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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชพีครู 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  2556 

************************ 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   

ภาษาไทย    : หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชีพครู  

ภาษาอังกฤษ  : Graduate Diploma Program in Teaching Profession 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย  : ประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชีพครู 

   : ป.บัณฑติ (วชิาชีพครู) 

ภาษาอังกฤษ  : Graduate Diploma (Teaching Profession) 

: Grad. Dip. (Teaching Profession ) 

 

3. วชิาเอก  : ไมมี 

 

5. จํานวนหนวยกติท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร :  ไมนอยกวา 35    หนวยกติ 

 

6. อาชพีที่สามารถประกอบอาชพีไดหลังสําเร็จการศึกษา  

ประกอบอาชีพครูตามสาขาวชิาที่จบการศกึษามาในระดับปรญิญาตร ี  

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 เพื่อผลิตครูจากผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ยังไมมีใบประกอบวิชาชีพครู ตามเกณฑที่

คุรุสภากําหนด  

4.2 เพื่อผลติบณัฑติใหมคีวามรู ความสามารถในดานตางๆ ดังนี้  

4.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนครู และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูมีจิตสํานึกในการ

ประกอบวชิาชีพครูอยางมคีุณภาพ 

4.2.2 มีความเช่ียวชาญและมีทักษะในการถายทอดความรู และมีสมรรถภาพในการจัด

กระบวนการเรยีนรูอยางมปีระสทิธภิาพ 

4.2.3 มีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู และเปนที่ยอมรับ

ของสังคม 

 

 

 



- 2 - 

7. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

7.1 หลักสูตร 

7.1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 35 หนวยกติ 

7.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

1) หมวดวชิาเฉพาะ     ไมนอยกวา 27 หนวยกติ 

1.1 วชิาบังคับ      27 หนวยกติ 

1.2 วชิาเลอืก      - หนวยกติ 

2) ฝกประสบการณวชิาชีพครู     8 หนวยกติ 

7.1.3 รายวชิา 

1) หมวดวชิาเฉพาะ     ไมนอยกวา 27 หนวยกติ 

1.1) วชิาบังคับ        27 หนวยกติ 

คศ.กศ.611 ภาษาและเทคโนโลยสีาํหรับครู     3(2-2-5) 

EDUC611 Language and Technology for Teachers  

คศ.กศ.621 การจัดการศกึษาและพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 

EDUC621 Educational Management and Curriculum Development  

คศ.กศ.631 การจัดการเรยีนรู      3(2-2-5) 

EDUC631 Learning Management  

คศ.กศ.641 จิตวทิยาสําหรับครู       3(2-2-5) 

EDUC641 Psychology for Teachers   

คศ.กศ.651 การวัดผลและประเมนิผลการศกึษา    3(2-2-5) 

EDUC651 Educational  Measurement and Evaluation  

คศ.กศ.661 การบรหิารจัดการในหองเรยีน     3(2-2-5) 

EDUC661 Classroom Management 

คศ.กศ.671 การวจัิยทางการศกึษา      3(2-2-5) 

EDUC671 Educational Research  

คศ.กศ.681 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา  3(2-2-5) 

EDUC681 Educational Innovation and Information Technology 

คศ.กศ.691 ความเปนครู       3(3-0-6) 

EDUC691 Being Professional Teachers  

1.2) วชิาเลอืก       ไมมี 

  2)  ฝกประสบการณวชิาชพีครู    8 หนวยกติ 

คศ.กศ.601 การฝกปฏบิัตวิชิาชีพครูระหวางเรยีน    2(120) 
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EDUC601 Practicum 

คศ.กศ.602 การปฏบิัตกิารวชิาชีพครูในสถานศกึษา 1    3(240) 

EDUC602 Internship 1 

คศ.กศ.603 การปฏบิัตกิารวิชาชีพครูในสถานศกึษา 2   3(240) 

EDUC603 Internship 2 

7.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ช้ันปท่ี  1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ  ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.กศ.611 

EDUC611 

ภาษาและเทคโนโลยสีําหรับครู 

Language  and  Technology  for Teachers 

3 2 2 5 

คศ.กศ.621 

EDUC621 

การจัดการศกึษาและพัฒนาหลักสูตร 

Educational Management  and Curriculum 

Development 

3 2 2 5 

คศ.กศ.641 

EDUC641 

จติวทิยาสําหรับครู 

Psychology for Teachers   

3 2 2 5 

คศ.กศ.691 

EDUC691 

ความเปนครู 

Being Professional Teachers 

3 3 0 6 

คศ.กศ.601 

EDUC601 

การฝกปฏบิัตวิชิาชีพครูระหวางเรยีน 

Practicum 

2 - 120 - 

รวม 14 9 126 21 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 36 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ช้ันปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.กศ.631 

EDUC631 

การจัดการเรยีนรู 

Learning Management 

3 2 2 5 

คศ.กศ.651 

EDUC651 

การวดัผลและประเมนิผลการศกึษา 

Educational Measurement and Evaluation 

3 2 2 5 

คศ.กศ.661 

EDUC661 

การบรหิารจัดการในหองเรยีน  

Classroom Management 

3 2 2 5 

คศ.กศ.602 

EDUC602 

การปฏบิัตกิารวชิาชีพครูในสถานศึกษา 2 

Internship 2 

3 - 240 - 

รวม 12 6 246 15 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 36 
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ภาคการศึกษาท่ี 1  ช้ันปท่ี 2  

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.กศ.671 

EDUC671 

การวจัิยทางการศกึษา 

Educational Research 

3 2 2 5 

คศ.กศ.681 

 

EDUC681 

นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การศกึษา  

Educational Innovation and Information 

Technology 

3 2 2 5 

คศ.กศ.603 

EDUC603 

การปฏบิัตกิารวชิาชีพครูในสถานศกึษา 2 

Internship 2 

3 - 240 - 

รวม 9 4 244 10 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 27 

 

  3.1.5 คําอธบิายรายวชิา 

รหัสวชิา ชื่อและคําอธบิายรายวชิา     หนวยกติ 

คศ.กศ.611 ภาษาและเทคโนโลยสีําหรับครู    3(2-2-5) 

EDUC611 Language and Technology for Teachers  

      เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี 

   ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเปนครู ทักษะการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ    เพื่อการ

สื่อสารทางการศึกษา จากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ บทความทางการ

ศึกษา ฝกการใชพจนานุกรมเพื่อการอาน ฝกทักษะในการอานบันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ 

รวมทัง้การนําเสนอดวยวาจาและลายลักษณอักษร โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา สามารถ

ใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ ศึกษาองคประกอบการทํางาน ฝกปฏิบัติ การใช

เทคโนโลยอีื่นๆ เพื่อการเรยีนรู ในการจัดการศกึษา     กับการจัดการเรยีนการสอน 

Communicative English and the Thai language and culture for teachers through printed 

matters, electronic resources, advertisement, commercials, and educational articles; a practical use  of 

dictionaries for reading; a practice of reading skills, note taking, summarizing, interpretation, 

composition, oral and written presentations focusing on integrated language skills; ability to use 

language and culture for peaceful societies; a study of work components; a practice of the use of 

technology for learning and learning management  
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คศ.กศ.621 การจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 

EDUC621 Educational Management and Curriculum Development 

      เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและทฤษฏีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ประวัตคิวามเปนมาและระบบการจัดการศกึษาไทย วสิัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษา แนวคิด

และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน วิเคราะหเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน และประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ทฤษฏีหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานและ

มาตรฐานชวงช้ันของหลักสูตร หลักการและแนวคิดในการจัดทําหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการ

พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาฝกปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรตามกลุมสาระการเรียนรู ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผล

การประเมนิไปใชในการพัฒนาหลักสูตร 

Fundamental knowledge of philosophy and theories of education, religions, economics, 

societies, and cultures; history of Thai educational management; Thai vision and policies of education 

development; approaches and strategies for education management to promote sustainable 

development; an analysis of education management for sustainable development and its application 

for school development; curriculum principles and theories; curriculum development; curriculum 

standards; school curriculum development; studies of current conditions; problems of curriculum 

development; practice of school and subject matter curriculum development; curriculum assessment 

and the use of the results for curriculum development 

 

คศ.กศ.631 การจัดการเรยีนรู      3(2-2-5) 

EDUC631 Learning Management  

      เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู การสอน และการจัดการเรียนรู รูปแบบการ

เรยีนรูและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู การบูร

ณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู การบูรณาการเรียนรูแบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการ

เรียนรู การจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักการ แนวคิด      แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน

รูจักคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค และแกปญหาได การใชและการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการ

เรยีนรู การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู  

Fundamental knowledge of learning theories; teaching and learning management; 

learning models;  a development of learning models; design and management of learning; integration 
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of subject matters in fields of study and mainstream learning; techniques and science of learning 

management; principles, theories and guidelines of lesson planning and classroom environment for 

learning; principles and models of learning management to promote learners’ critical and creative 

thinking skills and problem solving skills; use and production of learning materials and aids; learning 

measurement and evaluation 

 

คศ.กศ.641 จิตวทิยาสําหรับครู       3(2-2-5) 

EDUC641 Psychology for Teachers   

      เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี 

  จติวทิยาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษย จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการแนะ

แนวและใหคําปรกึษา การเรยีนรู ทฤษฏกีารเรยีนรูและการนไปประยุกตใช ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู ฝก

ปฏิบัติการจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู บทบาทของครูกับการดูแลชวยเหลือผูเรียนเพื่อ

ปองกันและแกไขปญหา จัดทําแนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักเรียนโดยใช

กระบวนการแนะแนว 

Fundamental psychology concerning human development; educational and counseling 

psychology; learning and learning theories; theory application; factors affecting learning; practice to 

manage learning environment; teachers’ roles and assistance to help students prevent and solve 

problems; developments of guidelines for students’ ability and potential development through 

counseling processes 

 

คศ.กศ.651 การวัดผลและประเมนิผลการศึกษา    3(2-2-5) 

EDUC651 Educational  Measurement and Evaluation  

      เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี 

  หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา พฤติกรรมทางการศึกษา 

ปฏิบัติการสรางและการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การหาคุณภาพเครื่องมือวัดผล การ

ประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินผลแบบ

ยอยและแบบรวม สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา คะแนนและการใหระดับคะแนน 

การบรหิารการสอบ แนวทางการวัดและประเมนิผลทางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

Principles and techniques for educational measurement and evaluation; educational 

behaviors; construction of instruments for educational measurement and evaluation; finding the 

efficiency of the instruments; authentic assessment; portfolio assessment, practice of evaluation; 

formative and summative testing; basic statistics for educational measurement and evaluation; scores 
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and how to give scores; testing management; guidelines for basic educational measurement and 

evaluation 

 

คศ.กศ.661 การบรหิารจัดการในหองเรยีน    3(2-2-5) 

EDUC661 Classroom Management       

เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี 

  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ทฤษฎีและ

รูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและแกปญหาได การจัดการ

ช้ันเรยีน หลักการ แนวคดิ แนวปฏบิัตเิกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศกึษา การประกันคุณภาพการศึกษา 

การควบคุมและปองกันปญหาพฤติกรรมของผูเรียน    ในช้ันเรียน การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา 

ความสามารถในการสรางบรรยากาศ        การจัดการช้ันเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถจัดการ

คุณภาพการจัดกจิกรรมการเรียนรู    และพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่องและสามารถดําเนินการ

จัดกจิกรรมประเมนิคุณภาพการจัดกจิกรรมการเรียนรูได 

Theories, principles and guidelines of learning environment management; theories and 

models of learning management to promote learners’ critical  and creative thinking and problem 

solving skills; classroom management; theories, principles and guidelines of education quality 

management; education quality assurance; a control and prevention of learners’ misbehaves in the 

classroom; a development of learning centers in schools; ability to manage classrooms for learning, 

quality of learning activities, and continuous development of education quality; ability to assess the 

quality of learning activities 

 

คศ.กศ.671 การวจัิยทางการศึกษา      3(2-2-5) 

EDUC671 Educational Research  

      เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี 

  ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติ   เพื่อการ

วจัิย การวจัิยในช้ันเรยีน การฝกปฏิบัติการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย การคนควา ศึกษางานวิจัยในการ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา และการเสนอโครงการเพื่อทํา

วิจัย ปฏิบัติการการสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ     ในการวิจัย การเขียนรายงาน

การวจัิย การฝกปฏบิัตกิารวจัิยตามวชิาเฉพาะดาน 

Theories of research; research models; research design; research procedures, statistics 

for research; action research; research practice; research result presentation; literature review to 

improve learning management; use of research procedures for problem solving; research proposals; 
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research tool construction and approval; research report writing; practice to conduct research on 

certain fields of study. 

 

คศ.กศ.681 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5) 

EDUC681 Educational Innovation and Information Technology 

      เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี 

  แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสสาร ศึกษา วิจัยแหลงการ

เรียนรูและเครือขายการเรียนรู ฝกปฏิบัติการออกแบบสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู ฝกปฏิบัติการสราง 

การนําไปใช การประเมนิ และการปรับปรุงสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา  

Educational approach, theories, and innovation which promote the quality of learning; 

information technology for communication; analysis of problems caused by the use of innovation and 

information technology; ability to use information technology for communication; a study of learning 

resources and networks; a practice to design, construct, and apply learning materials and innovation; 

an assessment of education materials and innovation for improvement 

 

คศ.กศ.691 ความเปนครู       3(3-0-6) 

EDUC691 Being Professional Teachers 

      เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับครู และวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสรางความกาวหนา

และพัฒนาวชิาชีพครูอยางตอเนื่อง การจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงสงเสริมความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอน

และกลยุทธการสอนเพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะหสังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได สามารถแสวงหาและ

เลือกใชขอมูลขาวสาร ความรูเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริม

การพัฒนาศักยภาพผูเรียน และมีจิตวิญญาณความเปนครู หลัก   ธรรมาภิบาลและความซื่อสัตยสุจริต 

คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด การปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ด ีมจิีตสํานกึสาธารณะและเสยีสละใหสังคม รวมทัง้ปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

Conditions of teachers’ roles; characteristics and standards of professional teachers; 

instilling teachers’ spirits; laws for teachers and teachers’ professional; continuous development of the 

career in teaching; learning management focusing on being knowledgeable of the content and 

teaching strategies to enhance learners’ analytical and synthetic thinking to create new things and 

search for information to meet the changing world; an interaction between learners and teachers 
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promoting learners’ potential; professional teachers’ spirits with good governance, honesty, ethics, 

morals, and set of principles issued by the Teachers’ Council; good teacher models with public mind 

following principles of professional teachers 

 

คศ.กศ.601 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีครูระหวางเรยีน    2(120) 

EDUC601 Practicum 

เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี 

การสังเกตการจัดการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนสรางความรูดวย

ตนเอง การทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริง การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือ

เครื่องมอืวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการ

ใหคะแนน การวจัิยแกปญหาผูเรยีน การพัฒนาความเปนครูมอือาชีพ สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

เพื่อจุดประสงคการสอนที่หลากหลายและสามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผล

ผูเรยีน 

An observation of learning management; preparation of lesson plans based on 

constructivism theory; a practice of teaching in a simulation and real context; writing exercise and 

tests; checking tests, marking and grading; conducting research to solve learners’ problems; 

developing professional teachers; planning lessons with a variety of learning objectives and teaching, 

writing tests, assessing and evaluating learners  

 

คศ.กศ.602 การปฏบิัตกิารวชิาชพีครูในสถานศึกษา 1   3(240) 

EDUC 602 Internship 1 

  เง่ือนไขรายวิชา : ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่เปนวิชาบังคับ     ไมนอย

กวา 12 หนวยกติ 

  ศึกษาสภาพ บริบท การจัดการสถานศึกษา บทบาทหนาที่ครูธรรมชาติของผูเรียน ศึกษา

ผูเรยีนรายบุคคล หลักสูตรสถานศึกษา การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผลและนําผลไปใช

ในการพัฒนาผูเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแบงปนความรูในการสัมมนา

การศกึษา สามารถประเมนิ ปรับปรุง และศกึษาวจัิยเพื่อพัฒนาผูเรยีน และปฏบิัตงิานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

A study of school management contexts; roles of teachers; nature of learners; a study 

of learners’ individuality; school local curriculum; teaching majored subjects; assessment and 

evaluation and using the results to improve learners; doing research to develop learners; knowledge 

management in education seminars; ability to assess, and develop, and study to improve learners, 

and other assigned tasks. 
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คศ.กศ.603 การปฏบิัตกิารวชิาชพีครูในสถานศึกษา 2   3(240) 

EDUC 603 Internship 2 

  เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา EDUC602 การปฏบิัตกิารวชิาชพีครูในสถานศึกษา 1 

  ฝกปฏิบัติจริง โดยนําทฤษฎีและหลักการที่บูรณาการจากทุกรายวิชา ไปฝกปฏิบัติงาน

วชิาชีพครู ฝกการจัดการเรยีนรูในสถานศกึษา ตามกลุมสาระที่ตรงกับวิชาเอก ออกแบบ ผลิตและใชสื่อใน

การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลฝกปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน และ/หรือการศึกษารายกรณีเพื่อ

แกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย และการแลกเปลี่ยน

เรยีนรู หรอืแบงปนความรูในการสัมมนาการศกึษา 

 

Real practice to teach at schools by integrating theories and principles into subject 

matters relevant to students’ majors; design and production of learning materials; measurement and 

evaluation; action research; and/or case study to solve problems and improve the quality of learning 

and teaching; doing assigned tasks and knowledge management in educational seminars 

 


