รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
__________________________________________________________________________________

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25571481102617
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)
Graduate Diploma Program in Teaching Profession

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)
ป.บัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)
Graduate Diploma (Teaching Profession)
Grad. Dip. (Teaching Profession)

3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1.ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็ นไปตามข้ อบังคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครราชสี มา ว่ าด้วยการศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา
พ.ศ. 2560
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคพิเศษ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
- ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
- ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตผิ ู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและมีคุณสมบัติอื่นตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานของหลักสูตรและการสอนระดับต่างๆ
และระบบการจัดการศึกษา ฐานความรู้เดิมในระดับปริญญาตรี
2.3.2 มีความแตกต่างกันด้านคุณลักษณะ ความพร้อมในการเรียนรู้ บุคลิกภาพความเป็นครู
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดระบบให้คําปรึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับสาขาวิชา
จัดระบบปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์สาขาจิตวิทยาดูแล
ประสานกับอาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
รับนักศึกษา ปีละ 180 คน
จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ระดับชัน้ ปี
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่ 1
180
180
180
180
ชั้นปีที่ 2
180
180
180
รวมจํานวนนักศึกษา
180
360
360
360
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
180
180
180

2566
180
180
360
180

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาชีพครู
28 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา
13 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขประจําวิชา
เลขประจําวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ประกอบด้วย
ตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้
ตัวเลขตําแหน่งที่ 1-3 หมายถึง กลุม่ วิชา
100 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพครู
101 หมายถึง กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตัวเลขตําแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปี
ตัวเลขตําแหน่งที่ 5-6 หมายถึง ลําดับของวิชาในหมวดวิชา

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาชีพครู
100501
จิตวิญญาณความเป็นครู
(Teachers’ Spirituality)
100502
ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
(Language for Teachers’
Communication)
100503
จิตวิทยาสําหรับครู
(Psychology for Teachers)
100504
100505
100506

100507
100508

100509

100510

การพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Development)
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
(Learning Management Methodology)
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
(Research and Development of Learning
Innovation)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
(Innovation and Technology for Learning)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(Learning Measurement and
Evaluation)
การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพ
(Educational Administration and
Quality Assurance)
ครุนิพนธ์
(Individual Development Plan)

เรียน 28 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

1(0-2-1)

ข. กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
101501 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
(Practicum)
101502 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(Internship 1)
101503 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(Internship 2)

เรียน 13 หน่วยกิต
1(45)
6(270)
6(270)

3.1.4 แผนการศึกษาภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1
กลุ่มวิชา
วิชาชีพครู

ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา

รหัสวิชาและชื่อวิชา
100501 จิตวิญญาณความเป็นครู
100503 จิตวิทยาสําหรับครู
100504 การพัฒนาหลักสูตร
100508 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
101501 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(45)
13 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1
กลุ่มวิชา
วิชาชีพครู

ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา

รหัสวิชาและชื่อวิชา
100505 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
100506 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
100507 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
101502 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6(270)
15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2
หมวดวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชาและชื่อวิชา

วิชาชีพครู

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

100502 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
100509 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
100510 ครุนพิ นธ์
ปฏิบัติการสอนใน 101503 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
สถานศึกษา
รวม
3.1.5 สมรรถนะและคําอธิบายรายวิชา
1) สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
1. มีความรูแ้ ละ 1.1 ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก
ประสบการณ์
รู้เท่าทันสังคมและสามารถนําแนวคิด
วิชาชีพครู
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน
1.2 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้
คําปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ
1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา
หลักสูตร ศาสตร์ การสอน และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้
และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน
1.5 สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
1.6 ออกแบบ ดําเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีความสามารถ 2.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ในการปฏิบัติ
ความเป็นครู
หน้าที่ครู
2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
6(270)
13 หน่วยกิต

รายวิชา
100502 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
100503 จิตวิทยาสําหรับครู
100505 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
100506 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้
100507 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้
100508 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
100509 การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ
100510 ครุนพิ นธ์

100501 จิตวิญญาณความเป็นครู
100503 จิตวิทยาสําหรับครู
100505 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล
2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

รายวิชา
100507 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้
100508 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
100509 การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ
100510 ครุนพิ นธ์
101501 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน
101502 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
101503 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3. มีความสามารถ 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ 100504 การพัฒนาหลักสูตร
ในการจัดการ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
100505 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
เรียนรู้
3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถ 100506 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ การเรียนรู้
เป็นนวัตกร
100507 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็น เรียนรู้
รายบุคคล สามารถรายงานผลการพัฒนา 100508 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
101501 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ ระหว่างเรียน
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย 101502 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน
101503 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ

4. มีความสามารถ 4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
ในการสร้าง
และแก้ปญ
ั หาผู้เรียนให้คุณลักษะที่พึง
ความสัมพันธ์กับ ประสงค์

100503 จิตวิทยาสําหรับครู
100509 การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ

สมรรถนะหลัก
ผู้ปกครองและ
ชุมชน

สมรรถนะรอง
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และ
สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
5. ปฏิบัติตนตาม 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
วิชาชีพครู

รายวิชา
101501 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน
101502 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
101503 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

100501 จิตวิญญาณความเป็นครู
100510 ครุนพิ นธ์
101501 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน
101502 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
101503 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

2) คําอธิบายรายวิชา

ก. กลุ่มวิชาชีพครู
รหัสวิชา
100501

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
จิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
(Teachers’ Spirituality)
ประพฤติ ปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาผู้ เ รี ย นด้ ว ยจิ ต
วิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดํารงตนให้เป็นที่
เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมาย
สําหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ท่เี น้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึก
ปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 2.1, 2.2, 2.5, 5.1)

100502

ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
3(2-2-5)
(Language for Teachers’ Communication)
วิเคราะห์วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึก
ปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและ
การสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน (สมรรถนะ 1.5)
100503

จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
(Psychology for Teachers)
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสําหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คําปรึกษา ทักษะการทําหน้าที่บริหารในสมอง
(Executive Function: EF) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษ แนวทางการให้คําแนะนํากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้
การสะท้อนคิดเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 1.2, 2.5, 4.1)
100504

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
(Curriculum Development)
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนําหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มใน
การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อ
นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(สมรรถนะ 3.1)

100505

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Learning Management Methodology)
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา
การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาแบบเรียนรวม การชี้แนะ
ผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้ การสะท้อนคิด
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาตนเองในการเป็ น ครู ที่ ดี มี ค วามรอบรู้ และทั น สมั ย ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
(สมรรถนะ 1.3, 2.3, 2.5, 3.2, 3.4)
100506

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Research and Development of Learning Innovation)
วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนใน
ชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ
สร้ างและหาคุ ณภาพเครื่ องมือวิจัย ประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยีดิจิทั ลในการสร้ างนวั ตกรรมในการวิจั ยเพื่ อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 1.4, 3.5)

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Innovation and Technology for Learning)
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
100507

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 1.2, 2.5, 3.5)
100508

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Learning Measurement and Evaluation)
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจําเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล
การวัดและประเมินผลผู้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 1.4, 2.3, 2.5, 3.1)
100509

การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
3(2-2-5)
(Educational Administration and Quality Assurance)
บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทําความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับ
การศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติดําเนินการจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 1.6, 2.5, 4.2)
100510

ครุนพิ นธ์
1(0-2-1)
(Individual Development Plan)
จัดทําครุนิพนธ์ (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครูผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการ
สอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเป็นครูของพระราชาที่น้อมนําศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติตน
ปฏิบัติงาน เก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน มีจิตวิญญาณความเป็นครู รู้ท้องถิ่น (สมรรถนะ 1.1, 2.1, 2.2, 2.5, 5.1)

ข. กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
101501
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
1(45)
(Practicum)
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทบาทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจําชั้นในสถานศึกษา
เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึ ก ษา ผ่ า นกระบวนการสั ง เกตและวิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รู ถ อดบทเรี ย นจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 2.1, 2.5,
3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3, 5.1)
101502

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(270)
(Internship 1)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 101501 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่าง

เรียน
ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข จัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ ส่งเสริม ให้ ผู้เรี ยนเกิดกระบวนการคิ ดขั้นสู งโดยประยุกต์ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิจิ ทัล หรื อ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 2.12.5, 3.1-3.6, 4.2-4.4, 5.1)

101503

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(270)
(Internship 2)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 101502 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงและ
นําไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
นําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 2.1-2.5, 3.1-3.6, 4.2-4.4, 5.1)

