หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
: Graduate Diploma Program in Teaching Profession

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อย่อ (ไทย) : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Grad. Dip. (Teaching Profession)
3. วิชาเอก
วิชาชีพครู
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศของคุรุสภา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษา

ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นชอบการนาเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
สภาวิชาการเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 15พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10 /2556 เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม พ.ศ.2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ความพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครู
8.2 บุคลากรทางการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1.

2.

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย์ ดร.ดรุณี
โกเมนเอก
3700600019801

อาจารย์ ดร.จิตติรัตน์
แสงเลิศอุทัย
3509900207343

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

ปร.ด. (การจัดการศึกษา)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผล

อาจารย์
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ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2528
2522
2551
2545

ลาดับ

3.

ชื่อ – นามสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย
ลาใย
3730500042203

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (สถิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้ช่วย
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
ศาสตราจารย์ การศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

2538
2547

2525

2517

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิ ก ฤตการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลกมุ่ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย ม เกิ ด การแข่ ง ขั น ในโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ แนวทางการพัฒนาเศณษฐกิจจึงเน้นที่ผลประโยชน์และความร่วมมือกันในระดับพหุภาคี
จึงเกิดขึ้น เช่น เขตการค้าเสรี AEC เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเศรษฐกิจจึงส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินชีวิต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้สามารถดารงชีวิตในสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูงทาง
เศรษฐกิจจึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่ง การจัดการศึกษาจึงต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นทรัพยากรบุคคลทีม่ ีคุณค่า และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพสังคมโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ซึ่งหากประเทศไทยสามารถ
ตั้งรับได้เป็นอย่างดีจะสามารถป้องกันปัญหาที่มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ สามารถพัฒนาและแข่งขัน
กับนานาประเทศได้ ในทางตรงข้ามหากประเทศไทยไม่ตระหนัก และไม่ได้ตั้งรับกระแสโลกาภิวัตน์อย่าง
เท่าทัน จะเกิดปัญหาตามมาอย่างมาก เช่น ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความ
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รุนแรงทางการเมือง ปัญหาความล้า หลังของประเทศ และอาจต้องเสียประโยชน์หรือ ถูกเอาเปรียบจาก
ประเทศอื่นได้
ดังนั้น ประเทศไทยจาเป็นต้องตื่นตัว และเร่งพัฒนาประเทศด้ านต่างๆ ให้เท่าทันสภาพโลกาภิวัตน์
ปัจจัยสาคัญที่สุด คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ต้องเร่งพัฒนากาลังคน ให้มีความสามารถ มีองค์ความรู้ที่จาเป็น มีทักษะการคิด มีทักษะการประกอบ
อาชีพ สามารถแก้ปัญหาตนเองและสังคม เพื่อรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
และชาญฉลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทาให้การศึกษาของไทยเปลี่ยนไป
จากเดิม การเรียนการสอนในปัจจุบันเรียนรู้โดยผ่านสื่อยุคใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตทาให้เราสามารถศึกษา
ค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างไม่มีขีดจากัด เยาวชนสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างไม่หยุดยั้ง
ซึ่งทาให้รับและเสพข้อมูลดังกล่าวได้ง่าย ดังนั้น หากบุคคลได้รับการจัดการศึกษาที่ดีก็จะสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ เผชิญปัญหาอย่างมีสติ ส่งผลให้ดาเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีดังกล่าวทาให้
มีความจาเป็นต้องพัฒนาครูซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาคน การพัฒนานี้ต้องเริ่มจากการพัฒนา
หลักสูตรที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการ
แข่งขันทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ครู มีความเข้าใจในผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
มีความรู้
ความเข้าใจในวิชาชีพครู มีทกั ษะความสามารถในการปฏิบัติงานสอน และมีคุณธรรม จริยธรรมความเป็น
ครู ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในด้านการผลิตและพัฒนาครู ที่เก่ง ดี และมี
ความสุข

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผลกระทบจากสถานการณ์ห รื อการพัฒ นาทางสั งคมและวัฒ นธรรม ส่ งผลต่ อ พันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่สากลซึ่งเป็น
ช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศส่งผลให้พฤติกรรมและค่านิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป
อีกทั้งการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ย่อมเปลี่ยนไปด้วย การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้น การพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการที่สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อการดารงชีวิตและเพื่อการศึกษาที่คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทาง
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วิชาชีพ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อผู้เรียน ผู้สอนภายใต้วัฒนธรรมไทย แต่ยังคงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เ ปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
คณะครุศาสตร์รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนเองทั้งหมด
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิ ตบัณฑิตให้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
1.2 ความสาคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีเจตจานงที่จะพัฒนาบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
สาขาอื่น ๆ ซึ่งมิใช่ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ให้มีความรู้และความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
พร้อมที่จะไปประกอบวิชาชีพครูให้มีคุณภาพสมกับการเป็นวิช าชีพชั้นสูง สอดคล้องกับนโยบายการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาและเป็ น ไปตามเจตนารมณ์ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
เจตจานงดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะ
เมื่อได้ศึกษาเพิ่มเติมทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จะทาให้มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะเป็น ครูที่ดีได้
อีกทั้งสภาพสังคมปัจจุบันมีปัญหาการขาดแคลนครูหลายสาขาวิชา การให้บุคคลซึ่งจบปริญญาตรีใน
สาขาที่ ข าดแคลนเข้ า รั บ การศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต รที่ เ หมาะสมจึ ง น่ า จะเป็ น ทางออกที่ ดี
หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพครู ซึ่งครอบคลุมสาระความรู้และสมรรถนะที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภาทั้งมาตรฐานด้านความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่สามารถ
ตอบสนองเจตนาดังกล่าวได้
แนวการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้คือ ให้ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเองเป็น
สาคัญ มีผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือ แนะนา และควบคุมให้มีคุณภาพ การเรียนการสอนเน้นการบูรณาการให้
เบ็ดเสร็จในแต่ละวิชา ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นการศึกษาจากหลักวิชาและทฤษฎี เชื่อมโยง
ไปสู่ปัญหาและสภาพจริง ส่วนที่สองเป็นการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานการณ์จริง ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งปฏิบัติ การสอนและฝึกปฏิบัติงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นภาระงานในหน้าที่ครูตลอดปีการศึกษา โดย
อาศัยหลักวิชาและทฤษฎีที่มีอยู่ก่อนแล้ว รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อค้นหา
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หลั กวิ ช าหรื อ ทฤษฎีใ หม่ ที่ ส ามารถใช้แ ก้ปั ญ หาหรื อ พัฒ นางานเพื่ อ พัฒ นาการเรี ยนรู้ ของผู้ เ รี ย นตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา
1.3 วัตถุประสงค์
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีจิตญาณความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
1.3.2 มีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
1.3.3 มีความสามารถในจัดการเรียนรู้
1.3.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้
1.1 สารวจ ติดตามความ
1.1 รายงานผลการประเมินความ
สอดคล้องกับความต้องการ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ของระบบการศึกษาและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่
1.2 รายงานการสารวจ
การเปลี่ยนแปลงทาง
พึงประสงค์ของสถานศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
เศรษฐกิจสังคมและ
1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก
ประสงค์ของสถานศึกษา
การเมืองของประเทศ
5 ปี
1.3 รายงานผลการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี
2. พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียน 2.1 ขออนุมัติงบประมาณจาก 2.1 รายงานการประเมินความ
การสอนที่ทันสมัย ครบถ้วน
ทางมหาวิทยาลัยจัดหาสื่อ
พร้อมเกี่ยวกับสื่อและอุปกรณ์
สอดคล้องกับจานวนผู้เรียน
และอุปกรณ์การเรียนการ
จัดการเรียนการสอน
สอนเพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
สามารถนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. จัดหาหนังสือ ตาราสาหรับ 3.1จัดทาแผนการจัดซื้อหนังสือ 3.1 จานวนหนังสือตาราใน
การเรียนการสอนที่ทันสมัย
ตาราที่ทันสมัย ให้สานัก
ห้องสมุด ที่ตรงกับแผนการ
ครบถ้วนสอดคล้องกับจานวน
วิทยบริการฯ ดาเนินการ
จัดซือ้ และความต้องการของ
ผู้เรียน
จัดซื้อ
นักศึกษาและอาจารย์
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4. พัฒนาอาจารย์

4.1 จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ 4.1 รายงานการดาเนินงานตาม
ด้านการจัดการเรียนการสอน
แผนพัฒนาอาจารย์
และเพิ่มพูนทักษะ
ประสบการณ์ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง

5. การเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

5.1 พัฒนาเอกสารคู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
5.2 พัฒนากระบวนการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

5.1 มีเอกสารคู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
5.2 มีการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานเป็นเวลา 180
ชั่วโมง/ภาคเรียน

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษามีระยะเวลา
ศึกษาปกติ 1 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ อาจจะมีภาคฤดูร้อนได้ โดยมีระยะเวลาและจานวน
หน่วยกิตที่มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ ช่วงการศึกษาและกาหนดเวลาเปิดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาต่างๆ
2.2.2 มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากาหนด
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา วิธีการเรียนรู้และการควบคุมตนเองที่แตกต่าง
จากระดับปริญญาตรี
2.3.2 ความเข้าใจในคุณลักษณะของวิชาชีพครู
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเรียนสาขาวิชาชีพ
ครู จัดระบบการให้คาปรึกษา แนะแนว โดยจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการการ และอาจารย์สาขา
จิตวิทยาและการแนะแนวดูแลประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน
2.4.2 จัดกิจกรรมเสริ ม หลั กสู ตรเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของวิชาชีพครู โดย
ประสานงานกับกับผู้บริหารสถานศึกษาในกรณีที่มีปัญหา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี*
จานวนนักศึกษา
พ.ศ.

ชั้นปีที่ 1
รวม
คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

2557
250
250

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2558
2559
2560
250
250
250
250
250
250

2561
250
250

250

250

250

250

250

* ทั้งนี้ขึ้นอยู่ประกาศและข้อกาหนดของคุรุสภาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณรายรับ* (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล
รวมรายรับ

2557
11,250,000
-

ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
11,250,000 11,250,000 11,250,000
-

2561
11,250,000
-

11,250,000

11,250,000

11,250,000

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
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11,250,000

11,250,000

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาชีพครู (สาระความรู้)
2) หมวดเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาชีพครู
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1105101
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
1105102
วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู
Teaching Profession and Professional Ethics
1105103
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
1105104
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
Language and Culture for Teachers
1105201
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
1105301
หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Principles of Learning Management and Classroom
Management
1105401
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education
1105501
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teachers
1105601
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation
1105602
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development
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34 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

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

รหัสวิชา
1105001
1105002
1105003

ข. วิชาเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Pre – practicum in Teaching Profession
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Teaching Professional Internship 1
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Teaching Professional Internship 2

7 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
3(250)
3(250)

ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
0
1
2
การศึกษา
3
4
5
6
7
8

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
หมายถึง กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หมายถึง กลุ่มวิชาที่เป็นพื้นฐาน
หมายถึง กลุ่มวิชาหลักสูตร แบบเรียน คู่มือกิจกรรม โปรแกรม
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชาวิธีการสอน
กลุ่มวิชาสื่อและนวัตกรรม
กลุ่มวิชาจิตวิทยา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
กลุ่มวิชาการประเมินผล การสร้างแบบทดสอบ
กลุ่มวิชาการบริหาร
กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ
10

9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงการศึกษาเอกเทศและโครงการวิจัย
เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรประกาศนียบัณฑิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
3.1.4.1 ภาคปกติ

รหัสวิชา
1105001
1105101
1105201
1105301
1105601

ภาคการศึกษาที่ 1 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปรัชญาการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รวม

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
11 หน่วยกิต

รหัสวิชา
1105002
1105102
1105401
1105501

ภาคการศึกษาที่ 2 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
จิตวิทยาสาหรับครู
รวม

น(ท-ป-ค)
3(250)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12 หน่วยกิต

รหัสวิชา
1105003
1105103
1105104
1105602

ภาคการศึกษาที่ 3 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รวม

น(ท-ป-ค)
3(250)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
11 หน่วยกิต
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3.1.4.1 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
จัดการเรียนการสอนภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

รหัสวิชา
1105001
1105101
1105201
1105301
1105601

ภาคการศึกษาที่ 1 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปรัชญาการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รวม

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
11 หน่วยกิต

รหัสวิชา
1105002
1105102
1105401
1105501

ภาคการศึกษาที่ 2 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
จิตวิทยาสาหรับครู
รวม

น(ท-ป-ค)
3(250)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12 หน่วยกิต

รหัสวิชา
1105003
1105103
1105104
1105602

ภาคการศึกษาที่ 3 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รวม

น(ท-ป-ค)
3(250)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
11 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาชีพครู
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
1105101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)

ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
ความหมาย ประวัติความเป็นมา และความสาคัญของการศึกษา ปรัชญา แนวคิด และ
ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่ อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การวิเคราะห์บริบททางการศึกษาสู่
การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต
1105102

วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Teaching Profession and Professional Ethics
ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ สภาพงานครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู
และวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ แนวทางการเสริมสร้างความก้าวหน้าเพื่อพัฒนาตนและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การแสวงหาและการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ และสร้ างสรรค์สิ่ งใหม่ๆ ลั กษณะของครูที่ดี การเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิง
สร้างสรรค์ระหว่างครูกับผู้เรียน การเสริมสร้างเจตคติ จิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมที่
จ าเป็ น ต่ อ วิ ช าชี พ ครู หลั ก ธรรมาภิ บ าลและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต จิ ต สาธารณะเสี ย สละเพื่ อ สั ง คม
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและสังคม
1105103

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูเพื่อการจัดการเชิงคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา การดาเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
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รหัสวิชา
1105104

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(2-2-5)
Language and Culture for Teachers
ความหมายและความสาคัญของภาษาและวัฒนธรรมในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
และต่อผู้ประกอบวิชาชีพครู การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขี ย นให้ ส ามารถใช้ ใ นการสื่ อ ความหมายและการประกอบอาชี พ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
1105201

การพัฒนาหลักสูตร
2(1-2-3)
Curriculum Development
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร ความหมาย ความสาคัญ
ของการพัฒ นาหลั ก สู ตร รู ป แบบการพัฒ นาหลั ก สู ตร แนวคิด หลั กการ และกระบวนการพั ฒ นา
หลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา สาระสาคั ญและความสาคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน กระบวนการจั ด ทาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ และการจั ด ท าหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร
1105301

หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Principles of Learning Management and Classroom
Management
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ และหลักการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นการคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
ความสาคัญ รูปแบบและหลักการจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา ความหมาย
กระบวนการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และการทดลองใช้แผนการจัดการเรีย นรู้โดยสร้างบรรยากาศ
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1105401

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ การพัฒ นาผู้ เ รี ย นและการสื่ อ สาร แหล่ ง การเรีย นรู้แ ละเครือ ข่ ายการเรีย นรู้ หลั กการเลื อ ก
การออกแบบ การผลิต การประยุกต์ใช้ การประเมิน และการบารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
14

การฝึ กปฏิบั ติก ารออกแบบ การผลิ ต การใช้และการปรั บปรุงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและนวัตกรรม
การศึกษา
รหัสวิชา
1105501

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teachers
ความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐานสาหรับครู ธรรมชาติ พัฒนาการ และความแตกต่างของ
ผู้เรียน จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ การแนะแนวและการให้คาปรึกษา การดูแลช่วยเหลือ
และพัฒ นาผู้เรี ย น การจั ดกิจ กรรมแนะแนวในชั้นเรียนและกิจกรรมโฮมรู ม การส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ การฝึกปฏิบัติการทางจิตวิทยาการแนะแนว
ให้คาปรึกษาเพื่อการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1105601

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
แนวคิด หลักการ เทคนิคการวัดและการประเมินผล จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับ
การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประเมินผลแบบย่อยและ
แบบรวม การประเมินภาคปฏิบัติ การสร้างและการเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ เกณฑ์การให้
คะแนน ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น การน าผลจากการวั ด และการ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้
1105602

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด และความสาคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระเบียบวิธีการ
วิจัย กระบวนการวิจัย การกาหนดปัญหา แนวปฏิบัติในการออกแบบการวิจัย การเลือ กตัวอย่าง การ
สร้างเครื่องมือการวิจัย การใช้สถิติ การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการแปลผล
ข้อมูล การเขียนรายงานและการนาเสนอผลงานวิจัย การศึกษาการนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
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ข. หมวดรายวิชาเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1105001
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1(0-2-1)
Pre – practicum in Teaching Profession
การศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ของครู การฝึก
เป็นผู้ช่วยครูด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรม
โฮมรูมสาหรับครูที่ปรึกษา การสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา การ
ฝึกจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การสอนที่หลากหลายโดยเน้นให้ผู้เรียนสร้าง
องค์ค วามรู้ ด้ว ยตนเอง การทดลองจั ด การเรีย นรู้ ในสถานการณ์ จาลองและสถานการณ์ จริ ง การ
ออกแบบทดสอบ ข้อสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน
การสอบภาคปฏิบั ติและการให้ คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้ เรียน การสร้างเสริมเจตคติที่ดี และจิต
วิญญาณความเป็นครูเพื่อการเป็นครูมืออาชีพ
1105002

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
3(250)
Teaching Professional Internship 1
การบูรณาการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในสถานศึกษาตลอดภาคเรียน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดทาโครงการเพื่อพัฒนางานต่างๆ ร่วมกับสถานศึกษา
การปฏิ บั ติ ก ารสอนในวิ ช าเอก การวั ด และการประเมิ น ผลและน าผลไปใช้ ใ นการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
การศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณีและการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนภายใต้กระบวนการนิเทศติดตามช่วยเหลือ
และพัฒนา ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การสร้างมนุษยสัมพันธ์และเรียนรู้การปรับตนให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1105003

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
3(250)
Teaching Professional Internship 2
การบูรณาการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในสถานศึกษาตลอดภาคเรียนในทุกด้านเพื่อการพัฒนาตนสู่ความเป็นครูมืออาชี พ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจนสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การ
วัดและการประเมินผลและนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา
การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง
และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา และปฏิบัติงาน
16

อื่นที่ได้รับมอบหมาย การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปีการศึกษา
2557

1.

อาจารย์ ดร.ดรุณี
โกเมนเอก
3700600019801

2.

อาจารย์ ดร.จิตติรัตน์
แสงเลิศอุทัย
3509900207343

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิชัย ลาใย
3730500042203

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์

ปร.ด. (การจัดการศึกษา)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (สถิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้ช่วย ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
ศาสตราจารย์ การศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ผู้ช่วย Ed.D. (Early childhood
17

2558

2559

2560

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปีการศึกษา
2557

รัฐดาว พิศาลพงศ์
3100502747726

5.

อาจารย์ ดร.นภาภรณ์
ยอดสิน
5640400001808

ศาสตราจารย์ Education)
University of North Texas
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (การประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2558

2559

2560

12 12 12 12

3.2.2 อาจารย์ประจา

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปีการศึกษา
2557

1.

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
โยธิน ศรีโสภา
3509900805615

ผู้ช่วย กศ.ด. (บริหารการศึกษา)
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี
ผู้ช่วย ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
ศรีเอีย่ มสะอาด
ศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3101202322101
ค.บ. (สังคมศึกษา)
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2558

2559

2560

12 12 12 12

12 12 12 12

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปีการศึกษา
2557

3.

ลาดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เจษฎา บุญมาโฮม
3100500870428

ชื่อ – นามสกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วย ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
ศาสตราจารย์ การแนะแนว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
ธาดาตันติโชค
3709900237551

5.

อาจารย์ ดร.พรรณี
สุวัตถี
35099006620143

2559

2560

12 12 12 12

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปีการศึกษา
2557

4.

2558

2558

2559

2560

อาจารย์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
12 12 12 12
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
12 12 12 12
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (การประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
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6.

อาจารย์ ดร.ดวงใจ
ชนะสิทธิ์
3930300241484

อาจารย์

7.

อาจารย์ ดร.พิชญาภา
ยืนยาว
3730200284027

อาจารย์

8.

อาจารย์วิรัติ เนตรสว่าง
3730200363687

อาจารย์

9.

อาจารย์ปราณี สีนาค
3700700870152

อาจารย์

10.

อาจารย์ศิวพร
โกศิยะกุล
3609900372955

อาจารย์

11.

อาจารย์อรพิณ พัฒนผล
1609990007392

อาจารย์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากร
มนุษย์)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ. (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูนครปฐม
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค.บ. (ภาษาไทย)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12.

อาจารย์ธิติรัตน์
รุ่งเจริญเกียรติ
3710500318512

อาจารย์

13.

อาจารย์จารัส
อินทลาภาพร
3101401150857

อาจารย์

14.

อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี
1100700177032

อาจารย์

15.

อาจารย์กรนภา
วัชระธารงกุล
3199800042796

อาจารย์

16.

อาจารย์วรรณี
สุจจิตร์จูล
1730600005374

อาจารย์

17.

อาจารย์พนม
จองเฉลิมชัย
3101501768780

อาจารย์

18.

อาจารย์จิราภรณ์
หงษ์ประชา

อาจารย์

3730600290806

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผล
ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (เคมี)
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

19.

20.

21

อาจารย์เทพยพงษ์
เศษคึมบง
1440700009773

อาจารย์

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

12 12 12 12

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)

อาจารย์นลินทิพย์
คชพงษ์
3700700450473

อาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)

อาจารย์รัตนวรรณ
ลิมวัฒนาสมุทร
3480400090580

อาจารย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

12 12 12 12

12 12 12 12

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยบูรพา

3.2.3 อาจารย์พิเศษ

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1.

รองศาสตราจารย์ลิขิต
กาญจนาภรณ์
3739900314261

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาภรณ์ ใจเที่ยง
370100700096

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปิ่นวดี ธนธานี
3620100208869

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

รอง
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
ศาสตราจารย์ การแนะแนว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วย
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วย
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปีการศึกษา
2557

2558

2559

2560

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จีรารัตน์ ชิรเวทย์
3759900026274

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กัลยา กาญจนาภรณ์
3739900314288

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยุพิน สุวรรณฤทธิ์
3730100699764

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ผู้ช่วย
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
ศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (การประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วย
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
ศาสตราจารย์ การแนะแนว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วย
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตาแหน่ง

7.

อาจารย์เบญจวรรณ
สหวัชรินทร์
3739900012001

อาจารย์

8.

อาจารย์วรรณีย์
เล็กมณี
3739900359371

อาจารย์

9.

อาจารย์ปวีณา
ยอดสิน
3640400432233

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ. (พลศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พลศึกษา
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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6
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6

6
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปีการศึกษา
2556

2557

2558

2559

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

10.

อาจารย์ ดร.สุรีย์พร
สุนทรศารทูร
3730300696840

อาจารย์

ค.ด. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6

6

6

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์วิชาชีพครู
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการ ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้ความรู้
วิชาชีพครูเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 จัดการชั้นเรียนได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.4 มีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา/แก้ไขการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เรียน
4.1.5 ศึกษาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
4.1.6 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.7 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานศึกษาและชุมชนได้
4.1.8 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 และ ภาคการศึกษาที่ 3 ของหลักสูตร
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 2 ภาคการศึกษา
4.4 กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากคุรุสภาให้การรับรอง
4.4.2 การจัดนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมคือ หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตัวนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา โปรแกรมวิชาเอก และศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
4.4.3 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.4.3.1 เตรี ยมความพร้อมของผู้ เรียนด้ว ยการปฐมนิเทศ และจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
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4.4.3.2 เตรียมความพร้อมบุคลากรสถาบันฝ่ายผลิต (อาจารย์นิเทศก์) ด้วยการ
เตรียมความพร้อมอาจารย์นิเทศก์
4.4.3.3 เตรี ย มความพร้ อ มหน่ ว ยฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ด้ ว ยการเชิ ญ
ประชุมสัมมนา
4.4.4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4.4.4.1 การรายงานตัวต่อหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4.4.4.2 การแต่งตั้งครูพี่เลี้ ยงเพื่อดูแล ให้คาแนะนา ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ์ของ
คุรุสภา
4.4.4.3 ดาเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ครบ 180 ชั่วโมง/ภาคเรียน โดยมี
ชั่วโมงปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 9 คาบ/สัปดาห์
4.4.4.4 นิเทศติดตามจากสถาบันฝ่ายผลิตครูอย่างเป็นระยะ
4.4.4.5 การสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4.4.4.6 การประเมินผล
4.4.4.7 การยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และหน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลั กสู ตรกาหนดให้ นักศึกษาเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ และวิชาการปฏิบัติงาน
สถานศึกษา 2 และจัดโครงการพิเศษซึ่งเป็นวิชาที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาประเด็นปัญหาทางการศึกษาที่สนใจ
โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ เช่น สานักวิทยบริการ ฐานข้อมูล ทางการศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศภายใต้การแนะนาและการให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดของอาจารย์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกระบวนการวิ จั ย สามารถท าวิ จั ย เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการ
แก้ปัญหาทางการศึกษาได้ และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3 ของหลักสูตร
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้า
และประเมินผล
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5.5.3 นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาประจาวิชาทุกคน
เพื่อรับข้อเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกาหนด
เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม
5.6.3 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม
5.6.4 ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
5.6.5 ผู้เรียนนาเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยผู้สอนประจารายวิชาทุกคน ซึ่งเข้าร่วม
ฟังการนาเสนอผลการศึกษา
5.6.6 ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการนาเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน
5.6.7 ผู้ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาวิชา
ทุกคน ผ่านคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านจิตวิญญาณความเป็นครูและ
1. กาหนดรายวิชาวิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครูไว้ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
หลักสูตร
2. กาหนดให้ทุกรายวิชาเน้นการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4. จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ
ของวิชาชีพครู ผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
5. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศที่เน้นการสืบสานจิตวิญญาณความเป็น
ครู
ด้านทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 1. กาหนดให้มรี ายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น
เรียน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้
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คุณลักษณะพิเศษ
ด้านจิตวิญญาณความเป็นครูและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. กาหนดรายวิชาวิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครูไว้ใน
หลักสูตร
2. กาหนดให้ทุกรายวิชาเน้นการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4. จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ
ของวิชาชีพครู ผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
5. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศที่เน้นการสืบสานจิตวิญญาณความเป็น
ครู
3. นิเทศติดตามนักศึกษาในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ 1. กาหนดให้มีรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
2. กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
นาไปใช้ในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
2.1 กลยุทธ์การสอน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่
2.1.1 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะต่างๆ ได้แก่
การอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่าง หรือสถานการณ์จาลอง กิจกรรมการ
แก้ปัญหา การสะท้อนการเรียนรู้ การเขียนบันทึกการเรียนรู้ หรือบันทึกประสบการณ์ส่วนบุคคล การทา
โครงงาน การศึกษารายกรณี
2.1.2 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ได้แก่ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะ การแสดง
บทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง เกม การทดลอง การทากิจกรรมกลุ่ม การนาเสนอผลงาน การศึกษา
นอกสถานที่ การเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การศึกษาในสถานการณ์จริง เช่น การสังเกตการสอน
การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การศึกษางานในหน้าที่ครู การสัมภาษณ์หรือสนทนากับผู้มีประสบการณ์
เป็นต้น การจัดทาแผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการสอน การประเมินผู้เรียนและการจัดการเรียน
การสอน การสอนแบบจุลภาค การสอนในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมค่ายอาสา การจัดกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์
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2.1.3 การเรียนรู้จากกรณีศึกษา การเรียนรู้และวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อประยุ กต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพครู
2.1.4 การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การทาโครงงาน การ
ทาวิจัยในชั้นเรียน
2.1.5 การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การฟังการบรรยายจากผู้สอนหรือ
วิทยากร การรับรู้ข่าวสารจากสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากกลยุทธ์การสอนที่
จะทาให้เกิดความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนแล้ว ควรคานึงถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ดังนี้
2.1.5.1 สร้างบรรยากาศการเรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติทางสมองและการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามหลักการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐาน (Brain-based learning)
2.1.5.2 สร้างบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยในห้องเรียนและสถานศึกษา
2.1.5.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจและมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
ตนเอง
2.1.5.4 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอ
ในสถานศึกษา
2.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลได้
ตรงตามสภาพจริง ได้แก่ การใช้แบบวัด แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน การทาแฟ้มสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู้ โดยใช้หลักการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง
2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.3.1 คุณธรรมจริยธรรม
2.3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู
2) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาด้านเหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การวิเคราะห์แบบแจกแจงหลายแง่มุม (วิภัชวาท) ในประเด็นวิกฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคม แวดวงการศึกษา และแวดวงวิชาชีพครู
2) การเรียนรู้โดยกระบวนการสร้างความตระหนัก และเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบวิชาชีพครุ
3) การใช้กรณีศึกษา
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ความเป็นครู
2.3.1.3 กลยุทธ์กาประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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1) วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
2) วัดและประเมินผลจากกลุ่มเพื่อน
3) วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินผลจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ความ
เป็นครู
2.3.2 ความรู้
2.3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ ในด้านวิชาชีพครู และการจัดการเรียนรู้ อย่างกว้างขวาง
และลึกซึง้ อย่างเป็นระบบ
2) มี ค วามตระหนั ก รู้ ห ลั ก การและทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รู
สามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงาน
3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของวิชาชีพครู ตระหนักถึง
ความสาคัญของการวิจัย และการวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมิน ค่าองค์
ความรู้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การเรียนรู้แบบวิเคราะห์ปัญหาและวิจัยเป็นฐาน
2) การบูรณาการองค์ความรู้หลากหลายสาขา
3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และ
ทฤษฎี
2.3.2.3 กลยุทธ์การประเมินลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การประเมินตามสภาพจริง
2) การทดสอบย่อย
3) การสอบกลางภาคและปลายภาค
4) การประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า
5) การประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) การประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.3.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
2) สามารถพิจารณาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) พัฒนาองค์ความรู้ ที่เน้นกระบวนการวิจัยและการมีส่วนร่วมในบริบท
การศึกษา
4) มีความเป็นผู้นาทางวิชาการในการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
2.3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การวิเคราะห์กรณีศึกษา สถานการณ์จาลอง การใช้ปัญหาเป็นฐาน
2) การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทางปัญญา
2.3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การประเมินจากการกระบวนการคิดสู่การปฏิบัติ
2) การนาเสนอทัศนะความรู้ และการวิเคราะห์บริบทสถานการณ์ต่างๆ
อย่างเฉียบแหลมและว่องไว
2.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.3.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดตี อ่ บุคลากรในสถานศึกษา
2) สื่อสารในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
3) มีความเป็นกัลยาณมิตรทั้งทางปัญญาที่จะพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาวิชาชีพครู
4) มีภาวะผู้นาและผู้ตามในบริบทที่เหมาะสม
5) รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
2.3.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การจั ดการเรียนรู้ที่อาศัยกระบวนการโครงสร้างของกลุ่ม เช่น การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น การเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2) การปฏิบัติงานที่เน้นการปรับตัว ภาวะผู้และผู้ตาม
3) มอบหมายงานทีเ่ น้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2.3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) การประเมินการปฏิบัติ
2) การประเมินระบบสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน
3) การประเมินสัมฤทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
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2.3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
2.3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว
2) มี ค วามสามารถในการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ดี ใ นการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความสามารถในการสื่อสาสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
เขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
2.3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์
สถานการณ์ จ าลอง และน าเสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู้ เ ทคนิ ค การประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานการณ์ที่หลากหลาย
2.3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
1) ประเมิน จากความสามารถในการนาเสนอ การอธิ บาย การอภิปราย
และทัศนะต่างๆ
2) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบ การจัดทารายงาน
การศึกษารายกรณี และการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย
2.3.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้
2.3.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างสรรค์
2) มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
คานึงถึงผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและความหลากหลายของผู้เรียน
2.3.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) การนาเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ
2) การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภายใต้การนิเทศติดตามของอาจารย์พี่
เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
2.3.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) ประเมินผลจากการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้
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2) ประเมินผลการปฏิบัติในสาธิตการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จาลอง
3) ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาต่อมาตรฐานการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าแต่
ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดย
ระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตตามครรลองวิถี
ความพอเพียง
3.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม และสามารถแก้ไ ขข้อขัดแย้ง
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
3.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู
3.2 ความรู้
3.2.1 มีองค์ความรู้ ในสาขาวิช าชีพครูอย่างกว้างขวางและเป็นระบบสามารถวิเคราะห์
ปัญหา
3.2.2 ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
3.2.3 มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของวิชาชีพครู
3.2.4 มีความรู้และเห็นความสาคัญของการใช้งานวิจัย เพื่ อแก้ปัญหาและการต่อยอด องค์
ความรู้
3.3 ทักษะทางปัญญา
3.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคิดต่างๆ
3.3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์
3.3.3 สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาผู้เรียนและสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียน
การสอนและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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3.4.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็น
กัลยาณมิตร
3.4.2 มีความเป็นผู้ นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีมรวมทั้งมีส่วนช่ว ยและเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
3.4.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม
3.4.4 รับผิดชอบในการเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การแปล และการเขียน โดยการทารายงาน
และนาเสนอในชั้นเรียน
3.5.2 มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.3 มีทักษะในการนาเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.6 ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
3.6.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลั กการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การเรียน การสอน การวัดประเมินผล การบริหารจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผล การจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน
3.6.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน การบริห ารจัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.6.3 สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น
มั่นคงปลอดภัย
3.6.4 ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน
การประเมินผล การบริหารจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
  
  
  
  
  

ผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่ม รหัส และชือ่ รายวิชา
1105101
1105102
1105103
1105104
1105201
1122301
1131103
1105501
1105601
1105602
1105001
1105002
1105003

ปรัชญาการศึกษา
วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู
การประกันคุณภาพ
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
การพัฒนาหลักสูตร
หลักการจัดการเรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
จิตวิทยาสาหรับครู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

1




2




3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
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