หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

: หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
: Graduate Diploma Program in Teaching Profession

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อยอ (ไทย) : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : Grad. Dip. (Teaching Profession)
3. วิชาเอก
วิชาชีพครู
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 34 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับผูเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศของคุรุสภา
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหประกาศนียบัตรบัณฑิตแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหประกาศนียบัตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 15พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10 /2556 เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม พ.ศ.2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรมี ความพร อ มเผยแพร คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับ บั ณฑิตศึกษา
ในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครู
8.2 บุคลากรทางการศึกษา

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1.

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย ดร.ดรุณี
โกเมนเอก
3700600019801

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย

2

ปร.ด. (การจัดการศึกษา)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2553
2528
2522

หมวดเงิน

2557

2558

ปงบประมาณ
2559

2560

(ก) งบดําเนินการ
1.1 คาใชจายบุคลากร
9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
1.2 คาใชจายดําเนินงาน 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจายมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000
(ข) งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
0
0
0
0
รวม (ก) + (ข)
11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000
จํานวนนักศึกษา*
250
250
250
250
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
45,000
45,000
45,000
45,000
* จํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป (2557-2561)
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาชีพครู (สาระความรู)
2) หมวดเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพครู
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาชีพครู
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1105101
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
1105102
วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู
Teaching Profession and Professional Ethics
1105103
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
1105104
ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
Language and Culture for Teachers
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2561

9,000,000

2,250,000
11,250,000
0
11,250,000
250
45,000

34 หนวยกิต
27 หนวยกิต
7 หนวยกิต
27 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

1105201
1105301
1105401
1105501
1105601
1105602

รหัสวิชา
1105001
1105002
1105003

การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
หลักการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
Principles of Learning Management and Classroom
Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education
จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Learning Measurement and Evaluation
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Research for Learning Development

ข. วิชาเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพครู
ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
Pre – practicum in Teaching Profession
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
Teaching Professional Internship 1
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
Teaching Professional Internship 2

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

7 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
3(250)
3(250)

ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
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เลขตัวที่ 1 - 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5
บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
0 หมายถึง กลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู
1 หมายถึง กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
2 หมายถึง กลุมวิชาหลักสูตร แบบเรียน คูมือกิจกรรม โปรแกรม
การศึกษา
3 หมายถึง กลุมวิชาวิธีการสอน
4 หมายถึง กลุมวิชาสื่อและนวัตกรรม
5 หมายถึง กลุมวิชาจิตวิทยา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
6 หมายถึง กลุมวิชาการประเมินผล การสรางแบบทดสอบ
7 หมายถึง กลุมวิชาการบริหาร
8 หมายถึง กลุมวิชาการศึกษาพิเศษ
9 หมายถึง กลุมวิชาสัมมนาและโครงการศึกษาเอกเทศและ
โครงการวิจัย
เลขตัวที่ 6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรประกาศนียบัณฑิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
3.1.4.1 ภาคปกติ
รหัสวิชา
1105001
1105101
1105201
1105301
1105601

ภาคการศึกษาที่ 1 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
ปรัชญาการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
หลักการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
รวม

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
11 หนวยกิต

รหัสวิชา
1105002
1105102
1105401
1105501

ภาคการศึกษาที่ 2 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
จิตวิทยาสําหรับครู
รวม

น(ท-ป-ค)
3(250)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12 หนวยกิต
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รหัสวิชา
1105003
1105103
1105104
1105602

ภาคการศึกษาที่ 3 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
รวม

น(ท-ป-ค)
3(250)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
11 หนวยกิต

3.1.4.1 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร – อาทิตย
จัดการเรียนการสอนภาคเรียนละไมนอยกวา 15 สัปดาห
รหัสวิชา
1105001
1105101
1105201
1105301
1105601

ภาคการศึกษาที่ 1 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
ปรัชญาการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
หลักการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
รวม

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
11 หนวยกิต

รหัสวิชา
1105002
1105102
1105401
1105501

ภาคการศึกษาที่ 2 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
จิตวิทยาสําหรับครู
รวม

น(ท-ป-ค)
3(250)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12 หนวยกิต
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รหัสวิชา
1105003
1105103
1105104
1105602

ภาคการศึกษาที่ 3 ของหลักสูตร
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
รวม

น(ท-ป-ค)
3(250)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
11 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาชีพครู
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
1105101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)

ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
ความหมาย ประวัติความเปนมา และความสําคัญของการศึกษา ปรัชญา แนวคิด และ
ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การวิเคราะหบริบททางการศึกษาสู
การประยุกตใชเพื่อพัฒนาผูเรียนและสถานศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต
1105102

วิชาชีพครูและจริยธรรมวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Teaching Profession and Professional Ethics
ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ สภาพงานครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับครู
และวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ แนวทางการเสริมสรางความกาวหนาเพื่อพัฒนาตนและวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง การจัดการความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู การแสวงหาและการเลือกใชขอมูลขาวสาร
ความรู การเปนบุคคลแหงการเรียนรู รอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอนเพื่อใหผูเรียนคิด
วิเ คราะห สั งเคราะห และสร า งสรรคสิ่งใหมๆ ลั กษณะของครูที่ดี การเสริมสรางความสัมพัน ธเชิง
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สรางสรรคระหวางครูกับผูเรียน การเสริมสรางเจตคติ จิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรมจริยธรรมที่
จํ า เป น ต อ วิ ช าชี พ ครู หลั ก ธรรมาภิ บ าลและความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต จิ ต สาธารณะเสี ย สละเพื่ อ สั ง คม
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเปนแบบอยางทีด่ ีแกผูเรียนและสังคม
1105103

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูเพื่อการจัดการเชิงคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง บทบาทหนาที่ของผูมีสวน
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา การดําเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

รหัสวิชา
1105104

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
3(2-2-5)
Language and Culture for Teachers
ความหมายและความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรมในฐานะเปนเอกลักษณของชาติ
และตอผูประกอบวิชาชีพครู การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งดานการฟง พูด อาน
และเขี ย นให ส ามารถใช ใ นการสื่ อ ความหมายและการประกอบอาชี พ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู การใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยาง
สันติสุขภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม
1105201

การพัฒนาหลักสูตร
2(1-2-3)
Curriculum Development
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญ
ของการพั ฒ นาหลั ก สู ตร รู ป แบบการพัฒ นาหลัก สูตร แนวคิด หลั กการ และกระบวนการพั ฒ นา
หลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา สาระสําคัญและความสําคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน กระบวนการจั ด ทํ า หลั ก สูต รสถานศึ ก ษา ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห และการจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร
1105301

หลักการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
Principles of Learning Management and Classroom
14

3(2-2-5)

Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยเนนการคิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม
ความสําคัญ รูปแบบและหลักการจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา ความหมาย
กระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูโดยสรางบรรยากาศ
การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1105401

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ การพั ฒ นาผู เ รี ย นและการสื่ อ สาร แหลง การเรีย นรูแ ละเครือ ข ายการเรีย นรู หลั กการเลื อ ก
การออกแบบ การผลิต การประยุกตใช การประเมิน และการบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
การฝ กปฏิ บั ติก ารออกแบบ การผลิต การใชและการปรั บ ปรุงเทคโนโลยีส ารสนเทศและนวัตกรรม
การศึกษา
รหัสวิชา
1105501

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
ความรูทางจิตวิทยาพื้นฐานสําหรับครู ธรรมชาติ พัฒนาการ และความแตกตางของ
ผูเรียน จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู การแนะแนวและการใหคําปรึกษา การดูแลชวยเหลือ
และพั ฒ นาผูเ รี ย น การจั ดกิ จ กรรมแนะแนวในชั้น เรีย นและกิจ กรรมโฮมรู ม การสงเสริมใหผูเรีย นมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ การฝกปฏิบัติการทางจิตวิทยาการแนะแนว
ใหคําปรึกษาเพื่อการดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1105601

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
แนวคิด หลักการ เทคนิคการวัดและการประเมินผล จุดมุงหมายทางการศึกษากับ
การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การประเมินผลแบบยอยและ
แบบรวม การประเมินภาคปฏิบัติ การสรางและการเลือกใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวัดและประเมิน ผลการเรีย นรู แนวปฏิบัติเกี่ย วกับเกณฑการให
คะแนน ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น การนํ า ผลจากการวั ด และการ
ประเมินผลไปใชในการพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรู
1105602

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Research for Learning Development
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3(2-2-5)

หลักการ แนวคิด และความสําคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีการ
วิจัย กระบวนการวิจัย การกําหนดปญหา แนวปฏิบัติในการออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอยาง การ
สรางเครื่องมือการวิจัย การใชสถิติ การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การตีความและการแปลผล
ขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย การศึกษาการนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน

ข. หมวดรายวิชาเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพครู
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1105001
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
1(0-2-1)
Pre – practicum in Teaching Profession
การศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษาและการปฏิบัติหนาที่ของครู การฝก
เปนผูชวยครูดานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน การจัดกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรม
โฮมรูมสําหรับครูที่ปรึกษา การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา การ
ฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอนที่หลากหลายโดยเนนใหผูเรียนสราง
องคค วามรู ด ว ยตนเอง การทดลองจั ด การเรี ย นรู ในสถานการณ จํ า ลองและสถานการณ จ ริ ง การ
ออกแบบทดสอบ ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน
การสอบภาคปฏิ บั ติและการให คะแนน การวิจัย แกปญ หาผูเรีย น การสรางเสริมเจตคติที่ดีและจิต
วิญญาณความเปนครูเพื่อการเปนครูมืออาชีพ
1105002

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
3(250)
Teaching Professional Internship 1
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาตลอดภาคเรียน ประกอบดวย การมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนรู การบริหาร
จัดการชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนางานตางๆ รวมกับสถานศึกษา
การปฏิ บั ติ ก ารสอนในวิ ช าเอก การวั ด และการประเมิ น ผลและนํ า ผลไปใช ใ นการพั ฒ นาผู เ รี ย น
การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณีและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนภายใตกระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือ
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และพัฒนา ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย การสรางมนุษยสัมพันธและเรียนรูการปรับตนใหเขากับ
วัฒนธรรมองคกร การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
1105003

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
3(250)
Teaching Professional Internship 2
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาตลอดภาคเรียนในทุกดานเพื่อการพัฒนาตนสูความเปนครูมืออาชีพ การออกแบบการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจนสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การ
วัดและการประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาและแกปญหา
การเรียนรูของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง
และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา และปฏิบัติงาน
อื่นที่ไดรับมอบหมาย การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

1.

อาจารย ดร.ดรุณี
โกเมนเอก
3700600019801

อาจารย

2.

อาจารย ดร.จิตติรัตน
แสงเลิศอุทัย
3509900207343

อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชม./ปการศึกษา
2557

2558

2559

2560

ปร.ด. (การจัดการศึกษา)
12 12 12 12
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 12 12 12 12
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ. (สถิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
17

