หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

: หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
: Graduate Diploma Program in Teaching Profession

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อยอ (ไทย) : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : Grad. Dip. (Teaching Profession)
3. วิชาเอก
วิชาชีพครู
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 34 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับผูเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศของคุรุสภา
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหประกาศนียบัตรบัณฑิตแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหประกาศนียบัตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 15พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10 /2556 เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม พ.ศ.2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรมี ความพร อ มเผยแพร คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับ บั ณฑิตศึกษา
ในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครู
8.2 บุคลากรทางการศึกษา

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1.

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย ดร.ดรุณี
โกเมนเอก
3700600019801

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย

2

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

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2553
2528
2522

ลําดับ
2.

3.

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย ดร.จิตติรัตน
แสงเลิศอุทัย
3509900207343

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชัย
ลําใย
3730500042203

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาจารย กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ. (สถิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูชวย
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
ศาสตราจารย การศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2551
2545
2538
2547
2525
2517

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิ ก ฤตการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลกมุ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย ม เกิ ด การแข ง ขั น ในโลก
ยุคโลกาภิวัตน แนวทางการพัฒนาเศณษฐกิจจึงเนนที่ผลประโยชนและความรวมมือกันในระดับพหุภาคี
จึงเกิดขึ้น เชน เขตการคาเสรี AEC เปนตน การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเศรษฐกิจจึงสงผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศใหสามารถดํารงชีวิตในสภาพสังคมที่มีการแขงขันสูงทาง
เศรษฐกิจจึงเปนความจําเปนอย างยิ่ง การจัดการศึ กษาจึงตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะ
วิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
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สภาพสั งคมโลกาภิ วั ต นสง ผลตอ การเปลี่ ย นแปลงของประเทศไทย ซึ่ งหากประเทศไทย
สามารถตั้งรับไดเปนอยางดีจะสามารถปองกันปญหาที่มาพรอมกับกระแสโลกาภิวัตน สามารถพัฒนา
และแขงขันกับนานาประเทศได ในทางตรงขามหากประเทศไทยไมตระหนัก และไมไดตั้งรับกระแส
โลกาภิวัตนอยางเทาทัน จะเกิดปญหาตามมาอยางมาก เชน ปญหาคุณธรรมจริยธรรม ปญหาสิ่งแวดลอม
ปญหาความรุนแรงทางการเมือง ปญหาความลาหลังของประเทศ และอาจตองเสียประโยชนหรือถูกเอา
เปรียบจากประเทศอื่นได
ดังนั้น ประเทศไทยจําเปนตองตื่นตัว และเรงพัฒนาประเทศดานตางๆ ใหเทาทันสภาพโลกาภิวัตน
ปจจัยสําคัญที่สุด คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสรางองคความรูที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ
ตองเรงพัฒนากําลังคน ใหมีความสามารถ มีองคความรูที่จําเปน มีทักษะการคิด มีทักษะการประกอบ
อาชีพ สามารถแกปญหาตนเองและสังคม เพื่อรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไดอยางเทาทัน
และชาญฉลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีทําใหการศึกษาของไทยเปลี่ยนไป
จากเดิม การเรียนการสอนในปจจุบันเรียนรูโดยผานสื่อยุคใหม เชน อินเทอรเน็ตทําใหเราสามารถศึกษา
คนควาแหลงขอมูลตาง ๆ ทั่วโลกไดอยางไมมีขีดจํากัด เยาวชนสามารถแสวงหาความรูไดอยางไมหยุดยั้ง
ซึ่ งทํ า ให รั บ และเสพขอมู ล ดั งกล า วไดงาย ดังนั้น หากบุ ค คลไดรับ การจัด การศึกษาที่ดีก็จ ะสามารถ
วิเคราะหสถานการณ เผชิญปญหาอยางมีสติ สงผลใหดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีดังกลาวทําให
มีความจําเปนตองพัฒนาครูซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคน การพัฒนานี้ตองเริ่มจากการพัฒนา
หลักสูตรที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการ
แข ง ขั น ทางการศึ ก ษาทั้ ง ในและต า งประเทศ โดยผลิ ต บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ค วามพร อ มที่ จ ะ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการ
และวิ ชาชี พครู มีความเข าใจในผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
มีความรู ความเขาใจในวิชาชีพครู มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานสอน และมีคุณธรรม จริยธรรม
ความเปนครู ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในดานการผลิตและพัฒนาครูที่เกง ดี
และมีความสุข
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรม สงผลตอพัน ธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพคูคุณธรรม สามารถพัฒนาองคความรู ภูมิปญญาสูสากลซึ่งเปน
ชองทางในการถายทอดวัฒนธรรมจากตางประเทศสงผลใหพฤติกรรมและคานิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป
อีกทั้งการใชสื่อเพื่อการเรียนรูยอมเปลี่ยนไปดวย การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการที่สามารถปฏิบัติไดจริงเพื่อการดํารงชีวิตและเพื่อการศึกษาที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทาง
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วิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูเรียน ผูสอนภายใตวัฒนธรรมไทย แตยังคงการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
คณะครุศาสตรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนเองทั้งหมด

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการใชรูปแบบการสอนที่หลากหลาย
สามารถสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มตามศักยภาพ และมีจิตวิญญาณ
ความเปนครู
1.2 ความสําคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีเจตจํานงที่จะพัฒนาบุคคลที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาอื่น ๆ ซึ่งมิใชครุศาสตรหรือศึกษาศาสตร ใหมีความรูและความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
พรอมที่จะไปประกอบวิชาชีพครูใหมีคุณภาพสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง สอดคลองกับนโยบายการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาและเป น ไปตามเจตนารมณ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542
เจตจํานงดังกลาวตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดที่วา ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะ
เมื่อไดศึกษาเพิ่มเติมทางดานครุศาสตร/ศึกษาศาสตร จะทําใหมีสมรรถภาพเพียงพอที่จะเปนครูที่ดีได
อีกทั้งสภาพสังคมปจจุบันมีปญหาการขาดแคลนครูหลายสาขาวิชา การใหบุคคลซึ่งจบปริญญาตรีใน
สาขาที่ ขาดแคลนเข า รั บ การศึ กษาหรือ ฝก อบรมตามหลั กสู ตรที่เ หมาะสมจึง นา จะเป น ทางออกที่ ดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูซึ่งครอบคลุมสาระความรูและสมรรถนะที่กําหนดไวในมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภาทั้งมาตรฐานดานความรูและมาตรฐานประสบการณวิชาชีพ เปนหลักสูตรที่สามารถ
ตอบสนองเจตนาดังกลาวได
แนวการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้คือ ใหผูเรียนเปนผูศึกษา เรียนรูดวยตนเองเปน
สําคัญ มีผูสอนเปนผูชวยเหลือ แนะนํา และควบคุมใหมีคุณภาพ การเรียนการสอนเนนการบูรณาการ
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ให เ บ็ดเสร็ จ ในแต ละวิ ชา ประกอบดวย 2 สว นคือ สว นที่เปน การศึกษาจากหลักวิช าและทฤษฎี
เชื่ อมโยงไปสูป ญหาและสภาพจริ ง สวนที่ส องเปน การฝกปฏิบัติการวิช าชีพในสถานการณจ ริง ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งปฏิบัติการสอนและฝกปฏิบัติงานอื่น ๆ ซึ่งเปนภาระงานในหนาที่ครูตลอดป
การศึกษา โดยอาศัยหลักวิชาและทฤษฎีที่มีอยูกอนแลว รวมทั้งการฝกปฏิบัติการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนเพื่อคนหาหลักวิชาหรือทฤษฎีใหมที่สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนางานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา

1.3 วัตถุประสงค
มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีจิตญาณความเปนครู จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม
1.3.2 มีความรู ความสามารถ ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
1.3.3 มีความสามารถในจัดการเรียนรู
1.3.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรู
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.1 สํารวจ ติดตามความ
1. ปรับปรุงหลักสูตรให
1.1 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ
สอดคลองกับความตองการ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต
คุณลักษณะบัณฑิตที่
ของระบบการศึกษาและ
1.2 รายงานการสํารวจ
พึงประสงคของสถานศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทาง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก
เศรษฐกิจสังคมและ
ประสงคของสถานศึกษา
5 ป
การเมืองของประเทศ
1.3 รายงานผลการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ป
2. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียน 2.1 ขออนุมัติงบประมาณจาก 2.1 รายงานการประเมินความ
การสอนที่ทันสมัย ครบถวน
ทางมหาวิทยาลัยจัดหาสื่อ
พรอมเกี่ยวกับสื่อและอุปกรณ
สอดคลองกับจํานวนผูเรียน
และอุปกรณการเรียนการ
จัดการเรียนการสอน
สอนเพื่อใหอาจารยผูสอน
สามารถนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3. จัดหาหนังสือ ตําราสําหรับ 3.1จัดทําแผนการจัดซื้อหนังสือ 3.1 จํานวนหนังสือตําราใน
การเรียนการสอนที่ทันสมัย
ตําราที่ทันสมัย ใหสํานัก
หองสมุด ที่ตรงกับแผนการ
ครบถวนสอดคลองกับจํานวน
วิทยบริการฯ ดําเนินการ
จัดซือ้ และความตองการของ
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ผูเรียน

จัดซื้อ

นักศึกษาและอาจารย

4. พัฒนาอาจารย

4.1 จัดทําแผนพัฒนาอาจารย 4.1 รายงานการดําเนินงานตาม
ดานการจัดการเรียนการสอน
แผนพัฒนาอาจารย
และเพิ่มพูนทักษะ
ประสบการณในสาขาที่
เกี่ยวของ

5. การเตรียมและฝก
ประสบการณวิชาชีพครู

5.1 พัฒนาเอกสารคูมือการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
5.2 พัฒนากระบวนการการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู

5.1 มีเอกสารคูมือการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
5.2 มีการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานเปนเวลา 180
ชั่วโมง/ภาคเรียน

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ด การศึ ก ษา ใช ร ะบบทวิ ภ าค โดย 1 ป ก ารศึ ก ษาแบ ง ออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษา
มี ร ะยะเวลาศึ ก ษาปกติ 1 ภาคเรี ย นไมน อ ยกว า 15 สั ป ดาห ทั้ ง นี้ อาจจะมี ภ าคฤดู ร อ นได โดยมี
ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่มีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ ชวงการศึกษาและ
กําหนดเวลาเปดการเรียนการสอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาตางๆ
2.2.2 มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
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2.3.1 การปรั บ ตั ว ในการเรี ย นระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ กษา วิ ธี ก ารเรี ย นรู แ ละการควบคุ ม ตนเองที่
แตกตางจากระดับปริญญาตรี
2.3.2 ความเขาใจในคุณลักษณะของวิชาชีพครู
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนั กศึกษาเพื่อสรางความเขาใจและเตรีย มความพรอมในการเรีย นสาขา
วิช าชี พครู จัดระบบการให คําปรึ กษา แนะแนว โดยจัดใหมีอาจารยที่ป รึกษาดานวิช าการการ และ
อาจารยสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน
2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของวิชาชีพครูโดย
ประสานงานกับกับผูบริหารสถานศึกษาในกรณีที่มีปญหา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป*
จํานวนนักศึกษา

พ.ศ.

ชั้นปที่ 1
รวม
คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา

2557
250
250

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2558
2559
2560
250
250
250
250
250
250

2561
250
250

250

250

250

250

250

* ทั้งนี้ขึ้นอยูประกาศและขอกําหนดของคุรุสภาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ* (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล
รวมรายรับ

2557
11,250,000
-

ปงบประมาณ
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

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)
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11,250,000

11,250,000

หมวดเงิน

2557

2558

ปงบประมาณ
2559

2560

(ก) งบดําเนินการ
1.1 คาใชจายบุคลากร
9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
1.2 คาใชจายดําเนินงาน 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจายมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000
(ข) งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
0
0
0
0
รวม (ก) + (ข)
11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000
จํานวนนักศึกษา*
250
250
250
250
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
45,000
45,000
45,000
45,000
* จํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป (2557-2561)
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาชีพครู (สาระความรู)
2) หมวดเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพครู
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
ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
Language and Culture for Teachers
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2561

9,000,000

2,250,000
11,250,000
0
11,250,000
250
45,000

34 หนวยกิต
27 หนวยกิต
7 หนวยกิต
27 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

1105201
1105301
1105401
1105501
1105601
1105602

รหัสวิชา
1105001
1105002
1105003

การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
หลักการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
Principles of Learning Management and Classroom
Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education
จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Learning Measurement and Evaluation
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Research for Learning Development

ข. วิชาเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพครู
ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
Pre – practicum in Teaching Profession
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
Teaching Professional Internship 1
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
Teaching Professional Internship 2

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

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

ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
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เลขตัวที่ 1 - 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5
บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
0 หมายถึง กลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู
1 หมายถึง กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
2 หมายถึง กลุมวิชาหลักสูตร แบบเรียน คูมือกิจกรรม โปรแกรม
การศึกษา
3 หมายถึง กลุมวิชาวิธีการสอน
4 หมายถึง กลุมวิชาสื่อและนวัตกรรม
5 หมายถึง กลุมวิชาจิตวิทยา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
6 หมายถึง กลุมวิชาการประเมินผล การสรางแบบทดสอบ
7 หมายถึง กลุมวิชาการบริหาร
8 หมายถึง กลุมวิชาการศึกษาพิเศษ
9 หมายถึง กลุมวิชาสัมมนาและโครงการศึกษาเอกเทศและ
โครงการวิจัย
เลขตัวที่ 6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรประกาศนียบัณฑิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
3.1.4.1 ภาคปกติ
รหัสวิชา
1105001
1105101
1105201
1105301
1105601

ภาคการศึกษาที่ 1 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
ปรัชญาการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
หลักการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
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 หนวยกิต

รหัสวิชา
1105002
1105102
1105401
1105501

ภาคการศึกษาที่ 2 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
จิตวิทยาสําหรับครู
รวม

น(ท-ป-ค)
3(250)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12 หนวยกิต
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รหัสวิชา
1105003
1105103
1105104
1105602

ภาคการศึกษาที่ 3 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
รวม

น(ท-ป-ค)
3(250)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
11 หนวยกิต

3.1.4.1 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร – อาทิตย
จัดการเรียนการสอนภาคเรียนละไมนอยกวา 15 สัปดาห
รหัสวิชา
1105001
1105101
1105201
1105301
1105601

ภาคการศึกษาที่ 1 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
ปรัชญาการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
หลักการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
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 หนวยกิต

รหัสวิชา
1105002
1105102
1105401
1105501

ภาคการศึกษาที่ 2 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
จิตวิทยาสําหรับครู
รวม

น(ท-ป-ค)
3(250)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12 หนวยกิต
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รหัสวิชา
1105003
1105103
1105104
1105602

ภาคการศึกษาที่ 3 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
รวม

น(ท-ป-ค)
3(250)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
11 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาชีพครู
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
1105101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)

ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
ความหมาย ประวัติความเปนมา และความสําคัญของการศึกษา ปรัชญา แนวคิด และ
ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การวิเคราะหบริบททางการศึกษาสู
การประยุกตใชเพื่อพัฒนาผูเรียนและสถานศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต
1105102

วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Teaching Profession and Professional Ethics
ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ สภาพงานครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับครู
และวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ แนวทางการเสริมสรางความกาวหนาเพื่อพัฒนาตนและวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง การจัดการความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู การแสวงหาและการเลือกใชขอมูลขาวสาร
ความรู การเปนบุคคลแหงการเรียนรู รอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอนเพื่อใหผูเรียนคิด
วิเ คราะห สั งเคราะห และสร า งสรรคสิ่งใหมๆ ลั กษณะของครูที่ดี การเสริมสรางความสัมพัน ธเชิง
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สรางสรรคระหวางครูกับผูเรียน การเสริมสรางเจตคติ จิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรมจริยธรรมที่
จํ า เป น ต อ วิ ช าชี พ ครู หลั ก ธรรมาภิ บ าลและความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต จิ ต สาธารณะเสี ย สละเพื่ อ สั ง คม
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเปนแบบอยางทีด่ ีแกผูเรียนและสังคม
1105103

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูเพื่อการจัดการเชิงคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง บทบาทหนาที่ของผูมีสวน
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา การดําเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

รหัสวิชา
1105104

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
3(2-2-5)
Language and Culture for Teachers
ความหมายและความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรมในฐานะเปนเอกลักษณของชาติ
และตอผูประกอบวิชาชีพครู การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งดานการฟง พูด อาน
และเขี ย นให ส ามารถใช ใ นการสื่ อ ความหมายและการประกอบอาชี พ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู การใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยาง
สันติสุขภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม
1105201

การพัฒนาหลักสูตร
2(1-2-3)
Curriculum Development
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญ
ของการพั ฒ นาหลั ก สู ตร รู ป แบบการพัฒ นาหลัก สูตร แนวคิด หลั กการ และกระบวนการพั ฒ นา
หลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา สาระสําคัญและความสําคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน กระบวนการจั ด ทํ า หลั ก สูต รสถานศึ ก ษา ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห และการจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร
1105301

หลักการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
Principles of Learning Management and Classroom
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3(2-2-5)

Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยเนนการคิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม
ความสําคัญ รูปแบบและหลักการจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา ความหมาย
กระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูโดยสรางบรรยากาศ
การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1105401

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ การพั ฒ นาผู เ รี ย นและการสื่ อ สาร แหลง การเรีย นรูแ ละเครือ ข ายการเรีย นรู หลั กการเลื อ ก
การออกแบบ การผลิต การประยุกตใช การประเมิน และการบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
การฝ กปฏิ บั ติก ารออกแบบ การผลิต การใชและการปรั บ ปรุงเทคโนโลยีส ารสนเทศและนวัตกรรม
การศึกษา
รหัสวิชา
1105501

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
ความรูทางจิตวิทยาพื้นฐานสําหรับครู ธรรมชาติ พัฒนาการ และความแตกตางของ
ผูเรียน จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู การแนะแนวและการใหคําปรึกษา การดูแลชวยเหลือ
และพั ฒ นาผูเ รี ย น การจั ดกิ จ กรรมแนะแนวในชั้น เรีย นและกิจ กรรมโฮมรู ม การสงเสริมใหผูเรีย นมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ การฝกปฏิบัติการทางจิตวิทยาการแนะแนว
ใหคําปรึกษาเพื่อการดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1105601

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
แนวคิด หลักการ เทคนิคการวัดและการประเมินผล จุดมุงหมายทางการศึกษากับ
การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การประเมินผลแบบยอยและ
แบบรวม การประเมินภาคปฏิบัติ การสรางและการเลือกใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวัดและประเมิน ผลการเรีย นรู แนวปฏิบัติเกี่ย วกับเกณฑการให
คะแนน ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น การนํ า ผลจากการวั ด และการ
ประเมินผลไปใชในการพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรู
1105602

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Research for Learning Development
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3(2-2-5)

หลักการ แนวคิด และความสําคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีการ
วิจัย กระบวนการวิจัย การกําหนดปญหา แนวปฏิบัติในการออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอยาง การ
สรางเครื่องมือการวิจัย การใชสถิติ การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การตีความและการแปลผล
ขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย การศึกษาการนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน

ข. หมวดรายวิชาเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพครู
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1105001
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
1(0-2-1)
Pre – practicum in Teaching Profession
การศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษาและการปฏิบัติหนาที่ของครู การฝก
เปนผูชวยครูดานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน การจัดกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรม
โฮมรูมสําหรับครูที่ปรึกษา การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา การ
ฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอนที่หลากหลายโดยเนนใหผูเรียนสราง
องคค วามรู ด ว ยตนเอง การทดลองจั ด การเรี ย นรู ในสถานการณ จํ า ลองและสถานการณ จ ริ ง การ
ออกแบบทดสอบ ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน
การสอบภาคปฏิ บั ติและการให คะแนน การวิจัย แกปญ หาผูเรีย น การสรางเสริมเจตคติที่ดีและจิต
วิญญาณความเปนครูเพื่อการเปนครูมืออาชีพ
1105002

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
3(250)
Teaching Professional Internship 1
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาตลอดภาคเรียน ประกอบดวย การมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนรู การบริหาร
จัดการชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนางานตางๆ รวมกับสถานศึกษา
การปฏิ บั ติ ก ารสอนในวิ ช าเอก การวั ด และการประเมิ น ผลและนํ า ผลไปใช ใ นการพั ฒ นาผู เ รี ย น
การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณีและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนภายใตกระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือ
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และพัฒนา ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย การสรางมนุษยสัมพันธและเรียนรูการปรับตนใหเขากับ
วัฒนธรรมองคกร การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
1105003

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
3(250)
Teaching Professional Internship 2
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาตลอดภาคเรียนในทุกดานเพื่อการพัฒนาตนสูความเปนครูมืออาชีพ การออกแบบการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจนสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การ
วัดและการประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาและแกปญหา
การเรียนรูของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง
และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา และปฏิบัติงาน
อื่นที่ไดรับมอบหมาย การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

1.

อาจารย ดร.ดรุณี
โกเมนเอก
3700600019801

อาจารย

2.

อาจารย ดร.จิตติรัตน
แสงเลิศอุทัย
3509900207343

อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปการศึกษา
2557

2558

2559

2560

ปร.ด. (การจัดการศึกษา)
12 12 12 12
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 12 12 12 12
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ. (สถิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
17

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

3.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.
วิชัย ลําใย
3730500042203

4.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.
รัฐดาว พิศาลพงศ
3100502747726

5.

อาจารย ดร.นภาภรณ
ยอดสิน
5640400001808

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ผูชวย ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
ศาสตราจารย การศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ผูชวย Ed.D. (Early childhood
ศาสตราจารย Education)
University of North Texas
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (การประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารย ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปการศึกษา
2557

2558

2559

2560

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

3.2.2 อาจารยประจํา

ลําดับ
1.

ชื่อ – นามสกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.
โยธิน ศรีโสภา
3509900805615

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ผูชวย กศ.ด. (บริหารการศึกษา)
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปการศึกษา
2557

2558

2559

2560

12 12 12 12

ลําดับ

2.

3.

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูชวยศาสตราจารยเรวดี
ผูชวย ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
ศรีเอี่ยมสะอาด
ศาสตราจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3101202322101
ค.บ. (สังคมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวย ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
เจษฎา บุญมาโฮม
ศาสตราจารย การแนะแนว)
3100500870428
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ชื่อ – นามสกุล

4.

อาจารย ดร.ธีรวุธ
ธาดาตันติโชค
3709900237551

5.

อาจารย ดร.พรรณี
สุวัตถี
35099006620143

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปการศึกษา
2557

2558

2559

2560

12 12 12 12

12 12 12 12

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปการศึกษา
2557

2558

2559

2560

อาจารย กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
12 12 12 12
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
12 12 12 12
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (การประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูเชียงใหม
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6.

อาจารย ดร.ดวงใจ
ชนะสิทธิ์
3930300241484

อาจารย

7.

อาจารย ดร.พิชญาภา
ยืนยาว
3730200284027

อาจารย

8.

อาจารยวิรัติ เนตรสวาง
3730200363687

อาจารย

9.

อาจารยปราณี สีนาค
3700700870152

อาจารย

10.

อาจารยศิวพร
โกศิยะกุล
3609900372955

อาจารย

11.

อาจารยอรพิณ พัฒนผล
1609990007392

อาจารย

12.

อาจารยธิติรัตน
รุงเจริญเกียรติ
3710500318512

อาจารย

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากร
มนุษย)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.บ. (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูนครปฐม
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ค.บ. (ภาษาไทย)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
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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

13.

อาจารยจํารัส
อินทลาภาพร
3101401150857

อาจารย

14.

อาจารยเอกชัย ไวยโสภี
1100700177032

อาจารย

15.

อาจารยกรนภา
วัชระธํารงกุล
3199800042796

อาจารย

16.

อาจารยวรรณี
สุจจิตรจูล
1730600005374

อาจารย

17.

อาจารยพนม
จองเฉลิมชัย
3101501768780

อาจารย

18.

อาจารยจิราภรณ
หงษประชา

อาจารย

19.

อาจารยเทพยพงษ
เศษคึมบง
1440700009773

อาจารย

20.

อาจารยนลินทิพย
คชพงษ
3700700450473

อาจารย

3730600290806

กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
วท.บ. (วิทยาศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผล
ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (เคมี)
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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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

12 12 12 12
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อาจารยรัตนวรรณ
ลิมวัฒนาสมุทร
3480400090580

อาจารย

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยบูรพา

12 12 12 12

3.2.3 อาจารยพิเศษ

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

1.

รองศาสตราจารยลิขิต
กาญจนาภรณ
3739900314261

2.

ผูชวยศาสตราจารย
อาภรณ ใจเที่ยง
370100700096

3.

ผูชวยศาสตราจารย
ปนวดี ธนธานี
3620100208869

4.

ผูชวยศาสตราจารย
จีรารัตน ชิรเวทย
3759900026274

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

รอง
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
ศาสตราจารย การแนะแนว)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวย
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศาสตราจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวย
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูชวย
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
ศาสตราจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (การประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปการศึกษา
2557

2558

2559

2560

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5.

ผูชวยศาสตราจารย
กัลยา กาญจนาภรณ
3739900314288

6.

ผูชวยศาสตราจารย
ยุพิน สุวรรณฤทธิ์
3730100699764

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

ผูชวย
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
ศาสตราจารย การแนะแนว)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวย
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตําแหนง

7.

อาจารยเบญจวรรณ
สหวัชรินทร
3739900012001

อาจารย

8.

อาจารยวรรณีย
เล็กมณี
3739900359371

อาจารย

9.

อาจารยปวีณา
ยอดสิน
3640400432233

อาจารย

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

6

6

6

6

6

6

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปการศึกษา
2556

2557

2558

2559

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

10.

อาจารย ดร.สุรียพร
สุนทรศารทูร
3730300696840

อาจารย

ค.ด. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน

6

6

6

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพครู)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพครู
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากการฝกประสบการณวิชาชีพครูตลอดจนมีความเขาใจใน
หลักการ ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปจัดการเรียนรูและแกปญหาผูเรียนโดยใชความรู
วิชาชีพครูเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
4.1.3 จัดการชั้นเรียนไดอยางสรางสรรค
4.1.4 มีความสามารถดานการวิจัยเพื่อพัฒนา/แกไขการเรียนรูและพฤติกรรมของผูเรียน
4.1.5 ศึกษาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาผูเรียน
4.1.6 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.7 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานศึกษาและชุมชนได
4.1.8 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 และ ภาคการศึกษาที่ 3 ของหลักสูตร
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 2 ภาคการศึกษา
4.4 กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีคุณภาพไดรับการรับรองจากคุรุสภาใหการรับรอง
4.4.2 การจัดนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการมี
สวนรวมคือ หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู ตัวนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา โปรแกรมวิชาเอก และ
ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
4.4.3 การเตรียมความพรอมกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ
4.4.3.1 เตรียมความพรอมของผูเรียนดวยการปฐมนิเทศ และจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
4.4.3.2 เตรียมความพรอมบุคลากรสถาบันฝายผลิต (อาจารยนิเทศก) ดวยการ
เตรียมความพรอมอาจารยนิเทศก
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4.4.3.3 เตรี ย มความพร อ มหน ว ยฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู ด ว ยการเชิ ญ

ประชุมสัมมนา
4.4.4 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
4.4.4.1 การรายงานตัวตอหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู
4.4.4.2 การแตงตั้งครูพี่เลี้ยงเพื่อดูแล ใหคําแนะนํา ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑของ
คุรุสภา
4.4.4.3 ดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครูใหครบ 180 ชั่วโมง/ภาคเรียน โดย
มีชั่วโมงปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 9 คาบ/สัปดาห
4.4.4.4 นิเทศติดตามจากสถาบันฝายผลิตครูอยางเปนระยะ
4.4.4.5 การสัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครู
4.4.4.6 การประเมินผล
4.4.4.7 การยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และหนวยฝกประสบการณ
วิชาชีพครู

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและวิชาการปฏิบัติงาน
สถานศึกษา 2 และจัดโครงการพิเศษซึ่งเปนวิชาที่ใหนักศึกษาไดศึกษาประเด็นปญหาทางการศึกษาที่
สนใจ โดยใชวิธีการศึกษาคนควาจากแหลงสืบคนขอมูลตางๆ เชน สํานักวิทยบริการ ฐานขอมูลทาง
การศึกษาทั้งในและตางประเทศภายใตการแนะนําและการใหคําปรึกษาอยางใกลชิดของอาจารย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึ กษามี ความรู ความเข าใจในกระบวนการวิ จัย สามารถทํา วิจัย เบื้อ งตน เพื่อ ใชใ นการ
แกปญหาทางการศึกษาได และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3 ของหลักสูตร
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาโครงการใหนักศึกษาเปนรายบุคคล
5.5.2 อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควา
และประเมินผล
5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปลาตอคณาจารยที่ปรึกษาประจําวิชาทุกคน
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เพื่อรับขอเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผู ส อนและผู เ รี ย นกํา หนดหัว ขอและเกณฑก ารประเมิน ผลทวนสอบมาตรฐานโดย
กําหนดเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม
5.6.3 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม
5.6.4 ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน
5.6.5 ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคน ซึ่งเขารวม
ฟงการนําเสนอผลการศึกษา
5.6.6 ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน
5.6.7 ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา
ทุกคน ผานคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ดานจิตวิญญาณความเปนครูและ
1. กําหนดรายวิชาวิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครูไวใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
หลักสูตร
2. กําหนดใหทุกรายวิชาเนนการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4. จัดกิจกรรมใหความรูและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ
ของวิชาชีพครู ผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่
เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
5. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศที่เนนการสืบสานจิตวิญญาณความ
เปนครู
ดานทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู 1. กําหนดใหมีรายวิชาหลักการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้น
เรียน การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู การฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 1 และการฝกประสบการณวิชาชีพครู
2
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการ
26

คุณลักษณะพิเศษ
ดานจิตวิญญาณความเปนครูและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. กําหนดรายวิชาวิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครูไวใน
หลักสูตร
2. กําหนดใหทุกรายวิชาเนนการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4. จัดกิจกรรมใหความรูและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ
ของวิชาชีพครู ผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่
เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
5. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศที่เนนการสืบสานจิตวิญญาณความ
เปนครู
จัดการเรียนรู
3. นิเทศติดตามนักศึกษาในระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครู
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู 1. กําหนดใหมีรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
2. กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
นําไปใชในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 2
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู
2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู
2.1 กลยุทธการสอน ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก
2.1.1 การเรียนรูผานกระบวนการคิดและการใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมใหเกิดการคิด
วิเคราะห การคิดสังเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ ไดแก
การอภิปรายกลุม การวิเคราะหหรือแกปญหาจากกรณีตัวอยาง หรือสถานการณจําลอง กิจกรรมการ
แกปญหา การสะทอนการเรียนรู การเขียนบันทึกการเรียนรู หรือบันทึกประสบการณสวนบุคคล การทํา
โครงงาน การศึกษารายกรณี
2.1.2 การเรียนรูผานประสบการณตรง ไดแก กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ การแสดง
บทบาทสมมติ สถานการณจําลอง เกม การทดลอง การทํากิจกรรมกลุม การนําเสนอผลงาน การศึกษา
นอกสถานที่ การเรียนรูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การศึกษาในสถานการณจริง เชน การสังเกตการสอน
การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การศึกษางานในหนาที่ครู การสัมภาษณหรือสนทนากับผูมีประสบการณ
เปนตน การจัดทําแผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการสอน การประเมินผูเรียนและการจัดการเรียน
การสอน การสอนแบบจุลภาค การสอนในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมคายอาสา การจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน
2.1.3 การเรียนรูจากกรณีศึกษา การเรียนรูและวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อประยุกตใชในการ
ประกอบวิชาชีพครู
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2.1.4 การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย ไดแก การศึกษาคนควาขอมูล การทําโครงงาน
การทําวิจัยในชั้นเรียน
2.1.5 การเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ไดแก การฟงการบรรยายจากผูสอนหรือ
วิทยากร การรับรูขาวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตางๆ นอกเหนือจากกลยุทธการสอนที่
จะทําใหเกิดความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนแลว ควรคํานึงถึงการสรางบรรยากาศการเรียนรู
ดังนี้
2.1.5.1 สรางบรรยากาศการเรียนที่สอดคลองกับธรรมชาติทางสมองและการเรียนรู
ของผูเรียนตามหลักการเรียนรูที่เนนสมองเปนฐาน (Brain-based learning)
2.1.5.2 สรางบรรยากาศความเปนประชาธิปไตยในหองเรียนและสถานศึกษา
2.1.5.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดตัดสินใจและมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเอง
2.1.5.4 จัดใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอ
ในสถานศึกษา
2.2 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลได
ตรงตามสภาพจริง ไดแก การใชแบบวัด แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน การทําแฟมสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู โดยใชหลักการประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริง
2.3 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.3.1 คุณธรรมจริยธรรม
2.3.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่ง พฤติก รรมดา นคุ ณธรรมจริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
2) สามารถจัดการและคิดแกปญหาดานเหตุผลที่อยูบนพื้นฐานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.3.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การวิเคราะหแบบแจกแจงหลายแงมุม (วิภัชวาท) ในประเด็นวิกฤติ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม แวดวงการศึกษา และแวดวงวิชาชีพครู
2) การเรียนรูโดยกระบวนการสรางความตระหนักและเจตคติที่ดีตอการ
ประกอบวิชาชีพครุ
3) การใชกรณีศึกษา
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมประสบการณความเปนครู
2.3.1.3 กลยุทธกาประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
2) วัดและประเมินผลจากกลุมเพื่อน
3) วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศึกษา
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เปนครู

4) วัดและประเมินผลจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมประสบการณความ

2.3.2 ความรู
2.3.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรอบรูในดานวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรูอยางกวางขวาง
และลึกซึ้งอยางเปนระบบ
2) มีความตระหนั กรู ห ลัก การและทฤษฎีเ กี่ย วกับ การปฏิบัติ ห นาที่ค รู
สามารถบูรณาการองคความรูสูการปฏิบัติงาน
3) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของวิชาชีพครู ตระหนักถึง
ความสําคัญของการวิจัย และการวิจัยเพื่อตอยอดความรู
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองค
ความรู และสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.3.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การเรียนรูแบบวิเคราะหปญหาและวิจัยเปนฐาน
2) การบูรณาการองคความรูหลากหลายสาขา
3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและ
ทฤษฎี
2.3.2.3 กลยุทธการประเมินลการเรียนรูดานความรู
1) การประเมินตามสภาพจริง
2) การทดสอบยอย
3) การสอบกลางภาคและปลายภาค
4) การประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา
5) การประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) การประเมินจากการฝกประสบการณวิชาชีพครู
2.3.3 ทักษะทางปญญา
2.3.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีกระบวนการคิดที่เปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณ
2) สามารถพิจารณาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินสารสนเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาองคความรูที่เนนกระบวนการวิจัยและการมีสวนรวมในบริบท
การศึกษา
4) มีความเปนผูนําทางวิชาการในการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา
วิชาชีพครูอยางตอเนื่อง
2.3.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การวิเคราะหกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การใชปญหาเปนฐาน
2) การบูรณาการการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการทางปญญา
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2.3.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การประเมินจากการกระบวนการคิดสูการปฏิบัติ
2) การนําเสนอทัศนะความรู และการวิเคราะหบริบทสถานการณตางๆ
อยางเฉียบแหลมและวองไว
2.3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.3.4.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว บุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคลากรในสถานศึกษา
2) สื่อสารในองคกรไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
3) มีความเปนกัลยาณมิตรทั้งทางปญญาที่จะพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาวิชาชีพครู
4) มีภาวะผูนําและผูตามในบริบทที่เหมาะสม
5) รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่
2.3.4.2 กลยุ ทธการสอนที่ใชในการพัฒ นาการเรีย นรูดานทักษะความสัมพัน ธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การจัดการเรียนรูที่อาศัยกระบวนการโครงสรางของกลุม เชน การ
เรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบกระตือรือรน การเรียนรูแบบกลุมสัมพันธ การเรียนรูแบบมีสวนรวม
2) การปฏิบัติงานที่เนนการปรับตัว ภาวะผูและผูตาม
3) มอบหมายงานที่เนนความรับผิดชอบตอสวนรวม
2.3.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) การประเมินการปฏิบัติ
2) การประเมินระบบสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน
3) การประเมินสัมฤทธิผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
2.3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
2.3.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
1) มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลขาวสารทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติ
หรือคณิตศาสตร ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาได
อยางรวดเร็ว
2) มี ค วามสามารถในการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ดี ใ นการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใชขอมูลสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีความสามารถในการสื่อสาสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
เขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน
2.3.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
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1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าต า งๆ ให นั ก ศึ ก ษาได วิ เ คราะห
สถานการณ จํ า ลอง และนํ า เสนอการแกป ญ หาที่ เหมาะสม เรี ย นรู เ ทคนิ ค การประยุก ต เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานการณที่หลากหลาย
2.3.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
1) ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอธิบาย การอภิปราย
และทัศนะตางๆ
2) การทดสอบการวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช แ บบทดสอบ การจั ด ทํ า
รายงาน การศึกษารายกรณี และการวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย
2.3.6 ทักษะการจัดการเรียนรู
2.3.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีเทคนิค
การจัดการเรียนรูที่หลากหลายและสรางสรรค
2) มี ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรีย นรูที่เนนผูเรีย นเปน
สําคัญ คํานึงถึงผูเรียนที่มีความตองการพิเศษและความหลากหลายของผูเรียน
2.3.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) การนําเสนอรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ
2) การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูภายใตการนิเทศติดตามของอาจารยพี่
เลี้ยงและอาจารยนิเทศก
2.3.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) ประเมินผลจากการวิเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนรู
2) ประเมินผลการปฏิบัติในสาธิตการจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง
3) ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู

3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของแตละรายวิชาตอมาตรฐานการเรียนรู แสดงใหเห็นวาแต
ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2) โดย
ระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริตตามครรลองวิถี
ความพอเพียง
3.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
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3.1.3 มี ภ าวะความเปน ผูนําและผูตาม สามารถทํ างานเป น ทีม และสามารถแกไขข อ
ขัดแยงไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
3.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
3.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
3.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู
3.2 ความรู
3.2.1 มีองคความรูในสาขาวิชาชีพครูอยางกวางขวางและเปนระบบสามารถวิเคราะห
ปญหา
3.2.2 ตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู
3.2.3 มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของวิชาชีพครู
3.2.4 มีความรูและเห็น ความสําคัญของการใชงานวิจัย เพื่อแกปญ หาและการต อยอด
องคความรู
3.3 ทักษะทางปญญา
3.3.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคิดตางๆ
3.3.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาไดอยาง
สรางสรรค
3.3.3 สามารถวิเคราะหและใชวิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาผูเรียนและสรางสรรคองคความรูหรือนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียน
การสอนและผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนกับผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปน
กัลยาณมิตร
3.4.2 มีความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีมรวมทั้งมีสวนชวยและเอื้อตอการ
แกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค
3.4.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุม
3.4.4 รับผิดชอบในการเรียนอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การอาน การแปล และการเขียน โดยการทํารายงาน
และนําเสนอในชั้นเรียน
3.5.2 มีทักษะในการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.3 มีทักษะในการนําเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.6 ทักษะดานการจัดการเรียนรู

32

3.6.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัด
การเรียน การสอน การวัดประเมินผล การบริหารจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผล การจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน
3.6.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน การบริห ารจัดการชั้น เรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล
3.6.3 สามารถสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรูที่อบอุน
มั่นคงปลอดภัย
3.6.4 ตระหนักถึงคุณคาของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอน
การประเมินผล การบริหารจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยในชั้นเรียนมาใชในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม

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

ปรัชญาการศึกษา
วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู
การประกันคุณภาพ
ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
การพัฒนาหลักสูตร
หลักการจัดการเรียนรูและการ
จัดการชั้นเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
จิตวิทยาสําหรับครู
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

6. ทักษะการจัดการเรียนรู
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