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คํานํา 

 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชดุวิชา  20505 พื้นฐานวิชาชีพครู  เป็นเอกสารที่มีจุดมุง่หมายสําคัญ 2 ประการคือ   
1) แสดงแนวทางการใช้ประมวลสาระชุดวิชา  แนวการศึกษา และแผนกิจกรรมการศึกษาควบคู่กันในการศึกษาชุด
วิชา  และ 2)  กําหนดกิจกรรมเสริมการเรยีนรู้ของนักศึกษา ประกอบดว้ยกจิกรรมการทํารายงานทางวิชาการ  
กิจกรรมการสัมมนาเสริม  และกิจกรรมอื่นตามลักษณะของเนื้อหาในชุดวิชา  เพื่อสนองการพัฒนานักศึกษาตาม
เป้าหมายของหลักสูตร 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชดุวิชา  20505 พื้นฐานวิชาชีพคร ู  ประกอบด้วยสาระ 4 ส่วนคือ  1) โครงสร้าง
เนื้อหาของชุดวชิา  2) วิธีการศึกษาชุดวิชา  3) การสัมมนาเสรมิ  และ  4) การประเมินผลการศึกษา  เพื่อเป็น
แนวทางให้นักศึกษามีความเข้าใจและปฏิบัติกจิกรรมในการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 
20505  พื้นฐานวิชาชีพคร ู
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1.  โครงสรา้งเนื้อหาของชุดวชิา 
 ประกอบด้วยเน้ือหา 3 กลุม่ ดังน้ี 
 

ชุดวิชา 20505  พื้นฐานวิชาชีพครู
กลุ่มเนื้อหา รายชื่อหน่วย 

 
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 ทักษะทางภาษาไทยสําหรับครู 
หน่วยที่  9 การใช้ภาษาไทยสื่อสารใน 

สถานการณ์ต่าง ๆ 
หน่วยที่ 10 ครูกับการฟังและการพูด 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
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   มีขั้นตอนการศึกษา ดังน้ี 

2.1  ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา 
2.2  ศึกษาแนวการศึกษา ประมวลสาระชุดวิชา และเอกสารประมวลสาระชุดวิชาเพ่ิมเติม 
2.3  ฟังซีดีประจําชุดวิชา (ก่อนเข้ารับการสัมมนาเสริมแต่ละครั้ง) 
2.4  เข้ารับการสัมมนาเสริม 
2.5  เข้าสอบไล่ 
 
2.1  การศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา 

นักศึกษาต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาโดยละเอียด พร้อมทั้งวางแผนการศึกษาของตนเอง
ในการศึกษาชุดวิชา 20505  พ้ืนฐานวิชาชีพครู ให้เหมาะสมกับเวลาและการทํากิจกรรมต่าง ๆ  ให้ครบถ้วน 

2.2  การศึกษาแนวการศึกษา ประมวลสาระชุดวิชา และประมวลสาระชุดวิชาเพิ่มเติม 
นักศึกษาต้องศึกษารายละเอียดชุดวิชาตามข้ันตอนดังน้ี 
2.2.1  ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  ตรวจคําตอบจากเฉลยแบบประเมินผลตนเองใน          

แนวการศึกษา  
2.2.2  ศึกษาแผนการสอนประจําหน่วย และแผนการสอนประจําตอนจากประมวลสาระชุดวิชา  
2.2.3  ศึกษารายละเอียดของเน้ือหาสาระของแต่ละเรื่องในประมวลสาระชุดวิชาและประมวล

สาระชุดวิชาเพ่ิมเติม และศึกษาสาระสังเขปของแต่ละตอนในแนวการศึกษา  (สําหรับหน่วยที่ 10  มีซดีี
ประกอบการศึกษา) 

2.2.4  ปฏิบัติกิจกรรมท้ายตอนในแนวการศึกษา และ ตรวจสอบคําตอบจากแนวตอบกิจกรรม 
2.2.5  ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนภายหลังศึกษาเน้ือหาในหน่วยน้ัน ๆ จบแล้ว และ

ตรวจสอบคําตอบจากเฉลยแบบประเมินผลตนเองในแนวการศึกษา 

2.3  การฟังซีดีประจําชุดวิชา 
นักศึกษาจะต้องฟังซีดีประจําชุดวิชาซึ่งจัดกลุ่มเน้ือหาไว้ดังน้ี 

 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 
 ควบคู่กับการศึกษาเน้ือหาในประมวลสาระชุดวิชา 
 หน่วยที่ 10 
 
หมายเหตุ   หน่วยที่ 4 และ 5  ขอให้ศึกษาจากประมวลสาระและแนวการศึกษา และต้องศึกษาก่อนเข้ารับ

การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
 

2.4  การเข้ารับการสัมมนาเสริม 
นักศึกษาจะต้องเข้ารับการสัมมนาเสริมดังน้ี 
2.4.1  นักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเสริมตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดทั้ง 2 ครั้ง 
2.4.2  กรณทีีม่ีความจําเป็นต้องขอเปลี่ยนช่วงเข้าสัมมนา นักศึกษาต้องทําบันทึกถึงประธาน

กรรมการประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  พร้อมแสดงหลักฐานความจําเป็นดังกล่าว โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเป็น
เวลาอย่างน้อย 1 เดือน 

รายละเอียดตารางสัมมนาเสริมโปรดศึกษาใน ข้อ 3  การสมัมนาเสริม 
 2.5  การเขา้สอบไล ่

2.5.1  นักศึกษาต้องเข้าสอบไล่ตามตารางเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
2.5.2  กรณทีีม่ีความจําเป็นไม่สามารถเข้าสอบตามสถานที่ที่กําหนด นักศึกษาต้องแจ้งล่วงหน้า

เป็นเวลาอย่างน้อย 45 วัน  เพ่ือจัดข้อสอบให้นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
 
3. การสัมมนาเสริม 
 ในการเข้ารับการสัมมนาเสริมนักศึกษาจะต้องศึกษารายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 3.1  ตารางการสัมมนาเสริม 

นักศึกษาต้องศึกษาตารางสัมมนาเสริมซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางการสัมมนาเสริม   ชดุวิชา 20505  พื้นฐานวิชาชีพคร ู
 

ครั้งที ่
       เวลา 

09.00 - 12.00 น. 
12.00-

13.00 น. 
13.00 - 16.00 น. 

ครัง้ที ่
 1 

อภิปรายประเด็นสําคัญจาก
ประมวลสาระชุดวิชา 

พัก 
รับประทาน 

อาหาร 
กลางวัน 

1. นักศึกษาเสนอผลงานจากรายงานฉบับที่ 1  
2. ผู้ร่วมสัมมนาอภิปราย 
3. อาจารย์เสนอแนะและสรุป 
4. อาจารย์แนะนําการทํารายงานฉบับที่ 2 

ครัง้ที ่
 2 

อภิปรายประเด็นสําคัญจาก
ประมวลสาระชุดวิชา 
 

1. นักศึกษาเสนอผลงานจากรายงาน ฉบับที่ 2 
2. ผู้ร่วมสัมมนาอภิปราย 
3. อาจารย์เสนอแนะและสรุป 
4. อาจารย์แนะนําการเตรียมตัวสอบไล่ 

 
 3.2 รายละเอียดของงานท่ีกําหนดให้ทํา ในการสัมมนาเสริมแต่ละคร้ัง ให้นักศึกษาศึกษาประมวล
สาระหน่วยที่ 1-15 และคน้คว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการทํารายงานทั้ง 2 
ฉบับ  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

3.2.1 รายงานการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1  
ขั้นตอนการทํารายงาน 
ให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาโดยปฏิบัติตามลําดับต่อไปน้ี 
1. ศึกษาประมวลสาระและแนวการศกึษาชุดวิชา 20505 พ้ืนฐานวิชาชีพครู หน่วยที ่1 – 7   

โดยละเอียดเพ่ือใช้เป็นกรอบความคิดในการวิเคราะห์ปัญหาการศึกษา 
2. ศึกษาส่วนประกอบของการเขียนรายงานทางวิชาการจากเอกสารคู่มือการเขียน

รายงานทางวิชาการของบัณฑิตศึกษา มสธ. 
3. ศึกษาปัญหาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาของนักศึกษา โดยเลือกปัญหาเก่ียวกับ

ผู้เรียน หรือปัญหาเกี่ยวกับผู้สอน เพียงด้านใดด้านหน่ึง 
4. วิเคราะห์ปัญหาการศึกษาในข้อ 3 โดยใช้ความรู้จากประมวลสาระและแนวการศึกษา

ของหน่วยที่ 1 – 7 รวมทั้งความรู้จากแหลง่ข้อมูลอ่ืน และวิเคราะห์ตามประเด็นต่อไปน้ี 
4.1 สภาพของปัญหาที่เลือกมาศึกษา โดยระบุปัญหาและบรรยายสภาพปัญหา 
4.2 สาเหตุของปัญหา 
4.3 ผลกระทบของปัญหาต่อบุคคลและชุมชน 
4.4 แนวทางการแก้ปัญหา 

5. นําเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาเป็นรายงานวิชาการที่มีความยาวประมาณ 10 หน้า 
A4 โดยจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
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จัดทําเป็นรายงานวิชาการมีความยาวประมาณ 10 หน้ากระดาษ A4  สีขาว เย็บมุม (ห้ามใส่ปกสี
และสนัขา้ง)  

3.2.2 รายงานการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2  
ขั้นตอนการทํารายงาน 
ให้นักศึกษาเสนอแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูโดยปฏิบัติตามลําดับต่อไปนี้ 
1. ศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 20505 พ้ืนฐานวิชาชีพครู  

หน่วยที่ 8 – 15 โดยละเอียดเพ่ือใช้เป็นกรอบความคิดและแนวทางในการทํารายงาน 
2. ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือเขียนรายงานทางวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนา

วิชาชีพครูในทศวรรษหน้า” โดยนักศึกษาต้องใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 
 2.1 ตําราทางวิชาการ 
 2.2 บทความทางวิชาการ 
 2.3 งานวิจัย 
 2.4 แหล่งข้อมลูในท้องถิ่น เช่น บุคลากรในท้องถิ่น สิ่งพิมพ์ในท้องถิ่น 
 2.5 แหล่งความรู้ในอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของกระทรวงสึกษาธิการ (www.moe.go.th) 
3. นําเสนอผลการค้นคว้าเป็นรายงานทางวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครูใน

ทศวรรษหน้า” ที่มีความยาวประมาณ 7 หน้า A4 โดยจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
4. จัดทําสาระสรปุด้วยโปรแกรม Power Point จํานวน 5 สไลด์ และแนบสําเนาสไลด์มา

ในรายงาน 
จัดทําเปน็รายงานวิชาการมีความยาวประมาณ 10 หนา้กระดาษ A4 สีขาว เย็บมุม 

(ห้ามใสป่กสีและสันขา้ง)  
3.3 การสง่งาน 

นักศึกษาจะต้องส่งงานดังน้ี 
3.3.1  รายงานฉบับที่ 1  ส่งด้วยตนเองในวันที่เข้าสัมมนาเสริม ครั้งที ่1  
3.3.2  รายงานฉบับที่ 2  ส่งด้วยตนเองในวันที่เข้าสัมมนาเสริม ครั้งที ่2  
3.3.3  นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ประจํากลุ่ม 1 ชุด  และสําเนารายงาน 1 

ชุด สําหรับตนเองเพ่ือใช้ในการนําเสนอ 
3.4 การนาํเสนอผลงาน 

นักศึกษาต้องนําเสนอรายงานดังกล่าวในวันสัมมนาเสริม ดังแนวทางต่อไปน้ี 
3.4.1  เตรียมประเด็นที่จะนําเสนอให้ชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น 
3.4.2  วางแผนนําเสนอรายงานคนละไม่เกิน 5 นาที  
3.4.3  เตรียมสื่อประกอบการนําเสนอผลงาน  โดยนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Power Point  

จํานวนไม่เกิน 5 สไลด์ 
3.4.4  เตรียมตอบคําถามของผู้ร่วมสัมมนาและอาจารย์ประจํากลุ่ม 
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4. การประเมินผลการศึกษา 
 

การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพครู   มแีนวทางการประเมินดังน้ี 
4.1  ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา และงานที่กําหนดให้ทํา ร้อยละ 40  โดยจะประเมินเป็น 2 ส่วน

คือ 
4.1.1  ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา โดยประเมินจาก 

1)  การมีส่วนร่วมอภิปรายประเด็นสาระที่ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา 
2)  ผลที่ได้จากการสัมมนาทีส่่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์ของการ

สัมมนาเสริม 
4.1.2  ประเมินงานที่กําหนดให้ทํา โดยประเมินจาก 

1)  เน้ือหาสาระ   พิจารณาด้าน  
(1) ความถูกต้อง  
(2) การมีความคิดที่เป็นระบบต่อเน่ือง   และให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ 
(3) การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับงานเขียนทางวิชาการ 

2)  การนําเสนอ   พิจารณาด้าน 
(1) วิธีการนําเสนอ  ความตรงตามสาระ  ความน่าสนใจ การใช้เวลาที่

เหมาะสม  และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสมัมนาได้อภิปราย 
(2) การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทํารายงานและการนําเสนองาน 

4.2  ประเมินจากการสอบปลายภาค  ร้อยละ 60  โดยจะประเมินจาก 
 เน้ือหาที่เป็นทั้งหลักการและรายละเอียด โดยกําหนดลักษณะของการตอบข้อสอบไว้ ดังน้ี 

4.2.1  การตอบข้อสอบปรนัยจํานวน  40  ข้อ  
4.2.2  การตอบข้อสอบอัตนัยจํานวน  4  ข้อ 
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แบบฟอร์มปกรายงาน 
 

 
 
รายงานชุดวิชา   รหสั......  ช่ือชุดวิชา....                              ภาค....  ปีการศึกษา.......  
 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รหัสประจําตัว................................. 
ช่ือนักศึกษา..................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม ……………..................  กลุ่ม .........  วันที่เข้ารับการสัมมนาเสริม......................... 
ที่อยู่ของนักศึกษา…………………………. 
ที่ทํางาน............................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก.......................................... 


