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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา:    มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอรน์ 
คณะ/ภาควิชา:    คณะศึกษาศาสตร์ /สาขาวิชาชีพครู 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย:   หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต  สาขาวิชาชีพคร ู
 ภาษาอังกฤษ:   Graduate Diploma  Program  in Teaching Profession                             

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม:  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพคร)ู 
   ชื่อย่อ:   ป.บัณฑิต (วิชาชีพคร)ู 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:  Graduate Diploma (Teaching Profession) 
   ชื่อย่อ:   Grad. Dip (Teaching Profession) 
 

3.  วิชาเอก:  - 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร:  34 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ:  หลักสูตร               โดยจัดการศึกษา 3 ภาคการศึกษา จ านวน 38 หน่วยกิต   

5.2 ภาษาทีใ่ช:้  ภาษาไทย  
5.3 การรับเข้าศึกษา:                                                 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอืน่:  หน่วยงานทางการศกึษาท่ีได้รับความเห็นชอบในการเข้าร่วม 
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามมตคิณะกรรมการคุรุสภา   
 5.5 การให้ปริญญาแกผู่้ส าเร็จการศกึษา:  ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปรญิญาประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร :  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตร  พ.ศ. 2551 
      เปดิสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี พ.ศ. 2557 
      สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
  ครั้งที ่1/2557 วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 
        สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม  
  ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 
                       ให้การรับรองหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่....................วันที่..................................... 

  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

มหาวิทยาลัยพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พ.ศ. 2557 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลงัส าเร็จการศึกษา :  
 8.1  ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน  

8.2  ครูพี่เล้ียง ครูแนะแนวส าหรับเดก็ประถมศึกษา และการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
8.3  บุคลากรทางการศึกษา  
8.4  ผู้ช่วยวิจัย หรือนักวจิัยทางการศึกษา  
8.5  นักวิชาการอิสระทางการศึกษาและสังคม 

 
9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 (1) รองศาสตราจารย์วรรณวดี  ม้าล าพอง            เลขที่ประชาชน  3-5001-00120-29-6 
        คุณวฒุ:ิ -    กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมติร 
                     -    กศ.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 (    -       วทิยาลัยวิชาการศกึษาบางแสน 
                      -   วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรระเบียบวิธีวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อการศึกษา            

              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ
 
 (2)  รองศาสตราจารย์มนูญ  สุตีคา  เลขที่ประชาชน  3-5099-01176-49-2 

        คุณวฒุิ : -  ค.อ.บ. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
          -  ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศกึษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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(3)  ดร.                       เลขทีป่ระชาชน   3-5099-00263-14-6 
          คุณวฒุ:ิ -  Ph.D.(Educational Technology and Computer Science)  
                                       Oregon State University 
          -     . (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                                    -  กศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป)์                     พระนคร 
    
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน :  
 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ในการวางแผนหลักสูตร 
     การเปล่ียนแปลงด้านสังคม เศรษฐกจิ การเมือง และเทคโนโลยีในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง รัฐจึงไดใ้ห้ความส าคัญกับการเปล่ียนแปลงทางด้านการจัดการศึกษาโดยการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ และการเปล่ียนแปลงดังกล่าวสถาบัน 
การศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ ท้ังในดา้นการพฒันาก าลังคนและในด้านการ
ถ่ายทอดความรูใ้หม่ท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่สังคม และผู้ท่ีเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนกลไกของ
สถาบัน 
การศึกษา  ก็คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษา  แต่ปจัจุบันพบว่ามีครูผู้สอนในสถานศกึษาจ านวนมากที่ยังขาด
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  มาตรา 9 (7)   ที่
ก าหนดให้คุรุสภามีอ านาจหน้าท่ีรับรองปรญิญา  ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบตัรของสถาบันต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  และ มาตรา 44 (2) ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทีคุ่รุสภารับรอง 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลกัสูตร :  

         มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นตระหนักถึงความส าคัญของวิชาชีพทางการศกึษา จึงได้พัฒนา
หลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครู ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะตลอดจนความเป็นเลิศทางวิชาการในการประกอบ
วิชาชีพ และมีความพร้อมในการบริหารจดัการชั้นเรียน และหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกบัพันธกิจของสถาบัน : 
         การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู เป็นพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในฐานะทีมุ่่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  สมรรถนะ  เพื่อสอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงทางบริบทของสังคม โดยเฉพาะวิชาชีพทางการศึกษาต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด  
13. ความสัมพันธ์กบัหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปดิสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร 
ไม่มี 

 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
                      ไมมี่ 
13.3 การบริหารจัดการ   

  13.3.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อท า
หน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอน  การจดัท าโครงการ การประเมนิผลการเรียนการสอน การ
ประกันคุณภาพการศกึษา  
  13.3.2 มคีณะกรรมการวิชาการประจ ามหาวิทยาลัย  ท าหนา้ท่ีก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ให้ค าปรกึษา/ชี้แนะการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคญั และวัตถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มีความเชื่อมั่นว่า “การสร้างครูคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติ” 
 1.2 วัตถุประสงค์ 
        เพื่อให้ผู้เข้ารับการศกึษา มีคุณลักษณะดังนี้  

(1) เป็นผู้ท่ีมีความรูใ้นสาขาวิชาทางการศึกษา  มีความสามารถและมีคุณธรรม  
พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพครูได้อย่างมีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

(2) เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรที่ 
ท าให้  ผู้เรียนเกดิความใฝ่รู้ มีคุณธรรม อยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

(3)  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และ มีคุณลักษณะเป็นผู้น าทางวิชาการสามารถประยุกต์ 
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนและพัฒนางานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (5) เป็นผูม้ีความสามารถ คดิเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเปน็ มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
ความรูว้ิชาชีพคร ู
2. แผนพฒันาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/ 
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบง่ชี ้

การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
ทุก 5 ป ี

ก าหนดการด าเนนิงานพฒันา
หลักสูตรให้ชัดเจน 

ผลการประเมินหลักสูตร 
เอกสารหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดรับการเปล่ียนแปลงทาง
บริบทสังคม 

สนับสนุนให้คณาจารย์และบคุลากร
สายสนับสนุนจัดท างานวิจัย เพื่อน า
ผลการวิจัยมาพฒันาหลักสูตร 

ผลงานวิจัย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ  
และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
                     มหาวิทยาลัยจัดระบบการจัดการศึกษาเป็น 2 ระบบ คือ 

1.1.1 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และอาจมีภาคเรียนฤดู
ร้อนซ่ึงเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับมีระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ โดย
ให้จัดจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

1.1.2 ระบบหน่วยการศกึษา โดยแบ่งช่วงการจดัการเรยีนการสอนให้เป็นไปตาม
รายวิชาที่ก าหนดไวใ้นหลักสูตร โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมงและ
จ านวนหน่วยกิตเท่ากับระบบทวภิาค 

      การคิดหน่วยกิต 
             มหาวิทยาลัยจัดเนื้อหาวิชาแต่ละรายวิชา และก าหนดปริมาณเนื้อหาวิชาในแต่ละ
รายวิชา 
เป็นหน่วยกิต ดังนี ้

1. รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 
ชั่วโมงต่อภาคการศกึษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น่อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

3. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

4. การท าโครงงานหรือกจิกรรมการเรียนอ่ืนใดตามทีไ่ด้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ท าโครงงานหรือกิจกรรมนัน้ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกตใิห้มี
ค่าเท่ากับ 1 หนว่ยกติระบบทวภิาค 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
      การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
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2. การด าเนินการหลักสตูร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม   ถึง   เดือนธันวาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2  เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม   ถึง   เดือนพฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง   เดือนกรกฎาคม 
          :                                                         
 
 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา :  
       เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2555 ข้อที่ 8 คุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสถาบันการศึกษาที่กพ.ให้การรับรอง โดยเป็นครูที่
หน่วยงานผู้ใช้ครู       ให้พัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู                      
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

ไม่มี   
       
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปญัหา/ขอ้จ ากดัของนักศกึษาในข้อ 2.3   

ไม่มี  
        

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 
 

จ านวน 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

จ านวนรับ 180 180 180 180 180 

จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา - 180 180 180 180 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

 
รายละเอียดประกอบแผนพัฒนาหลักสูตร ด้านการเงินและงบประเมิน 

 
ส าหรับปี ปีการศึกษา 2556 - 2559 

   
2556 

 
2557 

 
2558 

 
2559 

 
2560 

 
งบด าเนินการ 

 
2,080,784 

 
2,184,823 

 
2,294,064 

 
2,408,767 

 
2,529,206 

 
งบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสถาบัน 

 
3,410,173 

 
3,580,682 

 
3,759,716 

 
3,947,702 

 
4,145,087 

 
งบลงทุน 

 
288,998 

 
303,448 

 
318,620 

 
334,551 

 
351,279 

 
รวม 

 
5,779,955 

 
6,068,953 

 
6,372,400 

 
6,691,020 

 
7,025,571 

   
2.7 ระบบการศึกษา 
      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษ  
พ.ศ.2555 ข้อ 6 ระบบการจัดการศกึษา 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
             เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษ  
พ.ศ.2555 ข้อ 29 การรับโอนนกัศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกติ 
 
3. หลักสูตรและแผนการศึกษา 

3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  34 หน่วยกติ 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
   -หมวดวิชาพืน้ฐาน  -                     หน่วยกิต 
   -หมวดวิชาบังคับ  34               หน่วยกติ 
               3.1.3 รายวิชา  ประกอบดว้ย   

GDT601   ความเป็นคร ู      3(3-0-6)  
                 Self – Actualization for Teachers                 
GDT602   ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับคร ู    3(3-0-6) 
                 Language and Culture  for Teachers   
GDT603   การวัดผลและประเมินผลการศกึษา     3(3-0-6)  

                    Educational Measurement and Evaluation  
GDT604   ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาส าหรับครู                            3(3-0-6) 

                 Educational Philosophy and Psychology for Teachers                                                             
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GDT605   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 3(3-0-6) 
                 Educational Innovation and Technology    
GDT606   หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้             3(3-0-6) 

                    Curriculum and Learning Management 
GDT607   การวิจัยทางการศกึษา                                       3(3-0-6) 
                 Educational Research           
GDT608   การประกนัคณุภาพการศึกษา                       3(3-0-6) 
                 Educational Quality Assurance         
GDT620   การสัมมนาทางการศกึษา      3(3-0-6)  
                 Seminar in Education   

  GDT641   การฝึกประสบการณว์ิชาชีพระหว่างเรียน   1(1-2-1) 
                 Teaching Profession Practicum                    
GDT642   การปฏิบัติการสอน 1      3(0-18-0) 
                 Practicum in Profession of Teaching 1                   
GDT643   การปฏิบัติการสอน  2      3(0-18-0) 
                 Practicum in Profession of Teaching 2 

 
หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร 

         รหัสรายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย ตัวเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังนี ้
 

 
                          

 
ชุดที่ 1 (หลักที่ 1 – 3)  หมายถึง  สาขาวิชา หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา โดยก าหนดให้ส่ือ 
                ความหมายหรือเป็นสากลนิยม   
ชุดที่ 2  (หลักที่ 4)      หมายถึง   ระดับความยากง่ายของรายวิชา 
ชุดที่ 3  (หลักที่ 5,6)   หมายถึง   ล าดับที่รายวิชาหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะหรือสาขาวชิา  
  
 
 
 
 

5 6 
 

4 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 3 

2 3 
 

1 

ชุดที่ 2 
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            3.1.4  แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

     ภาคเรียนที ่                                                รายวิชา  หน่วยกิต 
1 GDT601  ความเป็นคร ู       

                Self – Actualization for Teachers                 
GDT604  ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาส าหรับครู                            
                 Educational Philosophy and Psychology for Teachers                                                             
GDT606  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้              
                 Curriculum and Learning Management   
GDT603  การวัดผลและประเมินผลการศกึษา       
                 Educational Measurement and Evaluation    
GDT641  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพระหว่างเรียน   
                 Teaching Profession Practicum                    

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
1 
 

รวม 13 
2 GDT605  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

                 Educational Innovation and Technology 
GDT607  การวิจัยทางการศกึษา                                                                                             
                 Educational Research       
GDT642  การปฏิบัติการสอน 1      
                Practicum in Profession of Teaching 1                   

3 
 
3 
 
3 
 
 

 
รวม 9 
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     ภาคเรียนที ่                                                รายวิชา  หน่วยกิต 
3 GDT602 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับคร ู   

                Language and Culture  for Teachers   
GDT608  การประกนัคณุภาพการศึกษา                        
                 Educational Quality  Assurance         
GDT620  การสัมมนาทางการศกึษา                                   
                 Seminar in Education    
GDT643  การปฏิบัติการสอน 2      
                Practicum in Profession of Teaching 2                   

3 
 
3 
 
3 
 
3 

รวม 12 

รวมทั้งหมด 34 
 
3..1.5  ค าอธบิายรายวิชา 
       ก. หมวดวิชาพื้นฐาน    ไม่มี 
       ข. หมวดวิชาบังคบั        ประกอบด้วย 
 
GDT601   ความเป็นครู        3(3-0-6) 
      Self – Actualization for Teachers                   
                     ความหมาย ความส าคัญของครู สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของครู คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  ค่านิยมในวิชาชีพครู การส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครอูย่างต่อเนื่อง การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้น าทางวิชาการ  การ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ส่ิง              
ใหม่ ๆ ได้ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับผู้เรีย ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพ
ครู จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด  หลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตย์สุจริต การปฏิบัติตนให้
เป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 
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GDT602   ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู      3(3-0-6) 
                  Language and Culture  for Teachers                  

   หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนตามแบบอย่างวัฒนธรรม
ไทย   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและสืบค้นในการพัฒนาวิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการจัดการ
เรียนรู้  

    เสริมสร้างคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความเชื่อ และค่านิยมของครูตามแบบอย่างวัฒนธรรม เพื่อ
การอยู่ร่วมกับในประชาคมอาเซ่ียนและประชาคมโลกอย่างสันติ 
 
GDT603   การวัดผลและประเมินผลการศึกษา       3(3-0-6) 
                  Educational Measurement and Evaluation   
  ความหมายและหลักการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา  หลักการ แนวคิดและ
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  วิเคราะห์ความแตกต่างและความสัมพันธ์
ระหว่างการวัดผลและการประเมินผล   บทบาทของการประเมินผลทางการศึกษา เทคนิคการสร้างและ
ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย วิธีประเมินผล
การศึกษาทั้งแบบประเมินผลย่อยและประเมินผลรวม  ปฏิบัติการประเมินผลตามสภาพจริง และการ
ประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน การน าผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการวัดผลและประเมินผล  สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 
GDT604   ปรัชญาการศกึษาและจิตวิทยาส าหรับครู                       3(3-0-6)                      
                  Educational Philosophy and Psychology for Teachers                                                                    
              ปรัชญา   แนวคิด ทฤษฎกีารศกึษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการประยกุตใ์ช้ใน
การพัฒนาการศกึษาและการน าไปใชใ้นสถานศึกษา ประวตัิความเป็นมา และระบบการจัดการศึกษา
ไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศกึษาไทยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
             จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์  แนวคิด
และทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ระบบ
ช่วยเหลือผู้เรียน  
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GDT605   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(3-0-6) 
                  Educational Innovation and Technology                                                          

ความหมายความส าคัญ ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แนวคิดทฤษฎี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส่ือมวลชนเพื่อการศึกษา  หลักการ แนวคิด การ
ออกแบบ การประยุกต์ใช้ และประเมินส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  วัสดุกราฟิก
และส่ือในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง และการน าไปใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การ
พัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ และประเมินส่ือนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้  การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้ 
  
GDT606   หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้               3(3-0-6) 
      Curriculum and Learning Management      
              ทฤษฎีหลักสูตร และปรัชญาการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวคิดและกลวิธีก ารจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด 
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้   หลักการและแนวคิดในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร  
องค์ประกอบท่ีส าคัญต่อการน าหลักสูตรไปปฏิบัติการในทุกระดับ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองจุดหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษา  รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา การบูรณาการ การออกแบบ การจัดท าแผนการจัดการประเมิน
หลักสูตรการสอนและน าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ และส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  สามารถสร้างบรรยากาศการ
จัดการ    ชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง ทฤษฎีและรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบองค์รวม การบริหารการจัดการห้องเรียน การพัฒนาศูนย์
การเรียนในสถานศึกษา 
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GDT607   การวิจัยทางการศกึษา                            3(3-0-6)                                   
                 Educational Research                                    
 ความหมาย แนวคิด ประเภทของการวิจัย รูปแบบการวิจัย การวิจัยทางการศึกษา   
กระบวนการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการวิจัย การแปลผลและการสรุปผลการวิจัย                 
การเขียนรายงานการวิจยั การน าเสนอผลการวิจัย การประเมินเค้าโครงและรายงานการวจิัย จรรยาบรรณ
นักวิจัย การฝึกปฏิบัติเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน และฝึกปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนการน าผลการวิจัย
ไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  
 
GDT608   การประกันคุณภาพการศกึษา                    3(3-0-6)                                            
                  Educational Quality Assurance                      

 หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ความส าคัญของ 
การประกันคุณภาพการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกัน
คุณภาพภายนอก  การก าหนดคุณภาพ ตัวชี้วัด และเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา และการ
ประเมินคุณภาพ รูปแบบ เทคนิค วิธีการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   การจัดท ารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูในการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาการเรียนรู้  สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การจัดการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ
กับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
GDT620   การสัมมนาทางการศึกษา              3(3-0-6) 
                  Seminar in Education                                       
                ก าหนดประเด็นปัญหาและการเปล่ียนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อระบบ
การศึกษา การจัดการเรียนรู้ คุณภาพการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน  ปัญหาและการพัฒนา
วิชาชีพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต          
                การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาและหลักสูตรการเรี ยนการสอน        
การสร้างการใช้หลักสูตรท้องถ่ิน การจัดท าโครงการ การประเมินและรายงานผลโครงการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 

   รูปแบบการสัมมนากระท าได้หลายรูปแบบ  เช่น  การน าเสนอรายงานและแสดงความคิดเห็น  
การอภิปรายกลุ่ม   การจัดประชุมสัมมนา หรือจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา    
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GDT641   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน    1(1-2-1) 
                 Teaching Profession Practicum                                                                      
 ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาความเป็นครูในระหว่างเรียนที่สอดคล้องกับงานด้านหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมถึง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยกระบวนการโครงงานและบูรณาการ รวมถึง ฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครู โดยปฏิบัติการสังเกตการจัดเรียนรู้ การจัดท าแผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง แล้วน าการทดลองสอบในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ
หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อทดสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน พร้อมท าการสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่หลากหลาย  รวมถึงผลการวิเคราะห์ไป
แก้ปัญหาผู้เรียนโดยการวิจัยตามกระบวนการพัฒนาความเป็นครู ในระยะเวลาต่อเนื่อง 90 ชั่วโมง 
  
 

GDT642  การปฏิบัตกิารสอน 1           3(0-18-0) 
                 Practicum in Profession of Teaching 1                   

   ปฏิบัติกิจกรรมวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในภาคเรียนที่  1  จ านวน  240  ช่ัวโมง โดยท าหน้าที่
ปฏิบัติการสอนในวิชาเอก (สาขาวิชาเฉพาะ) มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ  เลือกวิธีสอน  ส่ือการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  รวมถึงแหล่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบทดสอบและน าไปวัดผล ประเมินผล ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้เรียนรวมถึงผลการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
ให้ถึงพร้อมแห่งขีดสุดของพัฒนาการ  ตลอดจนท าการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย 
ตลอดจนมีการปฏิบัติงานพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจของ
สถานศึกษา รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน โดยการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ สามารถประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา 
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GDT643   การปฏิบัตกิารสอน 2         3(0-18-0) 
    Practicum in Profession of Teaching 2                    
   ปฏิบัติกิจกรรมวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 จ านวน 240 ชั่วโมง โดยท าหน้าที่

ปฏิบัติการสอนในวิชาเอก (สาขาวิชาเฉพาะ) มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ  เลือกวิธีสอน  ส่ือการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  รวมถึงแหล่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบทดสอบและน าไปวัดผล ประเมินผล ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย    มีการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้เรียนรวมถึงผลการจัดการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่ก ารพัฒนา
ผู้ เรี ยนให้ถึงพร้อมแห่งขีด สุดของพัฒนาการ  ตลอดจนท าการพัฒนาศักยภาพผู้ เรี ยนด้วย
กระบวนการวิจัย  ตลอดจนได้มีการปฏิบัติงานการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการที่
สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน สามารถประเมิน 
ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนา
การศึกษา 

 
 

3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประกอบด้วย 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัที่ส าเร็จการศกึษา จ านวนชั่วโมงสอน 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

1.รองศาสตราจารย์วรรณวดี     
  ม้าล าพอง 
     

-    กศ.ม. (การวัดผลการศกึษา)                         
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 

-   กศ.บ. เกยีรตินิยม อันดับ 2 (    -                           
วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน 

-  วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรระเบียบวิธีวจิัย                 
เชิงคุณภาพเพื่อการศึกษา            

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ

12 12 

2. รองศาสตราจารย์มนูญ  สุตคีา 
 

-  ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศกึษา)   
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
-  ค.อ.บ. (ไฟฟ้า)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12 12 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัที่ส าเร็จการศกึษา จ านวนชั่วโมงสอน 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

3. ดร.เรืองวิทย์  นนทภา       -  Ph.D. (Educational Technology and Computer                    
Science) Oregon State University                      

 -    . (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 -  กศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)           
     ว ิ                 พระนคร 

12 12 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ิญญู  พูลศร ี -    . .                                
                           
 -    . .                     
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12 12 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์  
สุทธาวาส 

-   . .                 
                                         
-   . .            -          
                                 
 

12 12 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัที่ส าเร็จการศกึษา จ านวนชั่วโมงสอน 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมผิว   
ชื่นตระกูล 

-   . .                      
                     
-   . .      -            
                           

12 12 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม   
ส าอาง  กูล 

-   . .                 
                                      
-   . .            -         
                               

12 12 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ        6     ประกอบด้วย 
       (1) รองศาสตราจารย์สมจิต  พรหมเทพ 
         -   . .                                                           

  -   . .                                                
(2) รองศาสตราจารย์พัฒนา  จันทนา 

        -   . .                                           
-   . .                                         

       (3)  รองศาสตราจารย์สุรีย์  ส าอาง  กูล 
         -   . .                                                       
  -   . .                                     )                          
       (4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่ง  วรีะกูล 
         -   . .                                                        
  -   . .                                           
       (5) อาจารย์วีระชัย  สัจจาลักษณ ์
          -   .                                    
  -   . .                                              
       (6) อาจารย์วินัย  ไชยวงค์ญาต ิ
  คุณวฒุิ  - ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
   - กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป-์ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศกึษาพระนคร 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
     หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชา การปฏิบัตกิารสอน เป็นรายวชิาบังคับ  ซ่ึงผู้เรียนจะต้องปฏิบัตกิาร
สอนในโรงเรียน 2 ภาคเรยีนตดิต่อกนั 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณก์ารสอนในโรงเรียน 
  4.1.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอนจริง 
  4.1.2 ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพื่อน าไปวางแผนและแก้ไขปัญหาการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

4.1.3 ผู้เรียนมีวินัยเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรและ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืได ้

4.1.4 ผู้เรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาวิชาชพี 
4.2 ช่วงเวลาท่ีจัดประสบการณ ์

  ภาคการศึกษาท่ี 1   จ านวน  240  ช่ัวโมง 
  ภาคการศึกษาท่ี 2   จ านวน  240  ช่ัวโมง 
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5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรือวิจัย  
      5.1 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเป็นครู ประกอบด้วย งานกิจกรรมนกัศึกษา 
งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของความ
เป็นครูและเป็นแบบอย่างส าหรับการประกอบวิชาชีพตลอดจนเป็นการเปดิโอกาสให้นกัศกึษาได้เพิ่มพนู
ศักยภาพของความเปน็ผู้น าในการบริหารจดัการสถานศกึษาในอนาคต โดยก าหนดให้นกัศกึษาทุกคนต้อง
จัดท าโครงการดังกล่าวอย่างน้อยคนละ 1 โครงการ และการวิจัยในชัน้เรยีนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
  5.2.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
และการวิจัย 
  5.2.2 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนดได้เหมาะสมตามโครงการและการวิจัย 
  5.2.3 ผู้เรียนมีความสามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
และการวิจัย 
  5.2.4 ผู้เรียนมีความสามารถท างานด้วยกระบวนการกลุ่มตามโครงการและการวิจัย 
  5.2.5 ผู้เรียนมีความสามารถสรุป และน าเสนอผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  5.3.1 ระหว่างเรียน 2 ภาคเรียน 
  5.3.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ภาคเรียน 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
      ไม่มี 

5.5 การเตรียมการ 
 5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า และวางแผนกจิกรรมและมอบหมายผู้เรียนจัดท า

โครงการและงานวิจยัอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง 
 5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ 
 5.5.3 นักศกึษาน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
 5.6.1 ตรวจสอบความเหมาะสมของการวางแผนการจัดท าโครงการ และการวิจัย 
 5.6.2 ตรวจสอบกระบวนการด าเนินกิจกรรมของโครงการ และการวิจัยตามแผนงานที่

ก าหนด 
5.6.3 ตรวจสอบผลการด านินการตามแผนทีก่ าหนด 
5.6.4 ตรวจสอบการสรุปผล และเผยแพร่ผลงานที่ปฏิบัต ิ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
         เป็นแบบอย่าง   ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

1. สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 
2. สอดแทรกเนื้อหาด้านคณุธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพในทกุรายวิชา 
3. จัดกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู 

ด้านความรู้ 
เป็นผู้มีทักษะการเรียนรู-้ใฝ่รู้ และสามารถ 

บูรณาการความรู้เพ่ือประโยชนใ์นการ      
       

1. จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ 
แก้ปัญหา 

2. การถ่ายทอดประสบการณ์ซ่ึงกนัและกัน 
3. การศึกษาดูงาน 
4. จัดกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู 

ด้านบุคลกิภาพ 
              มีภาวะผู้น า เพื่อเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษาได ้
 

1. การมอบหมายงานเป็นทีม/เป็นกลุ่ม เพื่อสร้าง
ภาวะผู้น าและวางแผนการแก้ปัญหา 

2. การปลูกฝังให้มีวินัยตนเอง เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เช่น การตรงต่อ
เวลา การแต่งกาย การวางตวัให้เหมาะสม 

3. จัดกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู 
ด้านคุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
               มีความคดิแบบผู้ประกอบการ  โดย
แสวงหาโอกาส/มองเห็นโอกาสและมีวิสัยทัศน์ใน
การ                 

1. ให้ความส าคัญทักษะการวิเคราะห์ 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ   ที่ประสบผลส าเร็จ 

                                    
3. จัดกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา 
กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 
2 ปลูกฝังความรับผิดชอบ โดยการ
มอบหมายงานเป็นกลุ่ม/ทีม เพื่อ
สร้างความตระหนักถึงหน้าทีข่อง
การเป็นสมาชิกทีด่ีและเป็นผู้น าท่ีดี
ของกลุ่ม 
3 ก าหนดมาตรการในการกระท าผิด 
สอดแทรกเนื้อหาสาระทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ทุกรายวิชา 
ส่งเสริม/สนับสนุน ยกย่องผู้เรียนที่
เป็นแบบอย่างดีที่ด ี
 

1 การตรงต่อเวลาในการเข้าช้ัน
เรียน/การส่งงานตาม
ก าหนดเวลา 
2. พฤติกรรมการเข้ารว่ม
กิจกรรมกลุ่ม/ทีมในชั้นเรียน 
3. การเข้ารว่มกจิกรรมพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นคร ู

1 ผู้เรียนตระหนกัและเสริมสร้าง
ด้านคณุธรรม จริยธรรม ที่ซับซ้อน
ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพได้โดย
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
2 ผู้เรียนสามารถวินิจฉัยปัญหาท่ี
เกิดขึน้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3 ผู้เรียนสามารถแสดงออกซ่ึง
ภาวะผู้น าในการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาวิชาชีพในสภาพแวดล้อม
ของการปฏิบัติงานในสังคม 
4 ผู้เรียนมีคุณสมบัติอันพึง
ประสงค์ ได้แก่ การตระหนกัใน
คุณค่าของความเปน็มนษุย์  มีวินยั
ตนเอง การตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพในสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่าและศกัดิ์ของความเป็น
มนุษย์  เคารพในปทัศสถานทาง
สังคม และมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา 
กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2. ความรู้ 1 จัดการเรยีนการสอนแบบ
กระบวนการแก้ปัญหา  โดยให้
ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิดในการ
แก้ปัญหา  ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการสังเกต การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
ตีความ การสรุป อย่างเป็นระบบ 
2 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันก าหนด
ประเด็นทางสังคมท่ีอยูใ่นความ
สนใจที่สอดรับกับเนื้อหาสาระของ
สาขาวิชา 
3 ผู้เรียนน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
หรือรายบุคคล และร่วมกันวิพากษ์
ตามหลักการและทฤษฎ ี
 

1 การสังเกต การแสดงออกเป็น
รายบุคคล 
2 ช้ินงาน/รายงาน และ
กระบวนการ 
3 การประเมินแบบก่อน-หลัง
เรียน 
4. การเข้ารว่มกจิกรรมพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นคร ู

1 ผู้เรียนมีความรู้และ
ความสามารถในเนื้อหาสาระของ
สาขาวิชา 
2 ผู้เรียนสามารถน าหลักการหรือ
ทฤษฎีทางด้าน          ไป
ประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ   และ              
ได้อย่างต่อเนื่อง 
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการพฒันา
ความรูใ้หม่เพื่อพัฒนาวิชาชีพได ้
4 ผู้เรียนมีความตระหนกัและ
พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงตามบริบท
ของสังคมท่ีส่งผลต่อวิชาชีพ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา 
กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3. ทักษะดา้นปญัญา 1 ผู้สอนออกแบบการสอนที่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 
2 เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเป็น
วิทยากร เพื่อให้แนวคิดส าหรับการ 
น าไปประยกุต์ใชก้ับบริบทของ
หน่วยงานตนเอง 
3 การเข้ารว่มประชุมเชิงวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอกในบางโอกาส 
 

1. การสังเกต  
2. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรียน 
3. การทดสอบ 
4. การเข้ารว่มกจิกรรมพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นคร ู

1. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทาง
ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จาก
การเรียนรูใ้นการศกึษาหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาท่ี
สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และ
ก าหนดกลยุทธ์การจดัการ
           ได้อย่างเป็นระบบ 
3. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
ไปใช้ประโยชน์ส าหรับการพฒันา
คุณภาพของตนเองและสังคมได้
อย่างสมดุล 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 
1. ผู้เรียนสามารถส่ือสาร และ
สร้างความสัมพันกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 

1 ก าหนดประเด็นศกึษาเพื่อให้
ผู้เรียนมีการท างานร่วมกันเป็นทีม  
2 ก าหนดการส่งผลงานเป็น
รายบุคคล/กลุ่ม 
 

1. การน าเสนอผลงานเป็น
รายบุคคล/กลุ่ม 
2. การประเมินตนเองและกลุ่ม 
3. การเข้ารว่มกจิกรรมพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นคร ู

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะทางสังคม
อย่างมีคุณภาพและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข 
3. ผู้เรียนมีภาวะผูน้ าและสามารถ
ประสานประโยชนร์ะหว่างบุคคล
และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้เรียนมีความตระหนกัใน
หน้าที่และมีความรับผิดชอบอย่าง
สมบูรณ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา 
กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

5. ทักษะในการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 ใช้เทคนคิการเรียนรู้โดยใชป้ัญหา
เป็นฐาน 
2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แลกเปล่ียนความคดิเห็นในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
 

1. การสังเกต 
2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรียน 
3. การเข้ารว่มกจิกรรมพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นคร ู1 ผู้เรียนมีเทคนคิการใช้ข้อมูลเชิง

ตัวเลขประกอบการตดัสินใจและ
เสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
2 ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 
 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา   
 3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (1) ผู้เรียนตระหนกัและเสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีซับซ้อนในเชิง
วิชาการหรือวิชาชพีได้โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
   (2) ผู้เรียนสามารถวินจิฉัยปญัหาท่ีเกิดขึ้นตามหลักธรรมาภบิาล  
   (3) ผู้เรียนสามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการประพฤตปิฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาวิชาชีพในสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานในสังคม 
   (4) ผู้เรียนมคีุณสมบัติอันพึงประสงค์ ได้แก่ การตระหนกัในคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์  มีวินัยตนเอง การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในสิทธิและรับฟัง
ความคดิเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศกัดิข์องความเป็นมนษุย์  เคารพในปทัศสถานทาง
สังคม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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 2.2 ความรู้ 
  (1) ผู้เรียนมคีวามรู้และความสามารถในเนื้อหาสาระของสาขาวิชา 

   (2) ผู้เรียนสามารถน าหลักการหรือทฤษฎีทางด้าน          ไปประยุกต์ใช ้         
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ   และ              ได้อย่างต่อเนื่อง 

  (3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการพัฒนาความรูใ้หม่เพื่อพัฒนาวิชาชีพได้ 
  (4) ผู้เรียนมคีวามตระหนักและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงตามบริบทของสังคม 

ที่ส่งผลต่อวิชาชีพ 
2.3 ทักษะดา้นปญัญา 
  (1) ผู้เรียนสามารถใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากการเรยีนรู้ 

ในการศึกษาหาความรู้เกีย่วกับประเด็นหรือปัญหาท่ีสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                                          (2) ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์การจดัการ           ได้อย่าง
เป็นระบบ 

 (3)  ผู้เรียนมีความคดิสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)   ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ประโยชน์ส าหรบัการพัฒนาคุณภาพ 

ของตนเองและสังคมได้อย่างสมดุล 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
   (1) ผู้เรียนสามารถส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างด ี

(2)  ผู้เรียนมีสมรรถนะทางสังคมอย่างมีคุณภาพและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างเป็นสุข 
   (3) ผู้เรียนมภีาวะผู้น าและสามารถประสานประโยชน์ระหว่างบุคคลและองคก์ร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (4) ผู้เรียนมคีวามตระหนักในหน้าที่และมีความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์               
 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) ผู้เรียนมีเทคนิคการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขประกอบการตัดสินใจและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปญัหา 

(2) ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารจัดการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

(3) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูโ้ดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม 
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 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 

        
 
 
 

          
         

                          
                    

             
                 

                        
                      
                  

1 2 3 4 1 2 3   4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
GDT 601  ความเป็นครู               o   
GDT 602 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับคร ู          o     o   
GDT 603  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา              o o     
GDT 604  ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยา
ส าหรับครู               o   

GDT 605  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา               o   

GDT 606  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้               o   
GDT 607  การวิจัยทางการศึกษา          o        
GDT 608  การประกันคุณภาพการศึกษา          o        
GDT 620  การสัมมนาทางการศึกษา               o   
GDT 641 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง
เรียน o o o       o o o o o   o 

GDT 642 การปฏิบัติการสอน 1                  
GDT 643 การปฏิบัติการสอน 2                  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน  
การวดัผลและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น                 

ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2555  ข้อ 13-19 ดังนี ้
ข้อ 13  ให้มีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
ข้อ 14  ให้ใช้ระบบล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา 

โดยอักษรและความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ให้ก าหนดดังนี้ 
            ล าดับขั้น               ความหมาย         ค่าล าดับขั้น 
           A        ดีเยี่ยม (Excellent)              4.0   
            B+        ดีมาก (Very Good)   3.5 
            B        ดี  (Good)                    3.0 
           C+        ค่อนข้างดี  (Fairly Good) 2.5 
            C        พอใช้ (Fair)                  2.0 
            D+        อ่อน (Poor)                  1.5 
            D        อ่อนมาก  (Very Poor)            1.0 
            F        ตก (Fail)                      0 
     การให้ล าดบัขั้น F  

กระท าไดใ้นกรณีต่อไปนี้ คือ สอบไม่ผ่าน ขาดสอบปลายภาค ไม่มีสิทธ์ิสอบเนื่องจากเวลาเรียน
ไม่ครบ ทุจรติในการสอบ ส้ินสุดเวลาในการแก้ล าดับขัน้ I 

นอกจากใช้ล าดับขั้นดังกล่าวแล้วผลการศึกษาของรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์
ต่อไปนี้ 

                                     ล าดบัขั้น                                 ความหมาย 
                       AU การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
            I  การวดัผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
           W การถอนรายวิชา (Withdrawn) 
           S สอบผ่าน (Satisfactory) 
           U สอบไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 
          IP การเรียนในรายวิชายังไม่ส้ินสุด (In Progress) 
           T วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ / ดษุฎีนิพนธ์อยู่ระหว่างด าเนินการ 
          CX การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในใบแสดงผลการศึกษา 
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การให้ล าดบัขั้น I 

  กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
(1) นักศึกษาอยู่ในระหว่างการฝึกงานหรือศึกษารายวิชานั้นยังไม่ครบถ้วน และอาจารย์ 

ผู้สอนเห็นว่ายังไม่สามารถประเมินผลขั้นสุดท้าย 
(2) นักศึกษาที่ได้ล าดับขั้น I ในรายวิชาใด ให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประเมินผลเพื่อ 

เปล่ียนล าดับขั้น I ให้เป็นค่าล าดับขั้นภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ
นับจากการเรียนในรายวิชาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเปล่ียนล าดับขั้น I เป็น
ล าดับขั้น F ทันที  

ข้อ 15 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ / ดษุฎีนิพนธ์ ให้ใช้ล าดับขั้น S เมื่อการประเมินผล
เป็นที่น่าพอใจ หรือล าดับขั้น U เมื่อการประเมินผลไม่เป็นที่น่าพอใจ 

ข้อ 16  การประเมินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้ใช้ล าดับขั้น A – F หรือ ล าดับขั้น S หรือ U  
ข้อ 17  ค่าล าดับขั้นที่ถือว่าสอบผ่านในแต่ละรายวิชา ต้องได้ผลคะแนนการประเมินในแต่ละ

รายวิชาไม่ต่ ากว่า “C”   มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
ข้อ 18  การนับจ านวนหน่วยกิต 

18.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้อักษรล าดับขั้นA, B+, B, C+, C หรือ S เท่านั้น จึงจะนับ 
หน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

18.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตสะสม 
เพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวและให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย การนับหน่วยกิตสะสมเพื่อ
ส าเร็จการศึกษาจะไม่นับรวมหน่วยกิตของรายวิชาระดับปริญญาตรี 
 ข้อ 19 การค านวณคะแนนเฉล่ียสะสม 

ให้น าผลการศึกษาของนักศกึษาในแต่ละภาคการศึกษา เป็นผลรวมของแต้มระดับคะแนน 
ทุกรายวิชาหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของทุกรายวชิา ก าหนดให้มีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการ
ปัดเศษ 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนกัศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศกึษาท่ีต้องท าความเข้าใจตรงกนัทั้งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
  การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นกัศกึษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชา  
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  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนนิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 
  วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

(1) การได้รับใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา 
(2) การเข้าสู่ต าแหน่ง 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลกัสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา  พ.ศ. 2555         
ดังนี ้ข้อ 23  

 ข้อ 23  การส าเร็จการศกึษา 
                ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร นักศกึษาต้องแจ้งความจ านง
ส าเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
         ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนดและผ่านเกณฑ์การวดัผลและประเมินผล 
ในทกุรายวิชา         

1. ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
2.  ได้อักษรล าดับขั้น S ในรายวิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชพีครู  
3.  ไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2  

 32 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม่   
1.1 การปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ นโยบายและ

จรรยาบรรณ ของมหาวิทยาลัย/สถาบันและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะใหแ้ก่อาจารย์  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวดัการประเมินผล 
 2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ

สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจยัสายตรงในสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา
ท้องถ่ินเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์ร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 2.1.2  การเพิ่มพูนทกัษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 2.2.1  การมีส่วนรว่มในกจิกรรมวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวขอ้งกับการพฒันาความรู้และ

คุณธรรม 
 2.2.2  มีการตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาศกึษาศาสตร์เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนและสร้างความเชี่ยวชาญทางวิชาการ 
 2.2.3  จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 2.2.4  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้ารว่มกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
 2.2.5  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสูตร :  
 (1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าทีว่างแผนการรับนักศกึษา การจัดการเรียนการสอน 
การก ากับ ตดิตาม  การประเมินผลการเรียน การประเมินอาจารย์ผู้สอน การประกันคุณภาพการศึกษา  
 (2) การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ อย่างน้อยปีละครั้ง 
 (3) ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้พัฒนาศกัยภาพ 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 
       2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม   

ล าดับที่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
1 ห้องเรียนแบบบรรยาย  

อุปกรณ์    1.  คอมพิวเตอร์  
                 2.  โปรเจคเตอร ์
                 3.  กระดาน , ฉาก ,ไมค์เครื่องเสียง 
                 4.  โต๊ะ , เก้าอ้ี 

6  ห้อง  
 

2 ห้องปฏิบัตกิาร 
2.1 ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์    1.  คอมพิวเตอร์  
                2.  โปรเจคเตอร ์
                3.  กระดาน , ฉาก ,ไมค์เครื่องเสียง 
                4.  โต๊ะ , เก้าอ้ี 
2.2 ห้อง Sound Lap 
อุปกรณ์    1.  คอมพิวเตอร ์
              2.  โปรเจคเตอร ์
              3.  กระดาน , ฉาก ,ไมค์เครื่องเสียง 
              3.  โต๊ะ , เก้าอ้ี 

 

4  ห้อง 

         
 
 
 

2  ห้อง      
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ล าดับที่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
3 ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

อุปกรณ์ 1.  ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ 

                2.  อุปกรณ์เครื่องดนตรีไทยและเครื่อง 
                  ดนตรีพืน้เมือง 
                3.  เครื่องแต่งกายพืน้เมือง 

        1  ห้อง  

4 ห้องเรียนรวม 

อุปกรณ์    1.  คอมพิวเตอร์  
                 2.  โปรเจคเตอร ์
                 3.  กระดาน , ฉาก ,ไมค์เครื่องเสียง 
                 4.  โต๊ะ , เก้าอ้ี 

        2   ห้อง 

         

 

 
 
หนังสือของสาขาวิชา 1,804 เล่ม ประกอบด้วย 

ประเภท/รายการ จ านวน  
หนังสือภาษาไทย 1,597 
หนังสือภาษาอังกฤษ 203 
วารสารภาษาไทย 4 
วารสารภาษาอังกฤษ - 

อีกทั้งฐานข้อมูล EBSCOhost eBook Collection,  ERIC และฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
(Thai Lis Digital Collection) 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
          
2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ :  

      มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาคณุสมบัติตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลกัสูตร    
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนมกีารประชุมวางแผนจดัการเรยีน 

การสอน และมีการประเมนิผลการเรียนการสอนทกุรายวิชาและรายงานผล อีกทั้งจัดเก็บข้อมูลเพื่อ 
การประกันคุณภาพการศกึษาและการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับการผลิตบัณฑิตให้มีคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ   
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะถ่ายทอด 

ให้กับผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 
4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน  
 4.1 การก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

      คุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนต้องมีคุณวุฒิตรงกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ และต้องผ่าน 
กระบวนการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย   
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏบิัติงาน 
       มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างานอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การลาศึกษาต่อ การท าวิจัย  
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านกัศกึษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอื่น ๆ แกน่ักศกึษา  
       มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าการเรียนการสอน การใช้ชีวิต 
ในมหาวิทยาลัย  การพัฒนาวิชาชีพภายหลังส าเร็จการศกึษา (ถ้ามี)      

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
      นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องราวต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ ท้ังนี้ภายใต้ 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัย 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต    
 มหาวิทยาลัยมีการตดิตามนกัศกึษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อท าการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน 
หรือความพึงพอใจเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
    ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
    ชนิดของตัวบ่งชี:้  กระบวนการ 
    เกณฑ์มาตรฐาน:  ระดับ 

ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X 

2.  มีการรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ถ้ามี 

X X 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
X 

 
X 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการของประสบการณื
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลังส้ินสุดภาคการศึกษาทีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

 
X 

 
X 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษา 

 
X 

 
X 

6.  มกีารทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ าหนดใน มคอ. 3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา  

 
X 

 
X 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 

 
 

 
X 

8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน X X 

9.อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง    X X 

10.  จ านวนบคุลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X 

11.  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม ่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0  

 X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธผิลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  ก่อนการสอนควรมกีารประเมนิกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้อน และ/หรือการปรึกษา 
หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีสอน  และหลังการสอนควรมกีารวิเคราะห์ผลการประเมินการ
สอนโดยนักศกึษา และการวิเคราะห์ผลการเรยีนของนกัศกึษาด้านกระบวนการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและก าหนดประธานบริหารหลักสูตร
และคณาจารย์ผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
              1.2 การประเมินทักษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
                             1.2.1 ประเมินโดยนกัศกึษาในแต่ละรายวิชา 

                      1.2.2 การสังเกตของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานบริหารหลักสูตร และ/หรือ 
                               อาจารย์ผู้สอน 
                      1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินจากบัณฑิต 
                      1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนใน 

                                      หลักสูตรเดียวกัน 
 
2.การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
             2.1 นักศกึษาปีสุดท้าย/บณัฑิต 
             2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
             2.3 ผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก 
 
3.การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
            จัดการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต  และผ่านการรับรอง 
การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
 
4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสตูรและแผนกลยุทธก์ารสอน 
           4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
           4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างตน้ โดยผู้รับผดิชอบหลักสูตร/ประธานบริหารหลักสูตร 
           4.3 ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  

 


