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ค าน า 
 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา  20505 พื้นฐานวิชาชีพครู  เป็นเอกสารที่มีจุดมุ่งหมายส าคัญ 2 ประการคือ   
1) แสดงแนวทางการใชป้ระมวลสาระชุดวชิา  แนวการศึกษา และแผนกิจกรรมการศึกษาควบคู่กันในการศึกษาชุด
วิชา  และ 2)  ก าหนดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมการท ารายงานทางวชิาการ  
กิจกรรมการสัมมนาเสริม  และกิจกรรมอ่ืนตามลักษณะของเนื้อหาในชุดวิชา  เพื่อสนองการพฒันานักศึกษาตาม
เป้าหมายของหลักสูตร 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา  20505 พื้นฐานวิชาชีพครู   ประกอบด้วยสาระ 4 ส่วนคือ  1) โครงสร้าง
เนื้อหาของชุดวิชา  2) วิธีการศึกษาชุดวชิา  3) การสัมมนาเสริม  และ  4) การประเมินผลการศึกษา  เพื่อเป็น
แนวทางให้นักศึกษามีความเข้าใจและปฏบิัติกิจกรรมในการศึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 
20505  พื้นฐานวิชาชีพคร ู
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1.  โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชา 
 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 

ชุดวิชา 20505  พื้นฐานวิชาชีพครู 
กลุ่มเนื้อหา รายช่ือหน่วย 

 
1.  หลักการและแนวทางในการจัดการศึกษา 

 
หน่วยที่  1 แนวคิด ปรัชญาการศึกษาและ 
  ทฤษฎีการศึกษา 
หน่วยที่  2 บริบทของการศึกษา 
หน่วยที่  3 ระบบการจัดการศึกษาของ 
  ต่างประเทศ 
หน่วยที่  4 ระบบการจัดการศึกษาของไทย 
หน่วยที่  5 การประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยที่  6 จิตวิทยาการศึกษา 
หน่วยที่  7 จิตวิทยาพัฒนาการ 

 
2.  ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี 
 

 
หน่วยที่  8 ทักษะทางภาษาไทยส าหรับครู 
หน่วยที่  9 การใช้ภาษาไทยสื่อสารใน 

สถานการณ์ต่าง ๆ 
หน่วยที่ 10 ครูกับการฟังและการพูด 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
หน่วยที่ 11 ครูกับการอ่านและการ 

เขียนภาษาอังกฤษในวิชาชีพ 
หน่วยที่ 12 ครูกับคอมพิวเตอร์ 
หน่วยที่ 13 ครูกับสารสนเทศ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
 
3.  ครูกับการพัฒนาตนและการพัฒนาวิชาชีพ 
 

 
หน่วยที่ 14 วิถีครูและการพัฒนาวิชาชีพ 
หน่วยที่ 15 คุณลักษณะของครู 
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2.  วิธีการศึกษาชุดวิชา 
 การศึกษาชุดวิชา 20505 พ้ืนฐานวิชาชีพครู   มีข้ันตอนการศึกษา ดังนี้ 

2.1  ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา 
2.2  ศึกษาแนวการศึกษา ประมวลสาระชุดวิชา และเอกสารประมาฃวลสาระชุดวิชาเพ่ิมเติม 
2.3  ฟังซีดปีระจ าชุดวิชา (ก่อนเข้ารับการสัมมนาเสริมแต่ละครั้ง) 
2.4  เข้ารับการสัมมนาเสริม 
2.5  เข้าสอบไล ่
 
2.1  การศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา 

นักศึกษาต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาโดยละเอียด พร้อมทั้งวางแผนการศึกษาของตนเอง
ในการศึกษาชุดวิชา 20505  พ้ืนฐานวิชาชีพครู ให้เหมาะสมกับเวลาและการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ให้ครบถ้วน 

2.2  การศึกษาแนวการศึกษา ประมวลสาระชุดวิชา และประมวลสาระชุดวิชาเพิ่มเติม 
นักศึกษาต้องศึกษารายละเอียดชุดวิชาตามขั้นตอนดังนี้ 
2.2.1  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  ตรวจค าตอบจากเฉลยแบบประเมินผลตนเองใน          

แนวการศึกษา  
2.2.2  ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วย และแผนการสอนประจ าตอนจากประมวลสาระชุดวิชา  
2.2.3  ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระของแต่ละเรื่องในประมวลสาระชุดวิชาและประมวล

สาระชุดวิชาเพ่ิมเติม และศึกษาสาระสังเขปของแต่ละตอนในแนวการศึกษา  (ส าหรับหน่วยที่ 10  มีซีดี
ประกอบการศึกษา) 

2.2.4  ปฏิบัติกิจกรรมท้ายตอนในแนวการศึกษา และ ตรวจสอบค าตอบจากแนวตอบกิจกรรม 
2.2.5  ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนภายหลังศึกษาเนื้อหาในหน่วยนั้น ๆ จบแล้ว และ

ตรวจสอบค าตอบจากเฉลยแบบประเมินผลตนเองในแนวการศึกษา 

2.3  การฟังซีดีประจ าชุดวิชา 
นักศึกษาจะต้องฟังซีดีประจ าชุดวิชาซึ่งจัดกลุ่มเนื้อหาไว้ดังนี้ 

 แผ่นที่ 1  ประกอบด้วย 
หน่วยที่ 1, 2 และ 3  ฟังก่อนการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
หน่วยที่ 11   ฟังก่อนการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 

แผ่นที่ 2  ประกอบด้วย 
หน่วยที่ 8, 9, 10, 12 และ 13 ฟังก่อนการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 

แผ่นที่ 3  ประกอบด้วย 
หน่วยที่ 6 และ 7 ฟังก่อนการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
หน่วยที่ 14 และ 15 ฟังก่อนการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 
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 แผ่นที่ 4  หน่วยที่ 10 ฟังก่อนการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 
 ควบคู่กับการศึกษาเนื้อหาในประมวลสาระชุดวิชา 
 หน่วยที่ 10 
 
หมายเหตุ   หน่วยที่ 4 และ 5  ขอให้ศึกษาจากประมวลสาระและแนวการศึกษา และต้องศึกษาก่อนเข้ารับ

การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
 

2.4  การเข้ารับการสัมมนาเสริม 
นักศึกษาจะต้องเข้ารับการสัมมนาเสริมดังนี้ 
2.4.1  นักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเสริมตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดทั้ง 2 ครั้ง 
2.4.2  กรณีที่มีความจ าเป็นต้องขอเปลี่ยนช่วงเข้าสัมมนา นักศึกษาต้องท าบันทึกถึงประธาน

กรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  พร้อมแสดงหลักฐานความจ าเป็นดังกล่าว โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเป็น
เวลาอย่างน้อย 1 เดือน 

รายละเอียดตารางสัมมนาเสริมโปรดศึกษาใน ข้อ 3  การสัมมนาเสริม 
 2.5  การเข้าสอบไล่ 

2.5.1  นักศึกษาต้องเข้าสอบไล่ตามตารางเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.5.2  กรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถเข้าสอบตามสถานที่ที่ก าหนด นักศึกษาต้องแจ้งล่วงหน้า

เป็นเวลาอย่างน้อย 45 วัน  เพื่อจัดข้อสอบให้นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
 
3. การสัมมนาเสริม 
 ในการเข้ารับการสัมมนาเสริมนักศึกษาจะต้องศึกษารายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 3.1  ตารางการสัมมนาเสริม 

นักศึกษาต้องศึกษาตารางสัมมนาเสริมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางการสัมมนาเสริม   ชุดวิชา 20505  พื้นฐานวิชาชีพครู 
 

ครั้งที ่
       เวลา 

09.00 - 12.00 น. 
12.00- 

13.00 น. 
13.00 - 16.00 น. 

ครั้งที่ 
 1 

อภิปรายประเด็นส าคัญจาก 
ประมวลสาระชุดวิชา 

พัก 
รับประทาน 

อาหาร 
กลางวัน 

1. นักศึกษาเสนอผลงานจากรายงานฉบับที่ 1   
2. ผู้ร่วมสัมมนาอภิปราย 
3. อาจารย์เสนอแนะและสรุป 
4. อาจารย์แนะน าการท ารายงานฉบับที่ 2 

ครั้งที่ 
 2 

อภิปรายประเด็นส าคัญจาก 
ประมวลสาระชุดวิชา 
 

1. นักศึกษาเสนอผลงานจากรายงาน ฉบับที่ 2  
2. ผู้ร่วมสัมมนาอภิปราย 
3. อาจารย์เสนอแนะและสรุป 
4. อาจารย์แนะน าการเตรียมตัวสอบไล่ 

 
 3.2 รายละเอียดของงานที่ก าหนดให้ท า ในการสัมมนาเสริมแต่ละครั้ง ให้นักศึกษาศึกษาประมวล
สาระหน่วยที่ 1-15 และค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการท ารายงานทั้ง 2 
ฉบับ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 รายงานการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 “การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบท
ชุมชน” ให้นักศึกษาศึกษาประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 1-7 และเอกสารต ารา บทความ งานวิจัยจากแหล่ง
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบริบทของการเรียนการสอน และแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา เพ่ือจัดท ารายงาน โดย
ด าเนินการดังนี้ 

1) ศึกษาบริบทการศึกษาในสภาวการณ์ปัจจุบันจากเอกสารและแหล่งข้อมูลข้างต้น แล้ว
อธิบายรายละเอียดของบริบททางการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาในชุมชนหรือท้องถิ่นของนักศึกษา   

2) วิเคราะห์ว่าบริบทการศึกษาด้านใดมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาในชุมชนหรือท้องถิ่น
ของนักศึกษามากท่ีสุด โดยเลือกเพียง 1 บริบท พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

3) เสนอแนวคิดและทฤษฎีการศึกษาที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของ
ชุมชนหรือท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาที่เลือกไว้ในข้อ 2) โดยอธิบายรายละเอียดของแนวคิดและ
ทฤษฎีการศึกษาดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผล 

4) เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทการศึกษาของชุมชนหรือท้องถิ่น ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

4.1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
4.2) การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.3) การใช้สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 
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จัดท าเป็นรายงานวิชาการมีความยาวประมาณ 10 หน้ากระดาษ A4  สีขาว เย็บมุม (ห้ามใส่ปกสี
และสันข้าง)  

3.2.2 รายงานการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 “การวิเคราะห์คุณลักษณะของครูในการจัดการเรียน
การสอนในยุคการศึกษาไทย 4.0”  

การศึกษาไทย 4.0 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2529) กล่าวว่า ปัจจุบันการศึกษาไทยเข้าสู่ยุค 4.0 แล้ว โดยเริ่มจาก

การการศึกษา 1.0 ในยุคเกษตรกรรม ที่เน้นทักษะเพ่ือยังชีพ  ส่วนการศึกษาไทย 2.0 คือการศึกษาที่อยู่บน
พ้ืนฐานของอุตสาหกรรมเริ่มในสมัยรัชกาลที่ 5 และต่อมาเข้ายุคการศึกษา 3.0 คือการศึกษาไทยยุคเทคโนโลยี 
ยุคโลกาภิวัตน์ แต่ยุคโลกาภิวัตน์ในขณะนี้เป็น Portglobalization ที่ค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นการศึกษาเพ่ือชุมชน
นานาชาติเน้นติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยีเป็นหลัก และคนจะเปลี่ยนไปในลักษณะช่วยตัวเองมากขึ้น แต่ 
การศึกษาไทย 4.0 คือ การศึกษายุคผลิตภาพ  เป็นยุคที่ต้องการผลผลิตหรือ Products ให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนตนเองและชุมชนอ่ืนๆ ด้วยทักษะการศึกษาที่เน้นการท าได้ และลงมือท า แล้วออกมาเป็น
ผลผลิต  นอกจากนี้การศึกษาไทย 4.0 ยังถือว่าเป็นยุคที่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่ประเทศไทยต้องมองผลิตภาพใน
ลักษณะที่ตามให้ทันและก้าวไปข้างหน้า สามารถแสดงเป็นแผนภาพ ดังนี้ 

การศึกษาไทย 1.0 – 4.0 
การศึกษาไทย 1.0 
ยุคเกษตรกรรม 

การศึกษาไทย 2.0 
ยุคอุตสาหกรรม 

การศึกษาไทย 3.0 
ยุคเทคโนโลยี 

การศึกษาไทย 4.0 
ยุคผลิตภาพ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2529) 
 
นอกจากนี้ ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2559) ยังได้เสนอว่า การศึกษาไทย 4.0 จ าเป็นต้องเน้นที่

การคิดสร้างสรรค์ (Creative) แล้วแปรความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลผลิตออกมา (Product) แต่การที่จะมี
ความคิดสร้างสรรค์ได้ต้องคิดวิเคราะห์ (Critical) ก่อนและเมื่อมี Product แล้วผู้เรียนตอ้งรับผิดชอบตามมาก
ขึ้น การศึกษาเชิงผลิตภาพและสร้างสรรค์จึงประกอบไปด้วยแนวคิด Critical, Creative, Productive และ 
Responsible หรือ CCPR Model ในความหมายของการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ซึ่งโมเดลดังกล่าว
หมายถึงคุณลักษณะ ดังนี้ 

คุณลักษณะที่ 1 คือ คิดวิเคราะห์ (Critical Mind) คุณลักษณะเช่นนี้เมื่อคนไทย เด็กไทย
มีลักษณะนี้มาก เขาจะต้องข้อสงสัยต่อสิ่งที่เขาเชื่อ หรือเขาเห็นว่ามันดีจริงหรือไม่ มันเหมาะหรือไม่ มันจ าเป็น
หรือไม่ เราควรจะซื้อสิ่งนี้ไหม ซื้อแล้วจะมีผลอะไรตามมานั้นคือเขาจะเป็น Smart Consumer เป็นผู้บริโภคท่ี
ฉลาดนั่นเอง 
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คุณลักษณะที่ 2 คือ คิดสร้างสรรค์ (Creative Mind) ข้อนี้แตกต่างจากข้อแรกคือถ้าเรา
จะฝึกและพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ตลอดโดยเราไม่คิดอะไรใหม่ๆ เลย เราจะเป็นผู้ฟังที่ Negative 
อยู่ร่ าไป ซึ่งจะท าให้เราเสียโอกาสในอาเซียนมากข้ึน เราจึงควรคิดใหม่คิดสร้างสรรค์มาบ้าง 

คุณลักษณะที่ 3 คือ คิดผลิตภาพ (Productive Mind) ข้อนี้เน้นเป็นที่สร้างงานให้เป็น
รูปธรรม เมื่อคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการแล้วควรจะท าได้ให้เป็นงานเป็นรูปธรรมขึ้น 

คุณลักษณะที่ 4 ข้อสุดท้าย คิดรับผิดชอบ (Responsible Mind) ข้อนี้ชัดเจนในตัวมัน
เอง คนในอนาคต (หรือคนในปัจจุบัน) จ าเป็นต้องรับผิดชอบครอบคลุมเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมด้วยพร้อม
กันไป 

กล่าวโดยสรุป ถ้าคนไทย เด็กไทย มีคุณลักษณะ 4 อย่างนี้เขาช่วยแก้ปัญหาบริโภคนิยม
ในสังคมไทยไปได้มากโดยเหตุนี้เราจึงต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติสี่ประการ คือ เป็นการศึกษาให้
ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดผลิตภาพ และความคิดรับผิดชอบ 

จากแนวคิดการจัดการศึกษาไทย 4.0 ดังกล่าว ให้นักศึกษาจัดท ารายงานโดยด าเนินการ 
ดังนี้ 

1. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 8-15 และเอกสารต ารา บทความ งานวิจัยจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไทย 4.0 

2. จากคุณลักษณะของผู้เรียนทั้ง 4 ด้านดังกล่าว ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าผู้เรียนที่
นักศึกษารับผิดชอบสอนอยู่ในปัจจุบันมีปัญหาคุณลักษณะด้านใดมากที่สุด ให้เลือกมาเพียง 1 คุณลักษณะ 
พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีปัญหาคุณลักษณะในด้านดังกล่าว 

3. วิเคราะห์คุณลักษณะของครูที่จะจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียนที่มีปัญหาในข้อ 2 ว่าครูควรมีลักษณะอย่างไร  

4. วิเคราะห์ตนเองว่ามีคุณลักษณะดังกล่าวมากน้อยเพียงใด อธิบายคุณลักษณะที่นักศึกษา
มีแล้ว และจ าเป็นต้องมี  

5. เสนอแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของครูในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามแนวทางการศึกษาไทย 4.0 

จัดท าเป็นรายงานวิชาการมีความยาวประมาณ 10 หน้ากระดาษ A4 สีขาว เย็บมุม 
(ห้ามใส่ปกสีและสันข้าง)  

 
3.3 การส่งงาน 

นักศึกษาจะต้องส่งงานดังนี้ 
3.3.1  รายงานฉบับที่ 1  ส่งด้วยตนเองในวันที่เข้าสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1  
3.3.2  รายงานฉบับที่ 2  ส่งด้วยตนเองในวันที่เข้าสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2  
3.3.3  นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ประจ ากลุ่ม 1 ชุด  และส าเนารายงาน 1 

ชุด ส าหรับตนเองเพ่ือใช้ในการน าเสนอ 
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3.4 การน าเสนอผลงาน 
นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานดังกล่าวในวันสัมมนาเสริม ดังแนวทางต่อไปนี้ 
3.4.1  เตรียมประเด็นที่จะน าเสนอให้ชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น 
3.4.2  วางแผนน าเสนอรายงานคนละไม่เกิน 5 นาที  
3.4.3  เตรียมสื่อประกอบการน าเสนอผลงาน  โดยน าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Power Point  

จ านวนไม่เกนิ 5 สไลด ์
3.4.4  เตรียมตอบค าถามของผู้ร่วมสัมมนาและอาจารย์ประจ ากลุ่ม 

 
4. การประเมินผลการศึกษา 
 

การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพครู   มีแนวทางการประเมินดังนี้ 
4.1  ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา และงานที่ก าหนดให้ท า ร้อยละ 40  โดยจะประเมินเป็น 2 ส่วน

คือ 
4.1.1  ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา โดยประเมินจาก 

1)  การมีส่วนร่วมอภิปรายประเด็นสาระที่ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา 
2)  ผลที่ได้จากการสัมมนาที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการ

สัมมนาเสริม 
4.1.2  ประเมินงานที่ก าหนดให้ท า โดยประเมินจาก 

1)  เนื้อหาสาระ   พิจารณาด้าน  
(1) ความถูกต้อง  
(2) การมีความคิดท่ีเป็นระบบต่อเนื่อง   และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
(3) การใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับงานเขียนทางวิชาการ 

2)  การน าเสนอ   พิจารณาด้าน 
(1) วิธีการน าเสนอ  ความตรงตามสาระ  ความน่าสนใจ การใช้เวลาที่

เหมาะสม  และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อภิปราย 
(2) การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท ารายงานและการน าเสนองาน 

4.2  ประเมินจากการสอบปลายภาค  ร้อยละ 60  โดยจะประเมินจาก 
 เนื้อหาที่เป็นทั้งหลักการและรายละเอียด โดยก าหนดลักษณะของการตอบข้อสอบไว้ ดังนี้ 

4.2.1  การตอบข้อสอบปรนัยจ านวน  40  ข้อ  
4.2.2  การตอบข้อสอบอัตนัยจ านวน  4  ข้อ 
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แบบฟอร์มปกรายงาน 
 

 
 
รายงานชุดวิชา   รหัส......  ชือ่ชุดวิชา....                              ภาค....  ปีการศึกษา.......  
 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานฉบับที่  ..... เรื่อง.............................................................. 
 

รหัสประจ าตัว................................. 
ชื่อนักศึกษา..................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม ……………..................  กลุ่ม .........  วันที่เข้ารับการสัมมนาเสริม......................... 
ที่อยู่ของนักศึกษา…………………………. 
ที่ท างาน............................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก.......................................... 


