หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตวิ ชาชีพครู
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Graduate Diploma Program in Teaching Profession

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ชื่อย่อภาษาไทย
ป.บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
Graduate Diploma Program in Teaching Profession
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Grad.Dip.
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต
รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
- หมวดวิชาเอกบังคับ
- หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
- หมวดวิชาเสริมประสบการณ์วชิ าชีพ

33 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รหัสรายวิ ชา ในหลักสูตรประกอบไปด้วยเลข 7 หลัก ซึง่ แต่ละหลักมีความหมายดังนี้

80 0 5 X XX
ลาดับทีข่ องรายวิชา
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หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
หมวดวิชาเอกบังคับ
หมวดวิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเสริมประสบการณ์วชิ าชีพ

5 = สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
0=
1=
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หลักสูตร ป.บัณฑิต
M.B.A.
M.P.A.
M.Ed.

80 = วิชาของบัณฑิตวิทยาลัย
รายวิ ชาที่ เปิ ดสอน ประกอบด้วย หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเสริมพื้น ฐาน และหมวด
วิชาเสริมประสบการณ์วชิ าชีพ ดังนี้
3.1.2.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 4 หน่ วยกิ ต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน เป็นรายวิชาที่จดั สอนโดยไม่นับหน่ วยกิตและไม่นามาคิด
คะแนนเฉลี่ย จัด การสอนส าหรับ ผู้ท่ีส อบไม่ ผ่ า นการประเมิน ความรู้ ความสามารถพื้น ฐานด้า น
ภาษาอังกฤษและไม่มคี วามรู้การใช้คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ท่มี หาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาหนด จะต้องเรียนรายวิชาเหล่านี้
8005001 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
8005002 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
3.1.2.2 หมวดวิ ชาเอกบังคับ 27 หน่ วยกิ ต ตามรายวิชาดังต่อไปนี้
8005201 ความเป็นครู
2(2-0-4)
8005202 ปรัชญาการศึกษา
2(2-0-4)
8005203 ภาษาและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
8005204 จิตวิทยาสาหรับครู
2(2-0-4)
8005205 หลักสูตร
3(3-0-6)

8005206 การจัดการเรียนรูแ้ ละการจัดการชัน้ เรียน
3(2-2-5)
8005207 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
8005208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2(1-2-3)
8005209 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2(2-0-4)
8005210 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
8005211 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
2(2-0-4)
8005212 การฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพระหว่างเรียน
2(1-2-3)
3.1.2.3 หมวดวิ ชาเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่ วยกิ ต ตามรายวิชาดังต่อไปนี้
8005401 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 (300 ชั ่วโมง)
3(300)
8005402 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 (300 ชั ่วโมง)
3(300)
3.1.3 แผนการศึกษา
หมวดวิชา
หมวดวิชา
เอกบังคับ

หมวดวิชา
หมวดวิชา
เอกบังคับ

รหัสวิชา
8005201
8005205
8005206
8005212

รหัสวิชา
8005202
8005203
8005204
8005207
หมวดวิชาเสริม 8005401
ประสบการณ์
วิชาชีพ

ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ความเป็นครู
หลักสูตร
การจัดการเรียนรูแ้ ละการจัดการชัน้ เรียน
การฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพระหว่างเรียน
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
10

ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิ ต
ปรัชญาการศึกษา
2(2-0-4)
ภาษาและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
จิตวิทยาสาหรับครู
2(2-0-4)
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 (300 ชั ่วโมง)
3(300)

รวม

12

ปี ที่ 1 ภาคฤดูร้อน
หมวดวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิ ต
หมวดวิชา 8005001 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
เสริมพืน้ ฐาน 8005002 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
รวม
4
3.1.3 แผนการศึกษา (ต่อ)
ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิ ต
หมวดวิชา
8005208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2(1-2-3)
เอกบังคับ
8005209 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2(2-0-4)
8005210 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
8005211 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
2(2-0-4)
หมวดวิชาเสริม 8005402 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 (300 ชั ่วโมง)
3(300)
ประสบการณ์
วิชาชีพ
รวม
11

