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คํานาํ 

 
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน เป็นชุดวิชา
บังคับสําหรับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 
วัตถุประสงค์ที่สําคัญของชุดวิชาคือ เพ่ือเสริมและเติมเต็มประสบการณ์วิชาชีพอันจะสง่ผลให้นักศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานและดํารงตนในฐานะ
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอนต่อไปอย่างมีคุณภาพ 
 แผนกิจกรรมการศึกษาฉบับน้ีประกอบด้วย  ส่วนที่ 1 รายละเอียดชุดวิชา   ส่วนที่  2 วิธี
การศึกษาชุดวิชา  ส่วนที่ 3 รายละเอียดของงาน  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้อง
ปฏิบัติในการศึกษาชุดวิชาน้ี   
 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาหวังเป็นอย่างย่ิงว่านักศึกษาจะได้ศึกษาและปฏิบัติ
กิจกรรมที่กําหนดไว้ครบถ้วน เพ่ือให้การศึกษาชุดวิชาน้ีได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา  
20597  ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคการเรียนที่  2/2561 
ชุดวิชา  20597  ประสบการณ์วิชาชพีประกาศนียบัตรบณัฑิตหลักสูตรและการสอน 

 
วันสัมมนาเข้ม (4 วันครึ่ง) 31 กรกฏาคม – 4 สิงหาคม 2562 

*  นักศึกษาตรวจสอบวัน – เวลา  และสถานที่อบรมเข้มบน Web site ของสํานักบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
* สอบถามผศ.ดร.สุวรรณี ยหะกร โทร.08-7043-0796 Id Line : suwannee 1959 
  สอบถามนริษา แต้ตระกูล โทร. 02-504-8506 
*    วันสัมมนาเข้ม  นักศึกษาต้องนํา “กิจกรรมเสริมความเป็นครู”      
      มาส่งกับวิทยากรประจํากลุ่มด้วย 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  20597  ประสบการณ์วิชาชพีประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสตูรและการสอน 

GRADUATE DIPLOMA PROFESSIONAL  EXPERIENCE IN  CURRICULUM AND  
INSTRUCTION 

 
1.  รายละเอียดชุดวิชา 

1.1 คําอธบิายชุดวิชา 
  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพครูและการบริหารจัดการ  ในการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะการจัดการการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสังคมและผู้เรียน  การเสริมสร้างศักยภาพความ
เป็นครู คุณลักษณะของครูทีดี่  การบริหารจัดการ  การจัดการช้ันเรียน ภาวะผู้นํา มนุษยสัมพันธ์ใน
องค์กร การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การสื่อสารในองค์กร การเสริมสร้างความตระหนักในคณุธรรม 
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และกฎหมายทางการศึกษา การพัฒนา
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์ การคิดตามแนว
พุทธธรรม การวางแผนการดําเนินงาน การแก้ปัญหาเก่ียวกับผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้   ทักษะ
การค้นหาความรู้  การจัดการความรู้  การเป็นผู้นําทางวิชาการ การพัฒนาวิชาชีพครู 

 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ จรรยาบรรณวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
และกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา 
2.  เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการ การจัดการช้ันเรียน มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 

มีภาวะผู้นํา การจัดการความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู 
3.  เพ่ือให้สามารถนําความรู้ทางวิชาชีพครูมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้

เก่ียวกับการวางแผนการดําเนินงานและแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  
4. เพ่ือให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดตาม

แนวพุทธธรรม 
5. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการบริหารจัดการ มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็น

ทีมในการจัดการเรียนการสอน 
6.  เพ่ือให้มีคุณลกัษณะความเป็นครู   ตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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 รายชื่อหน่วยการสอน 

  หน่วยที่ 1 การบริหารจัดการในวิชาชีพครู 
  หน่วยที่ 2 การบริหารสถานศึกษา 
  หน่วยที่ 3 การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
  หน่วยที่ 4 สถานศึกษากบัชุมชน 
  หน่วยที่ 5 วัฒนธรรมองค์การ 
  หน่วยที่ 6 มนุษย์สัมพันธ์และการทํางานเป็นทีม 
  หน่วยที่ 7 ภาวะผู้นําของครู 
  หน่วยที่ 8 การคิดกับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
  หน่วยที่ 9 บุคลิกภาพครู 
  หน่วยที่ 10 ศักยภาพและสมรรถภาพครู 
  หน่วยที่ 11 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
  หน่วยที่ 12 การทํางานอย่างเป็นระบบ 
  หน่วยที่ 13 การจัดการความรู้ 
  หน่วยที่ 14 คุณธรรมสําหรบัครู 
  หน่วยที่ 15 ปัญหาร่วมสมยัในสถานศึกษาและวิชาชีพครู 
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 โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดวชิา   
20597 

ประสบการณ์วชิาชีพ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลกัสูตรและการสอน 

ป.บัณฑิตหลกัสูตรและ
การสอนกบัการพฒันา

วชิาชีพ 

ป.บัณฑิตหลกัสูตรและ
การสอนกบัการพฒันา

ตนเอง 

ป.บัณฑิตหลกัสูตรและ
การสอนกบัการ 
พฒันางาน 

หน่วยที ่1 การบริหารจัดการในวิชาชีพครู 
หน่วยที ่2 การบริหารสถานศึกษา 
หน่วยที ่3 การศึกษาเพือ่พฒันาชุมชน 
หน่วยที ่4 สถานศึกษากบัชุมชน 
หน่วยที ่5 วฒันธรรมองค์การ 

หน่วยที ่6 มนุษยสัมพนัธ์และการทาํงานเป็นทีม 
หน่วยที ่7 ภาวะผู้นําของครู 
หน่วยที ่9 บุคลกิภาพครู 
หน่วยที ่10 ศักยภาพและสมรรถภาพครู 
หน่วยที ่14 คุณธรรมสําหรับครู 

หน่วยที ่8 การคิดกบัการแก้ปัญหาและ 
                 การตัดสินใจ 
หน่วยที ่11 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 
หน่วยที ่12 การทาํงานอย่างเป็นระบบ 
หน่วยที ่13 การจัดการความรู้ 
หน่วยที ่15 ปัญหาร่วมสมยัในสถานศึกษาและ 
                  วชิาชีพครู 
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2.  วิธีการศึกษาชุดวิชา 
 2.1  วิธีการศึกษา 
  ในการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการ
สอนซึ่งเป็นวิชาบังคับของแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาได้
กําหนดวิธีการศึกษาชุดวิชาจากสื่อการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งมีวิธีการศึกษาทั้งที่นักศึกษาจะต้องศึกษาด้วย
ตนเองและการเข้ากลุ่มสัมมนาดังน้ี 

  ก. แผนกิจกรรมการศึกษา 
  แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและการทํากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา 
  ข. แนวการศึกษา 
  แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 1) แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2) สรุปสาระสังเขปและประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง 
 3) แนวตอบกิจกรรมและเฉลยคําตอบแบบประเมินตนเอง 

  ค.  ประมวลสาระชุดวิชา 
  ประมวลสาระมีเน้ือหาครอบคลุม 15 หน่วยตามโครงสร้างของชุดวิชาซึ่ง

ประกอบด้วยกลุ่มเน้ือหา 3 ส่วน คือ การพัฒนาตน  การพัฒนางาน และการพัฒนาวิชาชีพ 
  ง.  การสัมมนาเข้ม 
  การสัมมนาเข้มเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะของนักศึกษา มีระยะเวลา

การสัมมนาจํานวน  4  วันคร่ึง  มีลักษณะคือ 
  การเข้ากลุ่มสมัมนาเข้ม  เป็นการสัมมนาทีจ่ัด ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
หรือศูนย์วิทยพัฒนาเป็นเวลา  4  วันครึ่ง  กิจกรรมการสมัมนาประกอบด้วย 

1.1 การอภิปรายร่วมกับผู้ทรงคณุวุฒิและวิทยากร 
1.2 การอภิปรายระหว่างนักศึกษา 
1.3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 
1.4 การออกแบบเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.5 การเขียนโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
1.6 การวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาการจัดการศึกษา  พฤติกรรมผู้เรียนและ   

คุณธรรมจริยธรรมคร ู
1.7 การนําเสนอผลงาน 
1.8 การศึกษาดูงาน 
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 2.2  การเตรียมตัวของนักศกึษา 
 1)  วางแผนการศึกษาชุดวิชา 
 2)  จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
  3)  วางแผนการเตรียมการเข้าศึกษา 
  
 2.3  การศึกษาชุดวิชา 
   นักศึกษาควรศกึษาประมวลสาระชุดวิชา ซึ่งเป็นเอกสารที่บรรจุเน้ือหาสาระของแต่
ละหน่วยการสอนอย่างละเอียด โดยศึกษาควบคู่กับแผนกิจกรรมการศกึษาและแนวการศึกษาซึ่งจะมี
ลําดับการศึกษาตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1) ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา 
2) ศึกษาประมวลสาระชุดวิชากับแนวการศึกษาควบคู่กัน  
3) ทํารายงานวิชาการ 
4) เข้าร่วมสัมมนาเข้ม เป็นเวลา  4  วันคร่ึง   ในวัน เวลา และสถานที่ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด   
 

 2.4  การประเมินการศึกษา 
การประเมินการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและ

การสอน จะประเมินจาก คุณภาพของงาน  การนําเสนองาน  การมสี่วนร่วมในการสัมมนา และการ
นําเสนอความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  ก. ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเข้ม  ร้อยละ 60  ดังน้ี 
      1)  กิจกรรมการพัฒนาตน   ร้อยละ 20 
      2)  กิจกรรมการพัฒนางาน   ร้อยละ 20 

   3)  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ   ร้อยละ 20 
   ข. ประเมินจากการสอบไล่    ร้อยละ 40  
        (ข้อสอบปรนัย  100  ข้อ) 
    สอบตามตารางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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3.  รายละเอียดของงาน 
 3.1 งานที่กําหนดให้ทํา เพ่ือมานําเสนอในการสัมมนาเขม้ ช่ืองาน “การศึกษาการ
ทํางานของครูในสถานศึกษา”   
 ให้นักศึกษาทุกคนดําเนินการเลือกสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
ปฐมวัยศึกษา / ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลศึกษาความรู้
เก่ียวกับวิถีการทํางานของครูในสถานศึกษาโดยสถานศึกษาดังกล่าวควรต้ังอยู่ในบริเวณท้องถิ่นของ
ท่าน  เป็นสถานที่ที่ท่านคุ้นเคย และท่านสามารถขออนุญาตเข้าไปศึกษา และหาข้อมลูต่าง ๆ  ได้
โดยสะดวก  ทั้งน้ีสถานศึกษาดังกล่าวต้องเป็นสถานศึกษาที่จัดต้ังอย่างเป็นทางการ อยู่ภายใต้การ
ดูแลของรัฐบาลหรือเอกชนก็ได้  โดยไม่รวมถึง สถาบันกวดวิชา หรือสถาบันอ่ืน ๆ  ในประเภท
เดียวกัน เมื่อได้สถานศึกษาดังกล่าวแล้วใหดํ้าเนินการต่อไปนี้ 
 1.  ศึกษาข้อมลูเก่ียวกับสถานศึกษาดังกล่าว เพ่ือนําเสนอรายงานตามประเด็นหัวข้อ
ต่อไปน้ี (ท่านสามารถใช้วิธีการศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคล การศึกษาเอกสาร และการสังเกต
เหตุการณ์) 
 1.1  บริบทของสถานศึกษา เช่น ช่ือ ที่ต้ัง ประวัติความเป็นมา ฯลฯ 
 1.2  โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
 1.3  บรรยากาศของสถานศึกษา เช่น ความสัมพันธ์ของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความปลอดภัย  ฯลฯ 
 1.4  ความสําเร็จของสถานศึกษานั้น 
 เขียนรายงานตามแบบฟอร์มและเง่ือนไขที่กําหนดให้ 
 2.  ศึกษาข้อมลูเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครู  1  คน  ทีไ่ด้รับการยอมรับว่าเป็นครู
ดีเด่น ของสถานศึกษาในข้อ 1 ตามประเด็นหัวข้อต่อไปน้ี  (ท่านสามารถใช้วิธีการศึกษาข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ทํางาน) 
 2.1  ภาระงานและการจัดการเวลาของครูตลอด  1  สัปดาห์ 
 2.2  บทบาทของครูในโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน 
 2.3  ปัญหาในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนและวิธีแก้ไขปัญหา 
 2.4  ปัญหาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมผู้เรียนและวิธีแก้ไขปัญหา 
 เขียนรายงานตามแบบฟอร์มและเง่ือนไขที่กําหนดให้ 
 จากข้อมูลข้อ 1 – 2 และนําข้อมูลที่ศึกษาจากประมวลสาระมาเขียนแสดงความคิด
ของท่านที่ได้รับจากการไปเยี่ยมโรงเรียน  การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ทํางานของครู  โดยเขียน
เป็นรายงานตามแบบฟอร์มและเง่ือนไขที่กําหนดให้ 
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3.  ความคิดที่ได้รับจากการไปเยี่ยมโรงเรียน การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ทํางานของครู ผนวกกับ
ข้อมูลที่ศึกษาจากประมวลสาระ โดยให้พิมพ์ข้อมูลตามประเด็นหัวข้อต่อไปน้ี ให้มีความยาวรวม
ประมาณ 2 – 3 หน้ากระดาษ A4   

1)   ลักษณะของโรงเรียนที่ดีควรจะเป็นอย่างไร พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ ระบบ
การบริหารจัดการความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในโรงเรียน และโรงเรยีนกับผู้ปกครอง/ชุมชน  
ความสําเร็จในการจัดการอบรมบ่มนิสัย และการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

2)  ลักษณะของครูที่ดี ควรจะเป็นอย่างไร พิจารณาจากความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
ความเช่ียวชาญในการสอน และการพัฒนาตนไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

 
 3.2  การส่งงาน 
  นักศึกษาต้องพิมพ์และสําเนางาน โดยส่งฉบับสมบูรณ์ใหวิ้ทยากรประจํากลุ่ม 1 ชุด 
ในวันแรกที่เข้าสัมมนาเข้ม  
 
 3.3  การเตรียมนําเสนอผลงาน 
 นักศึกษาต้องเตรียมเสนอผลงานท่ีจะนําเสนอในวันสัมมนาเข้ม โดยคํานึงถึงสิ่งต่อไปน้ี 

1) เตรียมสื่อหรือเอกสารประกอบการนําเสนอผลงาน  
2) เตรียมประเด็นที่จะนําเสนอมาล่วงหน้า  เพ่ือนําเสนอผลงาน 15 นาท ี
3) เตรียมตอบประเด็นคําถามที่คาดว่าอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาจะซักถาม 
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แบบฟอร์มการเขียนรายงาน 
 

1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษาที่ไปเย่ียมโดยให้พิมพ์ข้อมูลตามประเด็นหัวข้อต่าง ๆ  ใหค้รบทั้ง 4 ข้อ
ย่อย ความยาวรวมประมาณ  2 – 3 หน้า กระดาษ A4 
 1.1  บริบทของสถานศึกษา เช่น ช่ือ ที่ต้ัง ประวัติความเป็นมา ฯลฯ 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 1.2  โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 1.3  บรรยากาศของสถานศึกษา เช่น ความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน สภาพแวดล้อม ภูมิทศัน์ ความปลอดภัย ฯลฯ 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 1.4  ความสําเร็จของสถานศึกษานั้น 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
2.  ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติของครูที่ไปสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ทํางาน โดยให้พิมพ์ข้อมูลตาม
ประเด็นหัวข้อต่าง ๆ  ให้ครบทั้ง 4 ข้อย่อย ความยาวรวมประมาณ 3 – 4 หน้ากระดาษ A 4 
 2.1  ภาระงานและการจัดการเวลาของครูตลอด  1  สัปดาห์ 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 2.2  บทบาทของครูในโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 2.3  ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน และวิธีแก้ไขปัญหา 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 2.4  ปัญหาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมผู้เรียนและวิธีแก้ไขปัญหา 
 ............................................................................................................................................... 
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การกําหนดกรอบอบรมเข้มประสบการณวิ์ชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต 
แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน 

 
วันเวลา 08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น. 18.00-22.30
วันท่ี  1 
ของการ
อบรม 

 พิธีเปิด (กลุ่มใหญ่)
บรรยายสถานภาพวิชาชีพครู 
กลุ่มสัมพันธ์ (ละลายน้ําแข็ง) 

13.00-14.30 น.
กลุ่มย่อย (บึงบัว) 
วางแผน /สื่อสาร/
ทํางานเป็นทีม 

14.30-16.30 น. 
กลุ่มใหญ่ (บรรยาย) 
การจัดทําหน่วยการ

เรียนรู้ 

กลุ่มย่อย การจัดทํา
หน่วยการเรียนรู้ 

วันท่ี  2 
ของการ
อบรม 

กลุ่มใหญ่ (บรรยาย)
-   การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
-   สื่อการเรียนการสอน 
-   เคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ 

กลุ่มย่อย
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ผลิตสื่อการ

เรียนรู้ 
และเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ 

กลุ่มย่อย
กิจกรรมครูสมศรี 

วันท่ี  3 
ของการ
อบรม 

กลุ่มใหญ่  
กรณีศึกษาในวิชาชีพครู (ดูวีดิทัศน์โรงเรียนเกษม

พิทยา) และเข้ากลุ่มย่อยอภิปราย) 

กลุ่มย่อย
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ผลิตสื่อการ

เรียนรู้ 
และเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ 

กลุ่มใหญ่ (บรรยาย)
-   การทดลองสอน 
-   การเตรียมการสอน 

วันท่ี  4 
ของการ
อบรม 

ทดลองสอนและวิพากษ์การสอน วิเคราะห์ปัญหาการสอน 
และเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 

สาระสังสรรค์

วันท่ี  5 
ของการ
อบรม 

กรณีตัวอย่าง 
คุณธรรม/จริยธรรม 

พิธีปิด
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แบบฟอร์มปกรายงาน 
 
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน  
ชุดวิชา  20597  ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานฉบับที่.................... 
 
 

เรื่อง 
ภาคการศึกษา  2/2560 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือนักศึกษา 
รหัสประจําตัว 
ที่อยู่นักศึกษา 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเขม้ 
วันที่เข้ารับการอบรมเข้ม 
 


