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4. หลักการและเหตุผล
สภาพของการจั ด การศึ ก ษาในป จ จุ บั น นี้ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงอยู ต ลอดเวลาตามกระแสของ
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะดานการผลิตครู การปรับปรุงหลักสูตร การขยายโอกาสทาง
การศึกษา ปญหาดานคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู เปนปญหาหนึ่งของสังคมไทยในปจจุบันที่มีครู
จํานวนหนึ่งสําเร็จการศึกษาจากสาขาอื่นๆ ซึ่งขาดพื้นฐานความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู และที่เปนปญหา
สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการผลิตครูในบางสาขาวิชาที่ตองการความเชี่ยวชาญและความลึกซึ้งในศาสตร
เชนทางดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ หากมีการจัดการศึกษาทางวิชาชีพครู
ใหกับบุคคลที่จบจากศาสตรดังกลาว ก็จะสามารถผลิตบุคคลที่สามารถประกอบวิชาชีพครู มีความรู
ความสามารถดานกระบวนการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน การจัดทําสื่อ
การสอน การใชจิตวิทยาสําหรับการเรียนการสอน ฯลฯ โดยใชเวลาในการผลิตที่ไมนานจนเกินไป
สอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติในปจจุบัน
การจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูในลักษณะนี้ ไดมีการจัดทําและ
ดํ า เนิ น การมาระยะหนึ่ ง แล ว โดยมีเ จตนารมณ เ พื่อการผลิต ครูสายคณิตศาสตร วิ ทยาศาสตร และ
วิทยาการคอมพิวเตอร ที่รับบัณฑิตจบจากสายวิทยาศาสตรมาตอสายวิชาชีพครู หลักสูตร 1 ปการศึกษา
ซึ่งตอมา สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงไดใชประโยชนจากหลักสูตรดังกลาวกับบัณฑิตที่จบการศึกษาสาย
ศิลปศาสตรโดยเฉพาะทางดานภาษาและวิชาชีพอื่นๆที่ตองมีวิชาชีพครูตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ
การศึกษาเชนกัน นอกจากนี้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรูในปจจุบัน ยังมีการ
ปรับเปลี่ยนตามแนวของการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และใหความสําคัญตอกระบวนการ
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จั ด การเรี ย นรู ใ ห ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการจํ า เป น ของท อ งถิ่ น อี ก ด ว ย ดั ง นั้ น คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูฉบับนี้ขึ้ น
โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.
2540 รวมทั้งการเทียบเคียงกับรายวิชาชีพครูจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามฉบับปรับปรุงในปการศึกษา 2548 ที่ยึดเกณฑมาตรฐานของคุรุสภาเปนแนวทางดวยอีก
ฉบับหนึ่ง

5. วัตถุประสงคเฉพาะของหลักสูตร
5.1 เพื่อผลิตครูจากผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิชาชีพอื่น ที่เปนสาขาขาดแคลน
หรือที่เปนความตองการและความจําเปนของสังคม
5.2 เพื่ออบรม ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนครู และมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพครู มีจติ สํานึกในการประกอบวิชาชีพครูอยางมีคุณภาพ
5.3 เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีเทคนิควิธีในการถายทอดความรู และมีสมรรถภาพในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
5.4 เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูใหสูงขึ้น เปนที่ยอมรับของสังคม

6. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

7. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 สําหรับผูที่เปนบัณฑิตจบใหม และ ไมนอ ยกวา 2.20
สําหรับผูมีประสบการณในการทํางานหลังจบปริญญาตรีมาแลวอยางนอย 1 ป ( ในระบบเต็ม 4 ) โดย
ตองผานการคัดเลือกตามเกณฑ และ / หรือ ภายใตเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกําหนด

8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา และจํานวนนักศึกษาที่จะรับ
8.1 การคัดเลือกผูเขาศึกษา
8.1.1 สอบขอเขียนเพื่อวัดแววครู จะตองผานเกณฑไมนอ ยกวารอยละ 60
8.1.2 สอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาบุคลิกภาพ จะตองผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 60
8.2 จํานวนนักศึกษาที่จะรับ
8.2.1 นักศึกษาสายวิทยาศาสตร 1 กลุม/ปการศึกษา ประมาณ 30 – 60 คน
8.2.2 นักศึกษาสายศิลปศาสตร / สังคมศาสตร 1 กลุม/ปการศึกษา ประมาณ 30 – 60 คน
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9. ระบบการศึกษา
9.1 ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
เวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอ นโดยจัดเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห
9.2 ระบบการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และ การสําเร็จ
การศึกษาเปนไปตามระเบียบ หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

10. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และ ไมเกิน 4 ภาคการศึกษา
ในระบบการศึกษาปกติแบบทวิภาค หากมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน ใหนับเพิม่ ภาคฤดูรอนไดไม
เกิน 2 ภาคฤดูรอน

11. การลงทะเบียน
การลงทะเบียนใหเปนไปตามระเบียบ หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

12. การวัดผล และการสําเร็จการศึกษา
12.1 การวัดผลประเมินผลใหเปนไปตามขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม วา
ดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12.2 ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
12.2.1 มีเวลาศึกษาอยูในเกณฑที่กาํ หนดไวในขอกําหนดเกีย่ วกับระยะเวลาการศึกษา
12.2.2 มีความประพฤติดี ผานเงื่อนไขตางๆตามที่คณะครุศาสตร และหรือที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
12.2.3 ผานการประเมินในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอย
กวาทีห่ ลักสูตรกําหนดไว และตองไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00

13. อาจารยประจําหลักสูตร และ อาจารยผูสอน
13.1 อาจารยประจําหลักสูตร
3 1006 01341 39 6

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

นางชญานิษฐ ศศิวิมล

3 6599 00004 47 6

ผูชวยศาสตราจารย

นางสาวอรอนงค อิงคะสุวณิชย

กศ.ม.

3 6599 00608 03 7
3 6599 00324 66 7
3 6501 00372 55 3
3 6599 00293 79 6

ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

นางอภิวันท ชาญวิชัย
นายเฉลิมชัย สังโยคะ
นางสาวถนอมวงศ เชื้อธีรเสถียร
นางวิไล ไชยปกรณ

ค.ม.
กศ.ม.
ศศ.ม.
กศ.ม.

รหัส

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
สูงสุด
กศ.ม.

สาขาวิชา
การประถมศึกษา
นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตรการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ
จิตวิทยาการแนะแนว

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป พ.ศ.
มศว.ประสานมิตร
2529
2530
จุฬาลงกรณฯ
ม.นเรศวร
ม.เกษตร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2532
2539
2526
2532
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13.2 อาจารยผูสอนของคณะครุศาสตร
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

1
2

นายจุมพต ขําวีระ
นายเฉลิมชัย สังโยคะ

ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

3
4

นางชญานิษฐ ศศิวิมล
นางชนมชกรณ วรอินทร

ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

5

นางดวงคํา ขันกสิกรรม

ผูชวยศาสตราจารย

6
7

นายเตือน แพงวังทอง
นางสาวเตือนใจ เกียวซี

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย

8
9
10

นางสาวถนอมวงศ เชื้อธีรเสถียร อาจารย
นางถาวร พงษพานิช
อาจารย
นางทิพยสุดา อินทะพันธุ
อาจารย

11
12
13
14
15

นายนิพนธ ประพินพงศกร
วาที่ ร.ต.บัญชา สํารวยรื่น
นายบุญเลิศ เจิมปลั่ง
นางสาวปณิชกา จีรพรชัย
นางปราณี พันธุสวาง
นายมงคล ภูวิภิรมย

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

20

นายมงคล อักษรดิษฐ
นางวิไล ไชยปกรณ
นายสมหมาย กาญจนโชติ
นางศิริวิมล ใจงาม

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

21
22
23

นายสมหมาย กาญจนโชติ
นางสุขนิจ กลอมจันทร
นายสุรชัย ขวัญเมือง

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย

16
17
18
19

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(คณิตศาสตร) , ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร)
อนุปริญญาเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน,
วท.บ.(สุขศึกษา), กศ.ม.(วิทยาศาสตรการศึกษา)
กศ.บ.(การประถมศึกษา), กศ.ม.(การประถมศึกษา)
ค.บ.(ปฐมวัย), ค.ม.(วิจัยการศึกษา), กศ.ด.(วัดผล
การศึกษา)
กศ.บ.(คณิต-วิทย), ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว)
กศ.บ.(ภาษาไทย), ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), อ.ม.(บรรณารักษศาสตร), ศษ.ม.
(การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง), Ed.D.(Educational
Administration)

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) , ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(ฟสิกส), กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย), ค.บ.(สุขศึกษา),
ศศ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)
ค.บ.(ศิลปศึกษา), ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
กศ.บ.(พลศึกษา), กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ), ศศ.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา)
กศ.บ.(การประถมศึกษา), กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)

กศ.บ.(ประวัติศาสตร), กศ.ม.การมัธยมศึกษา
(การสอนสังคมศึกษา)
กศ.บ.(พลศึกษา), กศ.ม.(การจัดการกีฬา)
ศศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ค.บ.(การอนุบาลศึกษา), กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ),
ค.ด.(อุดมศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

กศ.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร), กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
Cert. in TQM.

5
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

24

นายสุวพัชร ชางพินิจ

อาจารย

25
26
27

นายสุวิช แทนปน
นางอภิวันท ชาญวิชัย
นางสาวอรพิน ศิริเอก

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

28
29
30
31
32

นางสาวอรอนงค อิงคะสุวณิชย
นางสาวอัญญณี สุวรรณโรจน
นางอารีย ปรีดีกุล
นายอําพล โกมะหิ
นายอดุลย วังศรีคูณ

ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

33

นางสลักจิต ตรีรณโอภาส

อาจารย

34
35
36

นายชัยวัฒน สุทธิรัตน
นายพงษภิญโญ ธรรมคุณ
นายกฤษฎา ฉิมเล็ก

อาจารย
อาจารย
อาจารย

วุฒิการศึกษา
ค.บ.(การประถมศึกษา), กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ),
M.Spec.Ed.(Special Education)
กศ.บ.(ชีววิทยา) ,กศ.ม.(โสตทัศนศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาไทย), ค.ม. (อุดมศึกษา)
ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ),
M.Spec.Ed.(Special Education)
กศ.บ.(ภาษาไทย), ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(พลศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา),คด.
(พัฒนศึกษา)
กศ.บ.(การประถมศึกษา), กศ.ม. (จิตวิทยาการ
แนะแนว)
คด.(หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ)

14. สถานทีแ่ ละอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูในคณะครุศาสตร และคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เกี่ยวของ เพื่อการใชประโยชนรว มกันในการจัดการศึกษา

15. แหลงวิทยาการและแหลงฝกงาน
ใชแหลงวิทยาการ และแหลงฝกงาน เชนเดียวกับที่ คณะครุศาสตรจัดไวสําหรับการจัด
การศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

16. หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีรายละเอียด ดังนี้
16.1 โครงสรางของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 33 หนวยกิต
ประกอบดวย รายวิชาเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักการศึกษาและวิชาชีพครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
เทคนิ ค การสอนวิ ช าเฉพาะ สื่ อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา การวั ด ผลประเมิ น
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ผลการเรียนการสอน การวิจัยการเรียนการสอน จิตวิทยาการเรียนการสอน รายวิชาเลือกเพิ่มเติม และ
การฝกปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 1 ปการศึกษาตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
16.2 รายวิชาตามหลักสูตร
16.2.1 รายวิชาการศึกษา จํานวน
25 หนวยกิต
บังคับ 21 หนวยกิต มี 7 รายวิชา ไดแก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
คศ.กศ. 501
คศ.กศ. 521
คศ.กศ. 522
คศ.กศ. 531
คศ.กศ. 541
คศ.กศ. 542
คศ.กศ. 551

EDUC
EDUC
EDUC
EDUC
EDUC
EDUC
EDUC

501
521
522
531
541
542
551

หลักการศึกษาและวิชาชีพครู
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
เทคนิคการสอนวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การวัดผลและประเมินผลการการศึกษา
การวิจัยการเรียนการสอน
จิตวิทยาการเรียนการสอน

เลือกไมนอยกวา 4 หนวยกิต
รหัสวิชา
ศท.ภอ. 114
คศ.กศ. 109
คศ.กศ. 203
คศ.กศ. 204
คศ.กศ. 211
คศ.กศ. 303
คศ.กศ. 304
คศ.กศ. 401
คศ.กศ. 402
คศ.กศ. 321
คศ.กศ. 322
คศ.กศ. 331
คศ.กศ. 341
คศ.กศ. 351
คศ.กศ. 422
คศ.กศ. 442
คศ.กศ. 523
คศ.กศ. 561

GEEN 114
EDUC 109
EDUC 203
EDUC 204
EDUC 211
EDUC 303
EDUC 304
EDUC 401
EDUC 402
EDUC 321
EDUC 322
EDUC 331
EDUC 341
EDUC 351
EDUC 422
EDUC 442
EDUC 523
EDUC 561

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

จากรายวิชาตอไปนี้

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การสื่อความหมายสําหรับครู
กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
การศึกษาแบบเรียนรวม
การเมืองกับการศึกษา
การศึกษากับสิ่งแวดลอม
ภูมิปญญาศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ทักษะและเทคนิคการสอน
การสรางสื่อการเรียนการสอน
การประเมินทางการศึกษา
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
การพัฒนารูปแบบการสอน
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย
ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การสัมมนาเฉพาะระดับการศึกษา

หนวยกิต
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
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16.2.2 รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 8 หนวยกิต
รหัสวิชา
คศ.ฝก. 511
คศ.ฝก. 512

ชื่อวิชา
PROF 511
PROF 512

การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

หนวยกิต
3 (180)
5 (300)

16.3 คําอธิบายรายวิชา
16.3.1 รายวิชาบังคับ
คศ.กศ. 501
EDUC 501

หลักการศึกษาและวิชาชีพครู
3 (3-0-6)
Principles of Education and Teaching Profession
ปรัชญาการศึกษา การศึกษาไทยเปรียบเทียบตางประเทศ นโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของ การปฏิรูปการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา ปจจัยและ
องคประกอบที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา ขอมูลทางการศึกษา องคกรวิชาชีพทางการศึกษา บทบาท
หนาที่ของครู จรรยาบรรณครู คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคของครู การพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพครู
คศ.กศ. 521
EDUC 521

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
3 (2-2-5)
Curriculum and Learning Management
ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
สถานศึกษา และกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ทฤษฎีการจัดการเรียนรู รูปแบบการ
จัดการเรียนรู การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวางแผนการจัดการเรียนรูโดยการวิเคราะห
หลักสูตร วิเคราะหผูเรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู ตลอดจนการวัด
และประเมินผล ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและในสถานศึกษาจริง
คศ.กศ. 522
EDUC 522

เทคนิคการสอนวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)
3 (2-2-5)
Specialized Areas Teaching Techniques (Major)
การศึกษาหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรที่สอดคลองกับวิชาเอก วิเคราะห
เชื่อมโยงหลักสูตรสูการจัดการเรียนรู การวางแผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการเทคนิคการจัดการ
เรียนรูวิชาเฉพาะ และทักษะการสอนที่จําเปนสําหรับครู ฝกปฏิบัติการสรางสื่อการเรียนรู เครื่องมือ
วัดผล และทดลองการจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง และสถานการณจริง
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คศ.กศ. 531
EDUC 531

สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Media and Informational Technology in Education
ทฤษฏี สื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
การศึกษา การเรียนการสอนแบบ e –learning และ แบบ on line
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสราง การใชสื่อการสอนกายภาพ และการเรียนรูโดยสื่อ
นวัตกรรมการศึกษา
คศ.กศ. 541
EDUC 541

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
Education Measurement and Evaluation
ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา แนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะหหลักสูตร พฤติกรรมทางการศึกษา
การประเมินตามสภาพจริง การสรางเครื่องมือวัดผลใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรู การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวัดผล สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา คะแนนและการให
ระดับคะแนน การบริหารการสอบ การรายงานผลการเรียนรู การฝกปฏิบัติสรางเครื่องมือและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวัดผล
คศ.กศ. 542
EDUC 542

การวิจัยการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
Research in Instruction and Learning
แนวคิด และหลั ก การวิ จัย การเรีย นการสอน รู ป แบบการวิ จัย การเรีย นการสอน การ
วางแผนการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางเครื่องมือวิจัยที่สอดคลองกับรูปแบบการวิจัย การหา
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล การนําเสนอรายงานการวิจัย การ
วิเคราะหวิจารณงานวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยการเรียนการสอน
คศ.กศ. 551
EDUC 551

จิตวิทยาการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
Psychology in Instruction and Learning
ศึกษาความหมายและความสําคัญ ของจิตวิทยาการเรียนการสอน ธรรมชาติของ
มนุษย เปาหมายการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู และการประยุกตใช วิธีการศึกษาพฤติกรรมของ
ผูเรียน การประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียน กระบวนการทางจิตวิทยาในการสืบคนความรู ปจจัย
ที่ ส ง ผลต อ การเรี ย นรู การจั ด สภาพแวดล อ มที่ ส นั บ สนุ น ให เ กิ ด การเรี ย นรู และระบบการดู แ ล
ชวยเหลือผูเรียน
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ศท.ภอ. 114

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3 (3-0-6)
English for Specific Purposes
เพิ่มพูน และ พัฒนาความรูค วามสามารถในการใชภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ทั้ง 4 ทักษะ และสอดคลองกับสาขาของผูเรียน

คศ.กศ. 109
EDUC 109

การสื่อความหมายสําหรับครู
2 (2-0-4)
Communication for Teacher
ทฤษฎี แ ละผลการค น คว า วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การสื่ อ ความหมายของมนุ ษ ย ศึ ก ษา
ธรรมชาติของการสื่อความหมายระหวางบุคคล หรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและ
การเรี ย นการสอน เช น ระหว า งครู กั บ นั ก เรี ย น ระหว า งครู กั บ ผู บ ริ ห าร และระหว า งครู กั บ
ผูปกครองหรือประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อใหผูที่จะเปนครูสามารถสื่อความหมายไดอยางมี
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของตน
คศ.กศ. 203
EDUC 203

กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
2 (2-0-4)
Educational Activities for Local Societies
โครงสร า งระบบการศึ ก ษาส ว นท อ งถิ่ น บทบาทของคนและองค ก รชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
คศ.กศ. 204
EDUC 204

การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2 (2-0-4)
Education and the Country Development
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาประเทศ การศึ ก ษากั บ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การเมื อ งการปกครอง หลั ก การพั ฒ นาชุ ม ชน การจั ด โรงเรี ย นเพื่ อ พั ฒ นา ชุ ม ชน
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
คศ.กศ. 211
EDUC 211

การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
Inclusive Education
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะและประเภทเด็กมีความ
ตองการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการ
พฤติกรรมและบริการสนับสนุน
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คศ.กศ. 303
EDUC 303

การเมืองกับการศึกษา
2 (2-0-4)
Politics and Education
ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของการเมืองกับการศึกษา วิวัฒนาการของ
การเมืองกับการศึกษา ความสัมพันธระหวางการเมืองกับการศึกษา แนวคิดในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย และอิทธิพล
ทางการเมืองที่มีตอการศึกษาในประเทศไทย

คศ.กศ. 304
EDUC 304

การศึกษากับสิ่งแวดลอม
2 (2-0-4)
Education and Environment
ความหมาย และความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษากั บ สิ่ ง แวดล อ ม ธรรมชาติ ที่ เ ป น
พื้นฐานในการดํารงชีพของมนุษย การคิด การแลกเปลี่ยน การใชทรัพยากร และการบริการที่
กอใหเกิดปญหาอันมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในสังคม แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาและสิ่งแวดลอม
คศ.กศ. 401
EDUC 401

ภูมิปญญาศึกษา
2 (2-0-4)
Local Thai Wisdom Studies
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นวิเคราะหจุดมุงหมาย
ระบบเนื้อหา และกระบวนการเรียนรูของภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อประยุกตใชในการศึกษา
คศ.กศ. 402
EDUC 402

การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ
2 (2-0-4)
Education and Vocational Development
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการประกอบอาชี พ ศึ ก ษาสภาพป ญ หา
และกระบวนการพัฒนาอาชีพในทองถิ่นและการพัฒนาอาชีพ นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพ รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาอาชีพ
คศ.กศ. 321
EDUC 321

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2 (1-2-3)
Curriculum Development for Local
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร กระบวนการสร า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร ความเป น มาและความสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต ร หลั ก การ จุ ด หมาย
โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร หลักการและ
กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ ท อ งถิ่น การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รให
สอดคลองกับทองถิ่นและแนวทางการแกปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
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คศ.กศ. 322
EDUC 322

ทักษะและเทคนิคการสอน
2 (1-2-3)
Skills and Teaching Techniques
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการ
สอนแบบจุลภาค ประกอบดวย ทักษะการนําเขาสูบทเรียน ทักษะการสรุปบทเรียน ทักษะการตั้ง
คําถาม ทักษะการเราความสนใจ ทักษะการเสริมแรง ทักษะการอธิบายและยกตัวอยาง ทักษะการ
ใชวาจา กริยาทาทางเสริมบุคลิกภาพ ทักษะการใชกระดานดํา ทักษะการใชสื่อการเรียนการสอน
ทักษะการกระตุนใหคิด เทคนิคการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การสอนโครงงาน
บูรณาการ ผังกราฟฟก เปนตน
คศ.กศ. 331
EDUC 331

การสรางสื่อการเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Media Construction
ความหมาย ประเภทและประโยชนข องสื่อ การเรี ย นการสอน การวิ เ คราะห
บทเรี ย นเพื่ อ การสร า งสื่ อ ที่ เ หมาะสม การผลิ ต สื่ อ การใช สื่ อ และการพั ฒ นาสื่ อ เฉพาะ
ระดับการศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนราคาเยา การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน
คศ.กศ. 341
EDUC 341

การประเมินทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Education Evaluation
ความหมาย ความมุงหมาย ความสําคัญ ขอบขาย กระบวนการของการประเมิน
ทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
ดวยเทคนิคใหม ๆ การนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชใหเปนประโยชนทางการศึกษา บทบาท
และหน า ที่ ข องครู แ ละผู บ ริ ห ารการศึ ก ษากั บ การประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา การประเมิ น ผล
โดยบุคคลหรือองคกรภายในและภายนอก แนวโนมความคิดใหมและปญหาในการประเมินทาง
การศึกษา
คศ.กศ. 351
EDUC 351

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
3 (2-2-5)
Human Relations for Teachers
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ
กระบวนการ และเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสราง
มนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู เนนการฝกปฏิบัติ
สรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดี และเสริมสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน ครูกับการใหรางวัลและการลงโทษ
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คศ.กศ. 422
EDUC 422

การพัฒนารูปแบบการสอน
2 (1-2-3)
Development of Teaching Models
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการสอนต า ง ๆ รู ป แบบการสอนเพื่ อ พั ฒ นา
สติปญญาและทักษะกระบวนการทางปญญา รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธทางสังคม
รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาบุคคล การเลือกรูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียนและชั้นเรียน
การทดลองสอนตามรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
คศ.กศ. 442
EDUC 442

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย
2 (1-2-3)
Computer Program for Data Analysis
ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย ประเภทของขอมูล
การนํ า เสนอข อมู ล สถิติ บ รรยายลั ก ษณะของประชากรและกลุ มตั ว อย าง สมมุ ติ ฐ านและการ
ทดสอบสมมุติฐานทางการวิจัย สถิติที่ใชทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม การ
วิเคราะห ความแปรปรวนทางเดีย ว การหาความสั มพัน ธระหวางตัวแปร การนํ าเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล และการแปลความหมาย
คศ.กศ. 523
EDUC 523

ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2 (1-2-3)
Skills in Conducting Extra Curricular Activities
หลักการ แนวทางและ การฝกปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรประเภท
ตางๆ เชนการจัดทําโครงงาน การศึกษานอกสถานที่ การตั้งชุมนุม การสํารวจแหลงความรู
การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรม การแขงขัน การออกคาย

คศ.กศ. 561
EDUC 561

การสัมมนาเฉพาะระดับการศึกษา
2 (1-2-3)
Seminar in Specific Level Education
การจัดสัมมนาทางการศึกษา สัมมนาปญหาการศึกษาเฉพาะระดับการศึกษาดาน
ระบบการศึกษาของไทยและตางประเทศ การจัดกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรม
การสอน การพัฒนาการจัดการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา แนวโนมใหมทาง
การศึกษา เนนกระบวนการฝกปฏิบัติการสัมมนาเฉพาะระดับการศึกษา

คศ.ฝก. 511
PROF 511

การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
3 (180)
Internship 1
การศึ ก ษา สั ง เกต สภาพ บริ บ ทการจั ด การสถานศึ ก ษา บทบาทหน า ที่ ค รู
ธรรมชาติของผูเรียน หลักสูตรสถานศึกษา และ การจัดการเรียนรูในชั้นเรียนและสถานศึกษา
การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานครู การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และการทดลองจัดการเรียนรู
ในสถานศึกษาตามกลุมสาระที่ตรงกับวิชาเอกและ / หรือ วิชาโท
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คศ.ฝก. 512
PROF 512

การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
5 (300)
Internship 2
ฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยนํ า ทฤษฎี แ ละหลั ก การที่ บู ร ณาการจากทุ ก รายวิ ช า ไปฝ ก
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู ฝกการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ตามกลุมสาระที่ตรงกับวิชาเอก และ/หรือ
วิชาโท การออกแบบ การผลิตและการใชสื่อในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล การ
ทําวิจัยในชั้นเรียน และ/หรือ การศึกษารายกรณี เพื่อการแกไขปญหาและเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน

17. แผนการจัดการเรียนการสอน
รหัสวิชา
คศ.กศ. 501
คศ.กศ. 521
คศ.กศ. 522
คศ.กศ. 531
คศ.กศ. 541
คศ.กศ. 551
คศ.ฝก. 511

รหัสวิชา
คศ.กศ. 542
คศ.กศ. ....
คศ.กศ. ....
คศ.ฝก. 512

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
หมายเหตุ
หลักการศึกษาและวิชาชีพครู
3 (3-0-6) จัดใหเรียน 6 รายวิชา
สัปดาหละ 3 วัน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
3 (2-2-5)
และ
แผนและเทคนิคการสอนวิชาเฉพาะ
3 (2-2-5)
ฝกประสบการณ
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5)
ตลอดภาคเรียน
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
สัปดาหละ 2 วัน
จิตวิทยาการเรียนการสอน
3 (2-2-5) ไมนอยกวา 15 สัปดาห
การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
3 (180)
รวม 21 หนวยกิต
ภาคการศึกษา ที่ 2
ชื่อวิชา
การวิจยั การเรียนการสอน
วิชาเลือก (1)
วิชาเลือก (2)
การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

น (ท-ป-อ)
หมายเหตุ
3 (2-2-5) จัดเรียนวันศุกร-เสาร
2 (1-2-3) เนนการนําไปปฏิบัติ
จริงทีส่ ถานศึกษา
2 (1-2-3)
ฝกประสบการณ
5 (300)
ตลอดภาคเรียน
วันจันทร - พฤหัส
ไมนอยกวา 15 สัปดาห

รวม 12 หนวยกิต

14

15

ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548)

16

17

18

19

20

21

22

23

ภาคผนวก ข
การเทียบรหัสวิชาและชื่อวิชาระหวาง หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง 2548
กับ หลักสูตร ป.บัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2540 และ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548
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25
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตร
ป.บัณฑิต ฯ
(ปรับปรุง 2548 )

หลักสูตร
ป.บัณฑิตฯ
ฉบับ พ.ศ.2540

หลักสูตร
ครุศาสตรฯ (5ป)
ฉบับปรับปรุง

คศ.กศ. 501
คศ.กศ. 521
คศ.กศ. 522
คศ.กศ. 531
คศ.กศ. 541
คศ.กศ. 542
คศ.กศ. 551
ศท.ภอ. 114
คศ.กศ. 109
คศ.กศ. 203
คศ.กศ. 204
คศ.กศ. 303
คศ.กศ. 304
คศ.กศ. 401
คศ.กศ. 402
คศ.กศ. 211
คศ.กศ. 321
คศ.กศ. 322
คศ.กศ. 422
คศ.กศ. 331
คศ.กศ. 341
คศ.กศ. 351

1015101
1025301
1025601
1035301
1045101
1045102
1055201
1553609
-

คศ.กศ. 105
คศ.กศ. 109
คศ.กศ. 203
คศ.กศ. 204
คศ.กศ. 303
คศ.กศ. 304
คศ.กศ. 401
คศ.กศ. 402
คศ.กศ. 211
คศ.กศ. 321
คศ.กศ. 322
คศ.กศ. 422
คศ.กศ. 331
คศ.กศ. 341
คศ.กศ. 351

คศ.กศ. 442

-

คศ.กศ. 442

หลักการศึกษาและวิชาชีพครู
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
เทคนิคการสอนวิชาเฉพาะ(วิชาเอก)
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
การวิจยั การเรียนการสอน
จิตวิทยาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การสื่อความหมายสําหรับครู
กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิน่
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
การเมืองกับการศึกษา
การศึกษากับสิ่งแวดลอม
ภูมิปญญาศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ
การศึกษาแบบเรียนรวม
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ทักษะและเทคนิคการสอน
การพัฒนารูปแบบการสอน
การสรางสื่อการเรียนการสอน
การประเมินทางการศึกษา
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจยั

น (ท-ป-อ)

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)

26
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตร
ป.บัณฑิต ฯ
(ปรับปรุง 2548 )

หลักสูตร
ป.บัณฑิตฯ
ฉบับ พ.ศ.2540

หลักสูตร
ครุศาสตรฯ (5ป)
ฉบับปรับปรุง

คศ.กศ. 523
คศ.กศ. 561

1025202

-

1025204

คศ.ฝก. 511
คศ.ฝก. 512

-

คศ.กศ. 491
คศ.ฝก. 201
คศ.ฝก.202
คศ.ฝก. 502

ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การสัมมนาเฉพาะระดับการศึกษา
การปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 1
การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

น (ท-ป-อ)

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (180)
5 (300)
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ภาคผนวก ค
ความสอดคลองของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(ฉบับปรับปรุง 2548)
กับ มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครู

28

29
มาตรฐานความรู / มาตรฐาน ลักษณะรายวิชา
ประสบการณวิชาชีพครู บังคับ เลือก
3
มาตรฐานความรู
1. ภาษาและเทคโนโลยี
3
สําหรับครู

3
3
2. การพัฒนาหลักสูตร

3

3
3

3

6. การบริหารจัดการใน
หองเรียน

3

คศ.กศ.109 การสื่อความหมายสําหรับครู
คศ.กศ.331 การสรางสื่อการเรียนการสอน
คศ.กศ.321 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
คศ.กศ. 422 การพัฒนารูปแบบการสอน

คศ.กศ. 523 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
คศ.กศ. 211 การศึกษาแบบเรียนรวม
คศ.กศ. 322 ทักษะและเทคนิคการสอน
คศ.กศ. 303 การเมืองกับการศึกษา
คศ.กศ. 304 การศึกษากับสิ่งแวดลอม
คศ.กศ. 401 ภูมิปญญาศึกษา
คศ.กศ. 551 จิตวิทยาการเรียนการสอน

3
3

นักศึกษาได
เรียนภาษาใน
ระดับ ป.ตรี
มาแลวอยาง
นอย 2
รายวิชา

คศ.กศ.522 เทคนิคการสอนวิชาเฉพาะ

3
3
3
3
3

5. การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา

คศ.กศ.531 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

คศ.กศ.521 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู

3

4. จิตวิทยาสําหรับครู

หมายเหตุ

คศ.กศ.521 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู

3
3
3. การจัดการเรียนรู

รายชื่อวิชา

คศ.กศ. 351 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
คศ.กศ. 541 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

3
3

คศ.กศ. 341 การประเมินทางการศึกษา
คศ.กศ. 442 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย
คศ.กศ. 501 หลักการศึกษาและวิชาชีพครู

3
3

คศ.กศ. 203 กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
คศ.กศ. 204 การศึกษากับการพัฒนา
ประเทศ

30
มาตรฐานความรู / มาตรฐาน ลักษณะรายวิชา
ประสบการณวิชาชีพครู บังคับ เลือก
6. การบริหารจัดการใน
3
หองเรียน (ตอ)
3
7. การวิจยั ทางการศึกษา

8. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
9. ความเปนครู
มาตรฐานประสบการณ
วิชาชีพครู

3

3

คศ.กศ. 402 การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ
คศ.กศ. 561 การสัมมนาเฉพาะระดับ
การศึกษา
คศ.กศ. 542 การวิจัยการเรียนการสอน

3
3

คศ.กศ. 341 การประเมินทางการศึกษา
คศ.กศ. 442 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย
คศ.กศ.531 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา

3

คศ.กศ. 331 การสรางสื่อการเรียนการสอน
คศ.กศ. 501 หลักการศึกษาและวิชาชีพครู

3
3
3

รายชื่อวิชา

คศ.ฝก. 511 การปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 1
คศ.ฝก. 512 การปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 2

หมายเหตุ

31
คํานํา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูฉบับนี้ เปนหลักสูตรที่สรางขึ้นโดยปรับปรุงมา
จากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูฉบับ พ.ศ. 2540 และเทียบเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครูที่คุรุสภากําหนด โดยเฉพาะการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาเปนเวลา 1 ปการศึกษา
เพื่อสนองตอบนโยบายการผลิตครูจากผูที่จบการศึกษาในสายวิทยาศาสตร สายศิลปศาสตร และ
เปนสาขาที่ขาดแคลน เชน วิชาเอกคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เปนตน
กระบวนการปรับปรุง และ พัฒนา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูฉบับนี้ ได
จัดกระทําพรอม ๆ กับการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548 ของ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดวยเหตุผลสําคัญ กลาวคือหลักสูตรฉบับเดิมเปนหลักสูตรที่ใช
มานาน ควรมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองสามารถเทียบเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาได
และสอดคลองกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ทางคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไดมีการปรับปรุงเชนกัน ดังนั้น จึงมีการเทียบรหัสและชื่อวิชาระหวางหลักสูตรฉบับนี้ กับฉบับ
พ.ศ. 2540 และหลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548
รวมทั้ง
การวิเคราะหความสอดคลองของหลักสูตรกับมาตรฐานความรู และ ประสบการณวชิ าชีพครูไวใน
ภาคผนวกดวย

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะครุศาสตร
พฤษภาคม 2549

หนูกุง,
ชวยตรวจสอบเลขหนาสารบัญ ใหดวยนะ หนูนะ
แลวก็ ..... print ตนฉบับ ไป ใสปก (สีฟา) สัก 20 เลม นะจะ
อ.เตือนใจ

