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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู

(หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะศึกษาศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program in Teaching Profession

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

ชื่อย่อ : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Graduate Diploma (Teaching Profession)

ชื่อย่อ : Grad.Dip. (Teaching Profession)

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร : วิชาชีพครู

4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร : จํานวนหน่วยกิต 34 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ระยะเวลาเรียน 3 ภาค

เรียนในระบบทวิภาค เน้นการเรียนรู้บนฐานการปฎิบัติงานจริง)

5.2 ภาษาท่ีใช้ : ภาษาไทย

5.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะของ

สถาบันโดยตรง

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชา

เดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร:

 ได้พิจารณาเห็นชอบโดยสภาวิชาการในคราวประชุม คร้ังท่ี

เม่ือวันที่ เดือน พ.ศ.

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่

เม่ือวันที่ เดือน พ.ศ.

 ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากคุรุสภา เม่ือ

เม่ือวันที่ เดือน พ.ศ.

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เปดิสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน:

ปกีารศึกษา 2562

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา:

8.1 ครู อาจารย์ผู้สอนในระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา

8.2 นักวิชาการศึกษา
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9. ช่ือนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ท่ี

(No.)

ช่ือ – นามสกุล

(Name-last name)

เลขท่ีบัตร

ประจําตัว

ประชาชน/

หนังสือเดินทาง

(ID number/

passport

number)

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

(Education

level)

สาขาวิชา

(Field /Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปีท่ีจบ

(Year

of

Gradu

ation)

1 ผศ.ดร.พูลสุข กิจรัตน์ภร 3601101082

088

Ed.D Curriculum and

Instruction

Brigham Young

Uninversity. Utah USA.

252

8

ค.ม. การมัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

2516

ค.บ.

(เกียรตินิยม)

สังคมศึกษา –

อังกฤษ

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

251

3

2 รศ.วิไลลักษณ์ ต้ังเจริญ

(รศ.ด้านการสอน)

3909800180

610

M.S. การประถมศึกษา Bemidji State

University,

USA.

2530

ค.บ. วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

2516

3 ดร. อรวรรณ จันทร์ชลอ 3149900147

981

ปร.ด. การบริหาร

การศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550

ปร.ด. เทคโนโลยีทาง

การศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549

ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536

ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 253

1

4 รศ. ดร. สัมมา รธนิธย์ 3220100616

791

คด. การบริหาร

การศึกษา

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

2536

M.S. Educatuonal

Administration

Emporia State

University, Kansas,

USA.

252

4

กศ.บ. ฟิสิกส์ – มหาวิทยาลัยศรีนคริ 2516
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ท่ี

(No.)

ช่ือ – นามสกุล

(Name-last name)

เลขท่ีบัตร

ประจําตัว

ประชาชน/

หนังสือเดินทาง

(ID number/

passport

number)

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

(Education

level)

สาขาวิชา

(Field /Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปีท่ีจบ

(Year

of

Gradu

ation)

คณิตศาสตร์ นทรวิโรฒ บางแสน

5 รศ. ดร. พยอม วงศ์สารศรี 31005065501

83

กศ.ด. การวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตร

มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒน ประสาน

มิตร

252

5

กศ.ม. การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒน ประสาน

มิตร

251

7

บธ.บ. การจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร

มาธิราช

253

4

กศ.บ. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒน ประสาน

มิตร

251

3

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน:

10.1 จัดการเรียนการสอนที่ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

10.2 สถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันทําให้ประเทศต่าง ๆ ต้องพึ่งพากันแต่ในเวลาเดียวกันก็มี

การแข่งขันในด้านเศรษฐกิจอย่างเข้มข้น ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวโลกจับกลุ่มร่วมกันทั้งในยุโรป อเมริกา และ

เอเซีย การร่วมมือกันและการแข่งขันนี้ทําให้ประเทศชาติต้องการกําลังคนท่ีมีความสามารถ รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือสําคัญของการพัฒนา อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษา

ที่มีคุณภาพต้องอาศัยครูที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสําคัญ การผลิตครูที่สามารถสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งความรู้

สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม และ ทักษะที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นความจําเป็นเร่งด่วน
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โรงเรียนมีความจําเป็นต้องใช้ครูที่มีความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ควบคู่กันไป ดังน้ัน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ท่ีจัดการศึกษาระดับหลังปริญญาตรี

สามารถตอบสนองความต้องการของโรงเรียนและของบัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความสนใจที่จะประกอบวิชาชีพ

ครู ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นใน

คุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นวิชาชีพชั้นสูงต่อไป

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการดํารงชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกอย่างมาก การศึกษาซึ่งเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาเพื่อเตรียมเยาวชนให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปรไปอย่างมีความสุขจึงต้อง

พัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การผลิตครูที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างสรรค์การเรียนการ

สอนที่คุณมีคุณภาพ เป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ไฝ่รู้ ไฝ่เรียน ดํารงขีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพ และพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นภารกิจของสถาบันการผลิตครู

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง สาระความรู้สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้

ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุรสภา ว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้กําหนดมาตรฐาน ตามข้อบังคับคุรุสภาด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ได้

กําหนดมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูไว้อย่างชัดเจนถึง 11 ด้านได้แก่

ความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา และ

คุณธรรมจริยธรรม นอกจากนั้นยังต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาด้วย

สถานการณ์น้ีทําให้หน่วยงานผู้ผลิตครู หน่วยงานผู้ใช้ครู ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ของวิทยาลัยนานาชาติได้ปรับปรุงช้ึนเพื่อให้บรรลุตามสถานการณ์ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานวิชาชีพทุกประการ

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร:

จากสถานการณ์การพัฒนาและการเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนความ

ต้องการการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อเยาวชนในศควรรษที่ 11 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาซ่ึงมีการจัด

การศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ท้ังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอย่างได้ผล การจัดการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีผ่านมาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณวุฒิประสบการณ์ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากําหนด วิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท่ีประกอบไปด้วยผู้บริหาร
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คณะอาจารย์ ผู้บริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ และผู้บริหาร

สถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต จากน้ันจึงนําหลักสูตรสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร สภา

วิชาการและสภาวิทยาลัยต่อไป

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน:

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความรู้

มีทักษะในวิชาชีพต่าง ๆ ที่ศึกษา มีความสามารถในการพัฒนาตนและสังคม เป็นผู้มีความเข้มแข็งทางร่างกาย

และจิตใจ สามารถดํารงชีวิต และสร้างสรรค์สังคม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถในวิชาชีพครู จึง

ถือเป็นพันธกิจสําคัญของวิทยาลัย

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

13.1 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น):

ไม่มี

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน :

ไม่มี

13.3 การบริหารจัดการ:

13.3.1 บริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรจํานวน 5 ท่านที่เป็นผู้มีคุณวุฒิและ

ประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการจะเป็น

ผู้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดูแลการฝกึประสบการณ์ในสถานศึกษา และอบรมสร้างเสริมให้ผู้เรียนมี

ลักษณะของครูที่ดี

13.3.2 คณะกรรมการประจําคณะ และผู้บริหารคณะควบคุมการจัดการเรียนการสอน

ให้มีมาตรฐานในระดับคณะ

13.3.3 ผู้บริหารวิทยาลัยดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มุ่งพัฒนาผู้จบปริญญาสาขาอื่น ๆ ให้มีความรู้ ทักษะ

และประสบการณ์ในวิชาชีพครู มีคุณลักษณะของความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถสร้างนวัตกรรมการ

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

1.2 ความสําคัญ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เป็นหลักสูตรที่

ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูที่ต้องการครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม นอกจากน้ันยังสนองตอบ

บัณฑิตสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่สนใจประกอบวิชาชีพครู ให้มีโอกาสได้มีความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐาน

วิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและสร้างความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพครู

ให้แก่ผู้เก่ียวข้องและสังคม

1.3 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต ที่มีคุณลักษณะดังน้ี

1.3.1 มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

1.3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

1.3.3 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

1.3.4 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูอย่างมี

ประสิทธิภาพ

1.4 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.4.1 มีวินัย พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

1.4.2 มีความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

วิชาชีพ
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1.4.3 มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาท

หน้าที่

1.4.4 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตาม

บทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

1.4.5 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา และจิตใจ

1.4.6 ไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์

และผู้รับบริการ

1.4.7 ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้

ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

1.4.8 พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดม่ันในระบบคุณธรรมสร้างความ

สามัคคีในหมู่คณะ

1.4.9พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร:

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี/หลักฐาน

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ

มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

มีความสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

สังคมและความต้องการของ

ระบบการศึกษา

1. พัฒนาหลักสูตรโดย ยึดกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ

2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์มาตราฐานวิชาชีพ ของ

คุรุสภา

3. สํารวจ ติดตาม ความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของสถานศึกษา และติดตามผ

ลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง

4. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5

ปี

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.

ศ.2552

2. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของ

คุรุสภา

3. รายงานผลการประเมินการใช้

หลักสูตรเม่ือดําเนินการบริหาร

หลักสูตรไปแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิตและการสํารวจ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

5. ผลการประเมินคุณภาพภายใน

และภายนอก

6. รายงานการประชุม
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี/หลักฐาน

คณะกรรมการประจําหลักสูตร

2.กําหนดให้คณะกรรมการประจํา

หลักสูตร ดูแลติดตามผลการ

จัดการเรียนการสอนของ

คณาจารย์ในทุกรายวิชา

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม

ในการประชุม วางแผน ติดตามและ

ทบทวนการบริหารจัดการหลักสูตร

1.บันทึกการประชุมคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร

2.บันทึกข้อเสนอแนะในการ

ติดตามผลการใช้หลักสูตรจาก

ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผลของการ

จัดการเรียนการสอน

2. จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียน

การสอน เอกสารตําราที่ทันสมัย

ครบถ้วนสอดคล้องกับจํานวน

ผู้เรียน

1.ขออนุมัติงบประมาณจาก

วิทยาลัยเพื่อจัดหาสื่อ อุปกรณ์

เอกสาร ตํารา เพื่อให้อาจารย์

สามารถนําไปใช้ประกอบในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ

1. 1. รายงานการสํารวจความพึง

พอใจของนักศึกษา สื่อ อุปกรณ์

เอกสาร ตํารา และแหล่งการเรียนรู้

2. 2. การจัดทํารายงานเกี่ยวกับสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ต่อกรรมการ

บริหารหลักสูตรและคณะ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร: จัดการศึกษาในระบบทวิภาค หนึ่งปกีารศึกษาแบ่งเป็น

2 ภาคการศึกษา โดยหน่ึงภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สําหรับการศึกษาภาค

ฤดูร้อนกําหนดระยะเวลา และจํานวนหน่วยกิตโดยให้มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ และให้เป็นไป

ตามระเบียบของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน: ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค: ไม่มี

1.4 การคิดหน่วยกิตในระบบทวิภาค

1.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค

1.4.2 รายวิชาภาคปฎิบัติ ที่ใช้เวลาฝกึปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่า 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค

1.4.3 การฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ใช้เวลาฝกึไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติให้มีค่า 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค

1.4.4 การทําโครงงาน หรือการทํากิจกรรมการเรียนท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงาน

หรือกิจกรรมน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค

1.5 การจัดการการศึกษา

1.5.1 การจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรเน้นการเรียนรู้หลัก

ทฤษฎี ควบคู่ไปกับการฝกึฝนโดยการปฎิบัติงานจริงในชั้นเรียนของนักศึกษา มีการเช่ือมโยงทฤษฎีกับการปฎิบัติ

ด้วยการอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณาจารย์และผู้เรียนอื่นในวันเสาร์ เพื่อพัฒนาการปฎิบัติงานจริงใน

ฐานะผู้สอนในสถานศึกษา

1.5.2 การพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นครู ด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ การมี

สติสัมปชัญญะ การควบคุมอารมณ์ การสํารวจกาย วาจา การถ่อมกายและใจ ความรักและเมตตาต่อศิษย์และ

ผู้ร่วมงาน ดําเนินการผ่านการอบรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป การศึกษาตัวอย่างจากกรณีศึกษา การร่วมกิจกรรม

เสริมความเป็นครูอย่างต่อเน่ือง
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1.5.3 การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีการฝึกปฎิบัติงานประสบกาณณ์วิชาชีพ

ในสถานศึกษา ต้ังแต่การสังเกตการจัดการศึกษา และการเรียนการสอน การมีส่วนร่วม การบันทึกการศึกษา

สังเกต การย้อนมองตนเอง (Self - reflection) เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ ผ่านระบบเพื่อนร่วมนิเทศ (peer

coaching) การอาศัยทีมเรียนรู้ จนถึงการปฎิบัติการสอนเต็มเวลา 2 ภาคเรียนตามเกณฑ์ของคุรุสภา ภายใต้การ

นิเทศของผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพครู

1.5.4 การพัฒนาความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และจะได้ร่วมการประชุมสัมมนากับเพื่อนครูชาวต่างชาติ โดยมีการฟังบรรยายเป็น

ภาษาอังกฤษและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติ

2. การดําเนินการหลักสูตร

2.1. วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

ระยะเวลาการศึกษา

- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม

- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา:

2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

2.2.2 เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ.2559

2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

2.3.1 ผู้เข้าศึกษาอาจขาดความรู้ความเข้าใจ และความเช่ือมั่นในการประกอบวิชาชีพ

2.2.2 ผู้เข้าศึกษาอาจไม่เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฎิบัติและการมีส่วน

ร่วมของผู้เรียน

2.4. กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

2.4.1 มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความถนัดและเจตคติในการประกอบวิชาชีพ

2.4.2 มีการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป มีการฝึกประสบการณ์และการ

ปฏิบัติการสอนภายใต้การนิเทศอย่างใกล้ชิด
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

ช้ันปีท่ี 1 120 120 120 120 120

ช้ันปีท่ี 2 - 120 120 120 120

รวม 120 240 240 240 240

จํานวนที่คาดว่าจะ

สําเร็จการศึกษา

- 120 120 120 120

2.6 งบประมาณตามแผน

รายละเอียดรายรับ
ปีการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

ค่าธรรมเนียมและ

ค่าหน่วยกิต (เหมาจ่าย)
3,600,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000

จํานวนนักศึกษา 120 240 240 240 240

รวมรายรับ 3,600,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000

หมายเหตุ : 1. ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 40,000 บาท

2. นักศึกษาปีท่ี 2 เรียนเฉพาะภาคเรียนท่ี 1

2.6.1 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย: บาท)

งบดําเนินการ
ปีการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

งบลงทุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

งบดําเนินการ 2,6000,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000

รวม 3,600,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
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2.7 ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน ตามระเบียบวิทยาลัยเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ควบคู่ไปกับการนําหลักการและทฤษฎีที่เรียนในชั้นสู่การปฎิบัติในสถานศึกษา และนํา

กลับมาเพื่อสะท้อนแนวคิด และการประเมินการปฎิบัติ ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกัน

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามวิทยาลัย

เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.

ศ.2559

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จํานวนหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 34 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

(1) หมวดวิชาชีพครู 27 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

3.1.3 หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร

รหัสตัวเลข

ใช้ระบบรหัสรายวิชา 6 หลัก

ตัวเลขหลักที่ 1 หมายถึงคณะ (คณะศึกษาศาสตร์ เลข 1)

ตัวเลขหลักที่ 2 หมายถึงสาขาวิชา (สาขาศึกษาศาสตร์ เลข 4)

ตัวเลขหลักที่ 3 หมายถึงโปรแกรมวิชา (โปรแกรมวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เลข 6)

ตัวเลขหลักที่ 4 หมายถึงหมวดวิชา

1461 xxx หมายถึงวิชาในคณะศึกษาศาสตร์

สาขาศึกษาศาสตร์ โปรแกรมวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หมวด

วิชาชีพครู

1462 xxx หมายถึงวิชาในคณะศึกษาศาตร์

โปรแกรมวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หมวดวิชาการฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ



หน้า 14

3.1.4 รายวิชาในหลักสูตร

(1) หมวดวิชาชีพครู 27 หน่วยกิต

146 101หลักแห่งวิชาชีพครู 3(3-0-6)

(Principle of Teaching Profession)

146 102ความเป็นครู 3(3-0-6)

(Self Actualization for Teacher)

146 103ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6)

(Language and Culture for Teacher)

146 104 จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6)

(Psychology for Teacher)

146 105การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)

(Curriculum Development)

146 106 การจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)

(Learning Management)

146 107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(3-0-6)

(Educational Innovation and Information Technology)

146 108การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)

(Learning Measurement and Evaluation)

146 109การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(3-0-6)

(Research for Learning Development)

2) หมวดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

146 201การฝึกประสบกาณณ์วิชาชีพระว่างเรียน 1(45 ชั่วโมง)

(Practicum)

146 202การฝึกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 3(240

ชั่วโมง)

(Teacher Professional Internship 1)

146 203การฝึกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 3(240 ชัวโมง)

(Teacher Professional Internship 2)
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แผนการศึกษา

ปท่ีี 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต

วิชาชีพครู 146 101 หลักแห่งวิชาชีพครู

146 102 ความเป็นครู

146 103 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู

146 104 จิตวิทยาสําหรับครู

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 146 201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 (80)

รวมหน่วยกิต 13

ปท่ีี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต

วิชาชีพครู 146 105 การพัฒนาหลักสูตร

146 106 การจัดการเรียนรู้

146 107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ

สื่อสาร

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 146 202 การฝึกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา ใน

สาขาวิชาเฉพาะ 1

3 (240)

รวมหน่วยกิต 12

ปท่ีี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต

วิชาชีพครู 146 108 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

146 109 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

146 203 การฝึกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา

ในสาขาวิชาเฉพาะ 2

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

รวมหน่วยกิต 9



หน้า 16

3.2 ช่ือ-สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร

ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

เลขท่ีบัตร

ประจําตัว

ประชาชน/หนังสอื

เดนิทาง

(ID number/

passport

number)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา

(Education

level)

สาขาวิชา

(Field /Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปท่ีีจบ

(Year of

Graduation)

1 ผศ.ดร. พูลสุข กจิรัตนภ์ร

ตําแหนง่ :

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

(หลักสูตรและการสอน)

36011010820

88

Ed.D หลักสูตรและการสอน Brigham Young

University. Utah USA.

2528

ค.ม. การมัธยมศกึษา จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

2516

ค.บ.

(เกียรตนิยิม)

สังคมศกึษา-

ภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

2513

2 รศ.วไิลลักษณ์ ตัง้เจรญิ

ตําแหนง่ : (รศ.ดา้นการสอน

วทิยาศาสตร์)

39098001806

10

M.S. การประถมศกึษา Bemidji State

University,

USA.

2530

ค.บ. วทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

2516

3 ดร. อรวรรณ จันทร์ชลอ 31499001479

81

ปร.ด. การบริหารการศกึษา มหาวทิยาลัยศลิปากร 2550

ปร.ด. เทคโนโลยทีางการศกึษา มหาวทิยาลัยรามคําแหง 2549

ศษ.ม. การบริหารการศกึษา มหาวทิยาลัยศลิปากร 2536

ศษ.บ. โสตทัศนศกึษา มหาวทิยาลัยรามคําแหง 2531

4 รศ. ดร. สัมมา รธนธิย์

ตําแหนง่ : รศ. การบริหาร

การศกึษา

32201006167

91

คด. การบริหารการศกึษา จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

2536

M.S. Educatuonal

Administration

Emporia State

University, Kansas,

USA.

2524

กศ.บ. ฟสิกิส์ – คณติศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรนีคริ

นทรวโิรฒ บางแสน

2516
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ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

เลขท่ีบัตร

ประจําตัว

ประชาชน/หนังสอื

เดนิทาง

(ID number/

passport

number)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา

(Education

level)

สาขาวิชา

(Field /Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปท่ีีจบ

(Year of

Graduation)

5 รศ. ดร. พยอม วงศส์ารศรี

ตําแหนง่ : รศ. จติวทิยา

การศกึษา

310050655018

3

กศ.ด. การวจิัยและพัฒนา

หลักสูตร

มหาวทิยาลัยศรนีคริ

นทรวโิรฒน ประสาน

มติร

2525

กศ.ม. การแนะแนว มหาวทิยาลัยศรนีคริ

นทรวโิรฒน ประสาน

มติร

2517

บธ.บ. การจัดการท่ัวไป มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรร

มาธิราช

1534

กศ.บ. วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรนีคริ

นทรวโิรฒน ประสาน

มติร

1513

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน

ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถานศึกษา ประสบการณ์ทํางาน
วิชาท่ีสอนใน

หลักสูตรนี้

1 ดร. วเิชยีร พันธเ์ครือบุตร กศ.ด.

(การบริหารการศกึษา)

กศ.ม.

(การบริหารการศกึษา)

กศ.บ. (เคมี)

ม.บูรพา

ม.บูรพา

ม.ศรีนครินทรวโิรฒ

1.สอนระดับปรญิญาตรีและ

บัณฑติศกึษา 20 ปี

2.ผู้อํานวยการสํานัก

วชิาการ วทิยาลัยนานาชาติ

เซนตเ์ทเรซา

146 101

ปรัชญาการศกึษา

146 102

ความเป็นครู

2 ดร. ยงยุทธ ขําคง พธ.ด.

(รัฐประศาสนศาสตร์)

จุฬาลงกรณร์าช

วทิยาลัย

1.สอนระดับปรญิญาตรี 7

ปี

2.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

146 103

ภาษาและวัฒนธรรม

สําหรับครู
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ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถานศึกษา ประสบการณ์ทํางาน
วิชาท่ีสอนใน

หลักสูตรนี้

กศ.ม.

(ภาษาอังกฤษ)

ศศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

ม.ศรีนครินทรวโิรฒ

ม.ขอนแกน่

และสังคมศาสตร์ วทิยาลัย

นานาชาตเิซนเซเรซา

3 ผศ. วเิศษ ชาญประโคน กศ.ม.

(ภาษาไทย)

กศ.บ.

(ภาษาไทย)

มหาวทิยาลัยศรนีคริ

นทรวโิรฒ ประสาน

มติร

มหาวทิยาลัยศรนีคริ

นทรวโิรฒ ประสาน

มติร

1. สอนระดับ

ปริญญาตรีและ

บัณฑติศกึษา 20 ปี

4 ผศ.อารีนาฎ แกว้แววน้อย ศษ.ม.

(การสอนภาษาอังกฤษ)

กศ.บ.

(อังกฤษ-คณติ)

ม.เกษตรศาสตร์

ม.ศรีนครินทรวโิรฒ

1.สอนระดับปรญิญาตรีและ

บัณฑติศกึษา 20 ปี

2.ประธานหลักสูตรศกึษาศา

สตรบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ)

146 103

ภาษาและวัฒนธรรม

สําหรับครู

5 อ.สุมามาลย์ พงษไ์พบูลย์ กศ.ม.

(ภาษาและวรรณคดไีทย)

ค.บ.

(ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)

ม.ศรีนครินทรวโิรฒ

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

1.สอนระดับปรญิญาตรีและ

บัณฑติศกึษา 30 ปี

2.วทิยากรดา้นภาษาและ

วัฒนธรรม

146 103

ภาษาและวัฒนธรรม

สําหรับครู

6 ผศ. ดร. สมดี อนันตป์ฎิเวช ปร.ด.

(จติวทิยาการใหคํ้าปรึกษา)

กศ.ม.

(จติวทิยาการพัฒนาการ)

วท.บ.

(พยาบาลและการผดุงครรภ์

ชัน 1)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยมหดิล

1.ผู้สอนวชิาจติวทิยา 10 ปี 146 104

จติวทิยาสําหรับครู

7 อาจารย์ อัครวัฒน์ จรีะอัมริ

นทร์

ค.ม.

(การบริหารการศกึษา

ศษ.บ.

(ปรัชญา)

มหาวทิยาลัยราชภัฎ

นครสวรรค์

วทิยาลัยแสงธรรม

1. 1. เป็นผู้สอนระดับปรญิญา

ตรี 5 ปี

146 106

การเรียนรูแ้ละการ

จัดการชัน้เรยีน



หน้า 19

ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถานศึกษา ประสบการณ์ทํางาน
วิชาท่ีสอนใน

หลักสูตรนี้

8 ดร. อรวรรณ จันทร์ชลอ ปร.ด.

(การบริหารการศกึษา)

ปร.ด.

(เทคโนโลยทีางการศกึษา)

ศษ.ม.

(การบริหารการศกึษา)

ศษ.บ.

(โสตทัศนศกึษา)

มหาวทิยาลัยศลิปากร

มหาวทิยาลัย

รามคําแหง

มหาวทิยาลัยศลิปากร

มหาวทิยาลัย

รามคําแหง

1.ผู้สอนระดับปริญญาตรี

และบัณฑติศกึษา 10 ปี

146 105

การพัฒนาหลักสูตร

146 107

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศกึษา

9 ผศ.ดร.พูลสุข กจิรัตนภ์ร Ed.D.

(Curriculum & Instruction)

ค.ม.

(การมัธยมศกึษา)

ค.บ.

(เกีรยตนิยิม)

(สังคมศกึษา-ภาษาอังกฤษ)

Briqham Young

University U.S.A.

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

1.สอนระดับปรญิญาตรีและ

บัณฑติศกึษา 30 ปี

146 105 การ

พัฒนาหลักสูตร

10 ดร.ณิชา ฐิตวิรทัต Ph.D.

(Educational Psychology

and Research )

กศ.ม.

(การวัดผลการศกึษา)

กศ.บ.

(การมัธยมศกึษา)

University of Albama,

U.S.A.

ม.ศรีนครินทรวโิรฒ

ม.ศรีนครินทรวโิรฒ

1.ผู้สอนระดับปริญญาตรี

และบัณฑติศกึษา 30 ปี

2.วทิยากรใน

สถาบันการศกึษาของรัฐและ

เอกชน

146 104

จติวทิยาสําหรับครู

146 108

การวัดและประเมนิผล

การเรียนรู้

11 อ,ศริิวรรณ ตันย้ง ค.ม.

(การวัดผลการศกึษา)

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

1.ผู้สอนระดับปริญญาตรี

2.อาจารยป์ระจําหลักสูตร

ศกึษาศาสตร์บัณฑติ

146 108

การวัดและประเมนิผล

การเรียนรู้
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ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถานศึกษา ประสบการณ์ทํางาน
วิชาท่ีสอนใน

หลักสูตรนี้

ศ.บ.

(เศรษฐศาสตร์การคลัง)

ม.รามคําแหง

12 รศ. ดร. สุพักตร์ พบิูลย์ ค.ด.

(การวัดและการประเมินผล

การศกึษา)

ค.ม.

(การวัดและการประเมินผล

การศกึษา)

ศษ.บ.

(คณติศาสตร์ – ฟสิกิส์)

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

1. เป็นผู้สอนระดับ

ปริญญาตรี และ

บัณฑติศกึษา 20 ปี

2. คณบดีคณะ

ศกึษาศาสตร์ วทิยาลัย

นานาชาตเิซนต์เทเรซา

146 108

การวัดและประเมนิผล

การเรียนรู้

146 109

การวจิัยเพ่ือ

พัฒนาการเรยีนรู้

13 รศ.วไิลลักษณ์ ตัง้เจรญิ M.S.

(Elementry Education)

ค.บ.

(วทิยาศาสตร์)

Bemidji State

University U.S.A.

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

อาจารยผู้์สอนระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศกึษา 20 ปี

146 106

การเรียนรูแ้ละการ

จัดการชัน้เรยีน

14 ผศ.พรรณี ตัง้สัตยาชพี กศ.ม.

(เทคโนโลยกีารศกึษา)

ศศ.บ.

(ภาษาไทย)

ม.ศรีนครินทรวโิรฒ

ม.สงขลานครินทร์

1.อาจารยผู้์สอนระดับ

ปริญญาและบัณฑติศกึษา

30 ปี

2.วทิยากรดา้นเทคโนโลยี

การศกึษา

146 108

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศกึษา

15 ผศ. ดร. ณัฎฐกรณ์ ปะพาน ศษ.ด.

(เทคโนโลยกีารศกึษา)

ศษ.ม.

(การบริหารการศกึษา)

ศษ.ม.

(เทคโนโลยกีารศกึษา)

ร.บ.

(บริหารรัฐกิจ)

ปทส.

มหาวทิยาลัย

รามคําแหง

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

มหาวทิยาลัย

รามคําแหง

สถาบันเทคโนโลยี

อาจารยผู้์สอนระดับปริญญา

ตรี 15 ปี

146 107

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศกึษา
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ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถานศึกษา ประสบการณ์ทํางาน
วิชาท่ีสอนใน

หลักสูตรนี้

(ไฟฟา้กําลัง) ปทุมวัน (กทม)

16 อาจารย์ ดุษติา สมบัตนิันท์ ศษ.ม.

(การบริหารการศกึษา)

ศษ.บ.

(การบริหารการศกึษา)

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธ

รรมาธริาช

อาจารยผู้์สอนระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศกึษา 7 ปี

146 102

ความเป็นครู

146 106

การจัดการการเรยีนรู้

17 ผศ.ดร.สมเจตน์ ไวยาการณ์ กศ.ด.

(การวจิัยและพัฒนา

หลักสูตร)

วท.ม.

(สถิตปิระยุกต์)

ค.บ.

(คณติศาสตร์)

ม.ศรีนครินทรวโิรฒ

สถาบันบัณฑติพัฒน

บริหารศาสตร์

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

1.อาจารยผู้์สอนระดับ

บัณฑติศกึษา 20 ปี

2.รองอธกิารบดีฝา่ย

นโยบายและแผน

146 109

การวจิัยเพ่ือ

พัฒนาการเรยีนรู้

18 รศ. ดร. สัมมา รธนธิย์ คด. การบริหารการศกึษา

M.S. การบริหารการศกึษา

กศ.บ. ฟสิกิส์ – คณติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

Emporia State

University, Kansas,

USA

มหาวทิยาลัยศรนีคริ

นทรวโิรฒ บางแสน

1.สอนระดับปรญิญาตรีและ

บัณฑติศกึษา 30 ปี

146 102

หลักแหง่วชิาชพีครู

146 102

ความเป็นครู

19 รศ. ดร. พยอม วงษส์ารศรี กศ.ด. การวจิัยและพัฒนา

หลักสูตร

กศ.ม. การแนะแนว

บธ.บ. การจัดการ

มหาวทิยาลัยศรนีคริ

นทรวโิรฒ

มหาวทิยาลัยศรนีคริ

นทรวโิรฒ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธ

1.สอนระดับปรญิญาตรีและ

บัณฑติศกึษา 30 ปี

146 105

การพัฒนาหลักสูตร

146 103

จติวทิยาการศกึษษ
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ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถานศึกษา ประสบการณ์ทํางาน
วิชาท่ีสอนใน

หลักสูตรนี้

กศ.บ. วทิยาศาสตร์

ธรรมาธริาช

มหาวทิยาลัยศรนีคริ

นทรวโิรฒ

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน)

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นการเพิ่มพูน

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาโดยแบ่งเป็นการฝกึวิชาชีพระหว่างเรียน และการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ โดยเป็นการฝกึประสบการณ์การสอนในโรงเรียนที่นักศึกษา

ปฏิบัติงานอยู่ และมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งฝกึงานของนักศึกษา ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์

และการกํากับดูแลของอาจารย์พี่เล้ียงที่ได้รับมอบหมายและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุสภา โดยอาจารย์หน่ึง

ท่านจะรับผิดชอบนิเทศนักศึกษาไม่เกิน 10 ราย

มาตรฐานการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1.ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า

และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นครู

2.ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้นําในการทํางาน รู้จักการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

3.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทํางาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดปัญหาการทํางานและเพิ่ม

ศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

4.ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม:

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานศึกษา ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจําเป็น

ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน

(2) รู้จักบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมากับการปฏิบัติงานจริงอย่างสร้างสรรค์

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
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(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้

(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้

4.2 ช่วงเวลาท่ีจัดประสบการณ์:

ฝกึภาคสนามมีการฝกึปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 และ

ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 ภายใต้การนิเทศ โดยต้องฝกึในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน:

จัดเต็มเวลาใน 2 ภาคการศึกษา

5.ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

5.1 ศึกษาทฤษฎีวิทยาการการวิจัยและกระบวนการวิจัยโดยเน้นที่วิจัยปฏิบัติการ

วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

นักศึกษาสามารถรู้และเข้าใจทฤษฎีวิทยาการวิจัย รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย เน้นที่วิจัย

ปฏิบัติการและวิจัยในชั้นเรียน หลักการอ่านและวิเคราะห์ผลงานวิจัย และการนําผลงานวิจัย

มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้

5.3 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษาท่ี 2 กําหนดให้นักศึกษาทําวิจัยช้ันเรียนระหว่างฝึกปฎิบัติ

การสอนในสถานศึกษา โดยบูรณาการกับรายวิชา 146 108 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

5.4 การเตรียมการ

มีการเตรียมการโดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา มีการแนะนําช่วยเหลือและมีการนําเสนอ

ผลการวิจัย ในการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

5.5 กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศก์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.บุคลิกภาพ

มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับความ

เป็นครู รู้จักมารยาทสากล

-จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะพิเศษของวิชาชีพครู

-ฝกึการวางท่วงท่าและการเคลื่อนไหวโดยฝึกทักษะ

ด้านต่าง ๆ ในห้องเรียน

2.จิตวิญญาณของความเป็นครูมีความภูมิใจใน

วิชาชีพ

-ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษา

-สอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ และศึกษาจากต้นแบบ

เช่น ครูแห่งชาติ ครูปูชนียบุคคล

3.มีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกรับผิดชอบใน

จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ

-สอดแทรกในทุกรายวิชา

-สอนโดยใช้กรณีศึกษา

-มีรายวิชาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพครู

4.ศักยภาพทางวิชาการ -ศึกษาและฝกึปฏิบัติในห้องเรียน

-สอนเชิงวิชาการและกรณีศึกษา

-การสอนโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาค้นคว้า

-ฝกึการแก้ปัญหาโดยการใช้ข้อมูลและการวิจัย

5.ศักยภาพทางการสอน -มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการ

ฝกึปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

-มีการนิเทศโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

2.การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1) มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

2) ใช้ดุลยพินิจด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

3) มีความเข้าใจผู้อื่น เสียสละ มีจิตสาธารณะและเป็นแบบอย่างที่ดี
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1) การสอดแทรกในรายวิชา

2) การเป็นต้นแบบของอาจารย์ผู้สอน

3) การเรียนรู้ในสถานการณ์จริงและกรณีศึกษา

4) การเรียนรู้จากต้นแบบในสังคม

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1) ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรม การประพฤติปฏิบัติตนและการแสดงความคิดเห็น

2) ประเมินจากการรักษาเวลาในการเข้าช้ันเรียนและการส่งงาน

3) ประเมินตนเองและประเมินโดยเพื่อนนักศึกษา

2.2 ด้านความรู้

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

1) มีความรู้ในหลักการและแนวปฏิบัติของวิชาชีพครูครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ของคุรุสภา

2) มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะเพื่อการจัดการเรียนรู้

3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของวิชาชีพและเห็นความสําคัญในการวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้

4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้และนําไปประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู

2.2.2 กลยุทธ์ในการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา

2) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น บรรยาย อภิปราย ศึกษาด้วยตนเอง ฝกึ

ปฏิบัติ ร่วมสัมมนาและการศึกษาดูงาน

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

1) ทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค

2) ประเมินจากผลงาน เช่น รายงาน การทําโครงงาน การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในช้ัน

เรียน

3) ประเมินจากการฝกึทักษะ และกรณีศึกษา
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1) มีความสามารถในการคิดและการใช้วิจารณญาณเพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

2) มีความเป็นผู้นําทางปัญญา และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพัฒนาวิชาชีพครู

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1) การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

2) การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน การจัดทําโครงงาน การใช้กรณีศึกษา การสร้างองค์ความรู้โดยใช้กราฟฟกิ ฯลฯ

3) การฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน

2) ประเมินจากกระบวนการ และผลการปฏิบัติงาน

3) ทดสอบท่ีเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสังคม เข้าใจและยอมรับผู้อื่น

2) ปฏิบัติตนได้สมกับบทบาท และสามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งต่อตนเอง และต่อกลุ่ม

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความ

รับผิดชอบ

1) จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

2) จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

3) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

1) ประเมินจากผลการทํางานกลุ่ม

2) ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา การแสดงความเป็นผู้นําและผู้ตามอย่าง

เหมาะสมตามสถานการณ์โดยการสังเกต
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

1)เลือกใช้สถิติ ข้อมูลเชิงตัวเลขและคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์และแปลความหมาย

2) มีความสามารถในการสื่อสารและการสรุปประเด็นในการสื่อสาร

3) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ และการพัฒนาวิชาชีพ

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) จัดให้มีการนําเสนอผลงาน หรือผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อต่าง ๆ

2) ฝกึปฏิบัติการในการสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ

3) มีการทําวิจัยชั้นเรียน

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน

2) ประเมินจากงานวิจัยช้ันเรียน และการศึกษารายกรณี

3) ประเมินจากการฝกึปฏิบัติการวิชาชีพ

2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

1) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

2) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน

3) สามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกของตนอย่างบูรณาการ

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

1) มีการฝึกออกแบบ และจัดทําแผนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการฝึกปฏิบัติการสอนและการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

ระหว่างเรียน

3) การศึกษาเด็กรายกรณี การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

1) ประเมินจากผลงาน การจัดทําแผนการสอนและการทดลองสอนในชั้นเรียน

2) ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

3) ประเมินจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนด้านการจัดการชั้นเรียน

งานธุรการช้ันเรียน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนน (เกรด)

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

2.กระบวนการทวนมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

2.1 การทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา

2.1.1 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ

2.1.2 จัดตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชา

2.1.3 เปรียบเทียบการให้คะแนนในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กําหนดเพื่อให้ผู้สอนมีมาตรฐาน

การให้คะแนน

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา

2.2.1 มีการต้ังคณะกรรมการในการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษา

2.2.2 สํารวจภาวะการมีงานทําของผู้จบการศึกษาในแต่ละกลุ่ม จัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การทํางาน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

2.2.3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา โดยการสัมภาษณ์

สอบถาม หรือทําวิจัย

3.เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและศึกษาครบตามโครงสร้างของหลักสูตรจํานวน 33 หน่วยกิต

3.2 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 ตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

3.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝนืกฎระเบียบ

3.4 ไม่มีภาระหน้ีสินกับวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่:

1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับวิทยาลัย หรือคณะ

1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์

1.3 จัดระบบแนะนํา/ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่

1.4 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่

1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เร่ือง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ

การจัดทําประมวลรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐาน (มคอ.3 และมคอ.5)

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์:

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ใน

การสอนและการวัดและการประเมินผลในรายวิชา

2.1.2 สนับสนุนให้สอนร่วม จัดให้เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อ

แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้ชํานาญการ

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ

2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนทํางานวิจัยในช้ันเรียน

2.2.2 สนับสนุนให้ผู้สอนทํางานวิจัยเพื่อชุมชน

2.3 การพัฒนาเชิงวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ

2.3.1 พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อทํางานได้ระยะหนึ่ง

2.3.2 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่

2.3.3 สนับสนุนให้ผู้สอนได้รับประสบการณ์จริง โดยส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการและ

จัดสวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร

2.3.4 สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการท่ีตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ

สังคมเพื่อให้สามารถนําประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน

2.3.5 เปดิโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซ้ือตําราเรียนใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนรวมทั้งอํานวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้

เพียงพอ

2.3.6 จัดโครงการเยี่ยมศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1.การกํากับมาตรฐาน

หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตร โดยการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบ

ผู้อํานวยการหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยจะจัดให้มีการประชุม

แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง ภายใต้การกํากับดูแลของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2.บัณฑิต

หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ 5 ด้านโดยวิธีการแจกแบบสอบถาม การ

สังเกต การสอบสัมภาษณ์ พบว่าบัณฑิตมีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

และจากการวัดคุณภาพผลงานวิจัยชั้นเรียน และผลการฝกึปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งได้รับการนิเทศและ

ผ่านการประเมินของอาจารย์นิเทศก์ ตลอดจนคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาจากสํารวจพบว่ามีงานทําร้อยละ

ร้อย และเม่ือสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู้ คุณวุฒิไปปรับใช้ในการทํางาน ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

3.นักศึกษา

หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาเข้าศึกษา และเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าศึกษา

ก่อนการเข้าศึกษาจริงโดยมีการประชุมวางแผนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การรับนักศึกษาจํานวนที่รับ

และคุณวุฒิเป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.

ศ.2559 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มีการควบคุมการดูแลให้คําปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรมีกระบวนการใน

การสํารวจและแก้ปัญหาการคงอยู่ของนักศึกษาโดยการเข้าถึงปัญหาของนักศึกษา มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่าง

ใกล้ชิด รวมถึงการสําเร็จการศึกษา สําหรับความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเรียนของนักศึกษาหลักสูตรมี

แบบประเมินในทุกด้านให้นักศึกษาเพื่อสะท้อนคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และด้านอื่น ๆ ให้คณะ

วิทยาลัยได้รับทราบ และดําเนินการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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4.อาจารย์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือระดับรองศาสตราจารย์ข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ

- มีกระบวนการคัดเลือกคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์การทํางานเป็นหลัก

- เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ

- เป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอด

5.หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

หลักสูตรมีการออกแบบ ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัยและเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ออกแบบ ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย ก่อนการจัดทําหลักสูตรมีคณะกรรมการ

ของคณะร่วมวางแนวทางในการออกแบบ ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา นอกจากน้ีหลักสูตรมีการวางระบบ

ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผู้เรียนโดยแบบประเมินของวิทยาลัย

มีการกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การใช้แบบสอบถาม การสังเกต

การสัมภาษณ์ การทดสอบ หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีกิจกรรมเสริมการเรียน

การสอนเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้ผู้เรียน หลักสูตรมีการจัดทํามคอ.7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ และมีคณะกรรมการประเมินทุกส้ินปีการศึกษา

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้

เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาจากส่วนกลาง หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และ

การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีห้องสมุดที่มีหนังสือ ที่ทันสมัยและมีจํานวนพอเพียง ตลอดจนมีบริการด้านอื่นๆ

รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะวิชามีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากน้ีคณะวิชามีอุปกรณ์ที่ใช้

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง มีห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค และมีห้องศูนย์หลักสูตรและการ

เรียนการสอน และมีการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง

ประสานงานกับห้องสมุดในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้

ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือน้ัน อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะ

มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเป็น นอกจากน้ีอาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอนบาง

รายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ สําหรับให้ห้องสมุดจัดซ้ือหนังสือด้วย หลักสูตรมี
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การจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เคร่ืองมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์

เคร่ืองถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด์ เป็นต้น การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร การประเมิน

ความเพียงพอของทรัพยากร เจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของวิทยาลัยจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อ

เข้าห้องสมุด และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากน้ีมีเจ้าหน้าที่ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์และประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้

สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล

จัดให้มีห้องเรียน ทรัพยากร

สื่อและช่องทางการเรียนรู้

ที่เพียบพร้อมเพื่อสนับสนุน

ทั้งการศึกษาในห้องเรียน

นอกห้องเรียน และเพื่อการ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มี

ความพร้อมใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งในการสอน การ

บันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้างสื่อสําหรับ

การทบทวนการเรียน

2. จัดให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่

นักศึกษาสามารถศึกษา หาความรู้

เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วยจํานวนและ

ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ

3. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ

ตํารา และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

1. สถิติของจํานวนหนังสือ

ตํารา และสื่อดิจิทัล มี

ให้บริการ และสถิติการใช้

งานหนังสือตํารา สื่อดิจิทัล

2. ผลสํารวจความพึงพอใจ

ของ

นักศึกษาต่อการให้บริการ

ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้

และการปฏิบัติการ



หน้า 33

7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวน การดําเนินงานหลักสูตร

X X

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

X X

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามีตาม

แบบ มคอ.3และมคอ.4) อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้

ครบทุกรายวิชา

X X

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามีตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30วัน หลัง

ส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา

X X

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน

หลังส้ินสุดปกีารศึกษา

X X

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน ม

คอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอนในแต่ละปี

การศึกษา

X X

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7

ปท่ีีแล้ว

X

8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการ

สอน (ถ้ามี)

X X

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือวิชา/ชีพอย่างน้อยปี

ละหน่ึงครั้ง

X X

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/

หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

X X
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ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0

X

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 12

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5,

8-10

1-5,

7-12

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวมข้อ (ร้อยละ) 8

88.89

11

91.67

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องผ่านเกณฑ์

ประเมิน คือ ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อ 1-5) มีผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมาย และต้องมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการ

ดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งช้ีรวม

ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่

มีความรู้และประสบการณ์เพื่อวางแผนกลยุทธ์การสอนที่เหมาะสม

1.1.2 สอบถามจากนักศึกษาโดยสนทนาหรือใช้แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการเรียนรู้

1.1.3 ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม

การตรวจงาน เป็นต้น

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การตรงต่อ

เวลา การช้ีแจงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของรายวิชา การช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการ

สอนในทุกรายวิชา

2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

2.1 ประเมินพัฒนาการของนักศึกษา ประเมินความพึงพอใจของผู้จบการศึกษาที่มีต่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจนผลงานของนักศึกษาท่ีสามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น การทํา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาเป็นต้น

2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ประเมินภายนอก ได้แก่ อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อ

ผลสัมฤทธิทางการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ และการดําเนินการของหลักสูตร

2.3 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู

3.การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

การประเมินคุณภาพภายในประจําปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ

แต่งต้ังจากวิทยาลัย

4.การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน

การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอนจะดําเนินการ

โดยการรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร อาจารย์ประจํารายวิชา และจากนักศึกษา ซึ่งจะทําให้

ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีพบปัญหาของรายวิชาสามารถ

ดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ได้ทันทีโดยคือแนการปรับปรุงย่อย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรจะทําทุก 5 ปี

เพื่อให้หลักสูตรทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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คําอธิบายรายวิชา

146 101หลักแห่งวิชาชีพครู 3 (3-0-6)

(Principle of Teaching Profession)

ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ประวัติและระบบการจัดการศึกษาไทย อิทธิพลของ

ปรัชญาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครองที่มีผลต่อการจัดการศึกษาในประเทศไทย

การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา แนวคิดและกลวิธี

ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ความคาดหวังของสังคมต่อผู้ประกอบวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล

และความซ่ือสัตย์ สุจริต การปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การสร้างจิตสํานึกสาธารณะ และการเสียสละแก่

ส่วนรวม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การยอมรับความคิดเห็นต่างและความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม

146 102ความเป็นครู 3 (3-0-6)

(Self Actualization for Teacher)

การพัฒนาตนเพื่อปลูกฝังความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

สภาพงานครู คุณลักษณะและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู การประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การ

จัดการความรู้ในวิชาชีพครู การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนี่อง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง

และชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ การทํางานเป็นทีมการเป็นผู้นําทางวิชาการ ความรอบ

รู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพครู

146 103ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3 (3-0-6)

(Psychology for Teacher)

วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวไทย ภูมิปัญญาไทย บทบาทของครูในการส่งเสริม

วัฒนธรรม และประเพณี เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อความเป็นครู และการพัฒนา

วิชาชีพครู ทักษะการฟังและการพูดในวาระโอกาสต่าง ๆ การแปรความ และการจับประเด็นในการอ่านและเขียน

การเขียนเชิงวิชาการ การนําเสนองานทั้งในรูปการนําเสนอโดยข้อเขียน และการบรรยาย การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

พัฒนาวิชาชีพครู การสืบค้นและการนําเสนอข้อมูล การฟังพูดอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

146 104จิตวิทยาสําหรับครู 3 (3-0-6)

(Psychology for Teacher)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา

การเรียนรู้ จิตวิทยาการแนะแนว และการให้คําปรึกษาการประยุกต์และการปฎิบัติเพ่ือใชห้ลักทฤษฎีทางจิตวิทยา
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สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับธรรมชาติของผู้เรียน การใช้

จิตวิทยาเพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การให้คําแนะนําช่วยเหลือ

ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

146 105การพัฒนาหลักสูตร 3 (3-0-6)

(Curriculum Development)

หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดทําหลักสูตรพื้นฐาน และกระบวนการในการ

พัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือนําไปสู่การกําหนดกระบวนการเรียนการสอน

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล

หลักสูตรและการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

146 106การจัดการเรียนรู้ 3 (3-0-6)

(Learning Management)

ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน หลักการ แนวคิด แนวปฎิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู้

การนําแผนการเรียนรู้สู่การปฎิบัติให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน การจัดส่ิงแวดล้อม และการ

สร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย

การออกแบบและการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดปัญญา ทักษะ เจตคติ มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการและการแก้ปัญหาใน

การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา

146 107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (3-0-6)

(Educational Innovation and Information Technology)

หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เ พ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา การเลือกและการใช้แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การวิเคราะห์

ปัญหาจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การเลือกและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือสร้างชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้ และส่งเสริมคุณภาพในการจัดการศึกษา

จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
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146 108การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (3-0-6)

(Learning Measurement and Evaluation)

หลักการ แนวคิด และแนวปฎิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การสร้างเครื่องมือในการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างรอบด้าน การปฏิบัติการวัดและประเมินผลแบบต่าง ๆ เช่นการ

ประเมินตามสภาพจริง การประเมินผลภาคปฏิบัติ การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน การนําผลการประเมินมา

พัฒนาผู้เรียน และการจัดกระบวนการเรียนการสอน หลักการแนวคิดและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ

และการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมประเมิน

คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

146 109การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3 (3-0-6)

(Research for Learning Development)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการวิจัย การออกแบบการวิจัยรูปแบบกระบวนการ และแนวปฎิบัติ

ในการวิจัย การวางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สถิติเพื่อการวิจัย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ การจัดทําการวิจัยในช้ันเรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน การนําเสอน

ผลงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใช้ในการรียนการสอน

146 201ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 (80)

(Practicum)

ฝึกปฎิบัติงานในสถานศึกษา โดยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทําแผนการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ กลวิธีการสอนในรานยวิชาเอกเพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนใน

สถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริง การออกแบบข้อสอบ หรือเครื่อมือวัดผลอื่น ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฎิบัติ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียนร การศึกษาเด็กรายกรณี และการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียน

การพัฒนาตนสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

146 202 การฝึกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 3 (240)

(Teaching Professional Internship I)

การปฎิบัติการสอนรายวิชาเอก โดยการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การผลิต

และการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและการนําผลไปใช้ใน

การพัฒนาผู้เรียน การวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอน การปฎิบัติงานอื่นในสถานศึกษา การสัมมนา

และสะท้อนผลระหว่างการปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา
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146 203การฝึกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 3 (240)

(Teaching Professional Internship II)

การปฎิบัติการสอนรายวิชาเอกเพิ่มเติม โดยการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ การผลิต และการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม การวัดและประเมินผล การเรียนการสอนและ

การนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอน การปฎิบัติงานอื่นใน

สถานศึกษา การสัมมนาและสะท้อนผลระหว่างการปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา
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