

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

สัปดาห์ที่ 2 (22 มี.ค. 62) 
สัปดาห์ที่ 3 (29 มี.ค. 62) 

ประเด็นค าถามหน่วยที่ 1 - 2 
สัปดาห์ที่ 4 (5 เม.ย. 62) 
สัปดาห์ที่ 5 (12 เม.ย. 62) ประเด็นค าถามหน่วยที่ 3 – 4 

และเตือนการเข้าร่วมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 21 – 22 เมษายน 2562 สัปดาห์ที่ 6 (19 เม.ย. 62) 
สัปดาห์ที่ 7 (26 เม.ย. 62) 

ประเด็นค าถามหน่วยที่ 6 – 7 
สัปดาห์ที่ 8 (3 พ.ค. 62) 
สัปดาห์ที่ 9 (10 พ.ค. 62) 

ประเด็นค าถามหน่วยที่ 5 และ 8 
สัปดาห์ที่ 10 (17 พ.ค. 62) 
สัปดาห์ที่ 11 (24 พ.ค. 62) 

ประเด็นค าถามหน่วยที่ 9 – 10 
สัปดาห์ที่ 12 (31 พ.ค. 62) 
สัปดาห์ที่ 13 (7 มิ.ย. 62) 

ประเด็นค าถามหน่วยที่ 11 
สัปดาห์ที่ 14 (14 มิ.ย. 62) 

สัปดาห์ที่ 15 (21 มิ.ย. 62) ประเด็นค าถามหน่วยที่ 12 – 14 
และเตือนการเข้าร่วมสัมมนาเข้ม 22 – 24 มิถุนายน 2562 สัปดาห์ที่ 16 (28 มิ.ย. 62) 

สัปดาห์ที่ 17 (5 ก.ค. 62) 
ประเด็นค าถามหน่วยที่ 15 

สัปดาห์ที่ 18 (12 ก.ค. 62) 
สัปดาห์ที่ 19 (19 ก.ค. 62) 

การเตรียมตัวสอบ 
สัปดาห์ที่ 20 (25 ก.ค. 62) 

. 
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แบบฟอร์มใบปะหน้าชิ้นงาน 
 
สาขาวิชา  ศึกษาศาสตร์ 
 
แขนงวิชา  วิทยาศาสตร์ 
 
ชุดวิชา   29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
 
 

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

ชื่องาน............................................................................ ............................. 
 
 
ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา  2561 
 
 
ชื่อนักศึกษา................................................................................................................  
รหัสนักศึกษา.............................................................................................................  
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม..................................................................................  
 
 
ที่อยู่นักศึกษา……………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์……………………………………………………………………………. 
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 2.4  การส่งงาน 
  2.4.1  งานที่ก าหนดให้ท าท้ัง  2  ชิ้น  ให้ส่งดังนี้  คือ 
   1)  งานชิ้นที่  1 – 2  ให้ส่งด้วยตนเองในวันที่เข้ารับการสัมมนาเสริมแบบ
เผชิญหน้า  วันที ่ 20 – 21  เมษายน  2562 
   2)  งานชิ้นที่ 3 ให้ส่งด้วยตนเองในวันที่เข้ารับการสัมมนาเข้มวันที่ 7 – 9  
มิถุนายน  2562  
    
   เมื่อมีปัญหาโปรดติดต่อมาท่ีประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุด
วิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รศ.ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์  ทางจดหมาย หรือ  
ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2504 8567 หรือ 08 9217 6980 หรือ e-mail; nuanjid@hotmail.com 
  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 าเสนอให้ชัดเจนพร้อมทั้งซักซ้อมตามเวลาที่ก าหนด  โดยน าเสนอผลงานชิ้นละไม่เกิน  15  
นาที  นักศึกษาต้องเตรียมตอบประเด็นค าถามที่คาดว่าอาจารย์สัมมนาเสริมและเพ่ือนนักศึกษาจะ
ซักถาม 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยถือว่า  การเข้ารับการสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมบังคับ 

ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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 2.6  การสัมมนาเสริม 
  ในการเรียนชุดวิชา  29702  หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู  
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาเสริม 1 ครั้ง 12 ชั่วโมง และสัมมาเข้ม 1 ครั้ง 18 ชั่วโมง  
ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ 
  ดังรายละเอียดของตารางสัมมนาเสริม  ดังนี้ 
 

ตารางการสัมมนาเสริมชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาอาชีพ 
 

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

20 เม.ย. 62 การสัมมนเสริมสาระหน่วยที่ 1 - 7 นักศึกษาเสนอผลงาน 

ชิ้นที่ 1 

21 เม.ย. 62 การสัมมนเสริมสาระหน่วยที่ 8 - 15 

 

นักศึกษาเสนอผลงาน 

ชิ้นที่ 2 

 
ตารางสัมมนาเข้มชุดวิชาหลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

 
เวลา/วันที ่ 09:00 – 16.00 

7 มิ.ย. 62 นักศึกษาน าเสนอผลงานชิน้ที่ 3 

8 มิ.ย. 62 ฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิชาชพีครู 

9 มิ.ย. 62 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบ 

 
 2.7  การประเมินผลการเรียน 
  การประเมินผลการเรียนชุดวิชาหลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู   
จะประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มและงานที่ก าหนดให้ท าร้อยละ  60  และจากการ
สอบไล่ประจ 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  
25  ของคะแนนรวมทั้งหมด 
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   3)  การสัมมนาเข้ม เป็นคะแนนร้อยละ 20 ของคะแนนรวมทั้งหมด 
   การประเมินการเข้าร่วมสัมมนา  และงานที่ก าหนดให้ท าส าหรับการสัมมนา
เสริมและเข้มแต่ละครั้ง  แบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ 
   ก.  ประเมินการเข้าร่วมสัมมนาเสริม  ในรายละเอียด  ดังนี้ 
    -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับสาระที่ได้ศึกษาจากประมวล
สาระชุดวิชา 
    -  การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น  การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อสรุปที่เป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่ม 
    -  ผลที่ได้จากการสัมมนาเสริมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ
ประเด็นการสัมมนา  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาแต่ละครั้ง 
   ข.  ประเมินงานที่ก าหนดให้ท า  ซึ่งประเมินจาก 
    -  เนื้อหาสาระ  พิจารณาจากความถูกต้อง  การจัดระบบการเสนอ
ความคิดท่ีต่อเนื่องมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  การค้นคว้าเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากประมวลสาระ 
    -  การน าเสนอ  พิจารณาจากความตรงตามสาระ  รูปแบบการน าเสนอที่
น่าสนใจ  ใช้เวลาเหมาะสม  และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น  ตลอดจน
การจับประเด็นในการตอบค าถาม 
  2.7.2  การประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาร้อยละ  40  จะประเมิน
โดยใช้แบบทดสอบ  ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัย 
 

3.  รายชื่อศูนย์สัมมนาเสริม  และจังหวัดในเขตบริการ 
 ชุดวิชา  29702  หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู  จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 


