รหัสสาขาวิชา 9401
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25511491110868
ภาษาไทย
: หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma in Teaching Profession Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
Graduate Diploma in Teaching Profession
Grad. Dip. (Teaching Profession)

3. การจัดการเรียนการสอน
วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน–เวลาราชการ (เรียนวันเสาร์–อาทิตย์)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม

4. ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร 45,000 บาท แบ่งจ่ายรายภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

5. จานวนที่จะรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษา จานวน 180 คน
 ประเภทครูจาการที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
จานวน 150 คน
 ประเภททั่วไป
จานวน 30 คน
**หมายเหตุ : สาหรับผู้สาเร็จการศึกษารุ่นนี้จะต้องสอบวัดสมรรถนะตามเกณฑ์ของคุรุสภาเพื่อขอรับ
ใบประกอบวิชาชีพ

6. คุณสมบัติของผู้สมัคร
6.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า ที่ ก.พ. รับรอง

6.2 ประเภทครูประจาการ
**กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติตามข้อ 2 ให้สาเนาหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสอน ดังนี้
จานวน 1 ชุด
1) กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐานดังนี้
(1) สาเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสาเนาสมุด
ประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตาแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้าง
ไม่ระบุตาแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอนและคาสั่งของโรงเรียนปี
ปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ
(2) หนั งสื ออนุ ญาตให้ ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและยังไม่สิ้ นสุ ด
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุ ในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว
2) กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
(1) สาเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึง
วันที่รับสมัครหรือสาเนาสมุดประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่ายออก
(2) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
6.3 ประเภททั่วไป (เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75)
หากกรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศฯ จะถือ
ว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ และหากผ่านการสอบคัดเลือกผู้สมัครต้องสละสิทธิ์ทันที

7. หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัดการศึกษาแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา
7.1 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
35
หน่วยกิต
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
35
หน่วยกิต
7.2.1 หมวดวิชาเฉพาะ
35
หน่วยกิต
(1) รายวิชาบังคับ
29
หน่วยกิต
(2) รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6
หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตรจาแนกหน่วยกิตที่จัดไว้ดังนี้
รายการ
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
35
29
6
35

รายละเอียดรายวิชา

1006105
1016103
1016104
1026201
1026302

1026803
1036202

1046106
1046403
1056503
1067325

1026807
1026808

หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน
รายวิชาบังคับ
เรียน
ภาษาและวัฒนธรรม
Language and Culture
ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
Pedagogy Virtue Morality and Ethics
ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา
Philosophy and Educational Theories
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Learning Management and Classroom Management

35 หน่วยกิต
29 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
Pre-Service Professional Practicum
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
Innovation and Information and Communication Technology in
Education
การประเมินผลการเรียนรู้
Assessment for Learning
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teachers
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
(2) รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Practices I
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Practices II

1(90)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

เรียน 6 หน่วยกิต
3(270)
3(270)

7.2.2 แผนการจัดการเรียนการสอน
แผนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปีที่ 1/ ภาคการศึกษา 1
หมวดวิชา

หมู่วิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชา
เฉพาะ (บังคับ)

หลักสูตร
และ
การสอน
หลัก
การศึกษา
ไม่จัดเข้าหมู่
วิชาใด
หลัก
การศึกษา
หลักสูตร
และ
การสอน

1026201

1016103

หมวดวิชา
เฉพาะ (บังคับ)
หมวดวิชา
เฉพาะ (บังคับ)
หมวดวิชา
เฉพาะ (บังคับ)
หมวดวิชา
เฉพาะ (บังคับ)

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

การพัฒนาหลักสูตร

3

2

2

ศึกษา
ด้วยตนเอง
5

ความเป็นครู คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ภาษาและวัฒนธรรม

3

2

2

5

3

2

2

5

ปรัชญาและทฤษฎีทาง
การศึกษา
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน

2

1

2

3

1

-

-

90

12

7

8

108

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ชื่อวิชา

1006105
1016104
1026803

รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 123

ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2
หมวดวิชา
หมวดวิชา
เฉพาะ (บังคับ)

หมู่วิชา

การประเมินผล
และวิจัยทางการ
ศึกษา
หมวดวิชา
จิตวิทยาและ
เฉพาะ (บังคับ) การแนะแนว
หมวดวิชา
หลักสูตรและ
เฉพาะ (บังคับ) การสอน
หมวดวิชา
หลักสูตรและ
เฉพาะ (วิชาชีพ การสอน
ครู)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1046106

การประเมินผล
การเรียนรู้

3

2

2

ศึกษา
ด้วยตนเอง
5

1056503

จิตวิทยาสาหรับครู

3

2

2

5

3

2

2

5

3

-

-

270

12

6

6

285

1026302 การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
1026807 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1

รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 297

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชา
เฉพาะ (บังคับ)
หมวดวิชา
เฉพาะ (บังคับ)

หมู่วิชา

การบริหาร
การศึกษา
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม
ทาง
การศึกษา
หมวดวิชา
การ
เฉพาะ (บังคับ) ประเมินผล
และวิจัย
ทางการ
ศึกษา
หมวดวิชา
หลักสูตร
เฉพาะ (วิชาชีพ และการ
ครู)
สอน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1067325

การประกันคุณภาพ
การศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ทางการศึกษา

2

1

2

ศึกษา
ด้วยตนเอง
3

3

2

2

5

1046403

การวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้

3

2

2

5

1026808

การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2

3

-

-

270

11

5

6

283

1036202

รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 294

7.2.3 คาอธิบายรายวิชา
7.2.3.1 หมวดวิชาเฉพาะ
(1) รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
1006105

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ภาษาและวัฒนธรรม
Language and Culture
ความสาคัญของภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับการสืบทอดทางวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรม
ไทยเพื่อการเป็นครู ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูที่มีสัมมาทิฐิ การใช้ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1016103 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3(2-2-5)
Pedagogy Virtue Morality and Ethics
ความสาคัญของวิชาชีพครู สภาพงานครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู
คุณลั กษณะของครู ดี ครู เก่ ง การสร้ างเจตคติที่ ดีต่อวิชาชีพครู การปลู กฝั งจิ ตวิญญาณความเป็ นครู ตามหลั ก
สัมมาทิฐิ หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ความเป็น
พลเมืองและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ งานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญประโยชน์ และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู แสวงหาและ
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การมีปฎิสัมพันธ์อย่างกัลยาณมิตรระหว่าง
ครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง
1016104 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา
2(1-2-3)
Philosophy and Educational Theories
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาและ
ระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาการศึกษาไทยและการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ หลักการทางการ
ศึกษาที่เป็นฐานคิดสากล ฐานคิดวิถีไทย แนวทางตามศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา แนวคิดและ
กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การวางแผนและนาเสนอแนว
ทางการจัดการศึกษาระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสัมมาทิฐิ
1026201

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
หลั กการ แนวคิ ดพื้ นฐานเกี่ ยวกั บหลั กสู ตร การวิ เคราะห์ หลั กสู ตร การออกแบบหลั ก สู ต ร
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการน าหลั ก สู ต รไปใช้ การท าหน่ ว ยการเรี ย นรู้ แ ละแผนการจั ด การเรี ย นรู้
การประเมินหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น
และสังคมโลก
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1026302

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Learning Management and Classroom Management
การเรียนรู้และหลักการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิ ด การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคัญ วิ ธี ส อนและเทคนิ ค การสอน การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น
กระบวนการและเน้นการปฏิบัติ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรี ยนและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลจริง ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบเสมือนในสถานการณ์จริง
1026803

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
1(90)
Pre-service Professional Practicum
การสังเกต การจัดการเรียนรู้ ศึกษาการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
และแผนการจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อจุ ดประสงค์ การสอนที่หลากหลาย การออกแบบการวัดและประเมินผลผู้ เรียน
การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การสอบภาคปฏิบัติการให้คะแนนและการตัดสิน
ผลการเรียน การทดลองสอนและปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง การแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ
1036202

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information and Communication Technology
in Education
แนวคิ ด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวั ตกรรมการศึ กษาที่ ส่ งเสริ มการพั ฒนาคุ ณภาพการเรี ยนรู้
การวิเ คราะห์ป ัญ หาการจัด การเรีย นรู ้ที่เ กิด จากการใช้น วัต กรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 การออกแบบนวัตกรรม กระบวนการพัฒนา การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ การเผยแพร่การประยุกต์ใช้ แนวโน้ม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ กฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0
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1046106

การประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Assessment for Learning
แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมาย ประเภทของการวัดและประเมินผล คุณธรรมของ ผู้ทาหน้าที่วัดและ
ประเมินผล หลักการและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดและประเมินผล ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบ ชนิดต่างๆ
และการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบและแบบทดสอบ การตัดสินผลการเรียน การนาผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน
1046403

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ จรรยาบรรณนักวิจัย ลักษณะ หลักการและแนวคิด การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การสังเคราะห์ และใช้ผลวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนและปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการกาหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ฝึ ก
ปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน การเขียนรายงานการวิจัย
และการนาผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
1056503

จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teachers
ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนรู้และ การ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ การช่วย เหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน การ
ส่ ง เสริ ม ความถนั ด และความสนใจของผู้ เรี ย น การเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การท างานของสมอง การจั ด
สภาพแวดล้ อมที่ส นั บ สนุ น ให้ เ กิดการเรี ย นรู้ที่มี ประสิ ทธิภ าพ ความรู้ เบื้องต้น หลั กการและทฤษฎี ต่างๆ
สาหรับการแนะแนว และการให้คาปรึกษา ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมแนะแนวและให้คาปรึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การวินิจฉัยและช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา กระบวนการแนะแนว
เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพผู้เรียน จรรยาบรรณสาหรับครูเพื่อการแนะแนว
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1067325

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา การประกันคุณภาพ
สู่มาตรฐานการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและการประเมิน
การประกันคุณภาพ การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ฝึกการจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษาและการนาผลมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(2) รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1026807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3(270)
Teaching Practices I
การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ค รู งานสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน การสั ง เกตการจั ด การเรี ย นรู้
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การปฏิบัติการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
การวัดและประเมินผลและนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานโครงการเฉพาะอื่นๆ นาเสนอผลการปฏิบัติการสอนและการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในกิจกรรมการสัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
1026808 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3(270)
Teaching Practices II
การปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ครู งานสนั บสนุ นการเรี ยนการสอน การปฏิ บั ติ การสอนในรายวิ ชาที่
รับผิดชอบ การวัดและประเมินผล และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การศึกษาบุคคล
เป็ น รายกรณี แ ละงานโครงการเฉพาะอื่ น ๆ การรวบรวมและสรุ ป องค์ ค วามรู้ แ ละ ประสบการณ์ ต่ า งๆ
จากการปฏิบัติงานวิชาชีพครูและนาเสนอโดยการสัมมนาและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

โครงการพัฒนานักศึกษาตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูกาหนด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะพิเศษ ในแต่ละภาค
การศึกษาดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

 โครงการส่ งเสริ มคุ ณลั กษณะ  นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนา  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
บุคลิกภาพความเป็นครูและการ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เนื่ องมาจากพระราชด าริ ฯ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
oโครงการการจัดการเรียนรู้โดย
(อพ.สธ.)
การใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL :  โครงการเสริ ม สร้ า งความเป็ น
 โครงการนาความรู้สู่ชุมชน
Problem - based learning)
พลเมืองและจิตสาธารณะ
 โครงการเสริมสร้างเจตคติต่อ
ครอบครั ว และสถาบั น หลั ก oโครงการการจัดการเรียนรู้โดย  โครงการการจั ด การเรี ย นรู้
จัดการสอนแบบโครงการ
ของชาติ
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research
(PBL: Project-based
- based learning)
Learning)
 โครงการการศึกษาดูงานและ
สารวจแหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
 โครงการพัฒนาการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน
(CAR: Classroom Action
Research)

