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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ: Graduate Diploma Program in Teaching Profession
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม: ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อย่อ: ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อย่อ: Grad. Dip (Teaching Profession)
3. วิชาเอก: 4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร: 34 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ: หลักสูตร
โดยจัดการศึกษา 3 ภาคการศึกษา จานวน 38 หน่วยกิต
5.2 ภาษาทีใ่ ช้: ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา:
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ : หน่วยงานทางการศึกษาทีไ่ ด้รับความเห็นชอบในการเข้าร่วม
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามมติคณะกรรมการคุรุสภา
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา: ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2551
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
ให้การรับรองหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่....................วันที่.....................................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน พ.ศ. 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา :
8.1 ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.2 ครูพี่เลี้ยง ครูแนะแนวสาหรับเด็กประถมศึกษา และการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
8.3 บุคลากรทางการศึกษา
8.4 ผู้ช่วยวิจัย หรือนักวิจัยทางการศึกษา
8.5 นักวิชาการอิสระทางการศึกษาและสังคม
9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลาพอง
เลขที่ประชาชน 3-5001-00120-29-6
คุณวุฒ:ิ - กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
- กศ.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 ( วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
- วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพเพื่อการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(2) รองศาสตราจารย์มนูญ สุตีคา
เลขที่ประชาชน 3-5099-01176-49-2
คุณวุฒิ : - ค.อ.บ. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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(3) ดร.

เลขทีป่ ระชาชน 3-5099-00263-14-6
คุณวุฒ:ิ - Ph.D.(Educational Technology and Computer Science)
Oregon State University
- . (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
พระนคร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน :
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง รัฐจึงได้ให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการศึกษาโดยการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสถาบัน
การศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนากาลังคนและในด้านการ
ถ่ายทอดความรูใ้ หม่ที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม และผู้ที่เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนกลไกของ
สถาบัน
การศึกษา ก็คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษา แต่ปจั จุบันพบว่ามีครูผู้สอนในสถานศึกษาจานวนมากที่ยังขาด
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 9 (7) ที่
กาหนดให้คุรุสภามีอานาจหน้าที่รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบตั รของสถาบันต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และ มาตรา 44 (2) กาหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทีค่ ุรุสภารับรอง
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร :
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นตระหนักถึงความสาคัญของวิชาชีพทางการศึกษา จึงได้พัฒนา
หลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครู ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะตลอดจนความเป็นเลิศทางวิชาการในการประกอบ
วิชาชีพ และมีความพร้อมในการบริหารจัดการชั้นเรียน และหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน :
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในฐานะทีม่ ุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สมรรถนะ เพื่อสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางบริบทของสังคม โดยเฉพาะวิชาชีพทางการศึกษาต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพที่คุรุสภากาหนด
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อทา
หน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอน การจัดทาโครงการ การประเมินผลการเรียนการสอน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
13.3.2 มีคณะกรรมการวิชาการประจามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่กากับ ติดตาม ดูแล และ
ให้คาปรึกษา/ชี้แนะการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มีความเชื่อมั่นว่า “การสร้างครูคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติ”
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีคุณลักษณะดังนี้
(1) เป็นผู้ที่มีความรูใ้ นสาขาวิชาทางการศึกษา มีความสามารถและมีคุณธรรม
พร้อมที่จะประกอบอาชีพครูได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
(2) เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรที่
ทาให้ ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ มีคุณธรรม อยู่รว่ มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(3) เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และ มีคุณลักษณะเป็นผู้นาทางวิชาการสามารถประยุกต์
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนและพัฒนางานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) เป็นผูม้ ีความสามารถ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
ความรูว้ ิชาชีพครู
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลีย่ นแปลง
การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
ทุก 5 ปี
การพัฒนาหลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดรับการเปลี่ยนแปลงทาง
บริบทสังคม

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

กาหนดการดาเนินงานพัฒนา
หลักสูตรให้ชัดเจน

ผลการประเมินหลักสูตร
เอกสารหลักสูตร

สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนจัดทางานวิจัย เพื่อนา
ผลการวิจัยมาพัฒนาหลักสูตร

ผลงานวิจัย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ
และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
มหาวิทยาลัยจัดระบบการจัดการศึกษาเป็น 2 ระบบ คือ
1.1.1 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และอาจมีภาคเรียนฤดู
ร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับมีระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ โดย
ให้จัดจานวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.1.2 ระบบหน่วยการศึกษา โดยแบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
รายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จานวนชั่วโมงและ
จานวนหน่วยกิตเท่ากับระบบทวิภาค
การคิดหน่วยกิต
มหาวิทยาลัยจัดเนื้อหาวิชาแต่ละรายวิชา และกาหนดปริมาณเนื้อหาวิชาในแต่ละ
รายวิชา
เป็นหน่วยกิต ดังนี้
1.
รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
2.
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น่อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
3.
การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
4.
การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามทีไ่ ด้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ทาโครงงานหรือกิจกรรมนัน้ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจั ด การเรี ย นการสอนภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น ขึ้ น อยู่ กั บ การพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม
:
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา :
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2555 ข้อ ที่ 8 คุณ สมบัติ ก ารเข้า เป็น นั ก ศึก ษา สาเร็จ การศึก ษาระดั บปริญญาตรีหรือเที ยบเท่าจาก
สถาบัน อุด มศึก ษาที่ ก ระทรวงศึก ษาธิก ารหรือสถาบัน การศึก ษาที่ก พ.ให้ก ารรับรอง โดยเป็น ครูที่
หน่วยงานผู้ใช้ครู
ให้พัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนัก ศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จานวน
จานวนรับ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา
2557

2558
180
180

180
-
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2559
180
180

2560
180
180

2561
180
180

2.6 งบประมาณตามแผน
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
รายละเอียดประกอบแผนพัฒนาหลักสูตร ด้านการเงินและงบประเมิน
สาหรับปี ปีการศึกษา 2556 - 2559
2556
2557
2558
งบดาเนินการ
2,080,784
2,184,823
2,294,064
งบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสถาบัน
3,410,173
3,580,682
3,759,716
งบลงทุน
288,998
303,448
318,620
รวม
5,779,955
6,068,953
6,372,400

2559
2,408,767
3,947,702
334,551
6,691,020

2.7 ระบบการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ
พ.ศ.2555 ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ
พ.ศ.2555 ข้อ 29 การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและแผนการศึกษา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 34 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
-หมวดวิชาพืน้ ฐาน
หน่วยกิต
-หมวดวิชาบังคับ
34
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา ประกอบด้วย
GDT601 ความเป็นครู
Self – Actualization for Teachers
GDT602 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
Language and Culture for Teachers
GDT603 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
GDT604 ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาสาหรับครู
Educational Philosophy and Psychology for Teachers
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2560
2,529,206
4,145,087
351,279
7,025,571

GDT605 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Educational Innovation and Technology
GDT606 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Curriculum and Learning Management
GDT607 การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
GDT608 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
GDT620 การสัมมนาทางการศึกษา
Seminar in Education
GDT641 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน
Teaching Profession Practicum
GDT642 การปฏิบัติการสอน 1
Practicum in Profession of Teaching 1
GDT643 การปฏิบัติการสอน 2
Practicum in Profession of Teaching 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-2-1)
3(0-18-0)
3(0-18-0)

หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
รหัสรายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย ตัวเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังนี้
ชุดที่ 1

1

2

ชุดที่ 2

3

4

ชุดที่ 3

5

6

ชุดที่ 1 (หลักที่ 1 – 3) หมายถึง สาขาวิชา หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา โดยกาหนดให้สื่อ
ความหมายหรือเป็นสากลนิยม
ชุดที่ 2 (หลักที่ 4) หมายถึง ระดับความยากง่ายของรายวิชา
ชุดที่ 3 (หลักที่ 5,6) หมายถึง ลาดับที่รายวิชาหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะหรือสาขาวิชา
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ภาคเรียนที่
รายวิชา
1
GDT601 ความเป็นครู
Self – Actualization for Teachers
GDT604 ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาสาหรับครู
Educational Philosophy and Psychology for Teachers
GDT606 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Curriculum and Learning Management
GDT603 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
GDT641 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน
Teaching Profession Practicum
รวม
2
GDT605 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Educational Innovation and Technology
GDT607 การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
GDT642 การปฏิบัติการสอน 1
Practicum in Profession of Teaching 1

รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
1
13
3
3
3

9

12

ภาคเรียนที่
รายวิชา
3
GDT602 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
Language and Culture for Teachers
GDT608 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
GDT620 การสัมมนาทางการศึกษา
Seminar in Education
GDT643 การปฏิบัติการสอน 2
Practicum in Profession of Teaching 2
รวม
รวมทั้งหมด

หน่วยกิต
3
3
3
3
12
34

3..1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่มี
ข. หมวดวิชาบังคับ ประกอบด้วย
GDT601 ความเป็นครู
3(3-0-6)
Self – Actualization for Teachers
ความหมาย ความสาคัญของครู สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของครู คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ค่านิยมในวิชาชีพครู การส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพครู การปลูก ฝังจิตวิญญาณความเป็นครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้นาทางวิชาการ การ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ ได้ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับผู้เรีย ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพ
ครู จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่คุรุสภากาหนด หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู
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GDT602 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(3-0-6)
Language and Culture for Teachers
หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนตามแบบอย่างวัฒนธรรม
ไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืบค้นในการพัฒนาวิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและการจัดการ
เรียนรู้
เสริมสร้างคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความเชื่อ และค่านิยมของครูตามแบบอย่างวัฒนธรรม เพื่อ
การอยู่ร่วมกับในประชาคมอาเซี่ยนและประชาคมโลกอย่างสันติ
GDT603 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Measurement and Evaluation
ความหมายและหลักการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา หลักการ แนวคิดและ
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน วิเคราะห์ความแตกต่างและความสัมพันธ์
ระหว่างการวัดผลและการประเมินผล บทบาทของการประเมินผลทางการศึกษา เทคนิคการสร้างและ
ใช้เครื่องมือวัด และประเมินผลทางการศึกษาด้ านพุทธิพิสัย จิตพิสั ย และทักษะพิสัย วิธีประเมินผล
การศึกษาทั้งแบบประเมินผลย่อยและประเมินผลรวม ปฏิบัติการประเมินผลตามสภาพจริง และการ
ประเมิ น ผลจากแฟ้ ม สะสมงาน การน าผลการประเมิ น มาพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการวัดผลและประเมินผล สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
GDT604 ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Educational Philosophy and Psychology for Teachers
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาการศึกษาและการนาไปใช้ในสถานศึกษา ประวัติความเป็นมา และระบบการจัดการศึกษา
ไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ แนวคิด
และทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ข องผู้เรียนให้เต็มศัก ยภาพ แนวคิด ทฤษฎีจิต วิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา ระบบ
ช่วยเหลือผู้เรียน
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GDT605 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Innovation and Technology
ความหมายความสาคัญ ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แนวคิดทฤษฎี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื่อมวลชนเพื่อการศึ กษา หลักการ แนวคิด การ
ออกแบบ การประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วัสดุกราฟิก
และสื่ อในการจั ด การเรี ย นรู้ การออกแบบ การสร้ าง และการน าไปใช้ นวัต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัต กรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การ
พัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อการเรี ยนรู้ การประเมิ น และการปรั บ ปรุ ง นวัต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
GDT606 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
Curriculum and Learning Management
ทฤษฎีหลัก สูต ร และปรั ชญาการพัฒนาหลัก สูต รที่สอดคล้องกับแนวคิด และกลวิธีก ารจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ คิด สร้ างสรรค์และแก้ปัญหาได้ หลั ก การและแนวคิด ในการจัด ท าและพัฒนาหลัก สูต ร
องค์ประกอบที่สาคัญต่อการนาหลักสูตรไปปฏิบัติการในทุกระดับ กระบวนการจัด การเรียนการสอนที่
ตอบสนองจุดหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษา รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา การบูรณาการ การออกแบบ การจัดทาแผนการจัด การประเมิน
หลักสูตรการสอนและนาผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร หลักการ แนวคิด แนวปฏิ บัติเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สามารถสร้างบรรยากาศการ
จัดการ ชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง ทฤษฎีและรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบองค์รวม การบริหารการจัดการห้องเรียน การพัฒนาศูนย์
การเรียนในสถานศึกษา
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GDT607 การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Research
ความหมาย แนวคิ ด ประเภทของการวิ จั ย รู ป แบบการวิ จั ย การวิ จั ย ทางการศึ ก ษา
กระบวนการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการวิจัย การแปลผลและการสรุปผลการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจยั การนาเสนอผลการวิจัย การประเมินเค้าโครงและรายงานการวิจัย จรรยาบรรณ
นักวิจัย การฝึกปฏิบัติเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน และฝึกปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนการนาผลการวิจัย
ไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
GDT608 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
หลัก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ การบริหารสถานศึก ษาและการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ความสาคัญของ
การประกัน คุณ ภาพการศึกษาและความสัมพัน ธ์ระหว่างการประกัน คุณภาพภายในกับการประกัน
คุณภาพภายนอก การกาหนดคุณภาพ ตัวชี้วัด และเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา และการ
ประเมินคุณภาพ รูปแบบ เทคนิค วิธีการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจัด ทารายงานผลการ
ประเมิน คุณ ภาพการศึกษา บทบาทของครูใ นการประกันคุณ ภาพการศึก ษา การวางแผนน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาการเรียนรู้ สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ
กับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการประกันคุณภาพการศึกษา
GDT620 การสัมมนาทางการศึกษา
3(3-0-6)
Seminar in Education
กาหนดประเด็นปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อระบบ
การศึก ษา การจัดการเรียนรู้ คุณ ภาพการศึก ษา หลักสูต ร การเรียนการสอน ปัญหาและการพัฒนา
วิชาชีพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
การเรี ยนรู้ปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียงกับการจัด การศึก ษาและหลักสูต รการเรี ยนการสอน
การสร้างการใช้หลักสูตรท้องถิ่น การจัดทาโครงการ การประเมินและรายงานผลโครงการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา
รูปแบบการสัมมนากระทาได้หลายรูปแบบ เช่น การนาเสนอรายงานและแสดงความคิดเห็น
การอภิปรายกลุ่ม การจัดประชุมสัมมนา หรือจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
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GDT641 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน
1(1-2-1)
Teaching Profession Practicum
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาความเป็นครูในระหว่างเรียนที่สอดคล้องกับงานด้านหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมถึง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยกระบวนการโครงงานและบูรณาการ รวมถึง ฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครู โดยปฏิบัติการสังเกตการจัดเรียนรู้ การจัดทาแผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง แล้วนาการทดลองสอบในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ
หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อทดสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน พร้อมทาการสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้ค ะแนนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงผลการวิเคราะห์ไป
แก้ปัญหาผู้เรียนโดยการวิจัยตามกระบวนการพัฒนาความเป็นครู ในระยะเวลาต่อเนื่อง 90 ชั่วโมง
GDT642 การปฏิบัตกิ ารสอน 1
3(0-18-0)
Practicum in Profession of Teaching 1
ปฏิบัติกิจกรรมวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 จานวน 240 ชั่วโมง โดยทาหน้าที่
ปฏิบัติการสอนในวิชาเอก (สาขาวิชาเฉพาะ) มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ เลือกวิธีสอน สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงแหล่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบทดสอบและนาไปวัดผล ประเมินผล ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้เรียนรวมถึงผลการจัดการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
ให้ถึงพร้อมแห่งขีด สุด ของพัฒนาการ ตลอดจนทาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้ว ยกระบวนการวิจัย
ตลอดจนมีก ารปฏิบั ติ งานพั ฒ นาการจัด การศึ ก ษาในรูปแบบโครงการที่สอดคล้องกั บภารกิจ ของ
สถานศึกษา รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน โดยการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ สามารถประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
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GDT643 การปฏิบัตกิ ารสอน 2
3(0-18-0)
Practicum in Profession of Teaching 2
ปฏิบัติกิจกรรมวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 จานวน 240 ชั่วโมง โดยทาหน้าที่
ปฏิบัติการสอนในวิชาเอก (สาขาวิชาเฉพาะ) มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ เลือกวิธีสอน สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงแหล่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบทดสอบและนาไปวัดผล ประเมินผล ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์คุณ ลัก ษณะผู้เรียนรวมถึงผลการจัดการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่ก ารพัฒนา
ผู้ เ รี ย นให้ ถึ ง พร้ อ มแห่ ง ขี ด สุ ด ของพั ฒ นาการ ตลอดจนท าการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นด้ ว ย
กระบวนการวิจัย ตลอดจนได้ มีก ารปฏิบัติ งานการพัฒนาการจัด การศึก ษาในรูปแบบโครงการที่
สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน สามารถประเมิน
ปรับปรุงและศึก ษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรี ยน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนา
การศึกษา

3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร ประกอบด้วย
ชื่อ –นามสกุล
1.รองศาสตราจารย์วรรณวดี

ม้าลาพอง

2. รองศาสตราจารย์มนูญ สุตคี า

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
- กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
- กศ.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 ( วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
- วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรระเบียบวิธีวจิ ัย
เชิงคุณภาพเพื่อการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ค.อ.บ. (ไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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จานวนชั่วโมงสอน
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

12

12

12

12

ชื่อ –นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

- Ph.D. (Educational Technology and Computer
Science) Oregon State University
- . (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
วิ
พระนคร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญญู พูลศรี - . .

จานวนชั่วโมงสอน
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

12

12

12

12

12

12

3. ดร.เรืองวิทย์ นนทภา

-

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์
สุทธาวาส

. .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- . .
- . .

-

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ –นามสกุล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมผิว
ชื่นตระกูล

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

12

12

12

12

- . .
- . .

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม
สาอาง กูล

จานวนชั่วโมงสอน

-

- . .
- . .

-
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
6 ประกอบด้วย
(1) รองศาสตราจารย์สมจิต พรหมเทพ
- . .
- . .
(2) รองศาสตราจารย์พัฒนา จันทนา
- . .
- . .
(3) รองศาสตราจารย์สุรีย์ สาอาง กูล
- . .
- . .
)
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่ง วีระกูล
- . .
- . .
(5) อาจารย์วีระชัย สัจจาลักษณ์
- .
- . .
(6) อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ
คุณวุฒิ - ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์-ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
หลักสูตรได้กาหนดรายวิชา การปฏิบัตกิ ารสอน เป็นรายวิชาบังคับ ซึ่งผู้เรียนจะต้องปฏิบัตกิ าร
สอนในโรงเรียน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การสอนในโรงเรียน
4.1.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอนจริง
4.1.2 ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพื่อนาไปวางแผนและแก้ไขปัญหาการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
4.1.3 ผู้เรียนมีวินัยเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรและ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่ได้
4.1.4 ผู้เรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์
ภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 240 ชัว่ โมง
ภาคการศึกษาที่ 2 จานวน 240 ชัว่ โมง
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5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรือวิจัย
5.1 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเป็นครู ประกอบด้วย งานกิจกรรมนักศึกษา
งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของความ
เป็นครูและเป็นแบบอย่างสาหรับการประกอบวิชาชีพตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เพิ่มพูน
ศักยภาพของความเป็นผู้นาในการบริหารจัดการสถานศึกษาในอนาคต โดยกาหนดให้นกั ศึกษาทุกคนต้อง
จัดทาโครงการดังกล่าวอย่างน้อยคนละ 1 โครงการ และการวิจัยในชัน้ เรียนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
และการวิจัย
5.2.2 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กาหนดได้เหมาะสมตามโครงการและการวิจัย
5.2.3 ผู้เรียนมีความสามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
และการวิจัย
5.2.4 ผู้เรียนมีความสามารถทางานด้วยกระบวนการกลุ่มตามโครงการและการวิจัย
5.2.5 ผู้เรียนมีความสามารถสรุป และนาเสนอผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 ระหว่างเรียน 2 ภาคเรียน
5.3.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ภาคเรียน
5.4 จานวนหน่วยกิต
ไม่มี
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนา และวางแผนกิจกรรมและมอบหมายผู้เรียนจัดทา
โครงการและงานวิจยั อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ
5.5.3 นักศึกษานาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ตรวจสอบความเหมาะสมของการวางแผนการจัดทาโครงการ และการวิจัย
5.6.2 ตรวจสอบกระบวนการดาเนินกิจกรรมของโครงการ และการวิจัยตามแผนงานที่
กาหนด
5.6.3 ตรวจสอบผลการดานินการตามแผนทีก่ าหนด
5.6.4 ตรวจสอบการสรุปผล และเผยแพร่ผลงานที่ปฏิบัติ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
เป็นแบบอย่าง ผู้มคี ุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

1.
2.
3.
1.

ด้านความรู้
เป็นผู้มีทักษะการเรียนรู-้ ใฝ่รู้ และสามารถ
บูรณาการความรู้เพื่อประโยชน์ในการ

2.
3.
4.
1.

ด้านบุคลิกภาพ
มีภาวะผู้นา เพื่อเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาได้

2.

3.
1.
2.

ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ
มีความคิดแบบผู้ประกอบการ โดย
แสวงหาโอกาส/มองเห็นโอกาสและมีวิสัยทัศน์ใน
การ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในทุกรายวิชา
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหา
การถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
การศึกษาดูงาน
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
การมอบหมายงานเป็นทีม/เป็นกลุ่ม เพื่อสร้าง
ภาวะผู้นาและวางแผนการแก้ปัญหา
การปลูกฝังให้มีวินัยตนเอง เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เช่น การตรงต่อ
เวลา การแต่งกาย การวางตัวให้เหมาะสม
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
ให้ความสาคัญทักษะการวิเคราะห์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ที่ประสบผลสาเร็จ

3. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
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มคอ.2

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กร 1 การตรงต่อเวลาในการเข้าชัน้
เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติอย่าง เรียน/การส่งงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
กาหนดเวลา
1 ผู้เรียนตระหนักและเสริมสร้าง ต่อเนื่อง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ซับซ้อน 2 ปลูกฝังความรับผิดชอบ โดยการ 2. พฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม/ทีมในชั้นเรียน
ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพได้โดย มอบหมายงานเป็นกลุ่ม/ทีม เพื่อ
สร้างความตระหนักถึงหน้าทีข่ อง 3. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
คานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
2 ผู้เรียนสามารถวินิจฉัยปัญหาที่ การเป็นสมาชิกทีด่ ีและเป็นผู้นาที่ดี คุณลักษณะความเป็นครู
ของกลุ่ม
เกิดขึน้ ตามหลักธรรมาภิบาล
3 กาหนดมาตรการในการกระทาผิด
3 ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้นาในการประพฤติปฏิบัติ สอดแทรกเนื้อหาสาระทางด้าน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และ คุณธรรม จริยธรรม ทุกรายวิชา
จรรยาวิชาชีพในสภาพแวดล้อม ส่งเสริม/สนับสนุน ยกย่องผู้เรียนที่
เป็นแบบอย่างดีที่ดี
ของการปฏิบัติงานในสังคม
4 ผู้เรียนมีคุณสมบัติอันพึง
ประสงค์ ได้แก่ การตระหนักใน
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ มีวินยั
ตนเอง การตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เคารพในสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ของความเป็น
มนุษย์ เคารพในปทัศสถานทาง
สังคม และมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นา
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กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
1 จัดการเรียนการสอนแบบ
1 การสังเกต การแสดงออกเป็น
2. ความรู้
กระบวนการแก้ปัญหา โดยให้
รายบุคคล
1 ผู้เรียนมีความรู้และ
ความสามารถในเนื้อหาสาระของ ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิดในการ 2 ชิ้นงาน/รายงาน และ
แก้ปัญหา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ กระบวนการ
สาขาวิชา
2 ผู้เรียนสามารถนาหลักการหรือ ผู้เรียนมีทักษะการสังเกต การเก็บ 3 การประเมินแบบก่อน-หลัง
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ เรียน
ทฤษฎีทางด้าน
ไป
ตีความ การสรุป อย่างเป็นระบบ
4. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันกาหนด คุณลักษณะความเป็นครู
วิชาชีพ และ
ประเด็นทางสังคมที่อยูใ่ นความ
ได้อย่างต่อเนื่อง
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการพัฒนา สนใจที่สอดรับกับเนื้อหาสาระของ
ความรูใ้ หม่เพื่อพัฒนาวิชาชีพได้ สาขาวิชา
3 ผู้เรียนนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
4 ผู้เรียนมีความตระหนักและ
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามบริบท หรือรายบุคคล และร่วมกันวิพากษ์
ตามหลักการและทฤษฎี
ของสังคมที่ส่งผลต่อวิชาชีพ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นา
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มคอ.2

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
1 ผู้สอนออกแบบการสอนที่
1. การสังเกต
3. ทักษะด้านปัญญา
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
2. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรียน
1. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทาง
ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จาก กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็น 3. การทดสอบ
4. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
การเรียนรูใ้ นการศึกษาหาความรู้ ระบบ
2 เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเป็น
คุณลักษณะความเป็นครู
เกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาที่
วิทยากร เพื่อให้แนวคิดสาหรับการ
สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และ นาไปประยุกต์ใช้กับบริบทของ
หน่วยงานตนเอง
กาหนดกลยุทธ์การจัดการ
3 การเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการกับ
ได้อย่างเป็นระบบ
3. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อ หน่วยงานภายนอกในบางโอกาส
พัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
ไปใช้ประโยชน์สาหรับการพัฒนา
คุณภาพของตนเองและสังคมได้
อย่างสมดุล
1. การนาเสนอผลงานเป็น
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 1 กาหนดประเด็นศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนมีการทางานร่วมกันเป็นทีม รายบุคคล/กลุ่ม
บุคคลและความรับผิดชอบ
2 กาหนดการส่งผลงานเป็น
2. การประเมินตนเองและกลุ่ม
1. ผู้เรียนสามารถสื่อสาร และ
3. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
สร้างความสัมพันกับผู้อื่นได้เป็น รายบุคคล/กลุ่ม
คุณลักษณะความเป็นครู
อย่างดี
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะทางสังคม
อย่างมีคุณภาพและสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข
3. ผู้เรียนมีภาวะผูน้ าและสามารถ
ประสานประโยชน์ระหว่างบุคคล
และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เรียนมีความตระหนักใน
หน้าที่และมีความรับผิดชอบอย่าง
สมบูรณ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นา
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ผู้เรียนมีเทคนิคการใช้ข้อมูลเชิง
ตัวเลขประกอบการตัดสินใจและ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
2 ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
1 ใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 1. การสังเกต
เป็นฐาน
2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรียน
2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
3. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบ คุณลักษณะความเป็นครู
ต่าง ๆ
กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นา

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(1) ผู้เรียนตระหนักและเสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ซับซ้อนในเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพได้โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
(2) ผู้เรียนสามารถวินจิ ฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล
(3) ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าในการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาวิชาชีพในสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานในสังคม
(4) ผู้เรียนมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ ได้แก่ การตระหนักในคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ มีวินัยตนเอง การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิข์ องความเป็นมนุษย์ เคารพในปทัศสถานทาง
สังคม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.2 ความรู้
(1) ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถในเนื้อหาสาระของสาขาวิชา
(2) ผู้เรียนสามารถนาหลักการหรือทฤษฎีทางด้าน
ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และ
ได้อย่างต่อเนื่อง
(3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการพัฒนาความรูใ้ หม่เพื่อพัฒนาวิชาชีพได้
(4) ผู้เรียนมีความตระหนักและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม
ที่ส่งผลต่อวิชาชีพ
2.3 ทักษะด้านปัญญา
(1) ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากการเรียนรู้
ในการศึกษาหาความรู้เกีย่ วกับประเด็นหรือปัญหาที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์การจัดการ
ได้อย่าง
เป็นระบบ
(3) ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ประโยชน์สาหรับการพัฒนาคุณภาพ
ของตนเองและสังคมได้อย่างสมดุล
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ผู้เรียนสามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) ผู้เรียนมีสมรรถนะทางสังคมอย่างมีคุณภาพและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างเป็นสุข
(3) ผู้เรียนมีภาวะผู้นาและสามารถประสานประโยชน์ระหว่างบุคคลและองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ผู้เรียนมีความตระหนักในหน้าที่และมีความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ผู้เรียนมีเทคนิคการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขประกอบการตัดสินใจและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
(2) ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(3) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูโ้ ดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

27

มคอ.2

 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง

GDT 601 ความเป็นครู
GDT 602 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
GDT 603 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
GDT 604 ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยา
สาหรับครู
GDT 605 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
GDT 606 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
GDT 607 การวิจัยทางการศึกษา
GDT 608 การประกันคุณภาพการศึกษา
GDT 620 การสัมมนาทางการศึกษา
GDT 641 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง
เรียน
GDT 642 การปฏิบัติการสอน 1
GDT 643 การปฏิบัติการสอน 2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 13-19 ดังนี้
ข้อ 13 ให้มีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
ข้อ 14 ให้ใช้ระบบลาดับขั้นและค่าลาดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา
โดยอักษรและความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ให้กาหนดดังนี้
ลาดับขั้น
ความหมาย
ค่าลาดับขั้น
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
การให้ลาดับขั้น F
กระทาได้ในกรณีต่อไปนี้ คือ สอบไม่ผ่าน ขาดสอบปลายภาค ไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากเวลาเรียน
ไม่ครบ ทุจริตในการสอบ สิ้นสุดเวลาในการแก้ลาดับขัน้ I
นอกจากใช้ลาดับขั้นดังกล่าวแล้วผลการศึกษาของรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์
ต่อไปนี้
ลาดับขั้น
ความหมาย
AU การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
I
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
การถอนรายวิชา (Withdrawn)
S
สอบผ่าน (Satisfactory)
U
สอบไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
IP
การเรียนในรายวิชายังไม่สิ้นสุด (In Progress)
T
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ / ดุษฎีนิพนธ์อยู่ระหว่างดาเนินการ
CX การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่นในใบแสดงผลการศึกษา
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การให้ลาดับขั้น I
กระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
(1) นักศึกษาอยู่ในระหว่างการฝึกงานหรือศึกษารายวิชานั้นยังไม่ครบถ้วน และอาจารย์
ผู้สอนเห็นว่ายังไม่สามารถประเมินผลขั้นสุดท้าย
(2) นักศึกษาที่ได้ลาดับขั้น I ในรายวิชาใด ให้อาจารย์ผู้สอนดาเนินการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนลาดับขั้น I ให้เป็นค่าลาดับขั้นภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ
นับจากการเรียนในรายวิชาถัดไป หากพ้นกาหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะดาเนินการเปลี่ยนลาดับขั้น I เป็น
ลาดับขั้น F ทันที
ข้อ 15 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ ให้ใช้ลาดับขั้น S เมื่อการประเมินผล
เป็นที่น่าพอใจ หรือลาดับขั้น U เมื่อการประเมินผลไม่เป็นที่น่าพอใจ
ข้อ 16 การประเมินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้ใช้ลาดับขั้น A – F หรือ ลาดับขั้น S หรือ U
ข้อ 17 ค่าลาดั บขั้นที่ถือว่าสอบผ่านในแต่ ละรายวิชา ต้ องได้ผลคะแนนการประเมินในแต่ ละ
รายวิชาไม่ต่ากว่า “C” มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
ข้อ 18 การนับจานวนหน่วยกิต
18.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้อักษรลาดับขั้นA, B+, B, C+, C หรือ S เท่านั้น จึงจะนับ
หน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
18.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตสะสม
เพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวและให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย การนับหน่วยกิตสะสมเพื่อ
สาเร็จการศึกษาจะไม่นับรวมหน่วยกิตของรายวิชาระดับปริญญาตรี
ข้อ 19 การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้นาผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา เป็นผลรวมของแต้มระดับคะแนน
ทุกรายวิชาหารด้วยผลรวมของจานวนหน่วยกิตของทุกรายวิชา กาหนดให้มีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่มีการ
ปัดเศษ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นกั ศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชา
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การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
(1) การได้รับใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
(2) การเข้าสู่ตาแหน่ง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
ดังนี้ ข้อ 23
ข้อ 23 การสาเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาต้องแจ้งความจานง
สาเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรกาหนดและผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
ในทุกรายวิชา
1. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2. ได้อักษรลาดับขั้น S ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3. ไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ นโยบายและ
จรรยาบรรณ ของมหาวิทยาลัย/สถาบันและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจยั สายตรงในสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
2.2.2 มีการตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและสร้างความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
2.2.3 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.4 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร :
(1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาหน้าทีว่ างแผนการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน
การกากับ ติดตาม การประเมินผลการเรียน การประเมินอาจารย์ผู้สอน การประกันคุณภาพการศึกษา
(2) การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ อย่างน้อยปีละครั้ง
(3) ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ลาดับที่
1

2

รายการ

ห้องเรียนแบบบรรยาย
อุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์
2. โปรเจคเตอร์
3. กระดาน , ฉาก ,ไมค์เครื่องเสียง
4. โต๊ะ , เก้าอี้
ห้องปฏิบัตกิ าร
2.1 ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์
2. โปรเจคเตอร์
3. กระดาน , ฉาก ,ไมค์เครื่องเสียง
4. โต๊ะ , เก้าอี้
2.2 ห้อง Sound Lap
อุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์
2. โปรเจคเตอร์
3. กระดาน , ฉาก ,ไมค์เครื่องเสียง
3. โต๊ะ , เก้าอี้
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จานวน
6 ห้อง

4 ห้อง

2 ห้อง

หมายเหตุ

มคอ.2
ลาดับที่
3

รายการ

จานวน
1 ห้อง

ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
อุปกรณ์ 1. ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้

หมายเหตุ

2. อุปกรณ์เครื่องดนตรีไทยและเครื่อง
ดนตรีพนื้ เมือง
3. เครื่องแต่งกายพืน้ เมือง
4

ห้องเรียนรวม

2 ห้อง

อุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์
2. โปรเจคเตอร์
3. กระดาน , ฉาก ,ไมค์เครื่องเสียง
4. โต๊ะ , เก้าอี้

หนังสือของสาขาวิชา 1,804 เล่ม ประกอบด้วย
ประเภท/รายการ
จานวน
หนังสือภาษาไทย
1,597
หนังสือภาษาอังกฤษ
203
วารสารภาษาไทย
4
วารสารภาษาอังกฤษ
อีกทั้งฐานข้อมูล EBSCOhost eBook Collection, ERIC และฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
(Thai Lis Digital Collection)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ :
มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนมีการประชุมวางแผนจัดการเรียน
การสอน และมีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชาและรายงานผล อีกทั้งจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับการผลิตบัณฑิตให้มีคณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะถ่ายทอด
ให้กับผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนต้องมีคุณวุฒิตรงกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ และต้องผ่าน
กระบวนการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะการทางานอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน การลาศึกษาต่อ การทาวิจัย
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาการเรียนการสอน การใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพภายหลังสาเร็จการศึกษา (ถ้ามี)
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องราวต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมีการติดตามนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทาการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
หรือความพึงพอใจเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
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7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี:้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีการรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ถ้ามี
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณื
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทกี่ าหนดใน มคอ. 3
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ปีที่ 1

ปีที่ 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7

X

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

X

X

9.อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

X

X

X

X

10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อน และ/หรือการปรึกษา
หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีสอน และหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาด้านกระบวนการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและกาหนดประธานบริหารหลักสูตร
และคณาจารย์ผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
1.2.2 การสังเกตของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานบริหารหลักสูตร และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินจากบัณฑิต
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นใน
หลักสูตรเดียวกัน
2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3.การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และผ่านการรับรอง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บณ
ั ฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานบริหารหลักสูตร
4.3 ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
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