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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู

(หลักสูตรนานาชาติ/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 3 ภาคเรียน

ระบบทวิภาค

5.2 ภาษาท่ีใช้ : ภาษาอังกฤษ

5.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยที่สามารถฟัง พูด อ่านเขียน

ภาษาอังกฤษได้

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะของ

สถาบันโดยตรง
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว

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. เปดิสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน:

ปกีารศึกษา 2563

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา:

8.1 ครู อาจารย์ผู้สอนในระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา

8.2 นักวิชาการศึกษา
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9. ช่ือนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

เลขท่ีบัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสอื

เดนิทาง

(ID number/

passport number)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา

(Education

level)

สาขาวิชา

(Field /Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปท่ีีจบ

(Year of

Graduation)

1 Dr.Olga A. Marina 10N0103081 Ph.D. Comparative

Pedagogies

Academy of

Teacher

Development

Moscow, The

Russian Federation

2547

M.A. Applied Linguistics National University

of Singapore

2551

M.A. English Language

and Literature

Moldova State

University, U.S.S.R

2526

B.A. English Language

and Literature

Kishinev University

of the U.S.S.R

2524

2 Dr. Susanne Thomas WM 917163 Ph.D. Teching Profession Louisng State

Univrsity U.S.A.

2540

M.A. English University of

Manitoba, U.S.A.

2534

B.A. English University of

Manitoba, U.S.A.

2527

3 Asst.Prof.Dr.Gloria

Vidheecharoen

Z336Z336459 Ph.D. Education Language

Teaching

University of the

Philippines,

Philippines

2531

Certificate Human Resource

Management

Asian Institute of

Technology,

Bangkok,Thailand

-

M.A. Teaching English As

A Foreign Language

Southern Illinois

University, USA

2522

Certificate Language Teaching Graduate School,

Philippine Normal

University,

Philippines

-

B.Sc. Education Philippine Normal 2517
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ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

เลขท่ีบัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสอื

เดนิทาง

(ID number/

passport number)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา

(Education

level)

สาขาวิชา

(Field /Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปท่ีีจบ

(Year of

Graduation)

University,

Philippine

4 รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ 3809700191653 ค.ด. การวัดและการ

ประเมินผล

การศึกษา

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

2532

ค.ม. การวัดและการ

ประเมินผล

การศึกษา

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

2524

ศษ.บ. คณิตศาสตร์ –

ฟิสิกส์

ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย

2519

5 ผศ. ดร. สุรชัย เทียนขาว 3160100987994 กศ.ด. พัฒนาศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ

2540

ค.ม. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

2526

ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง

2538

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ

2516



หน้า 5

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

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



หน้า 6

คุณธรรมจริยธรรม นอกจากนั้นยังต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาด้วย

สถานการณ์น้ีทําให้หน่วยงานผู้ผลิตครู หน่วยงานผู้ใช้ครู ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ของวิทยาลัยนานาชาติได้ปรับปรุงข้ึนเพื่อให้บรรลุตามสถานการณ์ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทุกประการ

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร:

จากสถานการณ์การพัฒนาและการเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนความ

ต้องการการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือเยาวชนในศตวรรษท่ี 11 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาซ่ึงมีการจัด

การศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ท้ังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอย่างได้ผล การจัดการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีผ่านมาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณวุฒิประสบการณ์ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากําหนด วิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท่ีประกอบไปด้วยผู้บริหาร

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

1 3 . 3 การบริหารจัดการ:

13.3.1 บริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรจํานวน 5 ท่านท่ีเป็นผู้มีคุณวุฒิและ

ประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการจะเป็น
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ผู้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดูแลการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา และอบรมสร้างเสริมให้ผู้เรียนมี

ลักษณะของครูที่ดี

13.3.2 คณะกรรมการประจําคณะ และผู้บ ริหารคณะควบคุมการจัดการเ รียนการสอน

ให้มีมาตรฐานในระดับคณะ

13.3.3 ผู้บริหารวิทยาลัยดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
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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 สาขาวิชาชีพครูของวิทยาลัยนานาชาติเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูที่ต้องการครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม นอกจากน้ันยังสนองตอบบัณฑิตสาขา

วิชาชีพต่าง ๆ ที่สนใจประกอบวิชาชีพครู ให้มีโอกาสได้มีความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภา

กําหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและสร้างความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพครูให้แก่ผู้เก่ียวข้อง

และสังคม

1.3 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต ที่มีคุณลักษณะดังน้ี

1.3.1 มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

1.3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

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

1.4.3 มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาท

หน้าที่
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1.4.4 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาท

หน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธ์ิใจ

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

กับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 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

คณะกรรมการประจําหลักสูตร

2.กําหนดให้คณะกรรมการประจํา อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม 1.บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
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หลักสูตร ดูแลติดตามผลการ

จัดการเรียนการสอนของ

คณาจารย์ในทุกรายวิชา

ในการประชุม วางแผน ติดตามและ

ทบทวนการบริหารจัดการหลักสูตร

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 รายวิชาภาคปฏิบัติ 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 ควบคู่ไปกับการฝกึฝนโดยการปฏิบัติงานจริงในช้ันเรียนของนักศึกษา มีการเช่ือมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติ

ด้วยการอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณาจารย์และผู้เรียนอื่นในวันเสาร์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานจริงใน

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 มีการฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพใน

สถานศึกษา ต้ังแต่การสังเกตการจัดการศึกษา และการเรียนการสอน การมีส่วนร่วม การบันทึกการศึกษาสังเกต

การย้อนมองตนเอง (Self - reflection) เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ ผ่านระบบเพื่อนร่วมนิเทศ (peer coaching)

การอาศัยทีมเรียนรู้ จนถึงการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 2 ภาคเรียนตามเกณฑ์ของคุรุสภา ภายใต้การนิเทศของ

ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพครู

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

2557 2558 2559 2560 2561

ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60

ช้ันปีท่ี 2 - 60 60 60 60

รวม 60 120 120 120 120

จํานวนที่คาดว่าจะ

สําเร็จการศึกษา

- 60 60 60 60

2.6 งบประมาณตามแผน

รายละเอียดรายรับ
ปีการศึกษา

2557 2558 2559 2560 2561

ค่าธรรมเนียมและ

ค่าหน่วยกิต (เหมาจ่าย)
4,680,000 9,360,000 9,360,000 9,360,000 9,360,000

จํานวนนักศึกษา 60 120 120 120 120

รวมรายรับ 4,680,000 9,360,000 9,360,000 9,360,000 9,360,000

2.6.1 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย: บาท)

งบดําเนินการ
ปีการศึกษา

2557 2558 2559 2560 2561

งบลงทุน 500,000 200,000 200,000 200,000 -

งบดําเนินการ 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

รวม 1,500,00

0

1,700,00

0

1,700,00

0

1,700,00

0

1,500,00

0
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2.7 ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน ตามระเบียบวิทยาลัยเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ควบคู่ไปกับการนําหลักการและทฤษฎีที่เรียนในชั้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และนํา

กลับมาเพื่อสะท้อนแนวคิด และการประเมินการปฏิบัติ 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
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สาขาศึกษาศาสตร์ โปรแกรมวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หมวด

วิชาชีพครู

1462 xxx หมายถึงวิชาในคณะศึกษาศาตร์

โปรแกรมวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หมวดวิชาการฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ

3.1.4 รายวิชาในหลักสูตร

(1) หมวดวิชาชีพครู 27 หน่วยกิต

146 101 หลักแห่งวิชาชีพครู 3 (3-0-6)

(Principle of Teaching Profession)

146 102 ความเป็นครู 3 (3-0-6)

(Self-Actualization for Teachers)

146 103 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3 (3-0-6)

(Language and Culture for Teacher)

146 104 จิตวิทยาสําหรับครู 3 (3-0-6)

(Psychology for Teacher)

146 105 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3 (3-0-6)

(Curriculum and Learning Management)

146 106 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (3-0-6)

(Education Innovation and Information Technology)

146 107 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (3-0-6)

(Learning Measurement and Evaluation)

146 108 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (3-0-6)

(Research for Learning Development)
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146 109 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 3 (3-0-6)

(Educational Quality Management)

(2) หมวดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

146 201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1(80 ชั่วโมง)

(Practicum)

146 202 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ 1 3(240 ชั่วโมง)

(Teacher Profession Internship 1)

146 203 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ 2 3(240 ชั่วโมง)

(Teacher Profession Internship 2)

แผนการศึกษา

ปท่ีี 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต

วิชาชีพครู 146 101 Principle of Teaching Profession

146 102 Self Actualization for Teacher

146 103 Language and Cultuere for Teacher

146 104 Psychology for Teacher

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 146 201 Practicum 1 (80)

รวมหน่วยกิต 13
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ปท่ีี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รายวิขา หน่วยกิต

วิชาชีพครู 146 105 Curriculum Development

146 106 Learning Management

146 107 Educational Innovation and Information

Tecchnology

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 146 202 Teaching Professional Internship I 3 (240)

รวมหน่วยกิต 12

ปท่ีี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต

วิชาชีพครู 146 108 Learning Measurement and

Evaluation

146 109 Research for Learning Development

146 203 Teaching Professional Internship 2

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

รวมหน่วยกิต 9

3.2 ช่ือ-สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร

ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

เลขท่ีบัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสอื

เดนิทาง

(ID number/

passport

number)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา

(Education

level)

สาขาวิชา

(Field /Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปท่ีีจบ

(Year of

Graduation)

1 Dr.Olga A. Marina 10N0103081 Ph.D. Comparative

Pedagogies

Academy of Teacher

Development Moscow,

The Russian Federation

2547

M.A. Applied Linguistics National University of

Singapore

2551
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ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

เลขท่ีบัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสอื

เดนิทาง

(ID number/

passport

number)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา

(Education

level)

สาขาวิชา

(Field /Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปท่ีีจบ

(Year of

Graduation)

M.A. English Language and

Literature

Moldova State

University, U.S.S.R

2526

B.A. English Language and

Literature

Kishinev University of

the U.S.S.R

2524

2 Dr. Susanne Thomas WM 917163 Ph.D. Teching Profession Louisng State Univrsity

U.S.A.

2540

M.A. English University of Manitoba,

U.S.A.

2534

B.A. English University of Manitoba,

U.S.A.

2527

3 Asst.Prof.Dr.Gloria

Vidheecharoen

Z336459 Ph.D. Education Language

Teaching

University of the

Philippines,

Philippines

2531

Certificate Human Resource

Management

Asian Institute of

Technology,

Bangkok,Thailand

-

M.A. Teaching English As A

Foreign Language

Southern Illinois

University, USA

2522

Certificate Language Teaching Graduate School,

Philippine Normal

University, Philippines

-

B.Sc. Education Philippine Normal

University, Philippine

2517

4 รศ. ดร. สุพักตร์ พบิูลย์ 38097001916

53

ค.ด. การวัดและการ

ประเมนิผลการศกึษา

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 2532

ค.ม. การวัดและการ

ประเมนิผลการศกึษา

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

2524

ศษ.บ. คณติศาสตร์ – ฟสิกิส์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

2519

5 อ. สุรชัย เทยีนขาว 31601009879

94

กศ.ด. พัฒนาศกึษาศาสตร์ หาวทิยาลัยศรีนครนิทร

วโิรฒ

2540

ค.ม. บริหารการศกึษา จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

2526

ศศ.บ. รํฐศาสตร์ มหาวทิยาลัย

รามคําแหง

2538
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ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

เลขท่ีบัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสอื

เดนิทาง

(ID number/

passport

number)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา

(Education

level)

สาขาวิชา

(Field /Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปท่ีีจบ

(Year of

Graduation)

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยศรนีคริ

นทรวโิรฒ

2516

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน

ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถานศึกษา ประสบการณ์ทํางาน
วิชาท่ีสอนใน

หลักสูตรนี้

1 Prof.Dr.Rosario P. Alberto Ph.D.

(Eductional Administration)

M.A.

(Educational Administration)

B.S.E.

(Elementry Education)

U.of Washington,

U.S.A.

U.of Washington,

U.S.A.

West Visaqa State

University of the

Philippines.

1.ผู้สอนระดับปริญญาตรี

และบัณฑติศกึษา 35 ปี

2.คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย

วทิยาลัยนานาชาตเิซนเทเร

ซา

146 102

ความเป็นครู

2 ดร.ยงยุทธ ขําคง พธ.ด.

(รัฐประศาสนศาสตร์)

กศ.ม.

(ภาษาอังกฤษ)

ศศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณร์าช

วทิยาลัย

ม.ศรีนครินทรวโิรฒ

ม.ขอนแกน่

1.สอนระดับปรญิญาตรีและ

บัณฑติศกึษา 12 ปี

2.ประธานหลักสูตร ศศ.บ.

(อังกฤษธุรกิจ)

146 103

ภาษาและวัฒนธรรม

สําหรับครู

3 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 25 ปี

2.วทิยากรใน

สถาบันการศกึษาของรัฐและ

เอกชน

146 104

จติวทิยาสําหรับครู

146 107

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการสื่อสาร
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ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถานศึกษา ประสบการณ์ทํางาน
วิชาท่ีสอนใน

หลักสูตรนี้

4 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

2.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ วทิยาลัย

นานาชาตเิซนเซเรซา

146 105 การ

พัฒนาหลักสูตร

146 111 การฝึก

ประสบการณ์วชิาชพี

ระหวา่งเรียน

5 Asst.Prof.Dr.Gloria

Vidheecharoen

Ph.D.

(Language Teaching)

M.A.

(Teaching English as a

Second Language)

B.Sc.

(Education)

Uninversity of the

Philippines

Southern Illinois

Univeristy

Philippine Normal

University

สอนระดับปรญิญาตรี 30 ปี 146 106 การเรียนรู้

และการจัดการชัน้

เรียน)

6 ดร.ชัยภัฏ วรรธนะสาร Ph.D. (Power Electronics)

MS.c (Power Electronics)

วศ.บ.(ไฟฟา้)

B.Eng. (Electrical)

Bradford

University,UK

Bradford

University,UK

Kasetsart

University,Bangkok

อาจารยผู้์สอนระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศกึษา 15 ปี

146 108

การวัดและการ

ประเมนิผล

7 ผศ.ดร.สมเจตน์ ไวยาการณ์ กศ.ด.

(การวจิัยและพัฒนา

หลักสูตร)

วท.ม.

(สถิตปิระยุกต์)

ค.บ.

(คณติศาสตร)์

ม.ศรีนครินทรวโิรฒ

สถาบันบัณฑติพัฒน

บริหารศาสตร์

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

1.อาจารยผู้์สอนระดับ

ปริญญาตรีและ

บัณฑติศกึษา30 ปี

2.รองอธกิารบดีฝา่ย

นโยบายและแผน

146 109

การวจิัยเพ่ือ

พัฒนาการเรยีนรู้
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ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถานศึกษา ประสบการณ์ทํางาน
วิชาท่ีสอนใน

หลักสูตรนี้

8 Dr.Arthur Ernst Schneider Ph.D.

(Science Education)

M.Sc.

(Science Education)

B.Sc.

(Zoology)

Columbia University,

New York, NY

Columbia University,

New York, NY

University of Florida,

Gainesville, FL USA.

อาจารยผู้์สอนระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศกึษา 10 ปี

146 107

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการสื่อสาร

9 Dr. Casta Janet Sudango Ph.D.

Language Education

M.Dc

Divinity Christian Education

B.Sc.

(Secondary Education)

Saint Louis

University, Baguio

City Philippines

Hoseo University,

Cheonan South Korea

University of Baguio,

Baguio City

Philippines

อาจารยผู้์สอนระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศกึษา 10 ปี

146 108

การวัดและการ

ประเมนิผลการเรียนรู้

10 Mark Anthony Cenas Pa-

alisbo

Ed.D.

(Educational Management)

M.A

(Educational Administration)

B.E.

(Elementary Education)

Notre Dame

University Cotabato

City, Philippines

Notre Dame

University Cotabato

City, Philippines

Notre Dame

University Cotabato

City, Philippines

อาจารยผู้์สอนระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศกึษา 5 ปี

146 106 การเรียนรู้

และการจัดการชัน้

เรียน)

11 ดร. ประกอบ คุณารักษ์ Ph.D.

(Educ.Adm.)

M.S.

(Educ.Adm.)

B.Ed.

KSU, Kansas

ESU, Kansas

Srinakharinwirot

อาจารยผู้์สอนระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศกึษา 25 ปี

146 105 การ

พัฒนาหลักสูตร
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ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถานศึกษา ประสบการณ์ทํางาน
วิชาท่ีสอนใน

หลักสูตรนี้

(Physics/Math) University at

Prasarnmit

12 ดร. อรรณนพ โพธิ์สุข Ph.D

(Administrative and Policy

studies)

(M.Ed.)

(International and

Development Education)

ร.บ.

(การปกครอง)

University of

Pittsburgh

Pennsylvania

University of

Pittsburgh U.S.A.

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

อาจารยผู้์สอนระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศกึษา 20 ปี

146 106 การเรียนรู้

และการจัดการชัน้

เรียน

146 107

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการสื่อสาร

13 รศ. ดร. บุญเรอิง ชื่นสุวมิล อ.ด.

ภาษาศาสตร์

M.A.

(Applied Linguistics)

B.A.

(Linguistics)

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

National University of

Singapore

Macquarie University

อาจารยผู้์สอนระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศกึษา 20 ปี

146 103

ภาษาและวัฒนธรรม

สําหรับครู

14 รศ. ดร. พยอม วงศส์ารศรี กศ.ด. การวจิัยและพัฒนา

หลักสูตร

กศ.ม. การแนะแนว

บธ.บ. การจัดการ

กศ.บ. วทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลัยศรนีคริ

นทรวโิรฒ

มหาวทิยาลัยศรนีคริ

นทรวโิรฒ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธ

ธรรมาธริาช

มหาวทิยาลัยศรนีคริ

นทรวโิรฒ

อาจารยผู้์สอนระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศกึษา 25 ปี

146 102

ความเป็นครู
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ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-last name)

ประวัติการศกึษา

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถานศึกษา ประสบการณ์ทํางาน
วิชาท่ีสอนใน

หลักสูตรนี้

15 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 25 ปี

คณบดีคณะศกึษาศาสตร์

วทิยาลัยนานาชาตเิซนตเ์ทเร

ซา

146 104 หลักแหง่

วชิาชพีครู

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
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(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานศึกษา ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจําเป็น

ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน

(2) รู้จักบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมากับการปฏิบัติงานจริงอย่างสร้างสรรค์

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

(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 กําหนดให้นักศึกษาทําวิจัยช้ันเรียนระหว่างฝึก

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 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.Standard Development of Each Learning Outcomes

2.1 Moral and Ethics

2.1.1 Moral and Ethical Learning Outcomes

1) Have Moral, Ethics and Ethics Code of Teaching Profession.

2) Apply moral and ethical judgment to solve problems and for common interest

3) Understand other people, sacrifice, have public conscious and be good example.
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2.1.2 Teaching Strategies that Apply in Moral and Ethical Learning Development.

1) Subjects intervention

2)Teaching Lecturers’ model.

3) Learning with actual situation and with case study.

4) Learning from Social Role Model.

2.1.3 Assessment Strategies in Moral and Ethical Learning.

1) Will evaluate by behavioral observation, behavior and by comment expression.

2) Will evaluate by classroom punctuality and works submission.

3) Will evaluate by self-assessment and group assessment

2.2 Knowledge Aspect.

2.2.1 Knowledge Learning Outcomes

1) Have knowledge on principle and practice of Teaching Profession that covered The

Teaching Council of Thailand standard criteria.

2) Have ability to integrate Teaching Profession courses for learning management.

3) Have understanding in career advancement and give precedence to research for

development.

4) Have ability to analyze, synthesize and evaluate body of knowledge and apply Teaching

Profession.

2.2.2 Teaching Strategies that Apply for Knowledge Learning Development.

1) Apply Learners’ centered Approaches in accordance with subject descriptions.

2) Have various Learning Activities Management, such as, discussion, lecture, self-study,

practice, seminar participation and field trip.

2.2.3 Assessment Strategies in Knowledge Learning.

1) Formative and summative evaluation.

2) Evaluate from works, such as, reports, working Structures and classroom presentation.

3) Evaluate from skills, practice, and case study.

2.3 Intellectual Skills.

2.3.1 Intellectual Skills Learning Outcomes.

1) Have ability to think systematically and use judgment in problems solving.

2) Have intellectual leadership and able to develop body of knowledge by oneself.

3) Have initiative and creative ideas in Teaching Profession Development.
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2.3.2 Teaching Strategies that Apply for Intellectual Skills Learning Development.

1) Arrange learning approaches that enhances analytical and synthetic thinking.

2) Have various learning approaches such as, discussion, the learning that uses provlem as

basis, work structure management, the application of case study and the creating body

of knowledge by using graphic, etc.

3) Practicum and professional internship.

2.3.3 Assessment Strategies in Intellectual Skills Learning.

1) Evaluate from Class Presentation.

2) Evaluate from Process and Operational Outcomes.

3) Emphatic Test that focuses on applying body of knowledge in various situations.

2.4 Interpersonal and Responsibility Skills.

2.4.1 Interpersonal and Responsibility Skills Learning Outcomes.

1) Have emotional and social maturities, understanding and accept ance of others.

2) Suitably comply to teachers’ roles and be able to work with other people.

3) Have responsibility towards work assignment both individual and group.

2.4.2 Teaching Strategies that Apply for Interpersonal and Responsibility Skills Learning

Development.

1) Apply Group Process of teaching process.

2) Apply Cooperative Learning.

3) Practice, training in various situations.

2.4.3 Assessment Strategies in Interpersonal and Responsibility.

1) Assess from Group Work Outcomes.

2) Assess from student’ participating and by observing students’ leadership and follower

roles expression in accordance with the situations.

2.5 Numerical Analysis, Communication and the Application of Information Technology

Skills.

2.5.1 Learning Outcomes of Numerical Analysis Skills, Communication and the

Application of Information Technology.

1) The selection of statistic, numerical data and mathematics to apply for analysis and

interpretation.

2) Have ability in Communication and to summarize Communication issues.
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3) Apply information technology for Communication, knowledge seeking and to develop

professional career

2.5.2 Teaching Strategies that Apply for Learning Skills, Numerical Analysis,

Communication and Information Technology Development.

1) Conduct research and present research findings using various media.

2) Practice communication in various occasions.

3) Conduct classroom research.

2.5.3 Assessment Strategies in Learning Results of Numerical Analysis, Communication

and the Application of Information Technology Skills.

1) Evaluate from work presentation.

2) Evaluate from classroom research work and case study.

3) Evaluate from practice of occupational training.

2.6 Learning Management Skills.

2.6.1 Learning Outcome in Learning Management Skills.

1) Able to apply various students’ centered learning approach.

2) Able to arrange learning approach for students who have different needs.

3) Able to apply learning and teaching of own major integrally.

2.6.2 Teaching Strategies that Apply for Learning Management Skills Development.

1) Practice writing various teaching plans.

2) Learning from real life situation by teaching and professional practice during studying.

3) Writing case study and writing learners’ development project.

2.6.3 Assessment Strategies in Learning of Learning Management Skills.

1) Evaluate from working outcomes, teaching plan and classroom teaching.

2) Evaluate form teaching performance in schools

3) Evaluate from duty performance between classroom teaching practice and teachers’

works.
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (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

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. การบริหารหลักสูตร

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล

1.1 การเตรียมความพร้อมก่อน

การเปดิการเรียนการสอนโดย

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมาย

ผู้สอนเตรียมความพร้อมในเร่ือง

อุปกรณ์การเรียนการสอนสื่อ

การสอน เอกสารประกอบการ

สอน และสิ่งอํานวยความสะดวก

อื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ

เรียนการสอนและการจัดทํา

รายงาน

มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาจัดรายวิชา จัดการเรียนการ

สอน เตรียมความพร้อมในเร่ือง

เคร่ืองมืออุปกรณ์การเรียนการสอน

สื่อการสอนและเอกสารประกอบการ

สอน

1.1 มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการประเมินใน

แต่ละด้าน

1.2 นําผลการประเมิน

เพื่อใช้พัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน

1.2 การติดตามการจัดการเรียน

การสอนผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จัดทํา ระบบสังเกตการณ์จัดการ

เรียนการสอนเพื่อให้ทราบ

ปัญหา อุปสรรค และขีด

ความสามารถของผู้สอน

สังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน

เพื่อให้ทราบปัญหา อุสรรค และขีด

ความสามารถของผู้สอนทุกภาคเรียน

ประเมินผลการสอนโดย

นักศึกษาคณะกรรมการที่มี

หน้าที่รับผิดชอบ

1.3 เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สถาบัน

จัดทําระบบการประเมินผล

ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอน

ประเมินการสอนของตนเอง และ

ผู้สอนประเมินผลรายวิชา

ดําเนินการตามระบบการประเมินผล

ผู้สอนโดยผู้เรียน ผู้สอน ประเมินการ

สอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผล

รายวิชา

วิเคราะห์จากผลประเมิน

ผู้สอนโดยผู้เรียน ผู้สอน

ประเมินการสอนของตนเอง

และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล

1.4 เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผ

ลการประเมินคุณภาพการสอน การ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ติดตามผลการประเมินคุณภาพการ

สอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา

วิเคราะห์ผลการประเมิน

คุณภาพการสอน การทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

1.5 เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนใน

แต่ละปผู้ีรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํา

ร่างรายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตรประจําปี ซึ่งประกอบด้วยผ

ลการประเมินคุณภาพการสอน

รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเสนอต่อ

คณบดี

ติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตร

ประจําปี ซึ่งประกอบด้วยผลการ

ประเมินคุณภาพการสอนรายงาน

รายวิชา ผลการทวนสอบ

สรุปผลการดําเนินงาน

หลักสูตรประจําปี ซึ่ง

ประกอบด้วยผลการประเมิน

คุณภาพการสอนรายงานผ

ลการเรียนรายวิชา

1.6 กรรมการบริหารหลักสูตรจัด

ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อ

วิเคราะห์ผลการดําเนินงานหลักสูตร

ประจําปี และใช้ข้อมูลเพื่อการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของ

อาจารย์ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์การ

สอน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ

หลักสูตร และจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี

จัดประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อ

วิเคราะห์ผลการดําเนินงานหลักสูตร

ประจําปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุง

กลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์

ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์การสอน และ

สิ่งอํานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพของหลักสูตรและจัดทํา

รายงานผล

วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

หลักสูตรประจําปแีละจัดทํา

รายงานผล

1.7 กรรมการบริหารหลักสูตร

แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการ

ดําเนินงานหลักสูตรโดยประเมินจาก

การเยี่ยมชมร่างรายงานผลการ

ดําเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน

แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการ

ดําเนินงานหลักสูตรโดยประเมินจาก

การเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการ

ดําเนินงานหลักสูตรและจัดประเมิน

คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันปี

จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานหลักสูตร และจัด

ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดย

นักศึกษาชั้นปสีุดท้ายก่อน

สําเร็จการศึกษาและผู้ใช้
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล

คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันปี

สุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษาและผู้ใช้

บัณฑิต

สุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษาและผู้ใช้

บัณฑิต

บัณฑิต

1.8 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรท่ีมีจํานวนและคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.เพื่อให้มี

การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก

5 ปี โดยนําความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิบัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อ

ลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมา

ประกอบการพิจารณา

แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อให้มีการปรับปรุง

หลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี

รายงานการปรับปรุง

หลักสูตรโดยนําความคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต

การเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่มี

ผลกระทบต่อลักษณะที่พึง

ประสงค์ของบัณฑิตมา

ประกอบการพิจารณา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ

2.1 การบริหารงบประมาณ

วิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 5 ปี เพื่อช่วยในการวางแผนงบประมาณเพื่อให้เหมาะสมกับรายได้

และรายจ่ายที่เกิดข้ึน การวิเคราะห์ผลด้านการเงินสามารถนํามาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานประจําปกีารศึกษา

การจัดสรรจํานวนรายวิชา และช่ัวโมงสอนของอาจารย์พิเศษ การวางแผน การจัดหา การใช้ และการเพิ่มจํานวน

ทรัพยากรการเรียนการสอน

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม

วิทยาลัยฯ มีห้องสมุดที่มีความพร้อมของทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา หนังสืออ้างอิง

เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุดออนไลน์ที่ได้รับความร่วมมือจาก

มหาวิทยาลัยทรอย ในสหรัฐอเมริกา
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม

ประสานงานกับห้องสมุดเพื่อจัดซื้อหนังสือและตําราท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพื่อบริการให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ทําการค้นคว้า โดยอาจารย์และนักศึกษามีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือหรือสื่อ

อื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

2.4.1 เสนอความต้องการทรัพยากรต่อคณะเพื่อการจัดหา

2.4.2 สํารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจําทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน

2.4.3 จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนต่าง ๆ

3. การบริหารคณาจารย์

3.1 การรับอาจารย์ใหม่

3.1.1 การกําหนดคุณสมบัติ

3.1.1.1 คุณสมบัติทั่วไปเปน็ไปตามระเบียบของวิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา

3.1.1.2 คุณสมบติัของผู้สมัคร

- ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดบัปริญญาโททางการศึกษา หรือสาขาวิชา

อืน่ที่เกีย่วข้อง

- การคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบสอนโดย

คณะกรรมการที่อธกิารบดีแต่งต้ัง

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร

3.2.1 จัดประชุมอาจารย์ในโปรแกรมวิชาเดือนละหน่ึงคร้ัง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนงานประจําปขีองโปรแกรมวิชา

3.2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทําหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกปี

การศึกษาเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร

3.2.3 สํารวจความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ

คณะวิชากําหนดนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือวิทยากรมาบรรยายในบางรายวิชาและ

บางหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์ตรง และ/หรือ มีวุฒิการศึกษาอย่าง

ตํ่าปริญญาโท โดยมีระบบการคัดกรองคณาจารย์ และคณาจารย์ท่ีสอนบางเวลาและสอนพิเศษต้องมีแผนการ
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สอนตามคําอธิบายรายวิชาท่ีวิทยาลัยจัดทําไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน

4.2.1 จัดการฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่และการบริหาร

4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงาน (เช่น การตรวจสอบ บัญชี การวางแผน การบริหารเวลา ฯลฯ)

4.2.3 สนับสนุนให้บุคลการได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ

4.2.4 สร้างระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุน

5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา

5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา

5.1.1 คณะมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน

5.1.2 คณะได้จัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ระบุถึงบทบาทหน้าที่ ข้อปฏิบัติ เคร่ืองมือ วิธีการในการ

ให้คําปรึกษา

5.1.3 คณะได้กําหนดให้อาจารย์ทําแฟ้มประวัตินักศึกษา เพื่อบันทึกการลงทะเบียนเรียน ผลสอบ

รวมทั้งการให้คําปรึกษาแต่ละภาคการศึกษา

5.1.4 นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดย

อาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา

และต้องกําหนดช่ัวโมงให้คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้

5.1.5 คณะกําหนดให้นักศึกษาประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษา ในแต่ละปกีารศึกษาเพื่อการนําผล

การประเมินนําเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบ

อาจารย์ท่ีปรึกษาและการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เปดิโอกาสให้นักศึกษาอุทธรณ์ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะ

เร่ืองท่ีเกี่ยวกับวิชาการ เช่น กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใด

สามารถที่จะยื่นคําร้อง ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนในรายวิชาน้ันได้
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

วิทยาลัยโดยความร่วมมือของคณะวิชา จัดให้มีการสํารวจความต้องการแรงงาน และสมรรถนะของบัณฑิตที่

หน่วยงานต่าง ๆ พึงประสงค์ เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหารายวิชา เสริมสร้าง

นักศึกษาให้มีความรู้และทักษะสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งสํารวจ

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมทุกๆ ปี และการศึกษาข้อมูลวิจัย

อันเกี่ยวเน่ืองกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
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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 ได้ทันทีโดยคือการปรับปรุงย่อย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรจะทําทุก 5 ปเีพื่อให้

หลักสูตรทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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Course Description

146 101 Principle of Teaching Profession 3 (3-0-6)

Philosophy, educational theory, history and education system in Thailand. The influence of

educational philosophy, economic, social, culture and polities on education system and educational

management. Applying educational theory and strategies to school settling and for sustainable development.

The teaching profession and good governance, honesty, being role mode, public mindfulness, living in

harmony and acceptance on cultural difference.

146 102 Self Actualization for Teacher 3 (3-0-6)

Self development to raise teacher conscience. Virtues, moral and ethics of the teaching profession.

Knowledge management on teaching profession. Acquisition of innovative information technology for career

development. Teacher code of conduct by Teacher Council of Thailand. Role mode, public spirit and social

responsibility of teachers.

146 103 Language and Culture for Teacher 3 (3-0-6)

Thai culture, Thai wisdom and Thai way of life for social harmony. Expectation of Thai parent on

foreign teachers. Principle and Practice in listening speaking reading and writing Thai for communication

Formal Thai language in educational settling.

146 104 Psychology for Teacher 3 (3-0-6)

Theories and principle of general psychology, educational psychology, developmental psychology,

psychology in educational guidance and counseling, conducting learning atmosphere and learning process in

accordance to learners. Promote learner to develop to their potential.

146 105 Curriculum and learning Management 3 (3-0-6)

Principles and approaches of curriculum. Theory, model and process of curriculum development.

Foundations of curriculum development and design. Curriculum implementation. Evaluation of curriculum and

learning processes. Study and practice developing school base curriculum and short course curriculum.

146 106 Educational Innovation and Information Technology 3 (3-0-6)
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Definition and importance of learning measurement and evaluation. Ideas, principles and technique

in learning measurement and evaluation. Relationship between learning objectives and evaluation.

Measurement and evaluation for cognitive domain, affective domain and phychomotor domain. Writing

examination paper, summative and formative evaluation, authentic evaluation. Statistics for measurement

and evaluation. Apply learning measurement and evaluation to develop teaching and learning.

146 107 Learning Measurement and Evaluation 3 (3-0-6)

Principles and practice of learning measurement and evaluation. Creating measurement and

evaluation tools for cognitive, affective and psychomotor domains. Techniques for summative and formative

evaluation, authentic and other form of evaluation. Apply learning measurement and evaluation to develop

leaching and learning. Principle and practice on quality management and quality assurance in education.

Quality management for classroom experiences. Application of quality assurance to develop learning

activities

146 108 Research for Learning Development 3 (3-0-6)

Definition, objectives and importance of research in education. Principles and models ol educational

research. Research design, literature review, sampling, data collection and data analysis. Planning and

conducting classroom research and research for learning development. Statistics for research. Research

presentation and applying research findings into teaching and learning.

146 109 (Quality Management in Education) 3(3-0-6)

146 201 Practicum 1(80)

School practicum under supervision, integrating all learning experiences into school and professional

practicum, observing learning process, writing lesson plan for students’ self learning, implementing lesson

plan, both simulation and in classroom. Learning measurement and evaluation. Case study and classroom

research. Self development for being professional teacher.

146 202 Teaching Professional Internship I 3 (240)

Integrate all pedagogical knowledge and skills into school teaching on one’s major. Conduct student

centered lesson plan, create or choose appropriate instructional media, evaluate learning outcome and apply
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the results to develop individual student, classroom research, practice all teacher’s work. Seminar on

teaching professional internship.

146 203 Teaching Professional Internship II 3 (240)

Integrate all pedagogical knowledge and skills into school teaching on one’s major. Conduct student

centered lesson plan, create or choose appropriate instructional media, evaluate learning outcome and apply

the results to develop individual student, classroom research, practice all teacher’s work, Seminar on

teaching professional internship.
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