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หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ  สาขาวิชาชีพคร ู

Graduate  Diploma  Program  in  Teaching  Profession 

ป. บณัฑติ (วิชาชีพคร)ู 

Grad. Dip. (Teaching Profession) 

หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 

ปรัชญา 

 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะดานวิชาครู สามารถประยุกตใชในการจัดการเรียนรู  ดวย 

เจตคติที่ดีตอวิขาชีพครู      

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 เพื่อใหผูรับการศึกษามีความรู  ความสามารถ  ดังน้ี   

 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรทางการศึกษาที่ใชในการประกอบวิชาชีพครูที่สงเสริมการ

พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพตามมาตรฐานความรูของผูประกอบวิชาชีพครู 

  2.  มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู และจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

  3. มีทักษะในการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและนวัตกรรมเพื่อนํามาใชพัฒนาการจัดการเรียนรู 

  4.  มีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีนิสัยใฝเรียนรู และ

พัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
จํานวนหนวยกิต                          

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา          37 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร                         

  1) หมวดวิชาแกนตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู   27 หนวยกิต 

 2)   หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู               7 หนวยกิต 

  3) หมวดวิชาเลือก     3 หนวยกิต 

รายวิชา 

 1) หมวดวิชาแกนตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู 27 หนวยกิต 

1015103 หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา และวิชาชีพคร ู

Principles and Philosophy of Education and 

Teaching Profession 

 3(2-2-5) 

1015107 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Quality Assurance 

 3(3-0-6) 

 

1025203 การพัฒนาหลักสูตร  

Curriculum  Development 

 3(2-2-5) 

1025317 การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน 

Learning Management and Classroom Management  

 3(2-2-5) 
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1035205 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Educational  Innovation  and  Information 

Technology  

 3(2-2-5) 

1045206 การวัดและประเมินการเรียนรู 

Measurement  and  Evaluation of Learning  

 3(2-2-5) 

1045207 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู 

Research  for  Learning  Development 

 3(2-2-5) 

1055104 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 

Languages  and  Cultures  for  Teachers 

 3(2-2-5) 

1055204 จิตวิทยาสําหรับคร ู

Psychology for Teachers 

 3(3-0-6) 

 

 2) หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู    7 หนวยกิต 

1005801 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  

Professional Practicum 

 1(90) 

 

1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

School Internship 1 

  3(270) 

1005803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

School Internship 2 

  3(270) 

 3) หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

1015105 การศึกษาแบบเรียนรวม 

Inclusive Education  

 3(3-0-6) 

1015106 การศึกษาตลอดชีวิต  

Lifelong  Education  

 3(3-0-6) 

1015801 สัมมนาทางการศึกษา 

Seminars in Education 

 3(3-0-6) 

1025302 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู 

Development of Learning Models 

 3(3-0-6) 

1055205 การบริการแนะแนวในสถานศึกษา 

Guidance Services in Educational Institutions 

 3(2-2-5) 

     

 

 

 



มคอ. 2 
 

วิทยาลัยการฝกหัดครู    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                                       3 

แผนการศึกษา 

 

ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย  น(ท-ป) 

1015103 หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา และวิชาชีพคร ู  3(2-2-5) 

1025203 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1055104 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู  3(2-2-5) 

1055204 จิตวิทยาสําหรับคร ู  3(3-0-6) 

1005801 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  1(90) 

 รวม    13 หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย  น(ท-ป) 

1025317 การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน  3(2-2-5) 

1035205 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5) 

1045206 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  3(2-2-5) 

1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1        3(270) 

 

 

รวม 12 หนวยกิต 

ชั้นปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย  น(ท-ป) 

1015107 การประกันคุณภาพการศึกษา  3(3-0-6) 

1045207 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู  3(2-2-5) 

1005803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    3(270) 

XXXXXXX วิชาเลือก 1 รายวิชา        3(x-x-x) 

 รวม  12 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

 1) หมวดวิชาแกนตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู 27 หนวยกิต 

1015103  หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา และวิชาชีพครู 

Principles and Philosophy of Education and Teaching 

Profession 

3(2-2-5) 

แนวคิด  ปรัชญา และทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของ

โลก สังคม แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แนวคิดและกลวิธีการ

จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน กฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู   

ความรอบรูในเน้ือหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน สภาพงานคร ู คุณลักษณะที่ดีของครู และมาตรฐานวิชาชีพ

ครู การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู  การสรางความกาวหนาและ

พัฒนาวิชาชีพครอูยางตอเน่ือง การแสวงหาและเลือกใชขอมลูขาวสารความรูเพื่อใหทนัตอการเปลีย่นแปลง หลักธรร

มาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต  คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด  มีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม  ฝกปฏิบัติการสรางแบบ

ประเมินคุณธรรมและความเปนครูวิชาชีพ และการนําแบบประเมินไปใช ในสถานศึกษา  การมีปฏิสัมพันธ

ระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

 

1015107 

 

  การประกันคุณภาพการศึกษา 

 Educational Quality  Assurance 

3(3-0-6) 

  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา กระบวนการ การ

ออกแบบ และดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา  บทบาทของครูและผูเกี่ยวของกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  การนําผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ไปใชในการจัดการเรียนรูและกลยุทธการสรางความรวมมือในงานประกันคุณภาพการศึกษา 

   

1025203 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum  Development 

3(2-2-5) 

หลักการ  แนวคิด และทฤษฎีในการจัดทําหลักสูตร องคประกอบ และรูปแบบของหลักสูตร  

ทฤษฎีหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรระดับตาง ๆ  

มาตรฐานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา

หลักสูตร พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับทองถ่ิน  ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และ

นําผลการประเมิน  ไปใชในการพัฒนาหลักสูตร 
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1025317 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

Learning Management and Classroom Management 

3(2-2-5) 

  ความหมาย องคประกอบ และความสําคัญของการจัดการเรียนรู หลักการและทฤษฎีการ

เรียนรู  รูปแบบการจัดการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห  คิดสรางสรรคและแกปญหาได  ศาสตรการ

สอน  และวิทยาการการจัดการเรียนรู  การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การออกแบบการเรียนรูที่

บูรณาการระหวางเน้ือหาและศาสตรการสอน  การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม  การบริหารจัดการช้ัน

เรียนและสามารถสรางบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู 

การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา  หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการ ฝก

ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  เลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู และนําไปสูการฝก

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 

1035205 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Educational  Innovation  and  Information Technology 

3(2-2-5) 

แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ  การพัฒนา การประยุกตใช  การ

ประเมินสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู ความรูเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในระดับชาติและประชาคมอาเซียน  ฝกปฏิบัติการออกแบบ  พัฒนา           

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน การประเมินสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

 

1045206 การวัดและประเมินการเรียนรู 

Measurement  and  Evaluation of Learning  

3(2-2-5) 

แนวคิด  หลักการ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน คุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะที่ดีของนักวัดและประเมิน สถิติพื้นฐานและสถิติทางการวัดและประเมินผลการศึกษา  

ประเภท และลักษณะของเครื่องมอืวัดผลการเรยีนรู  ฝกปฏิบัติการสราง และหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการ

เรียนรู  การประเมินผลการเรียนรู  การวิเคราะหเพื่อนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

และการเรียนรูของผูเรียน 
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1045207 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู  

Research  for  Learning  Development 

3(2-2-5) 

 หลักการ และทฤษฎีการวิจัยการศึกษา การวิจัยในช้ันเรียน ประเภท และรูปแบบของการวิจัย 

ข้ันตอนการวิจัย การออกแบบและการวางแผนการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย  การสราง

และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  การเขียน

รายงานการวิจัย  การวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนของผูเรียน  การนําเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู  ฝกปฏิบัติการวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย 

 

1055104 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคร ู

Languages  and  Cultures  for  Teachers 

3(2-2-5) 

  การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู  ทั้งในดานการฟง พูด  อาน  และเขียน  เพื่อการ

สื่อความหมาย  ทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และการติดตอสื่อสารภายใน และภายนอกองคกร การฝก

ทักษะการใชภาษาไทย เพื่อสรางความเขาใจ การประสานความรวมมือ และการอยูรวมกันอยางมีความสุข การ

ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู  ทั้งในดานการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อการสื่อความหมาย การใช

ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน และการพัฒนาวิชาชีพครู การติดตอสื่อสารภายใน และภายนอกองคกร  การฝกทักษะ

การใชภาษาอังกฤษเพื่อสรางความเขาใจ การประสานความรวมมือ  และการอยูรวมกันอยางสันติสุข  

ความสําคัญ และคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทยเพื่อความเปนครู  วัฒนธรรมสากล การ

ประยุกตใชวัฒนธรรมไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 

1055204 จิตวิทยาสําหรับคร ู

Psychology for Teachers 

3(3-0-6) 

  แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา  จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู จิตวิทยาพัฒนาการ 

การประยุกตจิตวิทยาพัฒนาการไปใชในการจดัการเรยีนการสอน  และการพัฒนาผูเรยีนในแตละวัย การสงเสรมิ

การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยเนนความแตกตางของผูเรียน ทั้งในดานบุคลิกภาพ สติปญญา และรูปแบบการ

เรียนรูของผูเรียน การใชหลักจิตวิทยาในการจัดปจจัยและสภาพแวดลอมที่สงเสริม สนับสนุนการเรียนรู และ

การเขาใจผูเรียน การพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษาในการ

วิเคราะหและพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ มนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธใน

โรงเรียน และชุมชน การสรางมนุษยสัมพันธ ฝกปฏิบัติการแนะแนว และการใหคําปรึกษาทั้งในช้ันเรียน และใน

สถานการณจริง 
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 2) หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู 7 หนวยกิต  

1005801 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  

Professional Practicum 

1(90) 

                       ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนในแตละรายวิชาตามหลักสูตร  และศึกษาสงัเกตการจัดการ

เรียนรู  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพื่อจุดประสงคการสอนทีห่ลากหลาย ใหผูเรียนสรางความรูดวย

ตนเอง  การทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริง  สามารถปฏิบัติการสอน  การออกแบบ

ทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมอืวัดผล และประเมินผลผูเรียน การตรวจขอสอบ 

 

1005802   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

  School Internship 1 

      3(270) 

  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  โดยมีการศึกษาสังเกตงานในหนาที่ครู  

การเปนครูผูชวยในงานบริหารจัดการช้ันเรียน การทดลองสอน การศึกษาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือ

แบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานอื่น

ที่ไดรับมอบหมาย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน สราง

เครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเอง 

 

1005803   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

  School Internship 2 

      3(270) 

  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ โดยจัดการเรียนรูในกลุมสาระการ

เรียนรู หรือรายวิชาตาง ๆ การออกแบบการเรียนรู  การแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือแบงปนความรูในการพัฒนา

การศึกษา  การประเมิน  การปรับปรุงและการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน  

การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู  การจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู และการพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานใน

หนาที่ครูและงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอก

หองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรปูแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนา

ตนเอง 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 
 

วิทยาลัยการฝกหัดครู    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                                       8 

 3) หมวดวิชาเลือก (ไมนอยกวา)                                     3   หนวยกิต 

1015105 การศึกษาแบบเรียนรวม 

Inclusive Education 

 3(3-0-6) 

  ความสําคัญ ความหมาย และความมุงหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม ประเภท และ

ลักษณะการเรียนรูของเด็กพิเศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนแบบเรียนรวม ทักษะสําหรับ

ครู และการบริหารเพื่อสนับสนุนการศึกษาพิเศษ  นโยบายและการสนับสนุนของรัฐที่เกี่ยวของกับการศึกษา

พิเศษ การฝกปฏิบัติของผูเรียนในการแกปญหาและคนหาหลักวิชา และแนวคิดทฤษฎีเพิ่มข้ึนดวยตนเอง โดยใช

สถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง  

 

1015106 การศึกษาตลอดชีวิต 

Lifelong  Education  

3(3-0-6) 

  ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต หลักสิทธิมนุษยชนของสากลดานการศึกษา  วิเคราะห

เปรียบเทียบรูปแบบและแนวทางในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย วิเคราะห

อุปสรรค และปญหาของการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย และ

ในตางประเทศ  การบริหารและบรกิารการศึกษาในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู

ตลอดชีวิตตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

 

1015801 สัมมนาทางการศึกษา 

Seminars in Education 

3(3-0-6) 

    ปญหาและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกี่ยวของ  ซึ่งมีผลตอการศึกษาและวิชาชีพคร ู จัด

ประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวิชาชีพคร ู

 

1025302 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู 

Development of Learning Models 

3(3-0-6) 

  ความหมายและองคประกอบของการเรียนรู  ระบบการเรียนการสอน  รูปแบบการสอนที่

เนนการคิดอยางเปนระบบ ทักษะและจิตพิสัย กระบวนการพัฒนารูปแบบการสอนและประยุกตใหเหมาะสมกับ

ผูเรียน การลงมือปฏิบัติการแกปญหา การหาความรูดวยตนเอง โดยใชสถานการณจริงและจําลอง เพื่อฝก

ประยุกตรูปแบบการเรยีนรูใหเหมาะสมกับทองถ่ิน ฝกปฏิบัติการสอนตามรูปแบบการสอนที่พัฒนาใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงค  สาระการเรียนรู และความแตกตางของผูเรียน  
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1055205   การบริการแนะแนวในสถานศึกษา 

 Guidance Services in Educational Institutions 

3(2-2-5) 

   ความหมาย ความจําเปน ความสําคัญของการบริการแนะแนวในสถานศึกษา หลักการ  

ปรัชญา ประเภทของการแนะแนว  บริการหลักทีส่ําคัญที่จัดในสถานศึกษา  เทคนิคและวิธีจัดบริการแนะแนวใน

แตละบริการ  การบริหารงานแนะแนว จรรยาบรรณของนักแนะแนว  ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 

 

 
 


