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ค าน า 
 
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน เป็นชุดวิชาบังคับส าหรับ
นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จหลักสูตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของ  
ชุดวิชาก็คือ เพ่ือเสริมและเติมเต็มประสบการณ์วิชาชีพอันจะส่งผลให้มหาบัณฑิตด้านหลักสูตรและ
การสอนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานและด ารงตนในฐานะมหาบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอนอย่าง
มีคุณภาพ 

แผนกิจกรรมการศึกษาฉบับนี้ประกอบด้วย  ส่วนที่ 1 รายละเอียดชุดวิชา   ส่วนที่ 2 วิธี
การศึกษาชุดวิชา  และส่วนที่ 3 รายละเอียดของงาน  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่
จะต้องปฏิบัติในการศึกษาชุดวิชานี้ 

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้ศึกษาและปฏิบัติ
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ครบถ้วน เพ่ือให้การศึกษาชุดวิชานี้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา  
20796  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคการเรยีนที่  1/2560 
20796  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

 
 วันแรกของการศึกษาภาค  1/2559  15 กันยายน 2560 

วันสัมมนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Seminar) 1 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561 
 วันสัมมนาเข้ม  (  5  วัน  )   7 – 11  กุมภาพันธ์  2561 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  20796  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสตูรและการสอน 

GRADUATE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN CURRICULUM AND INSTRUCTION 
 

1.รายละเอียดชุดวิชา 
1.1 ค าอธิบายชุดวิชา 

การวิเคราะห์การจัดระบบหลักสูตรและการสอน  การบริหารการศึกษาและเทคโนโลยีและ
สื่อการศึกษา  การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  การส่งเสริม
และพัฒนาภาวะผู้น าในวิชาชีพ  การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท างานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ  การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง 

 
1.2   วัตถุประสงค์ชุดวิชา 

1)  เพ่ือเสริมความรู้และประสบการณ์ที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ
การสอนทางไกล 

2)  เพ่ือพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 
3)  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการในวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 
4)  เพ่ือส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
5) เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในวิชาชีพศึกษาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) เพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง 

 
1.3 รายช่ือหน่วยการสอน 

แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  20796  ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

GRADUATE EXPERIENCE IN  CURRICULUM AND  INSTRUCTION 
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1. รายละเอียดชุดวิชา 
1.1 ค าอธิบายชุดวิชา 

การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนร็ และการบริหารจัดการในสถานศึกษา
ตามสภาพจริง การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การส่งเสริม
และพัฒนาภาวะผู้น าในวิชาชีพ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท างานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง 

 

1.2 วัตถุประสงค์ชุดวิชา 
1)  เพ่ือเสริมความรู้และประสบการณ์ที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ

การสอนทางไกล 
2)  เพ่ือพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 
3)  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการในวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 
4)  เพ่ือส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
5) เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในวิชาชีพศึกษาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) เพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง 

 

1.3 รายช่ือตอน 
ตอนที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ตอนที่ 2 เจตคติต่อวิชาชีพครู 
ตอนที่ 3 มนุษยสัมพันธในวิชาชีพครู 
ตอนที่ 4 บุคลิกภาพของครู 
ตอนที่ 5 ครูในฐานะผู้น าทางวิชาการ 
ตอนที่ 6 ครูในฐานะผู้น าทางวิชาชีพ 
ตอนที่ 7 การบริหารจัดการฝนสถานศึกษา 
ตอนที่ 8 แนวทางการแกป้ัญหาในวิชาชีพครู 
ตอนที่ 9 ทักษะการแก้ปัญหาในวิชาชีพครู 
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2.  วิธีการศึกษาชุดวิชา 

      2.1  วิธีการศึกษา 
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาได้ก าหนดวิธีการศึกษาชุดวิชาจากสื่อการศึกษาต่าง ๆ ทั้ง

ที่นักศึกษาจะต้องศึกษาด้วยตนเองและการเข้ากลุ่มสัมมนาดังนี้ 
2.1.1 แผนกิจกรรมการศึกษา 
 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและการท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา 
2.1.2 แนวการศึกษา 
 แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1) แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2) สรุปสาระสังเขปและประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง 
3) แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินตนเอง 

2.1.3 ประมวลสาระชุดวิชา 
ประมวลสาระมีเนื้อหาครอบคลุม 15 หน่วยตามโครงสร้างของชุดวิชา ซึ่งประกอบ 

ด้วยกลุ่มเนื้อหา 3 ส่วน คือ การพัฒนาตน  การพัฒนางาน และการพัฒนาวิชาชีพ 
2.1.4 การสัมมนาเข้ม 

การสัมมนาเข้มเป็นการเพ่ิมประสบการณ์และทักษะ แบ่งเป็น  2  ลักษณะคือ 
1) การสัมมนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (e-Seminar)  เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาทุกคน

จะต้องปฏิบัติโดยการสัมมนาทีใ่ช้สื่อสารสนเทศระบบอินเทอร์เน็ตในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพ่ือพัฒนาแนวทางการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนและเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมกลุ่มสัมมนาเข้มทีม่หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่ง    
การสัมมนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีค่าเท่ากับการสัมมนาเข้ม  1  วัน  กิจกรรมการสัมมนาทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสัมมนาโดย  Web board   

2) การเข้ากลุ่มสัมมนาเข้ม เป็นการสัมมนาที่จัด ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
เป็นเวลา  5  วัน  กิจกรรมการสัมมนาประกอบด้วย 

2.1)  การอภิปรายร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร 
2.2)  การอภิปรายระหว่างนักศึกษา 
2.3)  การน าเสนอผลงาน 
2.4)  การศึกษาดูงาน 
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2.2  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
2.2.1 วางแผนการศึกษาชุดวิชา 
2.2.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
2.2.3 ศึกษาแนวคิด หลักการ และงานวิจัย เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก าหนด  
2.2.4 จัดหาแหล่ง สื่อ และพัฒนาทักษะส าหรับ e-Seminar 
2.2.5 วางแผนและเตรียมการเดินทางไปเข้ากลุ่มสัมมนาเข้ม ณ สถานที่ท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

     2.3  การประเมินการศึกษา 
การประเมินการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน จะ

ประเมินจาก คุณภาพของงาน  การน าเสนองาน  การมีส่วนร่วมในการสัมมนา และการน าเสนอความ
คิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก. ประเมินจากงานที่ก าหนดให้ท า  ร้อยละ 40  ดังนี้ 
1)  e-Seminar   ร้อยละ 10 
2)  รายงานงานชิ้นที่ 1    ร้อยละ 15 
3)  รายงานงานชิ้นที่ 2    ร้อยละ 15 

ข. ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเข้ม ร้อยละ 60  ดังนี้ 
1)  กิจกรรมการพัฒนาตน  ร้อยละ 20 
2)  กิจกรรมการพัฒนางาน  ร้อยละ 20 
3)  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 20 

 
3. รายละเอียดของงาน 

งานที่ก าหนดให้นักศึกษาท าประกอบด้วย  e-Seminar  และรายงานจ านวน 2 ฉบับ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

3.1 e-Seminar 
การสัมมนาเข้มโดย e-Seminar  เป็นการให้นักศึกษาเข้าสัมมนากับสมาชิกในกลุ่มโดยใช้  

Web board  (Blogs) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปเป็นผลงานของกลุ่ม  โดยนักศึกษา
จะต้อง print out  บทสรุปส่งในวันสัมมนาเข้ม  การสัมมนาโดย e-seminar มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 การเตรียมตัวเข้าสัมมนาเข้ม e-seminar  ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้ ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของการจัดการศึกษา 4.0  โดย  ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้ 
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1) ให้อธิบายความหมายและร่วมอภิปรายประเด็นทีศ่ึกษาและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนในการจัดการศึกษา 4.0  ใน web board ตามกลุ่มที่จัดให้  

2) ระบุลักษณะการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะตาม
ข้อ 1 ในบริบทของวิชาเอกของท่าน และร่วมอภิปรายกับเพ่ือนนักศึกษาใน web board   

3) ระบุข้อจ ากัดของผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะตามข้อที่ระบุในข้อ 2 พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข และร่วมอภิปรายกับเพ่ือน
นักศึกษาใน web board  

31.2 นักศึกษาในแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการสัมมนาใน e-seminar ตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อ ก และ ข แล้วจัดท าเป็นบทสรุปของกลุ่มลงใน Blogs โดยระบุรายชื่อ รหัสนักศึกษาที่เป็น
สมาชิกกลุ่ม ในส่วนท้ายของบทสรุป  ภายในวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้นักศึกษาแต่ละกลุ่มควร
เลือกประธานกลุ่มเพ่ือประสานงานในการสรุปความคิดของกลุ่ม 

3.1.3 นักศึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับหน่วย จ านวน 1 หน่วย ที่พัฒนาผู้เรียน
เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 2 น าส่ง ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ในวันสัมมนาเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 

 
3.2 การสัมมนาเข้ม  

นักศึกษาต้องจัดท ารายงาน จ านวน  3 ฉบับ เพื่อน าเสนอในการเข้ากลุ่มสัมมนาเข้มโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 รายงานฉบับที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
ให้นักศึกษาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะของการจัดการศึกษา 4.0  ที่ได้น าเสนอไว้ใน 3.1.3 
3.2.2  รายงานฉบับที่ 2 การเขียนบทความทางวิชาการ 

ให้นักศึกษาเขียนบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยานิพนธ์
ของตนเอง เพ่ือเตรียมเสนอผลงานในระหว่างการสัมมนาเข้ม โดยเลือกเขียนบทความเพียง 1 เรื่อง 
ส าหรับการเสนองานในเวลา 15 นาที  (ดูตัวอย่างบทความในวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.) 

3.2.3 รายงานฉบับที่ 3 ผลการสัมมนาเข้มทาง e-seminar  
ให้นักศึกษา print out  ข้อความในส่วนที่นักศึกษาเข้าไปแสดงความคิดเห็นและบทสรุปที่

ได้จากการสัมมนาจากหน้า web board (Blogs) ซึ่งกลุ่มร่วมกันจัดท าและสรุปไว้ใน Blogs  
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3.3  ก าหนดส่งงาน 
3.3.1  งานชิ้นที่ 1 - 2  ส่งด้วยตนเองในวันแรกที่เข้าสัมมนาเข้ม นักศึกษาต้องพิมพ์และ

ส าเนางานแต่ละชิ้น โดยส่งฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ประจ ากลุ่ม 1 ชุด  และท าฉบับเต็มและ/หรือฉบับ
ย่อ  10  ชุด ให้เพื่อนนักศึกษาในกลุ่มที่ร่วมสัมมนา   

3.3.2  บทสรุปจาก e-Seminar  ให้นักศึกษาทุกคน  print out  สรุปผลการอภิปรายที่กลุ่ม
ร่วมกันสรุปไว้ในห้องสัมมนา (Blogs)  เพ่ือส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่ม 1 ชุด  ไม่ต้องส าเนาให้เพ่ือน
นักศึกษา และส่งด้วยตนเองในวันแรกที่เข้าสัมมนาเข้ม 
 
3.4  การเตรียมน าเสนอผลงาน 
  นักศึกษาต้องเตรียมเสนอผลงานที่จะน าเสนอในวันสัมมนาเข้ม โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1) เตรียมสื่อหรือเอกสารประกอบการน าเสนอผลงาน  
2) เตรียมประเด็นที่จะน าเสนอมาล่วงหน้า  เพื่อน าเสนอผลงานชิ้นละ 10 นาที 
3) เตรียมตอบประเด็นค าถามที่คาดว่าอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาจะซักถาม 
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ตารางการสัมมนาเข้มเข้ม ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  เรื่อง “ครูกับการศึกษา 4.0” 
วันที่  12-16  กรกฎาคม  2560  ณ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วัน/เวลา 8.30-9.00น 9.00 - 12.00 น.  13.00 - 16.30 น.  18.00 - 22.00 น. 

7 ก.พ.61 
พิธีเปิด 

ปฐมนิเทศ 

 
ประชุมรวม : บรรยายพิเศษ 

“บทบาทครูกับการศึกษา 4.0” 
(ดร.ดุรา อมตวิวัฒน)์ 

พัก
รับ

ปร
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าน
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ลา
งว

ัน 
ปร

ะถ
ม 

แล
ะ 

มัธ
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: โ
รง

เรีย
นพ

รห
มม

าน
ุสร

ณ์ 
จัง

หว
ัดเ

พช
รบ

ุรี 

 
กลุ่มย่อย : น าเสนอรายงาน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เภสัชกร ดร.อนุชยั  ธีระเรืองไชยศรี)  
ดดดดดดดด)8.30 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รเย

็น 

 
กลุ่มย่อย : น าเสนอรายงาน 

  
  

8 ก.พ.60 
 

การศึกษาดูงาน 
 

 
การศึกษาดูงาน 

 

 

กลุ่มย่อย : ปฏิบัติงานกลุ่มย่อย และน าเสนอรายงาน 

9 ก.พ.60 
                      ประชุมรวม : บรรยายพิเศษ 

“ICT กับการศึกษา 4.0 ”                     
            ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โสสาธิตจุฬา 

กลุ่มย่อย : ปฏิบัติงานกลุ่มย่อย 
ทีเค ปาร์ค 

กลุ่มย่อย: อภิปรายการศึกษาดูงาน และ 
 อภิปรายเร่ือง “ครมูืออาชพี” 

10 ก.พ.60 

9.00-10.30 น. 
ประชุมรวม : บรรยาย 

“การเขียนบทความทาง
วิชาการ” 

(ผศ.ดร.อภิรักษ์ อนะมาน) 

กลุ่มย่อย 
น าเสนอผลปฏิบัติงานกลุ่มย่อย 

(ต่อ) 

กลุ่มย่อย 
น าเสนองาน (ต่อ) 

สาระสังสันทน ์

11 ก.พ.60 

9.00-12.00 น. 
ประชุมรวม : บรรยายพิเศษ 

“วิสัยทัศน์ของมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน” 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ ์จินดานุรกัษ์) 

ประชุมรวม : อภิปรายทั่วไป 
สรุปผลการสัมมนา 

ปิดการสัมมนา 
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ภาคผนวก  ก 
วิธีการเข้าถึงห้องสัมมนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (e-Seminar) 

 
วิธีการเข้าถึงห้องสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

1. เปิด http:// www.stou.ac.th 
2. เลือก STOU  e-Learning 
3. เลือก Login ชุดวิชาที่ให้บริการ (รูปกุญแจขวามือ)  เลือกระดับปริญญาโท  

เลือกชุดวิชาที่ให้บริการ   
4. ช่องบัญชีผู้ใช้ (Login Name)  ให้กรอกรหัสประจ าตัวนักศึกษา  10  หลัก 
5. ช่องรหัสผ่าน (Password) กรอกค าว่า “atutor” (ใช้ตัวเล็กทั้งหมด) 
6. เลือกเข้าสู่ระบบ 
7. เลือก ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 
8. ศึกษาประกาศของ e-Seminar (เลือกหน้า  Home  เลือก Announcements) 
9. เลือกห้องสัมมนาอภิปราย ตามท่ีจัดกลุ่มไว้ให้ (หน้า  Home  เลือก Forums) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/
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ภาคผนวก ข    แบบฟอร์มปกรายงาน 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

รายงานฉบับที่.................... 
 

 
เรื่อง 

 
 

………………………………………………….. 
 

ชื่อนักศึกษา 
 

รหัสประจ าตัว                วิชาเอก                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเข้ม 
ภาคการศึกษา 1/2560   วันที่                                                
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน  
ชุดวิชา  20796  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 


