
 1 

หลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

(หลักสูตรนี้ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลว ตามหนังสือท่ี นร.0708-8/1101 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544) 
.................................... 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  :  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตสาขาวชิาชีพครู 
ภาษาอังกฤษ :  Graduate Diploma Program in Teaching Profession 

2. ชื่อประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
  ช่ือเต็ม :  ประกาศนยีบัตรบัณฑิต  (วิชาชีพครู) 

   Graduate Diploma (Teaching Profession) 
  ช่ือยอ :  ป.บัณฑิต (วชิาชีพครู) 
      Grad. Dip. (Teaching Profession) 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
4.1 เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 

     คุรุสภาไดออกประกาศของคุรุสภาเร่ืองการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ  ไดกําหนดมาตรฐานดานความรูไว  9  รายการ และมาตรฐานดาน
ประสบการณวิชาชีพครูไววาจะตองฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาไมนอยกวา  1  ป  (2  
ภาคการศึกษาปกติ)  จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได   ประกอบกับประเทศไทยมี
ความตองการกําลังคนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน  รัฐบาลจึงจําเปนตองผลิต
ครูในสาขาท่ีขาดแคลนใหเพียงพอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งครูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
คอมพิวเตอร  รวมท้ังครูทางดานภาษาอังกฤษ  และสาขาอ่ืนอีกบางสาขา  ชองทางหนึ่งท่ีสามารถผลิต
ครูสาขาวิชาท่ีขาดแคลนไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ  ก็คือการรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจท่ีจะประกอบอาชีพครู และมี
เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู  มาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูอีก 1 ป  ใหมีความรู
ความสามารถท่ีจะสามารถประกอบวิชาชีพครูไดอยางมีคุณภาพ 

ดังนั้นคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงเห็นความสําคัญและความจําเปนท่ี
จะตองปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  โดยใหมีมาตรฐานความรูสอดคลองกับ
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หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด  โดยมีสาระความรูครบท้ัง 9 สาระ  มีการฝก
ปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป (2 ภาคการศึกษา
ปกติ)  โดยหลักสูตรนี้จะพัฒนาผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหมีความรูและความสามารถที่จะ
ไปประกอบวิชาชีพครู ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับอาชีพช้ันสูง และสอดคลองกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาของประเทศ  โดยมีเจตจํานงอยูบนพื้นฐาน
ความคิดท่ีวา ผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะ เม่ือไดศึกษาเพิ่มเติมทางการศึกษา จะ
สามารถเปนครูท่ีดีได และเปนวิธีการที่จะทําใหผูเรียนมีสมรรถภาพในวิชาชีพครูเพิ่มข้ึน  

4.2 ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรนี้มุงเนนการพัฒนาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาสาขาอ่ืนท่ีนอกเหนือจากสาขาครุศาสตร 

ศึกษาศาสตร  ใหมีความรูและความสามารถตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  สามารถจัดการเรียนรูและ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ในหนาท่ีครู โดยใชวิทยาการท่ีทันสมัย  เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม  และมีเจต
คติท่ีดีตอวิชาชีพครู   โดยใชกระบวนการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติงานในวิชาชีพครู  
รวมท้ังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   

4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ของคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  มีวัตถุประสงคท่ัวไปในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. มีความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการประกอบวิชาชีพครู ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ        

คุรุสภา  
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานในหนาท่ีครู  สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชวิทยาการท่ี

ทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  และบังเกิดผลตอผูเรียนอยางแทจริง 
3. มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ในการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครูไดเปนอยางด ี
4. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีความเมตตากรุณาตอผูเรียน  มีบุคลิกภาพเหมาะสมท่ีจะประกอบวิชาชีพครู มีความประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี 

5. มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเปนประชาธิปไตย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความใฝรู ใฝเรียน กระตือรือรน แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

5. กําหนดการเปดสอน 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2549 

6. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
ผูท่ีมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาตามหลักสูตรนี้  จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
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(1)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปสาขาใด ๆ ท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิ  และไมใชสาขาวิชา

ทางดานครุศาสตรหรือศึกษาศาสตร 

      (2) มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือเปนโรคอันเปนท่ี

รังเกียจของสังคม  อันเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพครู 

      (3) มีความประพฤติเรียบรอย อยูในศีลธรรมอันดี และมีความรกัความศรัทธาในวิชาชีพครู 

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
ใชวิธีการสอบขอเขียน ปฏิบัติ และ/หรือสัมภาษณ  และ/หรือขอกําหนดตามโครงการความรวมมือ

กับสถาบันอ่ืนในการผลิตครู  และ/หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชรกําหนด 

8. ระบบการศึกษา 
 8.1  การจัดการศึกษา 
 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.2548  วาดวยเรื่อง  ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดย  1  ปการศึกษา  แบงออกเปน  2   
ภาคการศึกษาปกติ    1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห 
 8.2  การคิดหนวยกิต 
  8.2.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา  15 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากบั  1 หนวยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  30   ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากบั  1 หนวยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.3  รายวิชาฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ท่ีใชเวลาฝก ไมนอยกวา 45  ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1 หนวยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา  45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ  แตไมเกิน 6 ภาคการศึกษา

ปกติ สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

10. การลงทะเบียนเรียน 
 10.1  ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิตในแต
ละภาคการศึกษา    
 10.2  การลงทะเบียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไมเกิน  9  หนวยกิต 

 10.3  การลงทะเบียนท่ีมีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากขอ  10.1  และ  10.2  ใหอยูใน        
ดุลยพินิจท่ีมหาวิทยาลัยไดแตงต้ัง 
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 การเทียบโอนประสบการณ  ในกรณีท่ีผูเขาศึกษาปฏิบัติหนาท่ีเปนครูผูสอนอยูในขณะท่ีเขา
ศึกษาตามหลักสูตรนี้  สามารถเทียบโอนประสบการณกับรายวิชา  1005803  การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  1  และถาหากปฏิบัติหนาท่ีเปนครูผูสอนอยูในภาคการศึกษาถัดมา  สามารถเทียบโอน
ประสบการณกับรายวิชา  1005804  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2  ได  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

11.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 11.1 การวัดผลการศึกษา 
         1)  การวัดผลการเรียนในแตละรายวิชาตามหลักสูตรของแตละรายวิชาแบงเปน    2   ระบบ ดังนี้ 
      1.1  ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ ดังนี ้

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 
A  ดีเยีย่ม 4.0 
B+  ดีมาก 3.5 
B  ดี 3.0 
C+  คอนขางดี 2.5 
C  พอใช 2.0 
D+  ออน 1.5 
D  ออนมาก 1.0 
E  ตก 0 

        1.2  ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณตามการประเมินดงันี้ 
สัญลักษณ ความหมายของผลการเรียน 

 PD (Pass with Distinction)  ผานดีเยีย่ม 
 P (Pass)  ผาน 
 F (Fail)  ไมผาน 
 Au (Audit)  การลงทะเบียนเพ่ือรวมฟง 
 W (Withdraw)  ถอนรายวิชา 
 I (Incomplete)  การประเมินท่ีไมสมบูรณ 

         2) ในรายวิชาบังคับนักศึกษาจะตองไดสัญลักษณ A, B+, B, C+ , C, PD หรือ P จึงจะถือ
วาสอบได  ถาไดสัญลักษณ E หรือ F  จะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได  กรณีเปนรายวิชา
เลือกถาไดสัญลักษณ E หรือ F สามารถเปล่ียนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได แลวใหเปล่ียนผลการเรียนเปน W  
ตองไดคาระดับคะแนนไมตํ่ากวา  C  จึงจะถือวาสอบผาน 
 11.2 การสําเร็จการศึกษา 
  ผู ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองและสอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตาม
หลักสูตรโดยมีคาคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
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12.  อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.พิสมัย  พูลสุข 
 

กศ.บ.(ประวัติศาสตร) 
มศว.พิษณุโลก 
ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) 
ม. เกษตรศาสตร 
Ph.D. (Education   
Development)  

ผศ. ระดับ  8 
 

ตํารา 
1.  การสัมมนาการประถมศึกษา 
2. โครงการศึกษาเอกเทศทางการ
ศึกษา 
3.  ทักษะและเทคนิคการสอน
งานวิจัย 

  University  Sardar  Partel  
India 

 1.  การพัฒนาโรงเรียนหางไกล
และถิ่นทุรกันดาร : กรณีศึกษา  
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
ทานผูหญิงทวี  มณีนุตร   จ.ตาก 

2. ผศ.ดร.ทวนทอง   
     เชาวกีรติพงศ 
ผศ.  ระดับ  8 

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)   
(เกียรตินิยม) 
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและ 
การแนะแนว) 
Ph.D.(จิตวิทยาการศึกษาและ 
การแนะแนว) 

มศว.พิษณุโลก 
 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
Universihy  of  
Alberta  Cannada 

ตํารา 
1. มนุษยสัมพันธ   
2.  เทคนิคการรวบรวมขอมูล
สําหรับการแนะแนว   
ดานการทํางาน 
1.  รองหัวหนาคณะครุศาสตร 
2.  คณะกรรมการประจําวิทยาลัย 
3.  รองหัวหนาศูนยวิจัยและ
บริการการศึกษา 
4.  หัวหนาศูนยวิจัยและบริการ
การศึกษา 
5.  ตัวแทนอาจารยในสหวิทยาลัย
พุทธชินราช 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ 

3. รศ.ธวัช  วีระศิริวัฒน 
 

ค.บ.(พลศึกษา)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม.(พลศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รศ. ระดับ 9 ดานการสอน 

1.  ระดับปริญญาตรี 
     1)  สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 

     2)  จิตวิทยาการกีฬา 
     3)  กีฬาเวชศาสตร 
     4)  การทดสอบและประเมินผล
พลศึกษา 
     5)  การจัดและการบริหาร 
2.  ระดับบัณฑิตศึกษา 
     1)  องคการสวนทองถ่ินกับการ
สงเสริมสุขภาพ 

    ดานการทํางาน 

1.  รองหัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตร 
2.  รองหัวหนาคณะวิชา ครุศาสตร 
3.  หัวหนาสํานักกิจการนักศึกษา 
4.  รองอธิการฝายกิจการนักศึกษา 
5.  รองอธิการบดีฝายกิจกรรมนักศึกษา 
6.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

4. ผศ.อรอนงค  แจมผล 
 

วท.บ.  (จิตวิทยาโรงเรียน) 
ม.เชียงใหม 
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผศ.  ระดับ  8 ดานการสอน 
1.  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนา
ตนเอง 
2.  ธรรมชาติผูเรียน 
3.  จิตวิทยาการเรียนรู 
4.  การประกันคุณภาพการศึกษา 

    ดานการทํางาน 

1.  หัวหนาฝายแนะแนว 

2.  หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว 

3.  รองคณบดีฝายวิชาการคณะ       
ครุศาสตร 
4.  ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

 

 



 7 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ 

5. ผศ.วชิระ  วิชชุวรนันท 
ผศ.  ระดับ  8 

ค.บ.(ภาษาไทย) 
ศษ.ม.(การประถมศึกษา) 
Cert in Multimedia 

Recsan 

วค.อุบลราชธานี 
ม.ขอนแกน  
Malaysia 

ตํารา 
1.  หลักการสอน 

2.  การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
ดานการสอน 

1.  นวัตกรรมแหงการเรียนรู 
2.  โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ 

    ดานการทํางาน 

1.  ประธานโปรแกรมวิชา
ประถมศึกษา 
2.  รองคณบดีคณะครุศาสตร 
3.  คณบดีคณะครุศาสตร 

13.  จํานวนนกัศึกษา 
 นักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาตามหลักสูตร ในระยะ พ.ศ.  2550 – 2554 ดังนี ้

ปการศึกษา 
นักศึกษา 

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
นักศึกษาท่ีรับเขา 120 120 120 120 120  

จํานวนท่ีคาดวาสําเร็จการศึกษา  120 120 120 120 120 

14.  สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
14.1  อาคารสถานท่ี 

 ใชอาคาร 2 คณะครุศาสตร  และหองเรียนหองปฏิบัติการภายในคณะครุศาสตร 
ลําดับท่ี รายการ จํานวนท่ีมีอยูแลว จํานวนท่ีตองการเพิ่ม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการทางภาษา 
หองปฏิบัติการดนตรี 
หองปฏิบัติการทางพลศึกษา
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
ศูนยเดก็ปฐมวยั 
ศูนยการศกึษาพิเศษ 

3 
1 
4 
4 
5 
1 
1 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
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14.2  อุปกรณการสอน 
 อุปกรณตาง ๆ ท่ีมีอยูแลวในคณะครุศาสตร และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนท่ีมีอยูแลว จํานวนท่ีตองการเพิ่ม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

ชุดคอมพิวเตอรโนตบุค 
เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ 
ชุดวิดีทัศนและเคร่ืองรับโทรทัศน 
เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร 
เคร่ืองพิมพสี 
เคร่ืองถายเอกสาร 
เคร่ืองถายสําเนาระบบดิจิตอล 
เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 
โปรเจคเตอร 
 

2 
20 เคร่ือง 

4 
1 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 

1 
1 
3 
3 

5 ชุด 
3 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
7 เคร่ือง 
7 เคร่ือง 

 
15.  หองสมุด 
        15.1  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
        15.2  หองสมุดบัณฑิตวทิยาลัย  มีหนังสือ  ตําราเรียน  วารสาร  และนิตยสาร   

หนังสือ 
  - ภาษาไทย   จํานวน  3,500 เลม 
  - ภาษาตางประเทศ  จํานวน  1,800 เลม 

วารสาร 
  - ภาษาไทย   จํานวน   30 ช่ือเร่ือง 
  - ภาษาตางประเทศ  จํานวน   25   ช่ือเร่ือง 
 ส่ืออิเล็คทรอนิกส 
  ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) เปนฐานขอมูลท่ีใหรายการอางอิงและ
สาระสังเขปของบทความและเอกสาร 

1.  ซีดี-รอม ไดแก Science Citation Index, DAO, ERIC  
2. ระบบออนไลน ไดแก Proquest  Digital Dissertation 

  ฐานขอมูลฉบับเต็ม (Full Text Database) เปนฐานขอมูลท่ีใหรายละเอียดเอกสารฉบบั
เต็ม หนังสือ วารสาร และวิทยานิพนธอิเล็คทรอนิกส ไดแก 
  1. Link (Springer) 
  2. HW Wilson Omni File : Full Text Select 
  3. Blackwell Journal Online 



 9 

  4. Thailis 
  5. Net Library e-books 
  ฐานขอมูลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (KPRU Library Database) ซ่ึงเปนฐานขอมูลท่ีหองสมุดสรางข้ึนมาเอง และสืบคนดวย
คอมพิวเตอรระบบออนไลน เชน  
  1. ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
  2. ฐานขอมูลอิเล็คทรอนิกส 
 
16. งบประมาณ 
 ในการจดัการศึกษามีประมาณการงบประมาณภายในระยะ 5 ป ดังนี ้

ปงบประมาณ พ.ศ. 
หมวดรายจาย 

2549 2550 2551 2552 2553 
คาวัสดุ 
คาใชสอย 
คาตอบแทน 

100,000 
50,000 
20,000 

100,000 
50,000 
20,000 

100,000 
50,000 
20,000 

100,000 
50,000 
20,000 

100,000 
50,000 
20,000 

รวม 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 
      (ไมรวมเงินเดือนของอาจารยและเจาหนาท่ีบุคลากร  และงบประมาณดานอาคารสถานท่ี) 

 
17.  หลักสูตร 
       หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
       17.1 จํานวนหนวยกิต 
   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
         17.2 โครงสรางของหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต หมวดวิชา/กลุมวิชา/วิชา 

เกณฑสกอ. เกณฑคุรุสภา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู  
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2549) 

หมวดวิชาเฉพาะ 24 24 30 

 1. วิชาชีพครู 
    บังคับ 
    เลือก 

- 
- 
- 

- 
(9 สาระ) 

- 

(24) 
21 
3 

 2. วิชาประสบการณวิชาชีพ - 1 ป (2 ภาค
เรียน) 

6 
(1  ป  2  ภาคเรียน) 
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        17.3  รายวิชาและจํานวนหนวยกิต 
    1. วิชาชพีครู  จํานวน 24 หนวยกิต 
         1.1 วิชาชีพครูบังคับ  จํานวน 21 หนวยกิต  มีรายวิชาดังตอไปนี ้

รหัสวิชา    ชื่อวิชา หนวยกิต 
1015106 ความเปนครูและการบริหารจัดการในหองเรียน 3 (2-2-5) 

 Professional Teacher actualization and Classroom Management  
1025201 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 3 (2-2-5) 

 Curriculum  Development  and Learning  managament  

1055105 จิตวิทยาสําหรับครู 3 (2-2-5) 
 Psychology  for  Teachers  

1005101 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 3 (2-2-5) 
 Language  and  Technology  for  Teachers  

1045101 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5) 
 Educational  Measurement  and  Evaluation  

1045301 การวิจัยทางการศึกษา 3 (2-2-5) 
 Education  Research  

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5) 
 Innovation  and  Information  Technology  in  Education  

 

         1.2 วิชาชีพครูเลือก  ใหเลือกเรียนจํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต โดยมีรายวิชาเลือก
ดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา หนวยกิต 
1015103 การประกันและปรับปรุงคุณภาพการศกึษา 3 (3-0-6) 

 Quality  Assurance  and  Educational  Improvement  
1025301 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู 3 (2-2-5) 

 Development  of  Learning  Model  
1015901 สัมมนาทางการศึกษา 3 (3-2-5) 

 Seminar  in  Education  
1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3 (3-0-6) 

 Inclusive  Education  
1015501 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 3 (3-0-6) 

 Non-formal  and  Lifelong  Education  
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รหัสวิชา    ชื่อวิชา หนวยกิต 
1025001 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา   3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Physical Education  
1025002 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Thai Language  
1025003 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching English  
1024015 พฤติกรรมการสอนภาษาจีน  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Chinese  
1025004 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Social Studies  
1025005 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Computer Education  
1025006 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Music Education  
1025007 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Mathematics  
1025008 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Science  
1025009 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Chemistry  
1025010 พฤติกรรมการสอนวิชาฟสิกส  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Physics  
1025011 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววทิยา  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Biology  
1025012 พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dances  
1025013 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Art Education  
1025014 พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Specific Subject  
   

   



 12 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา หนวยกิต 
1075213 กระบวนการจดัประสบการณสําหรับเดก็ปฐมวัย  3(2-2-5) 

 Learning  and  Experience  managing  Process  for  Early  Childhood  
Children 

 

1085401 เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 2(1-2-3) 
 Methods  of  Teaching  Children  with  Special  Needs  

1045303 วิทยาการวิจยั      3(2-2-5) 
 Research  Methodology  

1045304 สถิติเพื่อการวจิัย      3(3-0-6) 
 Statistics  for  Research    

1045305   การวิจยัเชิงคุณภาพ          3(2-2-5) 
 Qualitative  Research    

1185501 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
  Software Package for Education  

1185502 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5) 
 Application  Program  for Statistics and Education  Research  
1185507 โปรแกรมประยุกตดานการบริหารในสถานศึกษา        3(2-2-5) 

 Application for School Administration  
 

 2. วิชาประสบการณวิชาชีพ  จํานวน 6 หนวยกิต  ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา หนวยกิต 

1005503 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3 (210) 

 Teaching Internship 1  

1005504 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3 (210) 

 Teaching Internship 2  

        17.4  แผนการศึกษา 

ชั้นปท่ี 1 ภาคเรียนฤดูรอน 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา หนวยกิต 
1015106 ความเปนครูและการบริหารจัดการในหองเรียน 3 (2-2-5) 
1022201 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 3 (2-2-5) 
1051105 จิตวิทยาสําหรับครู 3 (2-2-5) 

รวม 9 
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ชั้นปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา หนวยกิต 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5) 
1043101 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5) 
1005101 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 3 (2-2-5) 
1005503 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3 (210) 

รวม 12 
 

ชั้นปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
1xxxxxx รายวิชาเลือก 3 (x-x-x) 

1043301 การวิจัยทางการศึกษา 3 (2-2-5) 
1005504 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3 (210) 

รวม 9 

 
         17.5  คําอธิบายรายวิชา 
 1.1  วิชาชพีครูบังคับ 

รายวิชา 1015106                 ความเปนครูและการบริหารจัดการในหองเรียน 3 (2-2-5) 
                 Professional Teacher Actualization and Classroom Management  

ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษาและหลักการจัดศึกษาตามแนวคิด
ตางๆ  วิวัฒนาการของการศึกษาไทย วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย การจัดการศึกษาตาม 
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  หลักการวิชาชีพครู ความเปนครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู สถาบันวิชาชีพครู
และองคการวิชาชีพครู การสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู  ภาวะผูนําทางการศึกษา วัฒนธรรมของ
องคกรมนุษยสัมพันธการจัดการความขัดแยงและการส่ือสารในองคกร การทํางานเปนทีม การบริหาร
จัดการช้ันเรียน  การจัดทําโครงงานการจัดการความขัดแยงในองคกรทางวิชาการ  การประกันคุณภาพ
การศึกษา บทบาทของการศึกษาในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาชุมชน 
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 1025201          การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู               3(2-2-5) 
            Curriculum  Development  and Learning  management 
   ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ฝกการสราง
หลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรรายวิชา  หลักสูตรทองถ่ิน  ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  
ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดในการจัดการเรียนรู  ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน หลักการจัดการเรียนรู  
การออกแบบและจัดประสบการณการเรียนรู  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู  การวางแผนการเรียน
การสอน  แบบการเรียนรูของผูเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน  การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปน
สําคัญและแบบบูรณาการ  ฝกปฏิบัติการจัดประสบการณการเรียนรูและปรับปรุงแกไขปญหาดานการ
เรียนรูของผูเรียน 
 

 1055105    จิตวิทยาสําหรับครู    3(3-0-6) 
    Psychology  for  Teachers 
 ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษย  วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา  อิทธิพลของ
พันธุกรรมและส่ิงแวดลอมท่ีมีตอการเรียนรู  ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ  ทฤษฎีการเรียนรูและการ
ประยุกตใช  ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรู  การจัดสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพ  การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา  การใหคําปรึกษา  และระบบการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
 

 1005101    ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู   3(2-2-5) 
    Language  and  Technology  for  Teachers 
 ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  เพื่อการส่ือสารทางการศึกษาจากส่ือ
ส่ิงพิมพ  ส่ืออิเล็คทรอนิกส  ส่ือโฆษณา  ประชาสัมพันธ  บทความทางการศึกษา  ฝกการใช
พจนานุกรมเพื่อการอาน  ฝกทักษะในการอาน  บันทึก  สรุปความ  ตีความ  ขยายความ  รวมทั้งการ
นําเสนอดวยวาจาและลายลักษณอักษร  โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา  ศึกษา
องคประกอบการทํางานขอจํากัดและประโยชนของคอมพิวเตอร  ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรในการ
จัดการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน 
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 1045101    การวัดและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 
    Educational  Measurement  and  Evaluation 
 ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  การสรางและการใชเคร่ืองมือ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟมสะสมงาน  การ
ประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม   ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผล
เรียนรูตามสภาพจริง  การสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ  การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ  การ
แปลความหมายของคะแนนจากการสอบ   ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกปญหาการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา   
 
 1045301    การวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5) 
    Educational  Research 
 ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศนการวิจั ย   รูปแบบการวิจั ย   การออกแบบการวิจั ย  
กระบวนการวิจัย   สถิติเพื่อการวิจัย  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  การเสนอเคาโครงการวิจัย  การฝก
ปฏิบัติการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัยและประเมินงานวิจัย  การนําเสนอผลงานวิจัย  การคนควา
ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา   
 

 1035101    นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
    Innovation  and  Information  Technology  in  Education 
 ศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทั้งส่ิงประดิษฐและวิธีการท่ี
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  การจัดการความรู แหลงการเรียนรู
และเครือขายการเรียนรู  การจัดการเรียนรูบนเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ    การวิเคราะหปญหาท่ี
เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ฝกปฏิบัติการออกแบบการสราง  การประยุกตใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน  การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรม   

 1.2 วิชาชีพครูเลือก 

รายวิชา 1015103 การประกันและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 3 (3-0-6) 
 Quality  Assurance  and  Educational  Improvement  

ศึกษา เกี่ยวกับความหมายคุณภาพ  ระบบความคิดตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพ  องคประกอบ
คุณภาพ  การประกันคุณภาพทางการศึกษา  ศึกษาสภาพและกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนและ
ทองถ่ิน  เพื่อกําหนดทิศทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพ  ลงมือฝกทําโครงการขนาดเล็กและ
กรณีศึกษาในสถานการณจริงและจําลองสถานการณ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถ่ินและชุมชน  
โดยนําหลักการและทฤษฎีตาง ๆ ในการที่จะคนหาหลักวิชาท่ีเหมาะสม 
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รายวิชา 1025301 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู 3 (3-0-6) 
 Development of  Learning  Model  

ศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู  รูปแบบและระบบการจัดการเรียนการสอน  การจัดการเรียนท่ีเนนให
ความสําคัญผูเรียน  การสรางความรูดวยตนเอง  รูปแบบการสอนท่ีเนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย  เนน
การพัฒนาตัวบุคคล  เนนความสัมพันธกับผูอ่ืน  เนนพฤติกรรม  การเรียนแบบรวมมือ  แบบสืบสวน  
แบบทักษะกระบวนการ  ตามแนวพุทธศาสตร  การพัฒนารูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน  การ
ทดลองการสอนตามรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาเพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียนในการเรียนรู  การ
ลงมือปฏิบัติการแกปญหา  การหาความรูดวยตนเองโดยใชกรณีจริงหรือจําลอง  เพื่อฝกประยุกต
รูปแบบการเรียนรูท่ีมีอยูแลว  และเพื่อคนหารูปแบบท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน 

 

รายวิชา 1015901 สัมมนาทางการศึกษา 3 (2-2-5) 
 Seminar  in  Education  

ศึกษาวิเคราะห  บริบท  ประเด็นปญหาและการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของและมีผล
ตอการศึกษา  ระบบการศึกษา  การจัดการศึกษา  คุณภาพการศึกษา  หลักสูตร  การเรียนการสอนและ
การเรียนรู  ตลอดจนวิชาชีพครูท้ังอดีต  ปจจุบันและอนาคต  เพื่อประชุมสัมมนาในการระดมความคิด
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในวิชาชีพของตนเอง 

 

รายวิชา 1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม      3 (3-0-6) 
 Inclusive Education  

ศึกษา คนควา ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะและประเภทเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ  การปรับเปล่ียนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนการจัดการ
พฤติกรรมและบริการสนับสนุน  และสามารถนําไปประยุกตใชได 

 

รายวิชา 1015501 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 3 (3-0-6) 
 Non-formal  and  Lifelong  Education  

ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต   หลักสิทธิมนุษยชนของสากลดานการศึกษา  วิ เคราะห
เปรียบเทียบการศึกษาในระบบนอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  วิเคราะหอุปสรรคและปญหา
ของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในตางประเทศและประเทศไทย  การบริหารและบริการ
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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 1025001 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา   3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Physical Education 
 การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรพลศึกษา เทคนิควิธีสอน     
พลศึกษา  ส่ือการเรียน การวัดผลและประเมินผลพลศึกษา การเตรียมการสอน เชน การกําหนดการสอน 
บันทึกการสอน   การปฏิบัติการสอน การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมนอกช้ันเรียนใหสอดคลองกับ
โปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน 
 
 1025002 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย   3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Thai Language  
 การศึกษาขอบขายของหลักสูตร จุดประสงค ลักษณะเนื้อหาวิชาและอัตราเวลาเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาชนิด  ประเภทของเนื้อหาท่ีปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ท้ังดานหลัก
ภาษา วรรณคดีและการใชภาษา รวมท้ังศึกษาคูมือครูและแบบฝกหัดตาง ๆ วิเคราะหจุดประสงค 
ความคิดรวบยอดของเนื้อหาแตละเร่ือง  การศึกษาเทคนิคกระบวนวิธีการสอนและส่ือการเรียนท่ี
เหมาะสมกับเนื้อหาแตละประเภท การศึกษาประเภทของหนังสืออานนอกเวลาและวิชาภาษาไทยเลือก
ในช้ันตาง ๆ เพื่อเตรียมจัดวิธีสอนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาประเภทนั้น ๆ ฝกการทําแผนการ
จัดการเรียนรู บันทึกการสอน การผลิตและการใชส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาใน
บทเรียน ฝกสรางแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย การปฏิบัติการสอน 
 
 1025003 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching English  
 การศึกษาสํารวจวิธีสอนและแนวโนมในการสอนภาษาอังกฤษ ฝกปฏิบัติการสอนภาษาเพ่ือ
ส่ือความหมายและการนําไปใชในช้ันเรียน สังเกตการสอนและวิเคราะหบทเรียนท่ีใชในโรงเรียน 
เตรียมแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการสอน รวมท้ังการฝกสอนโดยวิธีการสอนสาธิต 
การสอนเพ่ือน การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีมุงตัวผูเรียนเปนหลัก 
 
1024015                           พฤติกรรมการสอนภาษาจีน                                                      3(2-2-5) 
                                         Methods and Approaches in Teaching Chinese 
 การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรภาษาจีน   การ
วิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาจีน  ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เทคนิควิธีสอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะที่จําเปนในการสอนภาษาจีน  ส่ือการเรียน การวัดผลและประเมินผล 
การเตรียมการสอน เชน  การทําโครงการสอนแผนการจัดการเรียนรู ฯลฯ การปฏิบัติการทดลองสอนใน
ช้ันเรียน เพื่อเปนการฝกการแกปญหาการเรียนการสอน 
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 1025004 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Social Studies  
 การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรสังคมศึกษา การวิเคราะห
หลักสูตรและหนังสือเรียนสังคมศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ทักษะท่ีจําเปนในการสอนสังคมศึกษา  ส่ือการเรียน การวัดผลและประเมินผล การ
เตรียมการสอน เชน  การทําโครงการสอนแผนการจัดการเรียนรู ฯลฯ การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน เพื่อ
เปนการฝกการแกปญหาการเรียนการสอน 
 
 1025005 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Computer Education 
 การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรคอมพิวเตอรระดับ
การศึกษา    ข้ันพื้นฐาน การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน จิตวิทยาการเรียนรู การเขียนกระดาน
ดํา การสรุปบทเรียน การผลิตและการใชส่ือการเรียน  การวัดผลและประเมินผล การทําโครงการสอน 
แผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอน 
 
 1025006 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Music Education 
 การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรดนตรีศึกษาการวิเคราะห
หลักสูตร ความสัมพันธระหวางปรัชญาและการสอนดนตรี วิธีการสอนดนตรีในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกับแผนการศึกษาของชาติ ความหมายของการสอน กระบวนการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอน
ตาง ๆ การเลือกส่ือ    การประเมินผลการสอนดนตรี การกําหนดการสอนและบันทึกการสอน การ
ปฏิบัติการสอนดนตรี 
 
 1025007 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Mathematics  
 การศึกษาหลักสูตร หนังสือเรียน คูมือครู และเอกสารประกอบหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จิตวิทยาการเรียนรู เชน บรูเนอร กาเย  เปยเจต  สกินเนอร เปนตน การวิเคราะห
หลักสูตรและหนังสือเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร ทักษะการ
สอน เชน ทักษะการใชคําถาม ทักษะการนําเขาสูบทเรียน ทักษะการเขียนกระดานดํา ทักษะการสรุป
บทเรียน เปนตน การผลิตและการใชส่ือประกอบการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร  ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล การทําโครงการสอน แผนการ
จัดการเรียนรู การทดลองสอนเนื้อหาคณิตศาสตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 1025008 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Science  
 การศึกษาจุดประสงค เนื้อหาวิชาและเอกสารหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  การวิเคราะห
หลักสูตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาในการสอน เทคนิคการสอน วิธีสอน
วิทยาศาสตรแบบตาง ๆ  การจัดหองปฏิบัติการ การจัดเก็บอุปกรณความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
การเลือกและการสรางส่ือการสอนวิทยาศาสตร การเลือกใชหนังสือเรียนและหนังสืออานเพ่ิมเติม การ
เตรียมการสอน การใชคูมือครู การทําแผนการจัดการเรียนรู การประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ การ
สรางขอทดสอบวัดพฤติกรรม การฝกปฏิบัติการสอน 
 
 1025009 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Chemistry  
 การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรเคมี การวิเคราะหหลักสูตร
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดบทเรียน การศึกษาเทคนิควิธีสอน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรวิธีแกปญหาและ เจตคติทางวิทยาศาสตร กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียน การ
วัดผลประเมินผล การเตรียมการสอน เชน กําหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการ
สอนวิชาเคมีแบบตาง ๆ การจัดหองปฏิบัติการและการรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี 
รวมท้ังการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาเคมี 
 
 1025010 พฤติกรรมการสอนวิชาฟสิกส 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Physics  
 การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร  การวิเคราะหหลักสูตรวชิา
ฟสิกส ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดบทเรียน การศึกษาเทคนิควิธีสอน ทักษะการสอนท่ีจําเปน 
ส่ือการเรียน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอนเก่ียวกับวิธีสราง วิธีใชเอกสารหลักสูตร การ
ฝกปฏิบัติการสอน 
 
 1025011 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Biology  
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร (วิธีวิทยาศาสตร) 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตรหลักสูตรและเอกสารหลักสูตร
ชีววิทยาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน  จิตวิทยาในการสอน 
วิธีสอนชีววิทยาแบบตาง ๆ การเลือกใชและการสรางส่ือการเรียนชีววิทยา การจัดหองปฏิบัติการ และ
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ   การวัดและประเมินผลชีววิทยา การจัดและกําหนดแผนการจัดการ
เรียนรู  การเตรียมการสอน การใชหนังสือเรียนและคูมือครู การปฏิบัติการสอน 
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 1025012 พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dances 
 การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร
นาฏศิลป เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนท่ีจําเปน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับจุดประสงค   ส่ือการเรียน การวัดผลและประเมินผลการเตรียมการสอน เชน การกําหนดการสอน  
แผนการจัดการเรียนรู การทดลองสอน การแกปญหาการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติการสอน 
 
 1025013 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Art Education  
 การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรศิลปศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน เทคนิควิธีสอน ทักษะการสอน การใชส่ือการเรียน 
การใช  วัสดุ การวัดผลและประเมินผล การกําหนดการสอน บันทึกการสอน  การปฏิบัติการสอน 
 
 1025014 พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Specific Subject 
 สาระสําคัญของหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การวิเคราะหหลักสูตรในสวนท่ีเปน
เนื้อหา   และจุดประสงคของวิชาท่ีเลือกเรียนและจะนําไปทดลองสอน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ทักษะการสอน  หนังสือเรียน  ส่ือการเรียน และการประเมินผลการสอน  การวางแผนการจัดการเรียนรู  
การเตรียมการสอน และการปฏิบัติการทดลองสอนในรายวิชาท่ีเลือกเรียน 
 
 1075213 กระบวนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
   Learning  and  Experience  Managing  Process  for  Early  

Childhood  Children 
       ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีเกี่ยวของกับกระบวนการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย  จิตวิทยาการเรียนรู  การวิเคราะหหลักสูตรปฐมวัย  เพื่อนําไปสูการ
เขียนแผน  การจัดประสบการณ  ฝกการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรูหลายรูปแบบ  การประเมินผล
การเรียนรูหลักการจัดกิจกรรมใน  1  วัน  สําหรับเด็กปฐมวัย  การจัดสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกหองเรียน 
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1085401 เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ    3(2-2-5) 
Methods of Teaching Children with Special Needs 

   หลักและวิธีสอนสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ การจัดทําโปรแกรมการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) การใชส่ือและเทคโนโลยีในการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
 
          1045303  วิทยาการวิจัย             3(2-2-5) 
               Research  Methodology 
 ความหมายและลักษณะของการวิจัย  ประเภทของการวิจัย  เทคนิคการวิจัยแบบตาง ๆ  
ข้ันตอนกระบวนการและการออกแบบการวิจัย  การเขียนเคาโครงหัวขอวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ  
การสรางเคร่ืองมือศึกษาสถิติพื้นฐานและสถิติอางอิงเพื่อการวิเคราะห  ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลและ
การเขียนรายงานการวิจัย  การประเมิน  สังเคราะหและการนําผลวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในระดับท่ีเกี่ยวของ 
 
           1045304  สถิติเพื่อการวิจัย             3(3-0-6) 
                Statistics  for  Research   
 ศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยทางการศึกษา  อภิปรายประเภทของขอมูล  วิธีรวบรวมขอมูล  
สมมติฐานและการทดสอบ  สถิติท่ีใชในการวิจัยครอบคลุมสถิติพื้นฐาน  สถิติอางอิง  ท้ังพาราเมตริก
และนอนพาราเมตริก  วิเคราะหและอภิปราย  เลือกใชสถิติท่ีเหมาะสมกับงานวิจัย  การวิเคราะหขอมูล
เพื่อการวิจัยโดยใชคอมพิวเตอร  และการแปลความหมายของขอมูลจากผลการวิเคราะห 
 
             1045305    การวิจัยเชิงคณุภาพ            3(2-2-5) 
               Qualitative  Research  
 แนวคิดและหลักการธรรมชาติ  ประสบการณทางสังคมและการแสวงหาความรู  ความหมาย  
แนวคิด  และหลักทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยเชิงคุณภาพ  รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  กรอบความคิด
พื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ  การกําหนดปญหาการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การเก็บรวบรวม
ขอมูล  การแปลผลขอมูล  ขอจํากัดของการวิจัยเชิงคุณภาพ  ปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร  การสนทนากลุม  การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม     การเขียนและการวางแผน  การวิจัย
เชิงคุณภาพ  การฝกปฏิบัติภาคสนาม  ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม  ๆ 
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 1185501   โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
  Software Package for Education  
  พัฒนาการ  แนวคิด  โครงสรางการใชโปรแกรมสําเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร  และ
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในวงการศึกษา ฝกปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานจาก
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื ่อใชในการเรียนการสอนและการบริการจัดการ  เชน   ตัดเกรด  จัดทํา
ฐานขอมูล ครู เปนตน 
 

 1185502   โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
  Application  Program  for Statistics and Education  Research 
  การคํานวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเกี่ยวกับการคํานวณคารอยละ การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับเฉล่ีย คาสัดสวน และ
สวนเบี ่ย ง เบนมาตรฐาน    การว ัดความสัมพันธ  การว ัดความเ ชื ่อ มั ่นและ เชื ่อถ ือได ของ
แบบสอบถาม การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก 
เชนไคสแควร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย 
 

 1185507   โปรแกรมประยุกตดานการบริหารในสถานศึกษา  3(2-2-5) 
  Application    for School Administration  
  การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารสถานศึกษา เชน การลงทะเบียนนักศึกษา 
ระบบบุคลากร ระบบควบคุมพัสดุครุภัณฑ ระบบควบคุมงบประมาณ 
 

1.3  วิชาประสบการณวิชาชีพ 
รายวิชา  1005503 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  3 (210) 
 Teaching Internship 1  

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและปฏิบัติงานในหนาท่ีครูดานตาง ๆ  ในลักษณะท่ีแสดงใหเห็น
ถึงการพัฒนางาน  การแกไขปญหา  และการประเมินการเรียนรูของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
 รายวิชานี้ กําหนดใหนักศึกษาตองปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 7 ช่ัวโมงตอ
สัปดาห  และปฏิบัติงานในหนาที่ครูอ่ืน ๆ อีกไมนอยกวา 5 คาบตอสัปดาห  รวมแลวไมนอยกวา 210 
ช่ัวโมงตอภาคเรียน สําหรับผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูในขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรียน
รายวิชานี้โดยขอเทียบโอนประสบการณ  โดยตองนําเสนอผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และผลงานอ่ืน ๆ ในหนาท่ีครู 
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รายวิชา  1005504 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  3 (210) 
 Teaching Internship 2  

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หรือ
สถานศึกษาอื่นตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยและ/หรือคุรุสภากําหนดและนําปญหาการเรียนรูของ
ผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขอยางเปนระบบในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ   วิเคราะห
รายงานผลการปฏิบัติในดานการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ  การจัดทําโครงการทาง
วิชาการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
 รายวิชานี้ กําหนดใหนักศึกษาตองปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 7 ช่ัวโมงตอ
สัปดาห  และปฏิบัติงานในหนาท่ีครูอ่ืน ๆ อีกไมนอยกวา 5 คาบตอสัปดาห  รวมแลวไมนอยกวา 210 
ช่ัวโมงตอภาคเรียน  สําหรับผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูในขณะนั้น  สามารถยกเวนการ
เรียนรายวิชานี้โดยขอเทียบโอนประสบการณ  โดยตองนําเสนอผลงานประกอบที่แสดงใหเห็นการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และผลงานอ่ืนในหนาท่ีครู  และเปนผลงานที่ไมซํ้าซอน
กับรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
 

18.   การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  กําหนดประเด็นการประกนัคุณภาพหลักสูตรไว
ดังตอไปนี ้
 18.1  การบริหารหลักสูตร 

1. กําหนดเกณฑและระบบในการคัดเลือกนกัศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู 
2. จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรงและ/หรือสัมพันธ 
3. จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนการเรียนแบบใฝรู (Active Learning) และใชส่ือประสม 

อยางหลากหลาย 
4. มีแผนการบริหารการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. จัดใหมีการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนทุกรายวิชา 
6. จัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีมีความพรอมและเปนไปตามเกณฑ 

ของคุรุสภา  ท้ังนี้จะตองปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และอยูภายใตการควบคมุ
ของอาจารยนิเทศกและอาจารยพี่เล้ียงท่ีมีประสบการณ 

7. จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู 
8. มีระบบการประเมินอาจารยชัดเจนและแจงผลใหผูเกี่ยวของทราบ 
9. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ทุก ๆ ป  
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18.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. มีวัสดุ ครุภณัฑ อุปกรณ และทรัพยากรการเรียนการสอน ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการ

สอนใหเพยีงพอ 
2. รวมมือกับสถาบันวิทยบริการจัดหาหนังสือและทรัพยากรการเรียนรูท่ีจาํเปน  
3. มีคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศสําหรับสืบคนขอมูลเพียงพอกับจํานวน

นักศึกษา 
 18.3  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานกัศึกษา 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพหลักตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
2. จดัอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุมตลอดเวลาท่ีเรียนอยูในมหาวิทยาลัย 

 18.4  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
1. สํารวจความตองการของตลาดแรงงานและสังคมกอนพฒันาหรือปรับปรุงหลักสูตร

ทุกคร้ัง 
2. สํารวจความตองการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 4 ป เพื่อนํามาปรับเปาหมายการ

ผลิตบัณฑิต 
3. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและภาวะการมีงานทําของบัณฑติทุก 2 ป 

19.  การพัฒนาหลักสูตร 
19.1  การพัฒนาหลักสูตร 
         ในการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีกระบวนการดังนี ้

1. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท่ีมาจากผูเกี่ยวของ มีวุฒิตรงสาขาวชิาและ/หรือมี
ประสบการณท่ีเกี่ยวของ 

2. มีการสํารวจความตองการของสังคมเพื่อนํามาเปนกรอบในการพัฒนาหลักสูตร 
3. มีการวิพากษการจัดทําหลักสูตรจากบุคคลท่ีเกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. มีรายงานกระบวนการพฒันาหลักสูตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการราง

หลักสูตร 
5. มีนโยบายในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาทุก ๆ ป 
6. มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ทุก ๆ 5 ป 

19.2  การประเมินหลักสูตร 
                        กําหนดแนวทางการประเมินหลักสูตรไวดงันี้ 

1.  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนทุกภาคการศึกษา และประเมินโดย
ผูสอนปละคร้ัง 

2.  ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา และจัดใหมีการประเมินผลการ
เรียนรูรวบยอดและประเมินคุณลักษณะความเปนครูกอนสําเร็จการศึกษา 
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3.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา  ภายหลังสําเร็จการศึกษาทุก 2 ป 
4.  ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา  ภายหลังสําเร็จการศึกษาทุก 2 

ป 
5.  มีการประเมินหลักสูตรท้ังระบบทุกรอบ 4 ป 

*************** 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 27 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  พุทธศักราช  2539 
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2543)  กับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2549) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2549) 

โครงสราง โครงสราง 
 หนวยกิตรวม 27  หนวยกิตรวม 30 

 บังคับ 24  บังคับ 21 

 เลือก 3  เลือก 3 

    ฝกประสบการณวิชาชีพ 6 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

วิชาบังคับ   วิชาบังคับ   
1015102 หลักการศึกษาและหลัก 3(3-0) 1015106 ความเปนครูและการบริหาร 3(2-2-5) 

 วิชาชีพครู   จัดการในหองเรียน  
1025205 หลักสูตรและกระบวนการ 3(3-0) 1025201 การพัฒนาหลักสูตรและการ 3(2-2) 

 จัดการเรียนการสอน   จัดการเรียนรู  
1055201 จิตวิทยาการเรียนรู 3(3-0) 1055105 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 
1035202 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 3(2-2) 1005101 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับ 3(2-2-5) 
1045103 การวัดและประเมินผลการ 3(2-2)  ครู  

 ศึกษา  1045101 การวัดและประเมินผลการ 3(2-2-5) 
1045104 การวิจัยการศึกษาและการ 3(2-2)  ศึกษา  

 วิจัยในช้ันเรียน  1045301 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1005803 การฝกประสบการณ 3(300) 1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 วิชาชีพ   สารสนเทศทางการศึกษา  
วิชาเลือก   วิชาเลือก   
1015103 การประกันและปรับปรุง 3(3-0) 1015103 การประกันและปรับปรุง 3(3-0-6) 

 คุณภาพการศึกษา   คุณภาพการศึกษา  
1025301 การพัฒนารูปแบบการเรียน 3(3-0) 1025301 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู 3(2-2-5) 

 เพ่ือการเรียนรู  1015901 สัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1015901 สัมมนาทางการศึกษา 3(3-0) 1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-06) 
1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0) 1015501 การศึกษานอกระบบและ 3(3-0-6) 
1015501 การศึกษานอกระบบและ 3(3-0)  ตามอัธยาศัย  

 ตามอัธยาศัย  1025001 พฤติกรรมการสอนวิชา 3(2-2-5) 
    พลศึกษา  
   1025002 พฤติกรรมการสอนวิชา 3(2-2-5) 
    ภาษาไทย  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  2539  
(ฉบับ  2543) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  2539  
(ฉบับปรับปรุง  2549) 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
   1025003 พฤติกรรมการสอนวิชา 3(2-2-5) 
    ภาษาอังกฤษ  
   1024015 พฤติกรรมการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 
   1025004 พฤติกรรมการสอนวิชา 3(2-2-5) 
    สังคมศึกษา  
   1025005 พฤติกรรมการสอนวิชา 3(2-2-5) 
    คอมพิวเตอร  

   1025006 พฤติกรรมการสอนวิชา 3(2-2-5) 
    ดนตรีศึกษา  
   1025007 พฤติกรรมการสอนวิชา 3(2-2-5) 
    คณิตศาสตร  
   1025008 พฤติกรรมการสอนวิชา 3(2-2-5) 
    วิทยาศาสตรทั่วไป  
   1025009 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5) 
   1025010 พฤติกรรมการสอนวิชา

ฟสิกส 
3(2-2-5) 

   1025011 พฤติกรรมการสอนวิชา 3(2-2-5) 
    ชีววิทยา  
   1025012 พฤติกรรมการสอนวิชา 3(2-2-5) 
    นาฎศิลป  
   1025013 พฤติกรรมการสอนวิชา 3(2-2-5) 
    ศิลปศึกษา  
   1025014 พฤติกรรมการสอนวิชา

เฉพาะ 
3(2-2-5) 

   1075213 กระบวนการจัด
ประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3(2-2-5) 

   1085401 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ 

2(1-2-3) 

   1045303 วิทยาการวิจัย 3(2-2-5) 
   1045304 สถิติเพ่ือการวิจัย 3(2-2-5) 
   1045305 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
   1185501 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการ  
    ศึกษา 3(2-2-5) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  2539  
(ฉบับ  2543) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  2539  
(ฉบับปรับปรุง  2549) 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
   1185507 โปรแกรมประยุกตดานการ 3(2-2-5) 
    บริหารในสถานศึกษา  
   วิชาประสบการณวิชาชีพ  
   1005503 การปฏิบัติการสอนในสถาน 3(210) 
    ศึกษา  1  
   1005504 การปฏิบัติการสอนในสถาน 3(210) 
    ศึกษา  2  
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

................................ 
 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเปนกรอบ
ในการดํา เนินการจัดการวิจัย  และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให เปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ .ศ .  ๒๕๔๘  และ
สอดคลองกับระบบบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘(๒) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ คําส่ังอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้
หรือท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
  ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
     มหาวิทยาลัย    หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
     สภามหาวิทยาลัย  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
     อธิการบดี    หมายความวา    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
     บัณฑิตศึกษา  หมายความวา   การจัดการศึกษาในระดับท่ีสูงกวาปริญญาตรี  
ท้ังในรูปแบบการจัดการศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ หรือในรูปแบบอ่ืน 
     นักศึกษา    หมายความวา    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 ขอ  ๕  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละสาขา  ใหใชหลักสูตรท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใหทําเปนโครงการพรอมแผนปฏิบัติงานท่ีช้ีใหเห็นถึงความจําเปนและ
ประโยชนท่ีจะไดรับในดานการพัฒนาวิชาการ บุคลากร และวิชาชีพ ขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 
โดยจะขออนุมัติหลักสูตรและ การจัดการศึกษาพรอมกันในคราวเดียวก็ได 
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 ขอ ๖ กําหนดการรับสมัคร หลักเกณฑการรับนักศึกษา คุณสมบัติของผูสมัครเขา
ศึกษา และการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๗ การประเมินผลการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ขอ ๘ อัตราคาลงทะเบียนการศึกษา คาบํารุงและคาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนการกําหนด
อัตราและการใชจายเงินคาตอบแทนการสอนและคาตอบแทนเจาหนาท่ีตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

 
หมวดท่ี ๒ 

การบริหารจัดการ 
 

 ขอ ๙ ใหมหาวทิยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยประกอบดวย  
        (๑)  อธิการบดี     เปนประธาน 
        (๒)  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    เปนรองประธาน 
       (๓)  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย  เปนรองประธาน  
       (๔)  คณบดีทุกคณะ     เปนกรรมการ   
       (๕)  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา  เปนกรรมการ 
       (๖)  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนกรรมการ       
       (๗)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกจํานวนไมเกิน ๔ คน  เปนกรรมการ 

        (๘)  ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา  เปนกรรมการและเลขานุการ  
         (๙)  หวัหนางานประสานการจัดบัณฑติศึกษา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ  
 ขอ  ๑๐  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา  มีวาระการดํารงตําแหนงสองป  
และ อาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกันไมได 
 ขอ  ๑๑  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป  และ
อาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได 
 ขอ ๑๒ คณะกรรมการบัณฑติศึกษามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้  
 (๑) กํากับดูแลและสงเสริมการสอนและการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 (๒)  เสนอแนะแนวทางการจัดบัณฑิตศึกษา การเปดสอนและการยุบเลิกสาขาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาและทําหนาท่ีนําเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สภาวิชาการเห็นชอบแลวตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 (๓)  ใหความเห็นชอบแผนงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และอนุมัติแผนบริหารงบประมาณ ตามกรอบวงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  (๔)  กํากับดูแลและใหความเห็นชอบและดําเนินการแตงต้ังอาจารยผูสอน อาจารยท่ี
ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ และผูสอบวิทยานิพนธ เพื่อใหไดบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ 
  (๕)  อนุมัติผลการศึกษา สําหรับศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๖)  พิจารณาเสนอ  แตงต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา ตอมหาวิทยาลัยฯ 
  (๗)  พิจารณาทําความเห็นและขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยในกรณีการแลกเปล่ียน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และการจัดการลงทะเบียนเ รียนรวมภายใตความรวมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  รวมท้ังเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  (๘)  ดําเนินการอยางอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามความ
จําเปน หรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา  แตละสาขาท่ีเปดสอน  เปนอาจารย
ประจําหลักสูตร  โดยมีจํานวนและคุณวุฒิใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขามี
หนาท่ีดังนี้ 

(๑)  จัดทํา  และเสนอโครงการ  หรือแผนปฏิบัติงานการเปดสอนในสาขาตามท่ีไดรับ 
แตงต้ัง 
 (๒)  ดําเนินการและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 (๓)  เสนอการแตงต้ังอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา  อาจารยท่ีปรึกษาประจําตัว
นักศึกษา  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูสอบวิทยานิพนธ  ตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ 
 (๔)  จดัทําแผนงาน  งบประมาณ  โครงการพัฒนาอาจารยและนักศึกษาประจําสาขา 

(๕)  ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรในสาขาน้ัน 
(๖)  ติดตามประเมินผล  รายงานผล  การใชหลักสูตรรวมท้ังจัดทํารายงานประจําปผล 

การดําเนินงานของสาขา 
(๗)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ  มอบหมาย 

 ขอ  ๑๔  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา  มีวาระการดํารงตําแหนงสองป  และ
อาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได   
 ขอ ๑๕ ใหมีสํานักงานงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ในสถาบันวิจัยและพัฒนา  เปน
ผูรับผิดชอบการจัดการบัณฑิตศึกษา  โดยงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา  มีหนาท่ีดังนี้ 
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 (๑)  เสนอแนะนโยบายการจัดบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

              (๒)  ใหบริการเคร่ืองมือการวิจยัและเอกสารวทิยานิพนธ  สําหรับสาขาท่ีเปดสอน 
              (๓)  จัดประชุมวิชาการใหนักศึกษาเสนอผลงานวิทยานิพนธและตีพิมพ 

ผลงานของนักศึกษาในวารสารวิชาการ 
          (๔)  จัดทําเอกสารระเบียบการรับสมัคร และการเปดรับนักศึกษา 

              (๕)  จัดทําปฏิทินการศึกษาประจําป 
              (๖)  ประสานงานภายในเพ่ือบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 (๗)  ปฏิบัติงานดานงานธุรการ  การเงิน บัญชี  งบประมาณ และประสานงานเกี่ยวกับ
สาขาท่ีเปดสอน 
 (๘)  จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  และปรับปรุงซอมแซมอุปกรณ
ครุภัณฑท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน   
 (๙)  การดําเนนิงานเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 (๑๐)  อ่ืน ๆ ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนามอบหมาย 
 

หมวดท่ี ๓ 
สถานภาพนักศึกษา และการลงทะเบียน 

 
 ขอ  ๑๖  ผู ไดร ับคัด เลือกใหเขาศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  มีสภาพเปน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลังจากที ่ได รายงานตัวเข า เปนนักศึกษาพรอมหลักฐาน  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และไดชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ เรียบรอยแลว 
 ขอ ๑๗ นักศึกษาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไวแลว มีความประสงคจะเพ่ิม หรือถอน รายวิชา
เรียน ใหทําได โดยทําคํารองพรอมความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุญาต  

การขอถอนรายวิชาตามวรรคตน ใหดําเนินการกอนวันกําหนดสอบปลายภาคของภาค
เรียนนั้นไมนอยกวา ๑๕ วัน มหาวิทยาลัยจะไมคืนคาลงทะเบียนเรียนใหกับนักศึกษาท่ีขอถอนการ
ลงทะเบียนรายวิชา เวนแตกรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียน 
มหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาลงทะเบียนรายวิชานั้นใหเต็มจํานวน 

แนวปฏิบัติอ่ืนๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชา และขอ
เปล่ียนแปลงรายวิชา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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 ขอ ๑๘ ใหนักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแตละคน มีอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยคนหนึ่งท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร เปนท่ีปรึกษาประจําตัวนักศึกษา  ซ่ึง
นักศึกษาจะขอคําปรึกษาแนะนําทางดานวิชาการ เกี่ยวกับวิธีการศึกษา การจัดแผนการเรียน  การ
ลงทะเบียน ดานการดํารงตนตามกรอบประเพณีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
ดานอ่ืนๆ ท่ัวๆ ไปไดตามความจําเปน 
 ขอ ๑๙ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พนสภาพการเปนนกัศึกษา ในกรณดีงัตอไปนี ้
  (๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีศึกษา และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหไดรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรสําหรับหลักสูตรนั้นแลว 
  (๒) ลาออกจากการเปนนักศึกษา และมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหลาออกแลว 

  (๓) พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวย 
การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  หรือระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  วาดวยการรับจายเงินในการจัดบัณฑิตศึกษา 
  (๔) มหาวิทยาลัยส่ังใหพนสภาพนักศึกษา ดวยเหตุประพฤติตนเส่ือมเสีย ไมเหมาะสม 
หรือกระทําความผิดรายแรงอ่ืนๆ  
 (๕) มหาวิทยาลัยส่ังใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ดวยเหตุไมสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ในระยะเวลาที่กําหนด  
 ขอ ๒๐ นักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจทําคํารองเสนอตอมหาวิทยาลัย 
แสดงเหตุผลและความจําเปนเพื่อขอลาพักการศึกษา โดยขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาไวเปนการ
ช่ัวคราว  ในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งได  

ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการศึกษาชั่วคราวไดคร้ังละหนึ่ง
ภาคเรียน หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยท่ีนักศึกษาไดรับยกเวนไมตองชําระคาลงทะเบียน
เรียนรายวิชา แตตองชําระคาบํารุงมหาวิทยาลัยและคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อรักษาสภาพการเปน
นักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

การขออนุญาตพักการศึกษาที่จะได รับสิทธ์ิตามขอบังคับนี้  จะตองเสนอตอ
มหาวิทยาลัยกอนวันสอบปลายภาคเรียนท่ีขอพักการเรียน   
 ขอ ๒๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นภายใต
โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชารวมกับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อนําผลการศึกษาไปใชประกอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษานั้น หรือโดยไมนับ
หนวยกติ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก็ได 
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หมวดท่ี ๔ 
แผนการเรียน และมาตรการเชิงคณุภาพ 

 
 ขอ ๒๒ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหนักศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียน       
ตามโครงสรางของหลักสูตรในแผน ก หรือแผน ข สําหรับระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือแบบ ๑ หรือ
แบบ ๒ สําหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันได ตามความเหมาะสม โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ขอ ๒๓ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษานําหนวยกิตรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลว
จากสาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง มาเทียบโอนหรือยกเวน        
การเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยูได  โดยใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา   
 ขอ ๒๔ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยมาแลวสองภาค
เรียน หรือไดศึกษารายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแลวสิบสองหนวยกิตข้ึนไป มีสิทธ์ิ
เสนอช่ือและเคาโครงวิทยานิพนธ และใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ  
 ขอ ๒๕  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิและประสบการณตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา   พ.ศ.๒๕๔๘  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 ขอ ๒๖  การควบคุมวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ ของนักศึกษาใหดําเนินการ
ดังนี้ 
  (๑) ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาท่ีเปดสอนคัดเลือกอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ
และประสบการณตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา              
พ.ศ.๒๕๔๘ เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงต้ังเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา ทําหนาท่ี
ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการกําหนดชื่อเร่ือง เคาโครง และข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ ท้ังนี้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
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 (๒) ใหมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง ประกอบดวยประธาน
กรรมการการสอบวิทยานิพนธ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตามขอ (๑) กับอาจารยประจําวิชาจํานวน       
หนึ่งคน ท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนดตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาเสนอ ใน
การนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาเสนอใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมเกินสองคนรวม
เปนกรรมการ โดยมีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ขอ ๒๗  ผูท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองทดสอบใหผาน
มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศ  และการใชคอมพิวเตอร  เพื่อการประมวลผลและการสืบคนขอมูล       
หากไมผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและ
ตองสอบผาน     โดยไมนับหนวยกิตรวมสําเร็จการศึกษา 
 ขอ ๒๘ ใหนักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     
ยื่นคํารองเสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตรวจคุณสมบัติของผูท่ีจะสําเร็จการศึกษาภายในกําหนด     
๓๐ วัน  นับจากวันเปดภาคเรียนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 
 ขอ  ๒๙  เกณฑการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ขอ ๓๐ นักศึกษาท่ีจําเปนตองใชเวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเกินกวาระยะเวลาท่ี
กําหนดในหลักสูตรอาจขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาเรียนออกไปได ไมเกินหนึ่งป 
 ขอ ๓๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด 
ในกรณีท่ีเกิดปญหาจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ การวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนอันส้ินสุด 
 

ประกาศ  ณ   วันท่ี   ๑๗   กมุภาพันธ   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 
 
 

(ศาสตราจารยเกษม  จนัทรแกว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
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