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ค าน า 

 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะท่ีแตกต่างจากการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหลายประการ ประการส าคัญคือนักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบ
ตลอดเวลา และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษา
ในแต่ละชุดวิชาซึ่งแจกให้นักศึกษาทุกภาคเรียน จึงเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารท่ีให้
รายละเอียดเกี่ยวกับงานท่ีนักศึกษาต้องท ากิจกรรมท่ีนักศึกษาต้องปฏิบัติ ในการเข้าสัมมนาเสริม และ
รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 22767 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ ฉบับนี้ 
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย
และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนาเสริม 2 ครั้ง (เป็นการสัมมนาเสริมผ่าน e-Learning  
1 ครั้ง และสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง) นักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ใน
แผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน หากนักศึกษามีข้อเสนอแนะใด ๆ ส าหรับปรับปรุงแผนกิจกรรม
การศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ขอได้โปรดแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย 
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา  22767 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ 

 
 
 



3 

 
สารบัญ 

 
     หน้า 
ค าน า     2 
ปฏิทินการศึกษา    4 
1.  รายละเอียดชุดวิชา  5 
 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 5 
 1.2  วัตถุประสงค์ 5 
 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 5 
 1.4  โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 7 
2.  วิธีการศึกษา    8 
 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 8 
 2.2  การด าเนินการศึกษา 9 
 2.3  การสัมมนาเสริม 10 
 2.4  การประเมินผลการศึกษา 11 
3.  งานท่ีก าหนดให้ท า  12 
 3.1  การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 12 
 3.2  การสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-learning 13 
 3.3  ก าหนดการส่งงาน 13 
 3.4  การเตรียมน าเสนอผลงาน 13 
 
 



4 

ปฏิทินการศึกษา  ภาคการเรียนที่  2/2561 
ชุดวิชา  22767 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ 

 
 
 
 

วันเปิดภาคการศึกษา  15 มีนาคม 2561 
สัมมนาเสริมครั้งท่ี 1 (แบบเผชิญหน้า)  19 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 22767 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้วชิาอาชีพ 

 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 

1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 
 การศึกษาเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง การด ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบช้ินงานท่ีเป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการท างานและอาชีพ 
 

1.2  วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้มีความรู้เนื้อหาเรื่อง การด ารงชวีติและครอบครัว การอาชีพ การ

ออกแบบช้ินงานท่ีเป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการท างานและอาชีพ 
2) เพื่อให้สามารถออกแบบและจัดกจิกรรมการเรียนรู้ส าหรับเนื้อหาสาระเรื่อง 

การด ารงชวีติ และครอบครัว การอาชีพ การออกแบบช้ินงานท่ีเป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีเพื่อการท างานและอาชีพ 
 

1.3  รายชื่อหน่วยการสอน 
 หน่วยที่    1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ 
 หน่วยที ่   2 รูปแบบการเรียนการสอนวิชาอาชีพ 
 หน่วยที ่   3 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 หน่วยที ่   4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระการด ารงชีวิตและครอบครัว 
    ระดับประถมศึกษา 
 หน่วยที ่   5 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระการด ารงชีวิตและครอบครัว 
    ระดับมัธยมศึกษา 
 หน่วยที ่   6 การออกแบบและเทคโนโลยี 
 หน่วยที ่   7 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระการออกแบบและเทคโนโลยี 
    ระดับประถมศึกษา 
 หน่วยที ่   8 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระการออกแบบและเทคโนโลยี 
    ระดับมัธยมศึกษา 
 หน่วยที ่   9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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 หน่วยที ่ 10 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    ระดับประถมศึกษา 
 หน่วยที ่ 11 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    ระดับมัธยมศึกษา 
 หน่วยที ่ 12 การอาชีพ 
 หน่วยที ่ 13 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระการอาชีพระดับประถมศึกษา 
 หน่วยที ่ 14 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระการอาชีพระดับมัธยมศึกษา 
 หน่วยที่  15 การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ 
 
 
 
 
 
\ 
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1.4  โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดประสบการณ์ 
             การเรียนรู้วิชาอาชีพ 
หน่วยที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนวิชาอาชีพ 

หน่วยที่ 15 การพัฒนาการจัดประสบการณ ์

               การเรียนรู้วิชาอาชีพ 
 หน่วยที่ 3 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
หน่วยที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระ 
             การด ารงชีวิตและครอบครัวระดับ 
             ประถมศึกษา 
หน่วยที่ 5 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระ 
             การด ารงชีวิตและครอบครัวระดับ 
             มัธยมศึกษา 
หน่วยที ่6 การออกแบบและเทคโนโลยี 
หน่วยที่ 7 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระ 
             การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับ 
             ประถมศึกษา 
หน่วยที ่8 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระ 
             การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับ 
             มัธยมศึกษา 

หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยที่ 10 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
               สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
               การสื่อสาร ระดับประถมศึกษา 
หน่วยที่ 11 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
               สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
               การสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา 
 
หน่วยที่ 12 การอาชีพ 
หน่วยที่ 13 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
               สาระการอาชีพระดับประถมศึกษา 
หน่วยที่ 14 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
               สาระการอาชีพระดับมัธยมศึกษา 
 

การจัดประสบการณ์

การเรียนรู้วิชาอาชีพ 

กลุ่มแนวคิด
เก่ียวกับการจัด

ประสบการณ์การ
เรียนรู้วิชาอาชีพ 

กลุ่มการด ารงชีวิต
และครอบครัว 

กลุ่มการออกแบบ
และเทคโนโลยี 

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร  
 

กลุ่มการอาชีพ 



8 

2.  วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาชุดวิชา  22767 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาจากส่ือการศึกษาต่างๆ 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 22767 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ 
นักศึกษามีเวลาในการเรียนชุดวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ ภาคการศึกษาท่ี 2 ต้ังแต่
วันท่ี 15 มีนาคม 2561 ถึง 19 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมท่ีต้องวางแผนปฏิบัติ ได้แก่ 
   1)  ศึกษาประมวล และแนวการศึกษาของชุดวิชา 22767 จ านวน 12 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ 
   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 
 2.2  การด าเนินการศึกษา 
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  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) 
 

ตารางการศึกษา 
ชุดวิชา 22767 การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้วิชาอาชีพ 

ภาคการศึกษา 2/2561 
 

สัปดาห์ หน่วยการสอน การประเมิน 
1 หน่วยที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้วิชาอาชีพ 
จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

2 หน่วยที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนวิชาอาชีพ จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

3 หน่วยที่ 15 การพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิชาอาชีพ 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

4 หน่วยที่ 3 การด ารงชีวิตและครอบครัว จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

5 หน่วยที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระ
การด ารงชีวิตและครอบครัว ระดับประถมศึกษา 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

6 หน่วยที่ 5 การจัดประสบการณ์การเรียนรูส้าระ
การด ารงชีวิตและครอบครัวระดับมัธยมศึกษา 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 
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7 หน่วยที่ 12 การอาชีพ จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

8 หน่วยที่ 13 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระ
การอาชีพระดับประถมศึกษา 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

9 หน่วยที่ 14 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระ
การอาชีพระดับมัธยมศึกษา 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

10 หน่วยที่ 6 การออกแบบและเทคโนโลยี จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

11 หน่วยที่ 7 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระ
การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

12 หน่วยที่ 8 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระ
การออกแบบและเทคโนโลยี 
    ระดับมัธยมศึกษา 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

13 หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

14 หน่วยที ่10 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระดับ
ประถมศึกษา 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

15 หน่วยที ่11 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ
มัธยมศึกษา 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

 

ตารางนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะ นักศึกษาอาจปรับตารางได้ตามความเหมาะสม โดยยึดการ
สัมมนาเสริมเป็นหลัก 
 2.3 การสัมมนาเสริม 

การศึกษาชุดวิชา 22767 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพนั้น นักศึกษาต้องเข้าร่วม
การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง เข้าร่วมสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-learning โดยการศึกษา
เนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมจ านวน 6 กิจกรรม ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

  2.3.1 การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า ก าหนดให้มี 1 ครั้ง 6 ช่ัวโมง ในวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2561 เนื้อหาสาระในการสัมมนาเสริม เป็นเนื้อหาสาระชุดวิชาในกลุ่ม กลุ่มแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ กลุ่มการด ารงชีวิตและครอบครัว กลุ่มการอาชีพ 
และการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ สถานท่ีในการสัมมนาเสริม มหาวิทยาลัย
จะแจ้งให้นักศึกษาทราบหลังจากก าหนดกลุ่มสัมมนาแล้ว รายละเอียดของตารางการสัมมนาแบบ
เผชิญหน้า เป็นดังนี้ 
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ตารางการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าชุดวิชา 22767 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ 

 

เวลา 
วัน 

9.00 – 09.30 09.30 – 12.00 
 

13.00 – 16.00 

19 พค. 61 ปฐมนิเทศชุดวิชา สรุปสาระส าคัญและน าเสนอ
ประเด็นเพื่ออภิปราย 

 นักศึกษาเสนอผลงานตามที่
ก าหนดให้ท า ในแผนกิจกรรม
การศึกษาและอภิปราย 

 

  2.3.2 การสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-learning เป็นการให้นักศึกษาได้ศึกษาและ
ปฏิบัติกิจกรรมตามบทเรียนท่ีก าหนดไว้จ านวน 6 บทเรียน โดยเนื้อหาในบทเรียนเป็นเนื้อหาโดยสรุป
จากประมวลสาระหน่วยการสอนท่ี 6 – 11 ในแต่ละบทเรียนหน่วยจะประกอบด้วยกิจกรรมท่ีท าให้
นักศึกษาท าการศึกษาเนื้อหาสาระส าคัญโดยสรุป และกิจกรรมท่ีก าหนดให้นักศึกษาปฎิบัติ เปิดระบบ
ให้นักศึกษาเข้าท ากิจกรรมตามระยะเวลาท่ีก าหนดท่ี http://moodle.stou.ac.th ต้ังต่วันท่ี 21 
พฤษภาคม – 19 กรกฎาคม 2561 
 2.4 การประเมินผลการศึกษา 
  การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา 22767 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่งประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษาร้อยละ 50 และส่วนท่ี
สองประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และแบบ e-learning และงานท่ีก าหนดให้
ท าร้อยละ 50 มีรายละเอียดการประเมินดังนี ้
  2.4.1 ประเมินจากการสอนปลายภาคการศึกษา ร้อยละ 50 โดยเป็นข้อสอบ แบบ
เขียนเชิงวิเคราะห์ให้ครอบคลุมเนื้อหาท้ัง 15 หน่วย จ านวน 5 - 8 ข้อ 
  2.4.2 ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และจากงานท่ี
ก าหนดให้ท าร้อยละ 25 มีหัวข้อในการประเมินดังนี้  
   1) ด้านการเข้าร่วมสัมมนส ประเมินจาก การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
เกี่ยวกับสาระท่ีได้รับจากการศึกษาประมวลสาระวิชา การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น การวิเคราะห์
ข้อคิดเห็นและข้อสรุปสาระส าคัญจากประมวลชุดวิชาและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ผลท่ีได้จากการ
สัมมนาเสริม พฤติกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนประสบการณ์ของนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการสัมมนา 
   2) ด้านงานท่ีก าหนดให้ท า ประเมินจาก เนื้อหาสาระของผลงานท่ีได้จาก
การศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางและถูกต้อง ผ่านการเรียบเรียงความคิดท่ีเป็นระบบและต่อเนื่อง 
รวมท้ังมีข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์ การน าเสนอผลงาน พิจารณาจากการน าเสนอท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี การ
น าเสนอตรงตามสาระน่าสนใจ ใช้ส่ือประกอบการน าเสนอได้อย่างน่าสนใจ ใช้เวลาท่ีเหมาะสมกับ

http://moodle.stou.ac.th/
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ประเด็นท่ีก าหนดให้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้วิจารณ์และแสดงความคิดเห็ น รวมท้ัง
ความสามารถในการตอบข้อซักถาม การอภิปราย พิจารณาจากการจัดเตรียม ค้นคว้า เรียบเรียงและ
สรุปเนื้อหา ส าหรับการจัดอภิปรายได้ตรงประเด็น 
 
3. งานที่ก าหนดให้ท า 

งานท่ีก าหนดให้นักศึกษาท าในชุดวิชา 22767 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ มี
อยู่ 2 ส่วน ดังนี้ 

3.1 งานที่ก าหนดให้ท าในการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า ดังนี้ 
 3.1.1 ส ารวจการใช้รูปแบบการสอน  ให้นักศึกษาด าเนินการต่อไปนี้ 
   1) ส ารวจว่าในโรงเรียนท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้

วิชาอาชีพโดยใช้รูปแบบการสอนใดบ้าง  ระบุช่ือรปูแบบการสอน 
   2) ให้นักศึกษาเลือกรูปแบบการเรียนการสอนวิชาอาชีพที่ได้ส ารวจพบในข้อ 1 

เพียง 1 รูปแบบ แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
    (1) รูปแบบการสอนท่ีนักศึกษาเลือกมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน

อย่างไร  
    (2) ผลการใช้รูปแบบการสอนท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นอย่างไร 
    (3) ผลการใช้รูปแบบการสอนท่ีเกิดขึ้นกับครูเป็นอย่างไร 
    (4) ระบุข้อดีและส่ิงท่ีควรปรับปรุงเกี่ยวกับการน ารูปแบบการสอนไปใช้ 
 3.1.2 ออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้การอาชีพ   
   ให้นักศึกษาเลือกเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสาระการด ารงชีวิตและครอบครัว 

หรือการอาชีพ แล้วออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยระบุรายละเอียดในประเด็นต่อไปนี้ 
(1) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
(2) เนื้อหา 
(3) กิจกรรม 
(4) ส่ือ 
(5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  
3.2 งานที่ก าหนดให้ท าในการสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-learning 
งานท่ีก าหนดให้ท าในการสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-learning ประกอบด้วย 
 3.2.1 นักศึกษาจะต้องเข้าศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน e-learning จ านวน 6 

บทเรียน ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ให้ท าการศึกษาต้ังแต่บทเรียนท่ี 1 ซึ่งจะเปิดให้เข้าท าการศึกษาต้ังแต่
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วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 และจะทะยอยเปิดบทเรียนต่อไปในอีก 1 สัปดาห์ถัดไปเรื่อย ๆ โดยในแต่
ละบทเรียนจะเปิดระบบให้เข้าท าการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นระบบ
จะปิดบทเรียน บทนั้น 

 3.2.2 ในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละบทเรียน นักศึกษาจะต้องส่งงานตามท่ีก าหนด ซึ่ง
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีให้ปฏิบัติจะอยู่ในบทเรียนนั้น ๆ แล้ว 

3.3 ก าหนดการส่งงาน 
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการส่งงานตามก าหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 3.3.1 นักศึกษาจะต้องจัดท างาน 2 ช้ิน คือ การส ารวจการใช้รูปแบบการสอน  และ

ออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้การอาชีพ  เพื่อน าส่งในวันสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า คือ วันท่ี 
19 พฤษภาคม 2561  

 3.3.2 งานท่ีเป็นผลการปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน e-learning ส่งตามวัน เวลา ท่ี
ระบบก าหนดในแต่ละบทเรียน 

3.4 การเตรียมน าเสนอผลงาน 
นักศึกษาต้องเตรียมเสนอผลงานแบบเผชิญหน้า โดยค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 
 3.4.1 เตรียมวัสดุท่ีจะน ามาประกอบการเสนอผลงาน ในรูปแบบ PowerPoint  
 3.4.2 เตรียมประเด็นท่ีจะน าเสนอด้วยวาจาและซักซ้อมก่อนล่วงหน้า โดยให้น าเสนอ

ผลงานไม่เกิน 10 นาที เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการสัมมนาเสริมอภิปรายซักถาม และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 10 นาที และอาจารย์สัมมนาเสริมให้ความคิดเห็น 5 นาที 

 3.4.3 เตรียมตัวที่จะตอบข้อซักถามจากเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์สัมมนาเสริม 
เพื่อท่ีจะสามารถตอบได้อย่างมีเหตุผลและถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มใบปะหน้าชิ้นงาน 
 
สาขาวิชา  ศึกษาศาสตร์ 
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แขนงวิชา  หลักสูตรและการสอน  (วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ) 
 
ชุดวิชา   22767  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ 
 
 

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

ชื่องาน......................................................................................................... 
 
 
ภาคการศึกษาที่  2/2561 
 
 
ชื่อนักศึกษา................................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา............................................................................................................. 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม.................................................................................. 
 
 
ที่อยู่นักศึกษา……………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์……………………………………………………………………………. 
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 เมื่อมีปัญหาโปรดติดต่อมาท่ีประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ 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 าเนางาน จ านวน 2 ชุด  เพื่อส่งอาจารย์สัมมนาเสริม 1 ชุด และเพื่อ
ใช้ประกอบการสัมมนาเสริมของนักศึกษา  1  ชุด 
 

3. รายช่ือศูนย์สัมมนาเสรมิ และจังหวัดในเขตบริการ  
ชุดวิชา 22767 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยถือว่า  การเข้ารับการสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมบังคับ 

ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 


