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รายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

--------------------------------------- 
๑. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน โดยการเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม  ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔๘ มาแล้วอย่างน้อย ๑ มาตรฐาน เพ่ือให้มีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูครบ ๙ มาตรฐาน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๒. หน่วยฝึกอบรม 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นหน่วยฝึกอบรมที่มีประสบการณ์การจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยที่คุรุสภาให้การรับรองการจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้
วิชาชีพครู 
 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 
      ๓.๑ เป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ 
หรือฝึกอบรม มาแล้วอย่างน้อย ๑ มาตรฐาน โดยได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพจากคุรุสภาแล้ว 
หรือ 
 ๓.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  (ป.วค.) ที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติ
ให้การรับรอง 
 

๔. หลักสูตรฝึกอบรม  
  หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามหลกัสูตรกลางของคุรุสภา ดังนี้ 
 หลักสูตรที่ ๑ ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู     จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
 หลักสูตรที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตร      จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
 หลักสูตรที่ ๓ การจัดการเรียนรู้      จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
 หลักสูตรที่ ๔ จิตวิทยาส าหรับครู      จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
 หลักสูตรที่ ๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา    จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง  
 หลักสูตรที่ ๖ การบริหารจัดการในห้องเรียน     จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
 หลักสูตรที่ ๗ การวิจัยทางการศึกษา     จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
 หลักสูตรที่ ๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง 
 หลักสูตรที่ ๙ ความเป็นครู      จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
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๕. ค่าสมัครฝึกอบรม 
หลักสูตรละ ๒,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม ดังนี้ 

  (๑)  ค่าตอบแทนวิทยากร 
(๒)  ค่าเอกสาร ต ารา สื่อการฝึกอบรม หรือค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฝึกอบรม   
(๓)  ค่าวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม 
(๔)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 

 

๖. การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๖.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
ได้โดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนดให้เป็นหน่วยฝึกอบรม ตามก าหนดการฝึกอบรม
ของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งต่อคุรุสภา โดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครและแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
ดังนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๓) ส าเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา

ถูกต้อง 
(๔) ส าเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาโดยการเทียบโอน การทดสอบ

หรือการฝึกอบรม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๕) กรณีใช้ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้แนบวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

โดยการฝึกอบรม หรือประกาศผลการผ่านการฝึกอบรมที่มีรายชื่อของตนเองจากเว็บไซต์ของคุรุสภา พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๖) กรณีผู้สมัครเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คุรุสภาให้การ
รับรอง ผู้สมัครจะต้องมาด าเนินการขอรับเอกสารหลักฐานในการเข้ารับการฝึกอบรม ณ ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเข้ารับการฝึกอบรม ณ หน่วยฝึกอบรมนั้น ๆ 
 ๖.๒ ผู้สมัครจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ มีก าหนดการฝึกอบรมในวันและเวลา 
ที่ซ  าซ้อนกันไม่ได้โดยเด็ดขาด แม้จะซ  าซ้อนกันเพียงวันเดียวก็ตาม 
  ๖.๓ ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ และด าเนินการตามข้อ ๖.๑ - ๖.๒ ใน
แบบฟอร์มใบสมัคร หากส านักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ 
หรือไม่ด าเนินการตามข้อ ๖.๑ – ๖.๒ ให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติและจะไมมี่สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
           ๖.๔ หน่วยฝึกอบรมด าเนินการรับสมัครตามจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ระบุในแผนการจัดฝึกอบรม 
ที่แจ้งต่อเลขาธิการคุรุสภา โดยตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้สมัคร ได้แก่ ใบสมัครฝึกอบรมฯ 
และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๖.๑ ห้ามหน่วยฝึกอบรมรับสมัครบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๓ 
เข้ารับการฝึกอบรม โดยเด็ดขาด ในกรณีที่รับผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมฯ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
จะถือว่าผู้สมัครรายดังกล่าวไม่ได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
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    ๖.๕ หลักสูตรแต่ละหลักสูตร หน่วยฝึกอบรมสามารถรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่เกิน จ านวน ๓ รุ่น  
รุ่นละไม่เกิน จ านวน ๓ ห้อง และห้องละไม่เกิน ๕๐ คน โดยทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนการจัดฝึกอบรมที่หน่วยฝึกอบรม
แจ้งต่อเลขาธิการคุรุสภา 
        ๖.๖ หน่วยฝึกอบรมอาจสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกก าหนดการฝึกอบรมได้ในกรณีมีจ านวนผู้สมัครฝึกอบรม
ในหลักสูตรไม่ถึง ๓๐ คน กรณีมีการยกเลิกก าหนดการฝึกอบรมให้หน่วยฝึกอบรมคืนเงินค่าสมัครอบรมให้กับ
ผู้สมัครทุกคนในหลักสูตรนั้น และแจ้งต่อเลขาธิการคุรุสภาทราบและผู้สมัครฝึกอบรมจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
 

๗. การฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม 
๗.๑ หน่วยฝึกอบรม ด าเนินการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน (หลักสูตรกลาง) 
ของคุรุสภา หลักสูตรละ ๖๐ ชั่วโมง แตล่ะหลักสูตรประกอบด้วย ภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ (๖๐ : ๔๐) มีค าอธิบาย
รายวิชา วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหาแยกเป็นหน่วยที่มีรายละเอียดเนื้อหา กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อ 
การฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การผ่านหลักสูตร 

(๒) ระยะเวลาอบรมในแต่ละหลักสูตร ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อวัน รวมเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง 
(๓) วิทยากรฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความรู้ อย่างน้อย ๑ คน ต่อ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๕๐ คน ต่อห้อง 
๗.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยฝึกอบรม 

  

๘. เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม 
 ๘.๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีจ านวนชั่วโมงเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และ 
 ๘.๒ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีผลการประเมินการผ่านในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
 

หมายเหตุ: 
๑. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคุรุสภา และต้องตรวจสอบ

ก าหนดการฝึกอบรมมิให้ซ้ าซ้อนกัน หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อ ๓ หรือก าหนดการฝึกอบรมซ้ าซ้อนกัน ถือว่า
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี ยกเว้น  
มีการยกเลิกการฝึกอบรมตามข้อ ๖.๖ และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

๒. หลังจากท่ีได้ท าการสมัครและช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเปลี่ยนหลักสูตรฝึกอบรม 
รุ่นฝึกอบรม วันและเวลาในการฝึกอบรมในทุกกรณี และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้สมัคร
จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครด้วยตนเองทุกครั้ง 

๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องให้ความส าคัญกับเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไข
การฝึกอบรมของคุรุสภาอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องมีจ านวนชั่วโมงเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ดังนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องตรวจสอบเวลาในการเข้าฝึกอบรมของตนเองให้เป็นไปตามตารางเวลาที่ก าหนด 
และมหาวิทยาลัยจะไมด่ าเนินการชดเชยเวลาเพ่ิมเติมให้ในทุกกรณ ีและผู้เข้าอบรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 



  ก ำหนดกำรฝึกอบรมฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

 
  

ก ำหนดกำรฝึกอบรมมำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพครูของคุรุสภำ ๙ มำตรฐำน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๑) 

คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
วันเสำร์และวันอำทิตย์ ระหว่ำงเวลำ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

หลักสตูรที่ ๑  มำตรฐำนที่ ๓  กำรจดักำรเรียนรู ้
หลักสตูรที่ ๒  มำตรฐำนที่ ๕  กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
หลักสตูรที่ ๓ มำตรฐำนที่ ๘  นวตักรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
(ก ำหนดกำรรับสมัคร ๑๗ มกรำคม - ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑) 
 

เสำร ์ ๓ ก.พ. ๖๑ ๑๐ ก.พ. ๖๑ ๑๗ ก.พ. ๖๑ ๒๔ ก.พ. ๖๑ ๓ มี.ค. ๖๑ 
อำทิตย ์ ๔ ก.พ. ๖๑ ๑๑ ก.พ. ๖๑ ๑๘ ก.พ. ๖๑ ๒๕ ก.พ. ๖๑  ๔ มี.ค. ๖๑ 

 
หลักสตูรที่ ๔ มำตรฐำนที่ ๒  กำรพัฒนำหลักสูตร 
หลักสตูรที่ ๕ มำตรฐำนที่ ๔  จติวทิยำส ำหรับคร ู
หลักสตูรที่ ๖ มำตรฐำนที่ ๙  ควำมเปน็ครู 
(ก ำหนดกำรรับสมัคร ๑๗ มกรำคม - ๔ มีนำคม ๒๕๖๑) 
 

เสำร ์ ๑๐ มี.ค. ๖๑ ๑๗ มี.ค. ๖๑ ๒๔ มี.ค. ๖๑ ๓๑ มี.ค. ๖๑ ๗ เม.ย. ๖๑ 
อำทิตย ์ ๑๑ มี.ค. ๖๑ ๑๘  มี.ค. ๖๑ ๒๕  มี.ค. ๖๑ ๑ เม.ย. ๖๑ ๘ เม.ย. ๖๑ 

 
หลักสตูรที่ ๗  มำตรฐำนที่ ๑  ภำษำและเทคโนโลยีส ำหรับครู 
หลักสตูรที่ ๘  มำตรฐำนที่ ๖  กำรบรหิำรจัดกำรในห้องเรียน 
หลักสตูรที่ ๙  มำตรฐำนที ่๗  กำรวิจัยทำงกำรศกึษำ 
(ก ำหนดกำรรับสมัคร ๑๗ มกรำคม - ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๑) 
 

เสำร ์ ๒๑ เม.ย. ๖๑ ๒๘ เม.ย. ๖๑ ๕ พ.ค. ๖๑ ๑๒ พ.ค. ๖๑ ๑๙ พ.ค. ๖๑ 
อำทิตย ์ ๒๒ เม.ย. ๖๑ ๒๙ เม.ย. ๖๑ ๖ พ.ค. ๖๑ ๑๓ พ.ค. ๖๑ ๒๐ พ.ค. ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ก ำหนดกำรฝึกอบรมฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

 
  

ก ำหนดกำรฝึกอบรมมำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพครูของคุรุสภำ ๙ มำตรฐำน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๒) 

คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
วันเสำร์และวันอำทิตย์ ระหว่ำงเวลำ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

หลักสตูรที่ ๑  มำตรฐำนที่ ๒  กำรพัฒนำหลักสูตร 
หลักสตูรที่ ๒  มำตรฐำนที่ ๓  กำรจดักำรเรียนรู ้
หลักสตูรที่ ๓ มำตรฐำนที่ ๕  กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
หลักสตูรที่ ๔ มำตรฐำนที่ ๘  นวตักรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
หลักสตูรที่ ๕ มำตรฐำนที่ ๙  ควำมเปน็ครู 
(ก ำหนดกำรรับสมัคร ๑๗ มกรำคม - ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๑) 
 

เสำร ์ ๒๖ พ.ค. ๖๑ ๒ ม.ิย. ๖๑ ๙ ม.ิย. ๖๑ ๑๖ ม.ิย. ๖๑ ๒๓ ม.ิย. ๖๑ 
อำทิตย ์ ๒๗ พ.ค. ๖๑ ๓ ม.ิย. ๖๑ ๑๐ ม.ิย. ๖๑ ๑๗ ม.ิย. ๖๑ ๒๔ ม.ิย. ๖๑ 

 
หลักสตูรที่ ๖ มำตรฐำนที่ ๑  ภำษำและเทคโนโลยีส ำหรับครู 
หลักสตูรที่ ๗  มำตรฐำนที่ ๔  จติวทิยำส ำหรับคร ู
หลักสตูรที่ ๘  มำตรฐำนที่ ๖  กำรบรหิำรจัดกำรในห้องเรียน 
หลักสตูรที่ ๙  มำตรฐำนที ่๗  กำรวิจัยทำงกำรศกึษำ 
(ก ำหนดกำรรับสมัคร ๑๗ มกรำคม - ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑) 
 

เสำร ์ ๓๐ ม.ิย. ๖๑ ๗ ก.ค. ๖๑ ๑๔ ก.ค. ๖๑ ๒๑ ก.ค. ๖๑ ๒๘ ก.ค. ๖๑ 
อำทิตย ์ ๑ ก.ค. ๖๑ ๘ ก.ค. ๖๑ ๑๕ ก.ค. ๖๑ ๒๒ ก.ค. ๖๑ ๒๙ ก.ค. ๖๑ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ก ำหนดกำรฝึกอบรมฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

 
  

ก ำหนดกำรฝึกอบรมมำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพครูของคุรุสภำ ๙ มำตรฐำน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๓) 

คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
กลุ่มวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่ำงเวลำ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

หลักสตูรที่ ๑  มำตรฐำนที่ ๑  ภำษำและเทคโนโลยีส ำหรับครู 
หลักสตูรที่ ๒  มำตรฐำนที่ ๒  กำรพัฒนำหลักสูตร 
หลักสตูรที่ ๓ มำตรฐำนที่ ๓  กำรจดักำรเรียนรู ้
(ก ำหนดกำรรับสมัคร ๑๗ มกรำคม - ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑) 
 

จันทร ์ อังคำร พุธ พฤหัส ศุกร ์
๕ มี.ค. ๖๑ ๖ มี.ค. ๖๑ ๗ มี.ค. ๖๑ ๘ มี.ค. ๖๑ ๙ มี.ค. ๖๑ 

๑๒ มี.ค. ๖๑ ๑๓ มี.ค. ๖๑ ๑๔ มี.ค. ๖๑ ๑๕ มี.ค. ๖๑ ๑๖ มี.ค. ๖๑ 
 
หลักสตูรที่ ๔ มำตรฐำนที่ ๔  จติวทิยำส ำหรับคร ู
หลักสตูรที่ ๕ มำตรฐำนที่ ๕  กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
หลักสตูรที่ ๖ มำตรฐำนที่ ๖  กำรบรหิำรจัดกำรในห้องเรียน 
(ก ำหนดกำรรับสมัคร ๑๗ มกรำคม - ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๑) 
 

จันทร ์ อังคำร พุธ พฤหัส ศุกร ์
 ๑๙ มี.ค. ๖๑ ๒๐ มี.ค. ๖๑ ๒๑ มี.ค. ๖๑ ๒๒ มี.ค. ๖๑ ๒๓ มี.ค. ๖๑ 
๒๖ มี.ค. ๖๑ ๒๗ มี.ค. ๖๑ ๒๘ มี.ค. ๖๑ ๒๙ มี.ค. ๖๑ ๓๐ มี.ค. ๖๑ 

 
หลักสตูรที่ ๗  มำตรฐำนที ่๗  กำรวิจัยทำงกำรศกึษำ 
หลักสตูรที่ ๘  มำตรฐำนที่ ๘  นวตักรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
หลักสตูรที่ ๙  มำตรฐำนที่ ๙  ควำมเปน็ครู 
(ก ำหนดกำรรับสมัคร ๑๗ มกรำคม - ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑) 
 

จันทร ์ อังคำร พุธ พฤหัส ศุกร ์
๒ เม.ย. ๖๑ ๓ เม.ย. ๖๑ ๔ เม.ย. ๖๑ ๕ เม.ย. ๖๑  
๙ เม.ย. ๖๑ ๑๐ เม.ย. ๖๑ ๑๑ เม.ย. ๖๑   

  ๑๘ เม.ย. ๖๑ ๑๙ เม.ย. ๖๑ ๒๐ เม.ย. ๖๑ 
 
 


