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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
______________________ 

 
รายวิชา 

 รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 1) กลุ่มวิชาบังคับ 
 ปบค 601 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 
 GDT 601 Philosophy of Education 
 ปบค 602 ความเป็นครูวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 GDT 602 Professional Teachers 
 ปบค 611  ภาษาและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
 GDT 611  Language and Culture 
 ปบค 621  การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 GDT 621 Curriculum Development 
 ปบค 622 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 GDT 622 Learning and Classroom Management 
 ปบค 631 การวัดและประเมินผลการเรียน 3(2-2-5) 
 GDT 631  Learning Measurement and Evaluation 
 ปบค 641 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 
 GDT 641 Psychology for Teachers 
 ปบค 65 1  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 GDT 651  Research for Learning Development 
 ปบค 66 1  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 GDT 661  Educational Innovation and Information Development 
 ปบค 681 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1(90 ชั่วโมง) 
 GDT 681 Practice Work Profession Teachers 
 2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ปบค 682  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(270 ชั่วโมง) 
 GDT 682  Teaching Internship in School 1 
 ปบค 683  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(270 ชั่วโมง) 
 GDT 683  Teaching Internship in School 2 
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แผนการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีท่ี 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ปบค 601 
ปบค 602 
ปบค 621 
ปบค 641 
ปบค 681 

ปรัชญาการศึกษา 
ความเป็นครูวิชาชีพ 
การพัฒนาหลักสูตร 
จิตวิทยาส าหรับครู 
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 

3 
3 
3 
3 

1(90) 

3 
2 
2 
3 
- 

0 
2 
2 
0 
- 

6 
5 
5 
6 
- 

รวม 13 11 4 22 
ชั่วโมง /สัปดาหส  = ไม่น้อยกว่า 90 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีท่ี 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ปบค 622 
ปบค 631 
ปบค 651 
ปบค 682 

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียน 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

3 
3 
3 

3(27) 

2 
2 
2 
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2 
2 
2 
- 

5 
5 
5 
- 

รวม 12 6 6 15 
ชั่วโมง /สัปดาหส  = ไม่น้อยกว่า 270 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ปบค 611 
ปบค 661 
ปบค 683 

ภาษาและวัฒนธรรม 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  

3 
3 

3(270) 

2 
2 
- 

2 
2 
- 

5 
5 
- 

รวม 9 4 4 11 
ชั่วโมง /สัปดาหส  =ไม่น้อยกว่า 270  
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ค าอธิบายรายวิชา 
  1) กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 27 หน่วยกิต  
ปบค 611 ปรัชญาการศึกษา       3(3-1-6) 
GDT 611 Philosophy of Education 
  เงื่อนไขรายวิชา  :ไม่มี  
  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา สังคม วัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการจัด
การศึกษาไทยในปัจจุบัน การจัดการศึกษาตามปรัชญา บริบท และค่านิยมของสังคมไทย มีแนวคิดและกลวิธี
การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน วิเคราะหสปัญหาแนวโน้มทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลัก
ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อน ามาประยุกตสใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

ปบค 612 ความเป็นครูวิชาชีพ       3(2-2-5) 
GDT 612 Professional Teachers 
  เงื่อนไขรายวิชา  :ไม่มี  
  ความส าคัญของวิชาชีพครู สภาพงานครู บทบาทหน้าที่ คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่   ๒๑ 
และมาตรฐานวิชาชีพครูทางการศึกษา คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด  หลักธรรมาธิ
บาล และความซื่อสัตยสสุจริต การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู  และจิตสาธารณะ มีความรอบรู้เนื้อหาวิชาที่
สอนและใช้กลยุทธสในการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะหส สังเคราะหส และสร้างสรรคสสิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 
การสร้างปฏิสัมพันธสสัมพันธสระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครูในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาในวิชาชีพครูต่อเนื่อง การ
แสวงหาและเลือกใช้ความรู้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณสปัจจุบัน การเสริมสร้างสมรรถภาพสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู 

ปบค 611  ภาษาและวัฒนธรรม        3(2-2-5) 
GDT 611  Language and Culture   
  เงื่อนไขรายวิชา  :ไม่มี  
  ความส าคัญของภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู หลักการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิชาชีพครูและภาษาต่างประเทศเพ่ือการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ส าหรับครู เพ่ือการสื่อสารทั้งใน และนอกห้องเรียน การน าเสนอข้อมูลด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร 
โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพด้านภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
ส าหรับครู อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและการด าเนินชีวิต และการใช้
เทคโนโลยีเทคโนโลยีส าหรับครู  การยอมรับและอดทนต่อความแตกต่างและความหลากหลายของวัฒนธรรม 
การศึกษาเกี่ยวกับปัญญาทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ 
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ปบค 621  การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
GDT 621 Curriculum Development 
  เงื่อนไขรายวิชา  :ไม่ มี 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษาในการจัดท าหลักสูตร การปรับปรุงและการพัฒนา
หลักสูตร การวิเคราะหสหลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้  โดยใช้นวัตกรรมและการออกแบบหลักสูตร 
การน าหลักสูตรไปใช้ การปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
รวมทั้ง หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

)สมศ(. สามารถจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถด าเนินการ
จัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

ปบค 622 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน     3(2-2-5) 
GDT 622 Learning and Classroom Management 
  เงื่อนไขรายวิชา  :ไม่มี  
  หลักการ แนวคนด แนวปฏนบัตนเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และ
สน่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคนดวนเคราะห์ คนดสร้างสรรค์ 

และแก้ปัญหาได ้เทคนนคและวนทยาการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพนเศษ การ
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกนดการเรียนรู้ในการจัดการชั้นเรียน การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน
รวม การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา สามารถการจัดท าแผนการเรียนรู้ และน าไปสู่การปฏนบัตนให้เกนดผล
จรนง 

ปบค 631 การวัดและประเมินผลการเรียน      3(2-2-5) 
GDT 631  Learning Measurement and Evaluation 
  เงื่อนไขรายวิชา  :ไม่มี  
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การวัดและการประเมนนผลการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมนนผล การหาคุณภาพของเครื่องมือ การประเมนนผลแบบอนงเกณฑ์และแบบอนงกลุ่ม การประเมนนตาม
สภาพจรนง การประเมนนภาคปฏนบัตน การประเมนนจากแฟ้มสะสมงาน การประเมนนแบบย่อยและแบบรวม 
สามารถปฏนบัตนการสร้างเครื่องมือวัดและประเมนนผลได้ สามารถน าผลการประเมนนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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ปบค 641 จิตวิทยาส าหรับครู       3(3-1-6) 
GDT 641 Psychology for Teachers 
  เงื่อนไขรายวิชา  :ไม่มี  
  ความส าคัญของจนตวนทยาและการแนะแนวต่อวนชาชีพครู หลักสูตร แนวคนด ทฤษฎีทาง
จนตวนทยาพ้ืนฐาน จนตวนทยาพัฒนาการ และจนตวนทยาการเรียนรู้ บทบาทของจนตวนทยาการศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอน การใช้จนตวนทยาเพ่ือส่งเสรนมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการ ความสนใจ 
ความถนัด วนธีการเรียนรู้  (Learning styles   )และพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน การจัดบรนการแนะแนวใน
สถานศึกษา การให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวนตที่ดีขึ้นและเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

ปบค 65 1  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้       3(2-2-5) 
GDT 651  Research for Learning Development 
  เงื่อนไขรายวิชา  :ไม่มี  
  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย มีความรู้หลักการวิจัย การออกแบบการวนจัยเน้นการ
วนจัยเชนงปฏนบัตนการในชั้นเรียน สถนตนเบื้องต้นเพ่ือการวนจัย การค านวณสถนตนโดยใช้โปรแกรมคอมพนวเตอร์ การ
แปลผลการวนจัย การเขียนรายงานการวนจัย การน าเสนอผลการวนจัย จรรยาบรรณนักวนจัย การใช้และผลิต
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  สามารถท าวนจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอน และพัฒนาผู้เรียน  สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ปบค 66 1  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
GDT 661  Educational Innovation and Information Development 
  เงื่อนไขรายวิชา  :ไม่มี  
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  การออกแบบ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา การประเมนนสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร การวนจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
ปบค 681 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน         1(91 ชั่วโมง) 
GDT 681 Practice Work Profession Teachers 
  เงื่อนไขรายวิชา  :ไม่มี  
  บูรณาการความรู้และพัฒนาความเปันครูมืออาชีพ โดยฝรกทักษะการสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จรนง การออกแบบทดสอบ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการประเมนนผลการเรียนรู้ การ
สอบภาคปฏนบัตนและการให้คะแนน ปฏนบัตนการสร้างข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ รวมทั้งฝรกการท าวนจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาผู้เรียนสู่ครูมืออาชีพ 
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 2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 7 หน่วยกิต  
ปบค 682  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1           2(71 ชั่วโมง) 
GDT 682  Teaching Internship in School 1 
  เงื่อนไขรายวิชา  :ไม่มี  
  ปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคและกลยุทธสการสอนที่ให้ความส าคัญ
แก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะหส สังเคราะหส และสร้างองคสความรู้ได้ด้วยตนเอง วางแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล ศึกษาวิจัย และน าผลไปใช้ปรับปรุง
การสอนและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน 
ปบค 683  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2           3(271 ชั่วโมง)
GDT 683  Teaching Internship in School 2 
  เงื่อนไขรายวิชา  :ต้องผ่านรายวิชา ปบค 682 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
  ปฏนบัตนการสอนวนชาเฉพาะในสถานศึกษาโดยใช้เทคนนคและกลยุทธ์การสอนที่ให้ความส าคัญ
แก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนคนดวนเคราะห์ สังเคราะห์  และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง วางแผนการจัดการเรียนรู้ 

ผลนตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมนนผล ศึกษาวนจัย และน าผลไปใช้ปรับปรุง
การสอนและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปฏนบัตนงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการปฏนบัตนการสอน 

 


