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หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อยอ) :
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อยอ) :

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
Graduate Diploma Program in Teacher Profession
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
Graduate Diploma (Teacher Profession)
Grad. Dip. (Teacher Profession)

3. วิชาเอก
-ไมม-ี
4. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 34 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต จั ด การศึ ก ษาในระบบทวิภ าค และเป น ไปตาม
ประกาศของคุรุสภา ทั้งนี้จะใชเวลาศึกษาไมเกิน 3 ปการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย

5.3 การรับเขาศึกษา
ผูสมัครเขาศึกษาตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท า ในทุกสาขาวิชา
จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศที่ ก.พ. รับรอง และจะตองเปน ผูที่มีคุณสมบัติอื่นตามที่
หลักสูตรกำหนด หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยตาป วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
(ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) หมวด 4 การรับเขาศึกษา
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยตาป ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2561 ปรับ ปรุงจากหลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิ ตสาขาวิช าชี พครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
6.2 เริ่มใชหลักสูตรนี้ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป
6.3 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยตาป พิจารณาและเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
8 มิถุนายน 2561
6.4 สภามหาวิ ทยาลัยตาป อนุมัติห ลัก สูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่ อ วัน ที่ 29 มิ ถุน ายน
2561
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยตาป จะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา
เมื่อจบการศึกษาแลวสามารถเขาทำงานไดทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
8.1 ครูผูสอนในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา
8.2 ผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษา
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยตาป อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
10. สถานการณและการเปลี่ยนแปลงที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) อยูในหวงเวลาของการปฏิ รูป ประเทศเพื่อแกปญ หาพื้ นฐานหลายด านที่ สั่งสมมานาน
ทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดมากขึ้น การแขงขันดานเศรษฐกิจ

จะเขมขนมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกลชิดกันมากขึ้นเปนสภาพไรพรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยี
จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกระทบชีวิตความเปนอยูในสังคมและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อยางมาก ขณะที่ประเทศไทยมีขอจำกัดของปจจัยขั้นพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรเกือบทุกดานและจะเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเปนจังหวะเวลาที่ทาทายอยางมากที่ประเทศไทย
ตองปรับขนานใหญ โดยจะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมใหเปน
ปจ จั ยหลักในการขับ เคลื่อนการพัฒ นาในทุกดานเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศไทย
ทามกลางการแขงขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแตประเทศไทยที่มีขอจำกัดหลายดาน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ำ
แรงงาน สวนใหญมีปญหาทั้งในเรื่ององคความรู ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ำที่
เปนอุปสรรคตอการยกระดับศักยภาพการพัฒนา รวมถึงการพัฒนาในภาพรวมใหเปนคนที่สมบูรณในทุกชวง
วัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เปนสภาพแวดลอมการดำเนินชีวิตไดอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพัฒนาทุนมนุษยจากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขใหทั่วถึงในทุกพื้นฐาน อีกทั้งมีขีดความสามารถในการการแขงขันในยุคศตวรรษที่ 21 ดัง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) บทที่ 4 ยุทธศาสตรการพั ฒ นา
ประเทศ (การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต)
ดวยเหตุผลดังกลาวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จึงมีสวนในการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพครูใหเขมแข็ง โดยผลิตบัณฑิตที่มีความรูในดานวิชาชีพครู สามารถจัดการเรียนการสอน และ
สงเสริมความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนใหตรงตอความตองการของสังคมและประเทศตอไป
10.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยีที่มีการพัฒ นาไปอยางรวดเร็วในปจจุบันในยุคไทยแลนด 4.0 ไดสงผลกระทบตอ
สังคมและวัฒนธรรมอยางมากมาย ทั้งวิถีชีวิตความเปนอยู การใชภาษา คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณี
การเรี ยนรู ผ า นอิ น เตอรเน็ต ทำให เกิ ดการเชื่อ มโยงกัน ของความรู การเลีย นแบบ และเกิ ด เป น สังคมและ
วัฒนธรรมในรูปแบบใหมท่อี าศัยเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อนและใชความรูเปนพื้นฐาน สังคมและวัฒนธรรมที่มี
ความเปนปจเจกบุคคลมากขึ้นกอใหเกิดการเรียนรูแบบกาวกระโดด สิ่งตางๆ เหลานี้ทำใหสังคมและวัฒนธรรม
ในป จจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จากอดีตการศึกษาเรียนรูตองอาศัยการถายทอดจากครูผูสอนและ
ตำราเปนหลัก แตในปจจุบันผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองจากสื่อตางๆ ที่มีอยูมากมาย ทำใหเกิด
การเรีย นรู ได ด ว ยตนเองจากสื่ อ ต างๆ ที่ มี อ ยูม ากมายทำให เกิ ด การเรีย นรู แ บบใหม ประกอบด ว ยมี ก าร
ติดตอสื่อสารกับโลกภายนอก ครูมีหนาที่สรางเด็ก และเยาวชนไทยใหมีความรู ความสามารถ และมีทักษะใน
การประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ จึงมีผลทำใหเกิดการพัฒนาในดานนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจัยที่
สำคัญประการหนึ่งที่จะชวยขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

10.3 สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพครู
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 คุรุสภาดำเนินการตามอำนาจหนาที่ในการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรของสถาบันตางๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามที่กำหนดในมาตรา9(7) แหง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 โดยออกประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14
มีนาคม 2557 ประกาศฉบับเดิม ซึ่งออกตั้งแต พ.ศ.2549 โดยประกาศฉบับเดิม ครอบคลุมทั้งระดับปริญญาตรี
ถึงระดับปริญญาเอก นอกจากนี้คุรสุ ภายังไดปรับเปลี่ยนมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งสาระความรู และสมรรถนะ
ทั้งทางวิชาชีพครู และวิชาชีพบริหารการศึกษา โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการวิชาชีพ 11 มาตรฐาน
ดังตอไปนี้ 1) ความเปนครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาสำหรับครู 5)
หลักสูตร
6) การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 10) การประกันคุณภาพการศึกษา
11) คุณธรรม จริยธรรม
คณะศิ ลปศาสตร มหาวิ ทยาลัยตาป ไดป รับ ปรุงหลักสูต รประกาศนีย บั ตรบั ณ ฑิ ต วิช าชี พ ครู ตาม
ขอบั งคั บ มาตรฐานของคุรุส ภา 11 มาตรฐาน โดยมุ งเน น ผลิ ตบั ณ ฑิ ตให เป น ครู มื อ อาชี พ ที่ มี ค วามรูอย า ง
กวางขวาง ลึกซึ้ง มีทักษะวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห สรางสรรค และแกป ญหา มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
11. ผลกระทบจากขอ 10 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความตองการของหนวยงานสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตองการบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งนี้
สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุงปฏิรูปการศึกษาและ
เรี ยนรู อยางเป นระบบ โดยพัฒ นาคุณ ภาพคนไทยยุคใหมที่มี นิสัยใฝเรียนรูส ามารถเรีย นรูดว ยตนเองและ
แสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู
ยุคใหม และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ตลอดจนผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจำเปนตอง
พัฒ นาหลักสูตรในเชิ งรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่เกิ ดขึ้ นในปจจุบัน และ
รองรับการแขงขันทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางดานการศึกษา ซึ่งจำเปนตองมี
ความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการ
และวิชาชีพ โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยดานมุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเกง

11.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยตาป ไดปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
โดยมุงเนนผลิต บัณ ฑิต ใหเปนครูมืออาชีพที่มีค วามรูอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง มี ทักษะวิ ชาชีพครู สามารถคิด
วิเคราะห สรางสรรค และแกปญหา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของ คุรุสภา และเพื่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยตาป เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ในการทำการสอน ทำ
การวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ในภาคใตตอนบน สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึง
สอดคลองกับ พันธกิจและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยตาป ดังนี้
11.2.1 แสวงหาความจริงเพื่ อสูความเปนเลิศ ทางวิช าการ บนพื้น ฐานของภูมิ ปญ ญาท องถิ่ น
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
11.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สำนึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น
อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกลาวจะตองใหมจี ำนวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
11.2.3 เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนำชุมชน ผูนำศาสนา และนักการเมืองทองถิ่น
ใหมีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
เพื่อประโยชนของสวนรวม
11.2.4 ประสานความรวมมือ และชว ยเหลือ เกื้อกูล กันระหว างมหาวิทยาลัย ชุม ชน องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
12. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
12.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-ไมมี12.2กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
-ไมมี12.3 การบริหารจัดการ
-ไมมี-

หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เปนหลักสูตรที่มุงผลิตบัณฑิตใหเปนครูมืออาชีพที่มี
ความรูอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง มีทักษะวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห สรางสรรค และแกปญหา มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เปนหลักสูตรที่พัฒศักยภาพของบุคลากรที่สำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสาขาการศึกษา และมีประสงคจะเปนครูใหความรู
สมรรถนะ และประสบการณวิชาชีพครู สอดคลองตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
และทันตอความกาวหนาทางดานวิทยาการ และการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
และกระแสโลกาภิวัตน ตลอดจนสามารถนำความรูไปปรับ ใชในการพัฒนาศักยภาพการเรียนของผูเรียนได
อยางเต็มที่และเหมาะสม เนื่องจากครูเปนผูมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และดึง
ศักยภาพของผูเรียนออกมาไดอยางเต็มที่ จึงมีความจำเป นอยางยิ่งในการพัฒ นาหลักสูตรประกาศนียบัต ร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู มีวัตถุประสงค คือ
1.3.1 มี ค วามรูใ นวิ ช าชี พ ครู อ ย า งกว า งขวาง ลึ ก ซึ้ ง สามารถนำความรู ไปประยุ ก ต ใ ช
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.3.2 มีทักษะวิชาชีพครู โดยสามารถจัดการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย และประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู
1.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สรางสรรค แสวงแนวทางในการแกปญหา รวมทั้ง
พัฒนาวิชาชีพครูและติดตามความกาวหนาของศาสตรทางการศึกษาและศาสตรที่เกี่ยวของ
1.3.4 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1. หลักสูตร
3.1.1. จำนวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
34
หนวยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาศึกษา
ตลอดหลักสูตรอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 3 ปการศึกษาหรือ 6 ภาคการศึกษา
3.1.2. โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ
34
หนวยกิต
(1) รายวิชาบังคับ
28
หนวยกิต
(2) รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู
6
หนวยกิต

