
 

 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ     คณะครุศาสตร   

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร 
    ภาษาไทย         : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 
    ภาษาอังกฤษ     : Graduate  Diploma  Program  in  Teaching  Profession                            
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
    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. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
    ไมนอยกวา  34  หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ  
          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
    5.2  ภาษาท่ีใช  
          ภาษาไทย 
 5.3 การรับเขาศึกษา  
          รับผูเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศของคุรุสภา 

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
          เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
     5.5 การใหประกาศนียบัตรบัณฑิตแกผูสําเร็จการศึกษา  
 ใหประกาศนียบัตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2556 
     คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี        
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  
     สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 15พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 
     สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 10 /2556 เม่ือวันท่ี 14
ธันวาคม พ.ศ.2556 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา          
ในปการศึกษา 2558 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
    8.1  ครู 
    8.2 บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1. 
 
 
 

อาจารย ดร.ดรุณี        
โกเมนเอก 
3700600019801 
 

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

2553 
 

2528 
 

2522 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. อาจารย ดร.จิตติรัตน          

แสงเลิศอุทัย 
3509900207343 

อาจารย กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วท.บ. (สถิติศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2551 
 

2545 
 
 

2538 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชัย  
ลําใย  
3730500042203 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

2547 
 
 

2525 
 
 

2517 

 
 
 
 
 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
    วิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกมุงพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เกิดการแขงขันในโลก            
ยุคโลกาภิวัตน  แนวทางการพัฒนาเศณษฐกิจจึงเนนท่ีผลประโยชนและความรวมมือกันในระดับพหุภาคี
จึงเกิดข้ึน เชน เขตการคาเสรี AEC เปนตน การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเศรษฐกิจจึงสงผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิต 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศใหสามารถดํารงชีวิตในสภาพสังคมท่ีมีการแขงขันสูงทาง
เศรษฐกิจจึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง การจัดการศึกษาจึงตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะ
วิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได 
  
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
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    สภาพสังคมโลกาภิวัตนสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ซ่ึงหากประเทศไทย
สามารถตั้งรับไดเปนอยางดีจะสามารถปองกันปญหาท่ีมาพรอมกับกระแสโลกาภิวัตน สามารถพัฒนา
และแขงขันกับนานาประเทศได  ในทางตรงขามหากประเทศไทยไมตระหนัก  และไมไดตั้งรับกระแส
โลกาภิวัตนอยางเทาทัน จะเกิดปญหาตามมาอยางมาก เชน ปญหาคุณธรรมจริยธรรม ปญหาสิ่งแวดลอม 
ปญหาความรุนแรงทางการเมือง ปญหาความลาหลังของประเทศ และอาจตองเสียประโยชนหรือถูกเอา
เปรียบจากประเทศอ่ืนได   

ดังนั้น ประเทศไทยจําเปนตองตื่นตัว และเรงพัฒนาประเทศดานตางๆ ใหเทาทันสภาพโลกาภิวัตน 
ปจจัยสําคัญท่ีสุด คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสรางองคความรูท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ 
ตองเรงพัฒนากําลังคน ใหมีความสามารถ  มีองคความรูท่ีจําเปน มีทักษะการคิด  มีทักษะการประกอบ
อาชีพ สามารถแกปญหาตนเองและสังคม เพ่ือรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางเทาทัน
และชาญฉลาด  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีทําใหการศึกษาของไทยเปลี่ยนไป
จากเดิม การเรียนการสอนในปจจุบันเรียนรูโดยผานสื่อยุคใหม เชน อินเทอรเน็ตทําใหเราสามารถศึกษา
คนควาแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ัวโลกไดอยางไมมีขีดจํากัด เยาวชนสามารถแสวงหาความรูไดอยางไมหยุดยั้ง 
ซ่ึงทําใหรับและเสพขอมูลดังกลาวไดงาย ดังนั้น หากบุคคลไดรับการจัดการศึกษาท่ีดีก็จะสามารถ
วิเคราะหสถานการณ  เผชิญปญหาอยางมีสติ สงผลใหดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
    ผลกระทบจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีดังกลาวทําให
มีความจําเปนตองพัฒนาครูซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคน  การพัฒนานี้ตองเริ่มจากการพัฒนา
หลักสูตรท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการ
แขงขันทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศ โดยผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความพรอมท่ีจะ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการ
และวิชาชีพครู มีความเขาใจในผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี       
มีความรู ความเขาใจในวิชาชีพครู มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานสอน และมีคุณธรรม จริยธรรม
ความเปนครู ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในดานการผลิตและพัฒนาครูท่ีเกง ดี 
และมีความสุข 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
    ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม สงผลตอพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพคูคุณธรรม สามารถพัฒนาองคความรู ภูมิปญญาสูสากลซ่ึงเปน
ชองทางในการถายทอดวัฒนธรรมจากตางประเทศสงผลใหพฤติกรรมและคานิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป 
อีกท้ังการใชสื่อเพ่ือการเรียนรูยอมเปลี่ยนไปดวย การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงเพ่ือการดํารงชีวิตและเพ่ือการศึกษาท่ีคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทาง
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วิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูเรียน ผูสอนภายใตวัฒนธรรมไทย แตยังคงการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 คณะครุศาสตรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนเองท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.   ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
      1.1 ปรัชญา 
             มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการใชรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย  
สามารถสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มตามศักยภาพ  และมีจิตวิญญาณ
ความเปนครู   

 
      1.2 ความสําคัญ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีเจตจํานงท่ีจะพัฒนาบุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ในสาขาอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใชครุศาสตรหรือศึกษาศาสตร  ใหมีความรูและความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
พรอมท่ีจะไปประกอบวิชาชีพครูใหมีคุณภาพสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง  สอดคลองกับนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาและเปนไปตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542    
เจตจํานงดังกลาวตั้งอยูบนพ้ืนฐานความคิดท่ีวา  ผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะ  
เม่ือไดศึกษาเพ่ิมเติมทางดานครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  จะทําใหมีสมรรถภาพเพียงพอท่ีจะเปนครูท่ีดีได  
อีกท้ังสภาพสังคมปจจุบันมีปญหาการขาดแคลนครูหลายสาขาวิชา   การใหบุคคลซ่ึงจบปริญญาตรีใน
สาขาท่ีขาดแคลนเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมจึงนาจะเปนทางออกท่ีดี 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูซ่ึงครอบคลุมสาระความรูและสมรรถนะท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภาท้ังมาตรฐานดานความรูและมาตรฐานประสบการณวิชาชีพ เปนหลักสูตรท่ีสามารถ
ตอบสนองเจตนาดังกลาวได 
 แนวการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้คือ  ใหผูเรียนเปนผูศึกษา  เรียนรูดวยตนเองเปน
สําคัญ  มีผูสอนเปนผูชวยเหลือ  แนะนํา และควบคุมใหมีคุณภาพ  การเรียนการสอนเนนการบูรณาการ
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ใหเบ็ดเสร็จในแตละวิชา ประกอบดวย 2 สวนคือ  สวนท่ีเปนการศึกษาจากหลักวิชาและทฤษฎี  
เชื่อมโยงไปสูปญหาและสภาพจริง  สวนท่ีสองเปนการฝกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานการณจริง  ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังปฏิบัติการสอนและฝกปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนภาระงานในหนาท่ีครูตลอดป
การศึกษา  โดยอาศัยหลักวิชาและทฤษฎีท่ีมีอยูกอนแลว  รวมท้ังการฝกปฏิบัติการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนเพ่ือคนหาหลักวิชาหรือทฤษฎีใหมท่ีสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนางานเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
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/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของระบบการศึกษาและ
การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองของประเทศ 

1.1 สํารวจ  ติดตามความ 
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ี 
พึงประสงคของสถานศึกษา 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก   
5 ป 

 

1.1 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

1.2 รายงานการสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคของสถานศึกษา 

1.3 รายงานผลการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ป 

2. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียน
การสอนท่ีทันสมัย ครบถวน 
สอดคลองกับจํานวนผูเรียน 

 

2.1 ขออนุมัติงบประมาณจาก
ทางมหาวิทยาลัยจัดหาสื่อ 
และอุปกรณการเรียนการ
สอนเพ่ือใหอาจารยผูสอน
สามารถนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 

2.1 รายงานการประเมินความ
พรอมเก่ียวกับสื่อและอุปกรณ
จัดการเรียนการสอน 

 

3. จัดหาหนังสือ ตําราสําหรับ
การเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
ครบถวนสอดคลองกับจํานวน

3.1จัดทําแผนการจัดซ้ือหนังสือ 
ตําราท่ีทันสมัย ใหสํานัก
วิทยบริการฯ ดําเนินการ

3.1 จํานวนหนังสือตําราใน
หองสมุด ท่ีตรงกับแผนการ
จัดซ้ือและความตองการของ
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ผูเรียน จัดซ้ือ นักศึกษาและอาจารย 

4. พัฒนาอาจารย 4.1 จัดทําแผนพัฒนาอาจารย
ดานการจัดการเรียนการสอน
และเพ่ิมพูนทักษะ
ประสบการณในสาขาท่ี
เก่ียวของ 

 

4.1 รายงานการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาอาจารย 

5. การเตรียมและฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 

5.1 พัฒนาเอกสารคูมือการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 

5.2 พัฒนากระบวนการการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 

5.1 มีเอกสารคูมือการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู  

5.2 มีการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานเปนเวลา 180 
ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 

 
 

หมวดท่ี 3   
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
           การจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา           
มีระยะเวลาศึกษาปกติ 1 ภาคเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาห ท้ังนี้ อาจจะมีภาคฤดูรอนได  โดยมี
ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตท่ีมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ  ชวงการศึกษาและ
กําหนดเวลาเปดการเรียนการสอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 
 

 

  1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมี 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 จัดการเรียนการสอนตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
     2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
  2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาตางๆ   
 2.2.2 มีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนด 
 

  2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
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 2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  วิธีการเรียนรูและการควบคุมตนเองท่ี
แตกตางจากระดับปริญญาตรี 
 2.3.2 ความเขาใจในคุณลักษณะของวิชาชีพครู 
 
  2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือสรางความเขาใจและเตรียมความพรอมในการเรียนสาขา
วิชาชีพครู จัดระบบการใหคําปรึกษา แนะแนว โดยจัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการการ และ
อาจารยสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน 
 2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับคุณลักษณะของวิชาชีพครูโดย
ประสานงานกับกับผูบริหารสถานศึกษาในกรณีท่ีมีปญหา 
 
 
 
 
 
 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป*  
 

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
พ.ศ. 2557 2558 2559 2560 2561 

ชั้นปท่ี  1 250 250 250 250 250 
รวม 250 250 250 250 250 

คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา 

250 250 250 250 250 

 

* ท้ังนี้ข้ึนอยูประกาศและขอกําหนดของคุรุสภาหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 
         2.6 งบประมาณตามแผน 
   2.6.1 งบประมาณรายรับ* (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
คาบํารุงการศึกษา 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

- - - - - 

รวมรายรับ 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 
 

   2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 
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หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
(ก) งบดําเนินการ      
  1.1 คาใชจายบุคลากร 9,000,000 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 2,250,000 

  1.3 ทุนการศึกษา - - - - - 
  1.4 รายจายมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 
(ข) งบลงทุน      
  คาครุภัณฑ - - - - - 

รวม (ข) 0 0 0 0 0 
รวม (ก) + (ข) 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 
จํานวนนักศึกษา* 250 250 250 250 250 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 45,000 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                      34 หนวยกิต  
  3.1.2   โครงสรางหลักสูตร     
          1) หมวดวิชาชีพครู (สาระความรู)                      27 หนวยกิต 
          2) หมวดเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพครู                        7 หนวยกิต 
 3.1.3  รายวิชา 
 ก. หมวดวิชาชีพครู 27 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1105101 ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy of Education 
2(2-0-4) 

1105102 วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู 
Teaching Profession and  Professional Ethics  

3(2-2-5) 

1105103 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance 

2(2-0-4) 

1105104 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู  
Language and Culture for Teachers 

3(2-2-5) 
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1105201 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

2(1-2-3) 

1105301 หลักการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
Principles of Learning Management and Classroom 
Management 

3(2-2-5) 

1105401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology for Education 

3(2-2-5) 

1105501 จิตวิทยาสําหรับครู 
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

1105601 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
Learning  Measurement  and  Evaluation 

3(2-2-5) 

1105602 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู      
Research  for  Learning  Development 

3(2-2-5) 

 

 

 

 ข. วิชาเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพครู        7 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1105001 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 

Pre – practicum in Teaching Profession 
1(0-2-1) 

1105002 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 
Teaching Professional Internship 1 

3(250) 

1105003 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 
Teaching  Professional Internship 2 

3(250) 

 
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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      เลขตัวท่ี 1 - 3   บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา 
      เลขตัวท่ี 4        บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 
      เลขตัวท่ี 5        บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 
 0 หมายถึง  กลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 1 หมายถึง กลุมวิชาท่ีเปนพ้ืนฐาน 
 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 

      เลขตัวท่ี 6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 
3.1.4  แผนการศึกษา : หลักสูตรประกาศนียบัณฑิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
 3.1.4.1 ภาคปกต ิ 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ของหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1105001  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 1(0-2-1) 
1105101  ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 
1105201  การพัฒนาหลักสูตร 2(1-2-3) 
1105301  หลักการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
1105601  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

  รวม 11 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของหลักสูตร 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1105002  การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 3(250) 
1105102  วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู 3(2-2-5) 
1105401  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1105501  จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

  รวม 12 หนวยกิต 
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ภาคการศึกษาท่ี 3 ของหลักสูตร 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1105003  การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 3(250) 
1105103  การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
1105104  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(2-2-5) 
1105602  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 

  รวม 11 หนวยกิต 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4.1 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร – อาทิตย  

  จัดการเรียนการสอนภาคเรียนละไมนอยกวา 15 สัปดาห   
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ของหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1105001  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 1(0-2-1) 
1105101  ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 
1105201  การพัฒนาหลักสูตร 2(1-2-3) 
1105301  หลักการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
1105601  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

  รวม 11 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของหลักสูตร 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1105002  การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 3(250) 
1105102  วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู 3(2-2-5) 
1105401  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1105501  จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

  รวม 12 หนวยกิต 
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ภาคการศึกษาท่ี 3 ของหลักสูตร 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1105003  การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 3(250) 
1105103  การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
1105104  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(2-2-5) 
1105602  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 

  รวม 11 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาชีพครู 
รายวิชาบังคับ 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1105101 ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy of Education 
2(2-0-4) 

 ความหมาย ประวัติความเปนมา และความสําคัญของการศึกษา ปรัชญา แนวคิด และ 
ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน  การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม  การวิเคราะหบริบททางการศึกษาสู
การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียนและสถานศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต   
   
1105102 วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู      

Teaching Profession and  Professional Ethics   
3(2-2-5) 

 ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาทหนาท่ี สภาพงานครู  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครู 
และวิชาชีพครู  มาตรฐานวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  แนวทางการเสริมสรางความกาวหนาเพ่ือพัฒนาตนและวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง  การจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพครู การแสวงหาและการเลือกใชขอมูลขาวสาร
ความรู  การเปนบุคคลแหงการเรียนรู รอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอนเพ่ือใหผูเรียนคิด
วิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหมๆ  ลักษณะของครูท่ีดี การเสริมสรางความสัมพันธเชิง
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สรางสรรคระหวางครูกับผูเรียน การเสริมสรางเจตคติ จิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรมจริยธรรมท่ี
จําเปนตอวิชาชีพครู  หลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตยสุจริต  จิตสาธารณะเสียสละเพ่ือสังคม           
แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนและสังคม 
   
1105103 การประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Quality Assurance 
2(2-0-4) 

 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ 
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา การจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพครูเพ่ือการจัดการเชิงคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง บทบาทหนาท่ีของผูมีสวน
เก่ียวของกับการประกันคุณภาพ  มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา  การดําเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู  การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
   

 

 

 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1105104 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู  

Language and Culture for Teachers 
3(2-2-5) 

 ความหมายและความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรมในฐานะเปนเอกลักษณของชาติ 
และตอผูประกอบวิชาชีพครู  การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ังดานการฟง พูด อาน 
และเขียนใหสามารถใชในการสื่อความหมายและการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ การใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยาง
สันติสุขภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
   
1105201 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum  Development 
2(1-2-3) 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญ 
ของการพัฒนาหลักสูตร  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  แนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา สาระสําคัญและความสําคัญของหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ฝกปฏิบัติการวิเคราะหและการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา  ฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 
   
1105301 หลักการจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน 

Principles of Learning Management and Classroom 
3(2-2-5) 
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Management 
 ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการจัดการเรียนรู  การจัดการเรียนรู 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยเนนการคิดวิเคราะห            
คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา  การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม  
ความสําคัญ  รูปแบบและหลักการจัดการชั้นเรียน  การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา  ความหมาย 
กระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  และการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูโดยสรางบรรยากาศ
การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   
1105401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Innovation and Information Technology for Education 
3(2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนาผูเรียนและการสื่อสาร  แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู   หลักการเลือก        
การออกแบบ การผลิต การประยุกตใช การประเมิน และการบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  
การฝกปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใชและการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
การศึกษา 
   

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1105501 จิตวิทยาสําหรับครู  

Psychology for Teachers 
3(2-2-5) 

 ความรูทางจิตวิทยาพ้ืนฐานสําหรับครู  ธรรมชาติ  พัฒนาการ  และความแตกตางของ 
ผูเรียน  จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู การแนะแนวและการใหคําปรึกษา การดูแลชวยเหลือ
และพัฒนาผูเรียน การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและกิจกรรมโฮมรูม การสงเสริมใหผูเรียนมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ การฝกปฏิบัติการทางจิตวิทยาการแนะแนว
ใหคําปรึกษาเพ่ือการดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   
1105601 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

Learning  Measurement  and  Evaluation 
3(2-2-5) 

 แนวคิด หลักการ  เทคนิคการวัดและการประเมินผล  จุดมุงหมายทางการศึกษากับ 
การวัดและการประเมินผล  วิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  การประเมินผลแบบยอยและ
แบบรวม  การประเมินภาคปฏิบัติ  การสรางและการเลือกใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู  
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติเก่ียวกับเกณฑการให
คะแนน  ฝกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  การนําผลจากการวัดและการ
ประเมินผลไปใชในการพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรู 
   
1105602 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

Research for Learning  Development 
3(2-2-5) 
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 หลักการ แนวคิด และความสําคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีการ 
วิจัย กระบวนการวิจัย การกําหนดปญหา แนวปฏิบัติในการออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอยาง  การ
สรางเครื่องมือการวิจัย การใชสถิติ การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การตีความและการแปลผล
ขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย  การศึกษาการนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน  ฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ข. หมวดรายวิชาเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพครู  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1105001 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 

Pre – practicum in Teaching Profession  
1(0-2-1) 

 การศึกษาและสังเกตสภาพท่ัวไปของสถานศึกษาและการปฏิบัติหนาท่ีของครู การฝก 
เปนผูชวยครูดานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน  การจัดกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรม
โฮมรูมสําหรับครูท่ีปรึกษา  การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา การ
ฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนใหผูเรียนสราง
องคความรูดวยตนเอง  การทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริง  การ
ออกแบบทดสอบ  ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ  การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน  
การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน  การวิจัยแกปญหาผูเรียน การสรางเสริมเจตคติท่ีดีและจิต
วิญญาณความเปนครูเพ่ือการเปนครูมืออาชีพ 
   
1105002 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 

Teaching  Professional Internship 1 
3(250) 

 การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ในสถานศึกษาตลอดภาคเรียน  ประกอบดวย การมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนรู การบริหาร
จัดการชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนางานตางๆ รวมกับสถานศึกษา 
การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก  การวัดและการประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผู เรียน  
การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณีและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนภายใตกระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือ
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และพัฒนา  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย   การสรางมนุษยสัมพันธและเรียนรูการปรับตนใหเขากับ
วัฒนธรรมองคกร การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู  
   
1105003 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 

Teaching Professional Internship 2 
3(250) 

 การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ในสถานศึกษาตลอดภาคเรียนในทุกดานเพ่ือการพัฒนาตนสูความเปนครูมืออาชีพ  การออกแบบการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญจนสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การ
วัดและการประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและแกปญหา
การเรียนรูของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถประเมิน  ปรับปรุง 
และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน  การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา และปฏิบัติงาน
อ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู  
   
 
 
3.2 ช่ือ  สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
      3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปการศึกษา 

 
2557 2558 2559 2560 

1. 
 
 
 

อาจารย ดร.ดรุณี        
โกเมนเอก 
3700600019801 
 

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

12 12 12 12 

2. อาจารย ดร.จิตติรัตน   
แสงเลิศอุทัย 
3509900207343 

อาจารย กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วท.บ. (สถิติศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

12 12 12 12 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปการศึกษา 

 
2557 2558 2559 2560 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.
วิชัย  ลําใย  
3730500042203 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

12 12 12 12 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.
รัฐดาว พิศาลพงศ 
3100502747726 
  

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ed.D. (Early childhood 
Education) 
University of North Texas  
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12 12 12 12 

5. อาจารย ดร.นภาภรณ  
 ยอดสิน 
5640400001808 

อาจารย ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร  
การศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศษ.บ.  (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12 12 12 12 

 
3.2.2  อาจารยประจํา 
 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปการศึกษา 

 
2557 2558 2559 2560 

1. 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.
โยธิน  ศรีโสภา 
3509900805615 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

กศ.ด. (บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) 

12 12 12 12 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปการศึกษา 

 
2557 2558 2559 2560 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กศ.บ. (ฟสิกส) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี  
ศรีเอ่ียมสะอาด
3101202322101 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.บ. (สังคมศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12 12 12 12 

3. ผูชวยศาสตราจารย
เจษฎา บุญมาโฮม 
3100500870428 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

12 12 12 12 

 

 

 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปการศึกษา 

 
2557 2558 2559 2560 

4. อาจารย ดร.ธีรวุธ  
ธาดาตันติโชค 
3709900237551 

อาจารย กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.ม.  (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศษ.บ.  (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

12 12 12 12 

5. 
 

อาจารย ดร.พรรณี  
สุวัตถี 
35099006620143 

อาจารย ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ม. (การประถมศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยครูเชียงใหม 

12 12 12 12 
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6. อาจารย ดร.ดวงใจ   
ชนะสิทธิ์ 
3930300241484 
 

อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากร
มนุษย) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

12 12 12 12 

7. อาจารย ดร.พิชญาภา   
ยืนยาว 
3730200284027 

อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12 12 12 12 

8. อาจารยวิรัติ  เนตรสวาง 
3730200363687 

อาจารย ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กศ.บ. (สุขศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 12 12 12 

9. อาจารยปราณี   สีนาค 
3700700870152 
 

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

12 12 12 12 

10. อาจารยศิวพร   
โกศิยะกุล
3609900372955 
 

อาจารย ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ค.บ. (ภาษาไทย) 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

12 12 12 12 

11. อาจารยอรพิณ  พัฒนผล 

1609990007392 
อาจารย กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

12 12 12 12 

12. อาจารยธิติรัตน   
รุงเจริญเกียรติ 
3710500318512 

อาจารย ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การศึกษา) 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

12 12 12 12 
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13. 
 

อาจารยจํารัส 
อินทลาภาพร 
3101401150857 

อาจารย กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12 12 12 12 

14. 
 

อาจารยเอกชัย  ไวยโสภ ี
1100700177032 

อาจารย ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

12 12 12 12 

15. อาจารยกรนภา 
วัชระธํารงกุล 
3199800042796 

อาจารย กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

12 12 12 12 

16. อาจารยวรรณี 
สุจจิตรจูล 
1730600005374 
 

อาจารย ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผล
ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

12 12 12 12 

17. อาจารยพนม 
จองเฉลิมชัย 
3101501768780 

อาจารย กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.บ. (เคมี) 
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 

12 12 12 12 

18. อาจารยจิราภรณ 
หงษประชา 
3730600290806 

 

อาจารย กศ.ม. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

12 12 12 12 

19. อาจารยเทพยพงษ 
เศษคึมบง 
1440700009773 

อาจารย ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

12 12 12 12 

20. อาจารยนลินทิพย 
คชพงษ 
3700700450473 
 

อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12 12 12 12 
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21 อาจารยรัตนวรรณ 
ลิมวัฒนาสมุทร 
3480400090580 

อาจารย ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กศ.บ.  (การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

12 12 12 12 

 

 

 

 

 
3.2.3  อาจารยพิเศษ 

 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปการศึกษา 

 
2557 2558 2559 2560 

1. รองศาสตราจารยลิขิต  
กาญจนาภรณ 
3739900314261 

รอง
ศาสตราจารย 

ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

2. ผูชวยศาสตราจารย
อาภรณ   ใจเท่ียง 
370100700096 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

3. ผูชวยศาสตราจารย         
ปนวดี  ธนธาน ี
3620100208869 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กศ.บ. (คณิตศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 6 6 6 

4. ผูชวยศาสตราจารย        
จีรารัตน  ชิรเวทย 
3759900026274 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 
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5. ผูชวยศาสตราจารย
กัลยา กาญจนาภรณ 
3739900314288 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.บ. (การสอนภาษาฝรั่งเศส) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

6. ผูชวยศาสตราจารย
ยุพิน  สุวรรณฤทธิ์ 
3730100699764 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 6 6 6 

 

 

 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปการศึกษา 

 
2556 2557 2558 2559 

7. อาจารยเบญจวรรณ  
สหวัชรินทร 
3739900012001 
 

อาจารย ค.ม. (นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กศ.บ. (พลศึกษา) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พลศึกษา 

6 6 6 6 

8. อาจารยวรรณีย  
เล็กมณี 
3739900359371 

อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 6 6 6 

9. อาจารยปวีณา 
ยอดสิน 
3640400432233 

อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 6 6 6 
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10. อาจารย ดร.สุรียพร 
สุนทรศารทูร 
3730300696840 

อาจารย ค.ด. (บริหารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศษ.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

6 6 6 6 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพครู) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพครู 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา  มีดังนี้ 
 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากการฝกประสบการณวิชาชีพครูตลอดจนมีความเขาใจใน
หลักการ  ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปจัดการเรียนรูและแกปญหาผูเรียนโดยใชความรู
วิชาชีพครูเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

4.1.3 จัดการชั้นเรียนไดอยางสรางสรรค 
 4.1.4 มีความสามารถดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา/แกไขการเรียนรูและพฤติกรรมของผูเรียน 
 4.1.5 ศึกษาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาผูเรียน 
 4.1.6 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
 4.1.7 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร  ตลอดจนสามารถ 
ปรับตัวใหเขากับสถานศึกษาและชุมชนได 
 4.1.8 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 และ ภาคการศึกษาท่ี 3 ของหลักสูตร 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน  2  ภาคการศึกษา 
 4.4  กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพไดรับการรับรองจากคุรุสภาใหการรับรอง 
  4.4.2 การจัดนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการมี
สวนรวมคือ หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู  ตัวนักศึกษา  อาจารยท่ีปรึกษา  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 เตรียมความพรอมหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูดวยการเชิญ
ประชุมสัมมนา 
  4.4.4 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 4.4.4.1 การรายงานตัวตอหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 4.4.4.2 การแตงตั้งครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือดูแล ใหคําแนะนํา ซ่ึงมีคุณภาพตามเกณฑของ   
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 ครูพ่ีเลี้ยง และหนวยฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
     5.1  คําอธิบายโดยยอ 
  หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและวิชาการปฏิบัติงาน
สถานศึกษา 2 และจัดโครงการพิเศษซ่ึงเปนวิชาท่ีใหนักศึกษาไดศึกษาประเด็นปญหาทางการศึกษาท่ี
สนใจ  โดยใชวิธีการศึกษาคนควาจากแหลงสืบคนขอมูลตางๆ เชน สํานักวิทยบริการ ฐานขอมูลทาง
การศึกษาท้ังในและตางประเทศภายใตการแนะนําและการใหคําปรึกษาอยางใกลชิดของอาจารย 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  
  นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย  สามารถทําวิจัยเบื้องตนเพ่ือใชในการ
แกปญหาทางการศึกษาได และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการสื่อสารได 
      5.3  ชวงเวลา   
  ภาคการศึกษาท่ี 3 ของหลักสูตร 
      5.4  จํานวนหนวยกิต 
  3 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1  มอบหมายอาจารยท่ีปรึกษาโครงการใหนักศึกษาเปนรายบุคคล 
5.5.2  อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ  และกระบวนการศึกษาคนควา 

และประเมินผล 
5.5.3  นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปลาตอคณาจารยท่ีปรึกษาประจําวิชาทุกคน 
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เพ่ือรับขอเสนอแนะและประเมินผล 
    5.6  กระบวนการประเมินผล 

5.6.1  ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดย
กําหนดเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

5.6.2  ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม 
5.6.3  ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม 
5.6.4  ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 
5.6.5  ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคน ซ่ึงเขารวม

ฟงการนําเสนอผลการศึกษา 
5.6.6  ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน 
5.6.7  ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา

ทุกคน  ผานคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดานจิตวิญญาณความเปนครูและ
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

1. กําหนดรายวิชาวิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครูไวใน
หลักสูตร 

2. กําหนดใหทุกรายวิชาเนนการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
4. จัดกิจกรรมใหความรูและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ

ของวิชาชีพครู ผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

5. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศท่ีเนนการสืบสานจิตวิญญาณความ
เปนคร ู

ดานทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู 1. กําหนดใหมีรายวิชาหลักการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้น
เรียน  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู  การฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 1 และการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
2 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะและเทคนิคการ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดานจิตวิญญาณความเปนครูและ
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

1. กําหนดรายวิชาวิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครูไวใน
หลักสูตร 

2. กําหนดใหทุกรายวิชาเนนการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
4. จัดกิจกรรมใหความรูและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ

ของวิชาชีพครู ผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

5. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศท่ีเนนการสืบสานจิตวิญญาณความ
เปนคร ู
จัดการเรียนรู 

3. นิเทศติดตามนักศึกษาในระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู 1. กําหนดใหมีรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 
2. กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือ

นําไปใชในรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 2 

3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู 

 
2. กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรู 
          2.1 กลยุทธการสอน ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 
 2.1.1 การเรียนรูผานกระบวนการคิดและการใชปญหาเปนฐาน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการคิด
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
นอกสถานท่ี การเรียนรูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การศึกษาในสถานการณจริง เชน  การสังเกตการสอน 
การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การศึกษางานในหนาท่ีครู  การสัมภาษณหรือสนทนากับผูมีประสบการณ 
เปนตน  การจัดทําแผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการสอน การประเมินผูเรียนและการจัดการเรียน
การสอน การสอนแบบจุลภาค  การสอนในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมคายอาสา การจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน 
 2.1.3 การเรียนรูจากกรณีศึกษา การเรียนรูและวิเคราะหกรณีศึกษา เพ่ือประยุกตใชในการ
ประกอบวิชาชีพครู 
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 2.1.4 การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย ไดแก การศึกษาคนควาขอมูล การทําโครงงาน 
การทําวิจัยในชั้นเรียน  
 2.1.5 การเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ไดแก การฟงการบรรยายจากผูสอนหรือ
วิทยากร การรับรูขาวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตางๆ นอกเหนือจากกลยุทธการสอนท่ี
จะทําใหเกิดความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนแลว ควรคํานึงถึงการสรางบรรยากาศการเรียนรู 
ดังนี้ 
 2.1.5.1 สรางบรรยากาศการเรียนท่ีสอดคลองกับธรรมชาติทางสมองและการเรียนรู
ของผูเรียนตามหลักการเรียนรูท่ีเนนสมองเปนฐาน (Brain-based learning) 
 2.1.5.2 สรางบรรยากาศความเปนประชาธิปไตยในหองเรียนและสถานศึกษา 
 2.1.5.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดตัดสินใจและมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเอง 
 2.1.5.4 จัดใหมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพียงพอ
ในสถานศึกษา 
 2.2 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
 ใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีหลากหลายเพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลได
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) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 2) สามารถจัดการและคิดแกปญหาดานเหตุผลท่ีอยูบนพ้ืนฐานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.3.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1) การวิเคราะหแบบแจกแจงหลายแงมุม (วิภัชวาท) ในประเด็นวิกฤติ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม  แวดวงการศึกษา และแวดวงวิชาชีพครู 
  2) การเรียนรูโดยกระบวนการสรางความตระหนักและเจตคติท่ีดีตอการ
ประกอบวิชาชีพครุ 
  3) การใชกรณีศึกษา 
  4) การเขารวมกิจกรรมเสริมประสบการณความเปนครู 
 2.3.1.3 กลยุทธกาประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1) วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  2) วัดและประเมินผลจากกลุมเพ่ือน 
  3) วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศึกษา 
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  4) วัดและประเมินผลจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมประสบการณความ
เปนครู 
 2.3.2 ความรู 
 2.3.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
 1) มีความรอบรูในดานวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรูอยางกวางขวาง
และลึกซ้ึงอยางเปนระบบ 
 2) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีคร ู 
สามารถบูรณาการองคความรูสูการปฏิบัติงาน 
 3) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของวิชาชีพครู  ตระหนักถึง
ความสําคัญของการวิจัย และการวิจัยเพ่ือตอยอดความรู 
 4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองค
ความรู และสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.3.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
  1) การเรียนรูแบบวิเคราะหปญหาและวิจัยเปนฐาน 
  2) การบูรณาการองคความรูหลากหลายสาขา 
  3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและ
ทฤษฎ ี
 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) มีกระบวนการคิดท่ีเปนระบบ  คิดอยางมีวิจารณญาณ 
 2) สามารถพิจารณาขอเท็จจริง  ทําความเขาใจ และประเมินสารสนเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3) พัฒนาองคความรูท่ีเนนกระบวนการวิจัยและการมีสวนรวมในบริบท
การศึกษา  
 4) มีความเปนผูนําทางวิชาการในการพัฒนาตน  พัฒนางาน และพัฒนา
วิชาชีพครูอยางตอเนื่อง  
 2.3.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1) การวิเคราะหกรณีศึกษา  สถานการณจําลอง  การใชปญหาเปนฐาน 
  2) การบูรณาการการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการทางปญญา  
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 2.3.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1) การประเมินจากการกระบวนการคิดสูการปฏิบัติ 
  2) การนําเสนอทัศนะความรู และการวิเคราะหบริบทสถานการณตางๆ 
อยางเฉียบแหลมและวองไว 
 2.3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.3.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอบุคลากรในสถานศึกษา 
   2) สื่อสารในองคกรไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 
   3) มีความเปนกัลยาณมิตรท้ังทางปญญาท่ีจะพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาวิชาชีพครู 
   4) มีภาวะผูนําและผูตามในบริบทท่ีเหมาะสม  
   5) รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี 
  2.3.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) การจัดการเรียนรูท่ีอาศัยกระบวนการโครงสรางของกลุม เชน  การ
เรียนรูแบบรวมมือ  การเรียนรูแบบกระตือรือรน  การเรียนรูแบบกลุมสัมพันธ  การเรียนรูแบบมีสวนรวม  
   2) การปฏิบัติงานท่ีเนนการปรับตัว  ภาวะผูและผูตาม  
   3)  มอบหมายงานท่ีเนนความรับผิดชอบตอสวนรวม 
  2.3.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1) การประเมินการปฏิบัติ   
   2) การประเมินระบบสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
   3) การประเมินสัมฤทธิผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 2.3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
  2.3.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลย ี
   1) มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลขาวสารท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติ 
หรือคณิตศาสตร ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาได
อยางรวดเร็ว 
   2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล  แปล
ความหมาย และเลือกใชขอมูลสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยไีดอยางมีประสิทธิภาพ 
   3) มีความสามารถในการสื่อสาสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การ
เขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมท่ีมีความแตกตางกัน 
  2.3.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
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   1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะห
สถานการณจําลอง และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม  เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานการณท่ีหลากหลาย 
  2.3.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
   1) ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ  การอธิบาย การอภิปราย 
และทัศนะตางๆ  
   2) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชแบบทดสอบ  การจัดทํา
รายงาน การศึกษารายกรณี และการวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย 
 2.3.6 ทักษะการจัดการเรียนรู 
  2.3.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 
   1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีเทคนิค
การจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายและสรางสรรค 
   2) มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  คํานึงถึงผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษและความหลากหลายของผูเรียน 
  2.3.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 
   1) การนําเสนอรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลายมีประสิทธิภาพ 
   2) การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูภายใตการนิเทศติดตามของอาจารยพ่ี
เลี้ยงและอาจารยนิเทศก 
  2.3.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 
   1) ประเมินผลจากการวิเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนรู 
   2) ประเมินผลการปฏิบัติในสาธิตการจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง 
   3) ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
 
 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
 (Curriculum Mapping)  
 แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบของแตละรายวิชาตอมาตรฐานการเรียนรู แสดงใหเห็นวาแต
ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 ขอ 2) โดย
ระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 3.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริตตามครรลองวิถี
ความพอเพียง 
 3.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
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 3.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอ
ขัดแยงไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
 3.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย 
 3.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
 3.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 
 3.2 ความรู 
 3.2.1 มีองคความรูในสาขาวิชาชีพครูอยางกวางขวางและเปนระบบสามารถวิเคราะห
ปญหา  
 3.2.2 ตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพครู 
 3.2.3 มีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของวิชาชีพครู 
 3.2.4 มีความรูและเห็นความสําคัญของการใชงานวิจัย เพ่ือแกปญหาและการตอยอด 
องคความรู 
  3.3 ทักษะทางปญญา 
 3.3.1 มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการคิดตางๆ  
 3.3.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชในการแกไขปญหาไดอยาง
สรางสรรค 
 3.3.3 สามารถวิเคราะหและใชวิจารณญาณในการตัดสินเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาผูเรียนและสรางสรรคองคความรูหรือนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียน
การสอนและผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 3.4.1 พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนกับผูมีสวนเก่ียวของอยางเปน
กัลยาณมิตร 
 3.4.2 มีความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีมรวมท้ังมีสวนชวยและเอ้ือตอการ
แกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค 
 3.4.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
ตนเองและของกลุม 
 3.4.4 รับผิดชอบในการเรียนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู 
 3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.5.1 มีทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด การฟง การอาน การแปล และการเขียน โดยการทํารายงาน
และนําเสนอในชั้นเรียน 
 3.5.2 มีทักษะในการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.5.3 มีทักษะในการนําเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 3.6 ทักษะดานการจัดการเรียนรู 
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 3.6.1 มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัด  
การเรียน การสอน การวัดประเมินผล การบริหารจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผล  การจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 
 3.6.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 
 3.6.3 สามารถสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรูท่ีอบอุน 
ม่ันคงปลอดภัย 
 3.6.4 ตระหนักถึงคุณคาของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสอน 
การประเมินผล การบริหารจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยในชั้นเรียนมาใชในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลการเรียนรู 
 
 
 

 
 

กลุม รหัส  และชือ่รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวเิคราะห 
เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
1105101  ปรัชญาการศึกษา                         
1105102  วิชาชีพครแูละจริยธรรมวิชาชีพคร ู                         
1105103  การประกนัคุณภาพ                         
1105104  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคร ู                         
1105201  การพัฒนาหลักสูตร                         
1122301  หลักการจัดการเรียนรูและการ

จัดการชั้นเรียน 
                        

1131103  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

                        

1105501  จิตวิทยาสําหรับคร ู                         
1105601  การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 
                        

1105602  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู                         
1105001   การเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพคร ู
                        

1105002  การฝกประสบการณวิชาชีพคร ู1                         
1105003  การฝกประสบการณวิชาชีพคร ู2                         
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