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ค าน า 
  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552”  ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท า
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือ
สาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรขึ้น โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  เพ่ือเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 โดยยึดแนวทางตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ 
ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาทางวิชาการและในศาสตร์ของวิชาชีพ
ครู สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน  ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น หรือท าการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยในงานที่เกี่ยวกับสังคมศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     :  มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
คณะ/สาขาวิชา    :  โปรแกรมวชิาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Elementary Education  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็มภาษาไทย  :  ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  :  ค.บ. (การประถมศึกษา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education (Elementary Education) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  :  B.Ed. (Elementary Education) 

3.  วิชาเอก :  การประถมศึกษา 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :    ไม่น้อยกว่า  170  หน่วยกิต  

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป ี  
 5.2 ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย  
 5.3 การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555   
 6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
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 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 
วันที ่9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 
 6.4 สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 8  
เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 
 6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555  

7.  ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ในปี พ.ศ.2557  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 

9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 

ที ่ ชื่อ- นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายวชิระ  วิชชวุรนันท*์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D.Education Sardar Patel University India 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ค.บ.(ภาษาไทย) 

ประเทศอินเดยี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น
วิทยาลัยครูอบุลราชธาน ี

2551 
2532 
2528 

2 
 

นางสาวปาริชาต เตชะ* อาจารย ์ ศษ.ม.(การประถมศึกษา) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต 

2553 
2548 

3 นางสาวยพุิน  พิลกึ อาจารย ์ กศ.ม.(เทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา) 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2547 
2539 

4 นางสุมาล ี วิทยรัตน ์ อาจารย ์ ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ค.บ.(นาฏศิลป์) 

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2543 
2522 

5 นายยุทธนา  พันธ์ม ี อาจารย ์ กศ.ม.(เทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา : แขนง
คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป (แขนงคอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2554 
 

2541 

    * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สอนภาคทฤษฎีและสอนภาคปฏิบัติที่อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร           
และการฝึกประสบการณ์วิชาชพีที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาเลือก 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการแข่งขันกันในด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลในการประกอบ
อาชีพโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องเน้นความสามารถในการ
พ่ึงตนเองให้สามารถประกอบวิชาชีพสุจริต อันมผีลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
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11 (พ.ศ. 2554-2559) โดยมีแนวคิดส าคัญคือการมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกปัจจุบันในกระบวนการปรับเปลี่ยนนี้ การศึกษาถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญที่ต้องเร่ง
พัฒนาก่อน เนื่องจากเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถสนองตอบการแข่งขันของประเทศในยุคนี้ การที่
จะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นการวางรากฐานส าคัญของคุณภาพคนในอนาคต การจัดการศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้า
มามีบทบาทในการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างเสริมให้เด็กได้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เต็มตาม
ศักยภาพ  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์
โลกทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองและวัฒนธรรมเป็นผลท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์  บทบาท หน้าที่พันธกิจในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ก้าวทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพเพ่ือให้ทัดเทียมกับนานา
ประเทศ  เช่น การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ  และมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของไทย  มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นฝ่ายผลิตให้มีความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถพ่ึงตนเอง
และเรียนรู้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ มีอาชีพเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศให้ยั่งยืนตลอดไป 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร    
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง  ครอบครัวและชุมชน ช่วยส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  อาชีพในท้องถิ่น  น าวิทยาศาสตร์มาต่อยอดและช่วยพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) ยังใช้แนวคิดส าคัญที่
มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทันสมัย และแสวงหา
ความรู้อย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคนที่มีคุณภาพ
เพ่ือไปสร้างคนให้มีคุณภาพต่อไป บัณฑิตทางวิชาชีพครูจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมและ
จริยธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยีและงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย    
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีพันธกิจส าคัญคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างองค์
ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษา
แก่ท้องถิ่นจากพันธกิจหลักส าคัญนี้ หลักสูตรการศึกษาการประถมศึกษาจึงก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต เป็นผู้มี
ความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี  แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับเด็กวัยเรียน มีทักษะความสามารถในการจัด
กิจกรรมการสอนทีส่่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เติบโตเต็มตามศักยภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคมและด้านสติปัญญา มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัย สามารถท าวิจัยแก้ปัญหาเด็กและพัฒนางานตนเอง
ได้ มีความตระหนักและรักในวิชาชีพครู มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน เชื่อมั่นและแก้ปัญหาได้ บริหารจัดการงาน
ต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นชุมชนให้เข้มแข็งได้ 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอ่ืน 
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และ
สังคมสาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครู กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชา
เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ  วิชาเอกของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา ต้องเรียนจาก
คณะครุศาสตร์ที่มีคณาจารย์ที่จบการศึกษาในสาขาวิชานั้น  ๆโดยตรง จึงมีความจ าเป็นที่ต้องร่วมมือพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสาขาวิชาต่าง  ๆดังกล่าว  
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เปิดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา และนักศึกษา
อ่ืนสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

 13.3 การบริหารจัดการ 
 ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอ่ืน
หรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่
ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที่  2   

ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญาและความส าคัญ 
 มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและบริบททางการศึกษา 
 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์    
ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะบัณฑิต ดังนี้ 
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธา เห็นคุณค่าของตนเอง มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะ
ประกอบวิชาชีพครู มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบและรับผิดชอบต่อตนเอง  มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ด ีมีความเป็นผู้น า มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักความพอเพียง 
  2. มีจิตส านึกและตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและสังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย มีความเป็น
ผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
ขององค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
  3. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  และสามารถบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย และสามารถออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนได้ถูกต้อง 
  4. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรยีน มุ่งมั่น กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย  เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. มีความสามารถในการผลิตและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และมีความสามารถใช้
ภาษาไทยภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาเอาใจใส่ในการรับฟัง 
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ วิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูล
ข่าวสารจากผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  : หลักสูตรนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบปีการศึกษา (5 ปี) 
 

แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1. ปรบัปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 

ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานวชิาชีพที่คุรุ
สภาก าหนด และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
(หลักสูตร 5 ปี) 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการก าลังคนในภาคการศึกษา
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร 

2. เชิญผู้เชีย่วชาญทั้งภาครฐัและ
เอกชนมามีส่วนรว่มในการพัฒนา
หลักสูตร 

3. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

- รายงานผลการด าเนินงานและขอ้มูล
การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร  

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
โดยเฉลีย่ระดับ 3.5 จากระดับ 5 

2. กระบวนการจัดการเรียน                  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. การประเมินการเรียนการสอน 

- แผนการบริหารการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                   
(มคอ.3, มคอ. 5) 

- ผลการประเมินการเรียนการสอน 

3. การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับผลงานการวิจัย
ใหม ่ในศาสตร์ของตนเองในศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรวิชาชีพ 

1. ติดตามศึกษาการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการของสมาคมวชิาชีพและ
ของกลุ่มมหาวิทยาลัย 

2. ติดตามแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน/ ผู้ใช้บัณฑิตทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

- รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับ
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
ประถมศึกษา 

- มีข้อมูลแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน/ ผู้ใช้บัณฑิตทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

4. การบริหารทรัพยากรการเรียน  
การสอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ ต ารา/  
สื่อประกอบการเรียนการสอน 

2. จัดหาวัสด ุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 

- เอกสาร/ ต ารา/ สื่อประกอบ             
การเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 

- สื่อวสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน
พอเพียง 

5. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอน 
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการ                 

และวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาทักษะการสอน           
ของอาจารย์ 

- จ านวนงบประมาณที่จัดสรรให้
อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม/ 
ประชุม/ สัมมนา 



7 

 

แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
- รายงานผลการเข้ารว่มฝึกอบรบ/
ประชุม/ สัมมนา 

 
-  มีผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน 

6. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา -  ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา/ มีส่วนรว่มทางวชิาการ 

-  ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้

- ระบบและโครงการให้ค าปรึกษา
วิชาการ 

- โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษา 

7. ความต้องการของตลาดแรงงาน 
สังคม และหรือความพึงพอใจ         
ของผู้ใช้บัณฑิต 

-  วิจัย/ ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

- ผลการวิจยั/ ส ารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

- ผลการวิจยั/ ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่  3 
ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา             
โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับ หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น     
 อาจจะให้มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
  ใช้ระบบทวิภาคและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศกึษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและยกเว้น
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
           ภาคการศึกษาปกติที่ 1  :  มิถุนายน - กันยายน   
           ภาคการศึกษาปกติที่ 2  :  พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
           ภาคการศึกษาฤดูร้อน    :  มีนาคม - พฤษภาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
    ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร   
   2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการบริหารโครงการ 
ผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี  
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
                 ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาไม่เท่ากัน และการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบ
เน้นการเรียนรู้และการควบคุมตนเอง 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
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    จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและโปรแกรมวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง จัดระบบ
การศึกษา แนะแนวการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากโปรแกรมวิชาดูแล ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน                
และผู้ปกครองในกรณีท่ีมีปัญหา 
              2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ระดับชัน้ป ี
จ านวนนกัศึกษาในแต่ละปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ช้ันปีท่ี  1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี  2 - 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี  3 - - 80 80 80 
ช้ันปีท่ี  4 - - - 80 80 
ช้ันปีท่ี  5 - - - - 80 

รวมจ านวนนกัศกึษา 80 160 240 320 400 
จ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศกึษา - - - - 80 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี  (หน่วย  :  บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. ค่

าวัสด ุ
2. ค่

าใช้สอย 
3. ค่

าตอบแทน 

212,000.- 
148,400.- 
63,600.- 

424,000.- 
296,800.- 
127,200.- 

636,000.- 
445,200.- 
190,800.- 

848,000.- 
593,600.- 
25,440.- 

1,060,000.- 
742,000.- 
318,000.- 

รวม 424,000.- 848,000.- 1,272,000.- 1,696,000.- 2,120,000.- 
 

   * ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจา้หน้าที่บุคลากร  และงบประมาณด้านครุภณัฑ์ ทีด่ิน สิ่งก่อสร้าง 

 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
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  มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิตและรายวชิาต้องได้รับการเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและต้องเปน็ไปตามระเบียบ  วา่ด้วยการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวชิาระดับอนปุรญิญา                                  
และปริญญาตร ีพ.ศ. 2550 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  จ านวน 170 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

    1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต 
    2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6 หน่วยกิต 
    3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     6 หน่วยกิต 
    4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  6 หน่วยกิต 
      
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  134 หน่วยกิต 
    1. กลุ่มวิชาชีพครู      53 หน่วยกิต 
     - วชิาบังคับ                                    35 หน่วยกิต 
     - วชิาเลือก                        4 หน่วยกิต 
     - วชิาการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู      14 หน่วยกิต 
    2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     81 หน่วยกิต  
     - วชิาบังคับ                                      61 หน่วยกิต 
     - วชิาเลือก                       20 หน่วยกิต 
   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

  3.1.3 รายวิชา 
 (1)  รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลข
รหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 
 

 ล าดับก่อนหลัง 
                                                                                                   ลักษณะเนื้อหา   

2 3 4 5 6 7 1 
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  เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 (2) ชื่อรายวิชา 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
       1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เรียนไม่น้อย   9 หน่วยกิต 
       บังคับเรียน   จ านวน  6  หน่วยกิต คือ 
  1551001   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  1551002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร 3(3-0-6) 
  เลือกเรียน  จากรายวชิาต่อไปนี้   จ านวน     3  หน่วยกิต ดังนี้ 
  1541001   ทักษะการใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 
  1541002   ภาษาและการสือ่สารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
  1541003   ภาษาและการสือ่สารในท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
  1561001   การฟังและการพูดภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  1571001   การฟังและการพูดภาษาจนีเพ่ือการสือ่สาร 3(3-0-6) 
  1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสือ่สาร 3(3-0-6) 

   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต   
1001003  พฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 3(3-0-6) 
1511001  จริยธรรมกับมนุษย์ 3(3-0-6) 
1511002  ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
1521001  พุทธศาสน์                                                    3(3-0-6) 
1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นควา้ 3(3-0-6) 
2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 3(3-0-6)  
2051001  สนุทรยีภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 
2061001  สงัคีตนยิม 3(3-0-6) 
3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต   
  2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย    3(3-0-6) 
  2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ  3(3-0-6) 
  2501003   พลเมืองกับความรบัผดิชอบต่อสังคม  3(2-2-5) 
  2521001   โลกาภวิตันแ์ละท้องถ่ินภวิตัน์   3(3-0-6) 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
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  2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก    3(3-0-6) 
  2541001   มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
  2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น   3(3-0-6) 
  2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
  2561001   ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป  3(3-0-6) 
  3541001   การเปน็ผูป้ระกอบการ    3(3-0-6) 
 
  3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
 3591002   เศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 

   4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   
ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 1161001  กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
 1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    3(2-2-5) 
 4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา  3(3-0-6) 
 4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 4001003  การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน     3(3-0-6) 
 4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
 4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา 3(2-2-5) 
 4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล  3(2-2-5) 
 4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์   3(2-2-5) 
 5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
 5501001  เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน    3(3-0-6)             
 5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น     3(3-0-6) 
 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
 1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า  53  หน่วยกิต 
  1.1  วิชาชีพครูบังคับ  จ านวนไม่น้อยกว่า  35  หน่วยกิต  มีรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1001001 ภาษาไทยส าหรับครู  

Thai Language for Teacher 
2(1-2-3)    

1005001 ประมวลสาระความรู้วชิาชีพครู 
Comprehensive of Professional Teachers Knowledge 

2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรู้วชิาเฉพาะ 
Comprehensive of Specific Subject Knowledge  

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู      

English for Teachers   
3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเป็นครู  
Education and Self Actualization for Teachers  

3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Design and School Curriculum Development 
 

3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรียนรู ้   
Learning Management 

3(2-2-5)   
 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
Innovation and Information Technology in Education 

3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา   
Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5)   

1043002 การวิจัยทางการศึกษา   
Educational Research 

3(2-2-5)   

1051005 จิตวิทยาส าหรับคร ู  
Psychology for Teachers 

3(3-0-6)   

1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
Administration in School 

3(3-0-6) 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 
Inclusive Education 

2(2-0-4)    

 
 1.2  วิชาชีพครูเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ 

Academic Camp Management  
2(1-2-3)   

1013001 
 

การบริหารจัดการในชั้นเรยีนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  
Classroom Management and Environment for  
Learning 

2(1-2-3) 2(1-2-3)   

1031101 เทคโนโลยสี าหรับครู 1   
Technology for Teachers 1 

1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยสี าหรับครู 2   
Technology for Teachers 2 

1(0-2-1) 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน       
Medias and Textbooks Construction 

2(1-2-3)   

1033203 นวัตกรรมการศึกษา  2(1-2-3)   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Educational Innovation  

1044001 การวิจัยในชั้นเรียน     
Classroom Research 

2(1-2-3)   

1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา     
Educational Innovation Research and Development  
 
 

2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม       
Theories and Group Dynamics Practice 

2(1-2-3)   

1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น       
Adolescence  Guidance  Psychology 

2(2-0-4)   

1083002   การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม     
Provision of Early Intervention Services 

2(2-0-4)   

 

 1.3  วิชาชีพครู การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จ านวน 14 หน่วยกิต มีดังนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1    

Practicum 1 
1(90)    

1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2   
Practicum 2 

1(90)   

1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    
Internship 1 

6(540)    

1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     
Internship 2 

6(540)    

 
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต เปน็วิชาเอกบังคับ 61 หน่วยกิต และ
วิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  มีรายละเอียดดังนี้   
  2.1 เฉพาะด้านบังคับ จ านวน  61 หน่วยกิต  เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1261101 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา  

Thai Language for Elementary School Teachers 
3(3-0-6) 

1261102 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยส าหรับครู
ประถมศึกษา  
The Learning Process Thai Language for Elementary School 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Teachers 

1261201 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา   
English for Elementary School Teachers 

3(3-0-6) 

1261202 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
ครูประถมศึกษา  
The Learning Process English for Elementary School Teachers 

3(2-2-5) 

1262301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  
Mathematics for Elementary School Teachers 

3(3-0-6) 

1262302 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์             
ส าหรับครูประถมศึกษา  
The Learning Process Mathematics for Elementary School 
Teachers 

3(2-2-5) 

1262401 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  
Science for Elementary School Teachers 

3(3-0-6) 

1262402 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์              
ส าหรับครูประถมศึกษา  
The Learning Process Science for Elementary School Teachers 

3(2-2-5) 

1262501 สุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  
Health Education for Elementary School Teachers 

2(2-0-4) 

1262502 พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  
Physical Education for Elementary School Teachers 

2(1-2-3) 

1262503 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ส าหรับครูประถมศึกษา  
The Learning Process Health Education and Physical 
Education for Elementary School Teachers 

3(2-2-5) 

1262601 ดนตรีและการขับร้องส าหรับครูประถมศึกษา  
Music and Singing for Elementary School Teachers 

3(2-2-5) 

1262602 นาฏศลิป์ไทยและการละครส าหรับครูประถมศึกษา  
Thai Classical Dance and Drama for Elementary School 
Teachers 

3(2-2-5) 

1262603 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาดนตรีและนาฏศิลป์
ส าหรับครูประถมศึกษา  
The Learning Process Music and Thai Classical Dance for 
Elementary School Teachers 

3(2-2-5) 

1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  
Art Education for Elementary School Teachers 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1262605 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา               

ส าหรับครูประถมศึกษา  
The Learning Process Art Education for Elementary School 
Teachers 

3(2-2-5) 

1263701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา  
Social Studies Religion and Culture for Elementary School 
Teachers 
 

3(2-0-6) 

1263702 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา  
The Learning Process Social Studies Religion and Culture for 
Elementary School Teachers 

3(2-2-5) 

1263801 การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา 
Occupation and Technology for Elementary School Teachers 

3(2-2-5) 

1263802 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา 
The Learning Process Occupation and Technology for 
Elementary School Teachers 

3(2-2-5) 

1263901 การประถมศึกษา  
Elementary Education 

2(1-2-3) 

1263902 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา  
Development and Learning of Elementary Children 

2(1-2-3) 

 
 2.2 วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1263101 การวิจัยทางการประถมศึกษา 

The Primary Research 
2(1-2-3) 

1263102 การจัดการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา 
Management Thinking Skills Development for Elementary 
School Children  

2(1-2-3) 

1263103 การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา 
Design and Creation of Educational Media for Elementary 
School Children 

2(1-2-3) 

1263201 
 

การสอนเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา 
Teaching  Writing Computer Programming  in Elementary  
School 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1263202 
 

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
Computer Operating Systems for Elementary School Teachers 

2(1-2-3) 

1263203 
 

การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา  
Troubleshooting and Maintaining Microcomputer for 
Elementary School Teachers 

2(1-2-3) 

1263301 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรบัครูประถมศึกษา 
English Oral Communication for Elementary School Teachers 
 

2(1-2-3) 

1263302 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับครูประถมศึกษา 
Introduction to Linguistics for Elementary School Teachers 

2(2-0-4) 

1263303 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
English Essay Writing for Elementary School Teachers 

2(1-2-3) 

1264104 สัมมนาการประถมศึกษา 
Seminar in Elementary Education 

2(1-2-3) 

1264105 เกมและนันทนาการส าหรบัเด็กประถมศึกษา 
Game and Recreation for Elementary Children 

2(2-0-4) 

1264106 การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กประถมศึกษา 
Book Writing for Elementary Children 

2(1-2-3) 

1264107 การใช้แหล่งเรยีนรู้และภูมิปัญญาส าหรับครูประถมศึกษา 
Utilization of Learning Resources and Local Wisdom for 
Elementary School Teachers 

2(2-0-4) 

1264108 การสร้างแบบเรยีนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็กประถมศึกษา 2(1-2-3) 
 Textbooks and Workbooks Construction for Elementary Children 
1264109 โรงเรยีนประถมศึกษากับการพัฒนาชุมชน 

Elementary Schools  and Community Development  
2(1-2-3) 

1264110 อาเซียนศึกษา  
ASEAN Studies 

2(2-0-4) 

1264204 
 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 
Computer Network for Elementary School Teachers 

2(1-2-3)  ลอ 

1264205 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครูประถมศึกษา  
Development of Computer Assisted Instruction for Elementary 
School Teachers 

2(1-2-3) 

1264206 
 

การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา 
Courses Management with Elementary Electronic Media 

2(1-2-3) 

1264207 
 

การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาส าหรับครู
ประถมศึกษา 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Information Systems Design for Primary Education 

1264208 
 

เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาระดับประถมศึกษา  
Multimedia Technology Education for Elementary 
Education School 

2(1-2-3) 

1264209 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวระดับประถมศึกษา 
Computer Graphics and Animation for Elementary School 

2(1-2-3) 

1264210 
 

การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
Website Design for Elementary School 

2(1-2-3) 

1264304 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนส าหรับครูประถมศึกษา 
Speaking English in Public for Elementary School Teachers 

2(1-2-3) 

1264305 หลักการเขียนภาษาอังกฤษส าหรบัครูประถมศึกษา  
Principles of  English Writing for Elementary School Teachers 

2(2-0-4) 

1264306 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครปูระถมศึกษา  
Introduction to English Grammar for Elementary School Teachers 

2(2-0-4) 

1264307 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงส าหรับครูประถมศึกษา 
English Language Learning through Drama for Elementary 
school Teachers 

2(2-0-4) 

1264308 การจัดค่ายภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
The English camp for Elementary School Teachers 

2(1-2-3) 

1264309 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใชโ้ครงงานส าหรับครูประถมศึกษา 
Learning English Though Projects for Elementary School Teachers 

2(1-2-3) 

1264310 การแปลส าหรับครูประถมศึกษา 
Translation for Elementary School Teachers 

2(1-2-3) 

      ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสตูรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน  โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว ไม่เป็นรายวชิาศึกษาทั่วไป และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน  โดยไม่นับหน่วยกิตรวม ใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ดังนี ้
 
 3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
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รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
1261101 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6) 
1262301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 
1262401 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 
1264110 อาเซียนศึกษา 2(2-0-4) 
xxxxxxx   วิชาชีพครูเลือก 2(x-x-x) 

รวม 22 
 
 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
xxxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
xxxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
1005101  ภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(2-2-5) 
1012101  การศึกษาและความเป็นครู 3(2-2-5) 
1032201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1261102  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วชิาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
xxxxxxx   วิชาชีพครูเลือก 1(x-x-x) 

รวม 22 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
1022001  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร               3(2-2-5) 
1022002  การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1262303  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ส าหรับครปูระถมศึกษา 3(2-2-5) 
1262403  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วชิาวิทยาศาสตร์ส าหรับครปูระถมศึกษา 3(2-2-5) 
1263801  การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
xxxxxxx   วิชาชีพครูเลือก 1(x-x-x) 
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รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

รวม 22 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
1001001  ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
  
1083001  การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4) 
1262601  ดนตรีและการขับร้องส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1262602  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาดนตรีและนาฏศิลปส์ าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1262603  นาฏศิลป์ไทยและการละครส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1262604  ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 

รวม 21 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

1043001  การวดัและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
1052001  จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-0-6) 
1261201  ภาษาอังกฤษส าหรบัครูประถมศึกษา 3(2-0-6) 
1261203  กระบวนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศกึษา 3(2-2-5) 
1262605  กระบวนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้วิชาศลิปะศึกษาส าหรบัครปูระถมศึกษา 3(2-2-5) 
1263802  กระบวนการจดัการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1263901  การประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1263902  พัฒนาการและการเรยีนรู้ของเด็กประถมศึกษา   2(1-2-3) 

รวม 22 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
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รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

1003001  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ระหว่างเรียน 1 1(90) 
1043002  การวิจยัทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1262501  สุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 2(2-0-4) 
1262502  พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1262503  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1263701  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-0-6) 
1263703  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
xxxxxxx   เลือกเฉพาะด้าน 2(x-x-x) 
xxxxxxx    เลือกเฉพาะด้าน 2(x-x-x) 

รวม 21 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

1004002  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ระหว่างเรียน 2 1(90) 
1063002  การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
xxxxxxx   เลือกเฉพาะด้าน 2(x-x-x) 
xxxxxxx   เลือกเฉพาะด้าน 2(x-x-x) 
xxxxxxx   เลือกเฉพาะด้าน 2(x-x-x) 
xxxxxxx   เลือกเฉพาะด้าน 2(x-x-x) 
xxxxxxx   เลือกเฉพาะด้าน 2(x-x-x) 
xxxxxxx   เลือกเฉพาะด้าน 2(x-x-x) 
xxxxxxx   เลือกเฉพาะด้าน 2(x-x-x) 
xxxxxxx   เลือกเฉพาะด้าน 2(x-x-x) 
xxxxxxx   เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 21 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  น(ท-ป-อ) 
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1004003  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 
รวม 6 

ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  น(ท-ป-อ) 

1005004  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 
รวม 6 

ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  น(ท-ป-อ) 

1005001  ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1005002  ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
xxxxxxx   เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 7 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
         ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 

4. ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปีท่ีจบและภาระงานสอน  

 4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ สัปดาห์ 
2555 2556 2557 2558 2559 

1 นายวชิระ  วิชชวุรนันท์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.Education Sardar 
Patel University, India  
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ค.บ.(ภาษาไทย) 

ประเทศอินเดีย 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี

2551 
 

2532 
2528 

16 16 16 16 16 

2 นางสาวปาริชาต เตชะ อาจารย ์ ศษ.ม.(การประถมศึกษา)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

2553 
2548 

16 16 16 16 16 

3 นางสาวยุพิน  พิลึก อาจารย ์ กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2547 
 

2539 

20 20 20 20 20 

4 นางสุมาลี  วิทยรัตน์ อาจารย ์ ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(นาฏศิลป์) 

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2543 
2522 

16 16 16 16 16 

5 นายยุทธนา  พันธ์ม ี อาจารย ์ กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  (แขนง
คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 
(แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
 

2554 
 
 

2541 
 

16 16 16 16 16 

 4.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ สัปดาห์ 
2555 2556 2557 2558 2559 

1 นายบุญล้อม  ดว้งวิเศษ อาจารย ์ กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ) 
 
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
พิบูลสงคราม 

2550 
 

2547 

16 16 16 16 16 

2 นายวชิระ  พิมพ์ทอง อาจารย ์ วท.ม.(จิตวิทยาชุมชน) 
พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย 

2552 
2548 

16 16 16 16 16 

3 นางสาวณัชชารีย์   
กุศลธรรมรัตน์ 

อาจารย ์ ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา 
และการแนะแนว) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
 

2544 
2542 

20 20 20 20 20 

4 นายอนุสษิฐ์  พันธ์กล่ า อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2550 
2547 

16 16 16 16 16 

5 นางสาวศรินญา  ธรรมยศ อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพวิเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพวิเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 
2546 

16 16 16 16 16 

* หมายเหตุ ผลงานวชิาการงานวจิัยและประสบการณส์อนของอาจารย์ประจ าลักสตูร  ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค 
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5.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา  (ถ้ามี) 
 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา ให้ใช้ตาม
ระเบียบข้อบังคับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  (ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ) ภายใต้มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา  ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ ซ่ึงแบ่งออกเป็นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหวา่ง
เรียน 1 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน 2 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังนี้ 

 5.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  5.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
   1)  สามารถศึกษาและจ าแนกแยกแยะความแตกต่างผู้เรียนได้ตามศักยภาพ 
   2)  สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ 
   3)  สามารถฝึกปฏิบัติการสอน  จัดท าแผนการสอน ปฏิบัติการสอนและประเมินผลปรับปรุง 
   4)  สามารถจัดท าโครงงานทางวชิาการ 
  5.1.2  มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ในสาขาวิชา                             
การประถมศึกษาเป็นเวลา 1 ปี 
   1)  สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาการประถมศึกษา 
   2)  สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
   3)  สามารถท าวิจัยในชัน้เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
   4)  สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 

 5.2  ช่วงเวลา 
ที่ การฝึกภาคสนาม ใช้เวลา ภาคเรียนการศึกษาของปีการศึกษา 
1 การฝึกปฏบิัติวชิาชีพระหว่างเรียน 1 1 เทอม ภาคเรียนที ่2  ของปีการศึกษาที่  3 
2 การฝึกปฏบิัติวชิาชีพระหว่างเรียน 2 1 เทอม ภาคเรียนที ่ 1 ของปีการศึกษาที่  4 
3 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 1  ป ี ภาคเรียนที ่ 2  ของปีการศึกษาที่  4 

ภาคเรียนที ่ 1  ของปีการศึกษาที่  5 

 5.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
   1.  การฝึกปฏิบัตวิิชาชีพระหว่างเรียน  1 วันต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาคเรียน 
   2.  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เต็มเวลา ตลอด 1 ปี  

6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย (ถ้ามี) 
 6.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรยีน การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ ใน 4 รายวชิาคือ รายวิชา 1003001 (การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหวา่งเรียน 1)  รายวชิา 
1004002  (การฝึกปฏิบัตวิิชาชีพครูระหว่างเรียน 2) รายวชิา 1004003 (การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1) และ
รายวชิา 1005004 (การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2) ภาคการศกึษาละ 1 เรื่อง ภาคการศึกษาแรกเน้นการวิจัยชัน้
เรียนที่พัฒนาผู้เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 เน้นการวจิัยเชิงนวัตกรรม เช่น สื่อการสอนรูปแบบใหม ่
 6.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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  6.2.1 มีศักยภาพสงูทางด้านการวิจัย สามารถศึกษาต่อและท าวิจยัในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้ 
  6.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ  
  6.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรยีนเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนและ
พัฒนาผู้เรยีน 
    6.3  ช่วงเวลา 
  ชั้นปีที่ 4  เทอม 2 และชั้นปีที่ 5 เทอม 1   
 6.4  จ านวนหน่วยกิต 
  12 หน่วยกิต 
 6.5  การเตรียมการ 
           การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น 
                 6.5.1  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเปน็ผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา            
และหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
           6.5.2  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการตดิตามการท างานของนักศึกษา 
            6.5.3  จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน  โครงงานวิจยั เชน่คอมพิวเตอร์ 
เครื่องมือต่าง  ๆ
 6.6  กระบวนการประเมินผล 
           กระบวนการประเมินผล กลไกการทบทวนสอบมาตรฐาน เช่น 

6.6.1  ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
6.6.2  ประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจยัหรือโครงงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา  

อาจารยป์ระจ าวิชา  จากการสังเกต จากการรายงานดว้ยวาจาและเอกสาร 
6.6.3  ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างานผลงานที่เกิด             

ในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
6.6.4   อาจารย์เข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียนและประเมินผลตามแบบประเมิน 
6.6.5  ผูป้ระสานงานรายวชิาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา            

และคณะกรรมการประเมินของสาขาวชิา ท าการประมวลให้ไดเ้ปน็ผลคะแนนของรายวชิาเพ่ือน าเสนอคณะ
กรรมการบรหิารประจ าคณะครุศาสตร์ให้การอนุมัติ 

 
 

หมวดที่ 4   
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อความชัดเจนของ
ผู้น า โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร  
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการท างานในบางรายวชิาที่เกีย่วข้อง          
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

2. ด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย               
ในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่ม 
ในการท ารายงานตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน            
เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนิน
กิจกรรม เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาและมาเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง ความคิดเห็น              
ในด้านต่างๆ  

3. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- มีการจัดวิชาเรียนและให้ความรู้สอดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อ
สังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  - การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

6. มีทักษะในด้านการท างาน              
เป็นทีม  

- มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นงานแบบเดียวเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างาน และมทีัศนคติที่ดีในการท างาน 

7. มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ในรายวิชาชีพเฉพาะผู้สอน ต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามีกิจกรรมค้นคว้าหา
ข้อมูลเฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ 
มาให้ใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียบรู้
ในแต่ละด้าน 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
มาตรฐานผลการเรียนรู ้   

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  1.1   มีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภปิรายกลุ่ม 
(Group Discussion) เกี่ยวกบั
สถานการณต์่างๆ ทีผู่้เรียนจะต้อง

- ใช้การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน                 
  การใช้แบบวัดความรู ้
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียบรู้
ในแต่ละด้าน 

  1.2   มีระเบียบวินัย อดทน 
ขยัน ซื่อสัตย์ 
  1.3   มีความเสียสละ มีจิต
สาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความ
เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก 
  1.4   รู้จักความจริงของชีวิต 
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนิน
ชีวิตโดยพ้ืนฐานตามหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง 

เผชิญในการด ารงชีวิตและการ
ประกอบวิชาชพีครู  โดยเนน้ให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของ
ตนเองและของผู้อื่นในสถานการณ์
เหล่านัน้หรืออภิปรายเกี่ยวกบัความ
ขัดแย้งทางความคิดเพื่อให้เห็นค่านิยม
ของตนเองได้ชดัเจนขึน้ 

      2. ด้านความรู้ มีความรู้           
ในศาสตร์ สาขาต่าง  ๆเพื่อแก้ปัญหา
และการด าเนินชีวิตในสังคม ดังนี้ 
  2.1  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
  2.2  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
  2.3  มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 
  2.4  ภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-  จัดโครงสรา้งและเนื้อหาสาระในการ

เรียนการสอนลว่งหนา้ และเชื่อมโยง
เนื้อหาหรือข้อมูลใหม่กับความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน  

-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผา่นแหลง่
เรียนรู ้ทั้งในและนอกห้องเรียน ดว้ย
การเชิญวทิยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ
สาขาตา่งๆ มาถา่ยทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในห้องเรียนหรือจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผา่น
กระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้
กระบวนการวิจัย เพื่อพฒันาทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 
 
 
-  ใช้แบบทดสอบการประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน การท าแฟ้มสะสมงาน 
และการบันทึกการเรียนรู ้

    3. ด้านทักษะทางปัญญา   
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 

ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและน าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได ้
       3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์

-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคดิ
สร้างสรรค์ และการแกป้ัญหาโดยใช้
การอภิปรายกลุ่ม กรณีตวัอย่าง 

- แบบทดสอบ และการประเมนิชิน้งาน
หรือโครงงาน การสังเกตพฤติกรรม 
และการบนัทึกการสะท้อนความคดิ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียบรู้
ในแต่ละด้าน 

ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 

สถานการณจ์ าลองและการสะท้อน
กระบวนการคิดของตนเอง 

    4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  

4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น าและ
การบริหารการจัดการ ความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง 
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
ตนเองด้านอารมณ์ การพัฒนา
ตนเองด้านสังคม 
       4.3   มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ได้แก่ รักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น สถาบัน 

-  จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม  
และท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ได้
ข้อมูลป้อนกลบัเกี่ยวกบัการท างาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  

-  มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
และความรับผิดชอบในการท างาน 

- สังเกตพฤติกรรม  การประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน การท าแฟ้มสะสมงานและ
การบันทึกการเรียนรู ้

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

5.1  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
การด ารงชีวิต 
     5.2  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เลือกใช้รูปแบบ การน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

5.3  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล ความรู้ และเรียนรูด้้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอด

- จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการใช้
คณิตศาสตร์และสถิติพืน้ฐาน การใช้
พูดภาษาเขียนและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลบัและการให้ความช่วยเหลอื 

- การประเมินชิน้งานหรือโครงงาน 
และการสังเกตพฤติกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียบรู้
ในแต่ละด้าน 

ถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ (Curriculum Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
( = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง) 

 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร                                 
1551001   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน            

1551002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            

1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย            

1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ            

1541003   ภาษาและการสื่อสารในทอ้งถิ่น            

1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร            

1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร            

1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร            

กลุม่วิชามนุษยศาสตร์                                

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน         

1001004  ทักษะกระบวนการคิดอยา่งวิจารณญาณ         

1511001  จริยธรรมกับมนุษย ์         

1511002  ความจริงของชีวิต         

1521001  พุทธศาสน ์         

1631001  สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า           
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์         

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง         

2061001  สังคีตนิยม         

3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมยัใหม ่       

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์        

2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย        

2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันตภิาพ        

2501003   พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม        

2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถิน่ภิวัตน ์        

2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก        

2541001   มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม        

2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น        

2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย        

2561001   ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมายทั่วไป        

3541001   การเป็นผู้ประกอบการ        

3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน       

3591002   เศรษฐกิจพอเพียง      
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                                

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต        

1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ        

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา        

4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน        

4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ        

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน        

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ        

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสี าหรับนักศึกษา        

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์       

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจดัการข้อมลู       

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์       

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวนั       

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน       

5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น       
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 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
 1. กลุ่มวิชาชีพครู 
   1.1  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
   ลักษณะสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะการสอน จิตวิทยาการสอนและ      
การจัดการศึกษารวมทั้งเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการเตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการ และการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ ให้เป็นบุคลากรวิชาชีพในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และอัธยาศัย มีลักษณะเป็นสหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน (ในวัยเรียนและนอกวัยเรียน) และสังคมให้อยู่ดีมีสุข มีการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  โดยมีคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดังนี้ 
 1) มีคุณธรรม จรรยาบรรณความกล้าหาญทางจริยธรรม และความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ   
วิชาชีพ  เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 2) มีความอดทนและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการท างานร่วมกันกับผู้เรียน            
และผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
 3) มีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย            
เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ 
 4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า 
ในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
 5) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจ ากัดและธรรมชาติของศาสตร์ 
 6) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้และสมรรถนะ          
ของตนอยู่เสมอ 
   1.2 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน  

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู  

เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู               

ที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ   
คือคุรุสภา 

 
-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่ม 

(Group Discussion) เกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่าง  ๆที่ผู้เรียนจะต้อง
เผชิญในการด ารงชีวิตและการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยเน้นให้
ผู้เรียนวิเคราะห์และสะท้อน
พฤติกรรมของตนเองและของผู้อ่ืน
ในสถานการณ์เหล่านั้นหรือ
อภิปรายเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ความคิดเพ่ือให้เห็นค่านิยมของ
ตนเองได้ชัดเจนขึ้น 

 

 
-  ใช้การสังเกตพฤติกรรม

ผู้เรียน  การใช้แบบวัด 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.  ด้านความรู้  
2.1  หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา 

วิชาชีพครูและความเป็นครู 
2.2  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยา

การศึกษา 
2.3  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
2.4  การออกแบบและการจัดการ

เรียนรู้ 
2.5  การจัดการชั้นเรียนและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
2.6  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารส าหรับครู 
2.7  การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
2.8  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.9  การศึกษาพิเศษ 
2.10 การวิจัยทางการศึกษา 
2.11 การบริหารจัดการศึกษา และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
-  จัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระใน

การเรียนการสอนล่วงหน้า และ
เชื่อมโยงเนื้อหาหรือข้อมูลใหม่กับ
ความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียน  

-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
ด้วยการเชิญวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง  ๆมาถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ใน
ห้องเรียน หรือจัดกิจรรมศึกษา
นอกสถานที่เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 
-  ใช้แบบทดสอบการประเมิน

ชิ้นงานหรือโครงงาน การท า
แฟ้มสะสมงาน และการ
บันทึกการเรียนรู้ (learning 
Journal) 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท า

ความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและ
งานครูรวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อนเสนอ
ทางออกและน าไปสู่การแก้ไข
อย่างสร้างสรรค์ 

3.3 มีความเป็นผู้น าทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 

 
 
 
 

 
-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ

การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา
โดยใช้การอภิปรายกลุ่ม กรณี
ตัวอย่าง สถานการณ์จ าลอง และ
การสะท้อนกระบวนการคิดของ
ตนเอง 

 
- ใช้แบบวัด แบบทดสอบ       

การประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน การสังเกตพฤติกรรม             
และการบันทึกการสะท้อน
ความคิด 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

  

4.1  มีความไวในการรับความรู้สึก          
ของผู้เรียนด้วยความเข้าใจและ
ความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะ 
ทางอารมณ์และสังคม 

4.2  มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือ
และเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่าง
ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 

-  จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มและท างานร่วมกับผู้อื่น 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  

-  มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะและความรับผิดชอบในการ
ท างาน 

 

- ใช้การสังเกตพฤติกรรม               
การประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน การท าแฟ้มสะสม
งานและการบันทึกการเรียนรู้ 
(Learning  Journal) 

4.3  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
เป็นผู้น าและผู้ตาม ที่มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนร่วมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

5.1  มีความไวในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
จากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่
เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียน 

-  จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการใช้
คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน การ
ใช้พูดภาษาเขียนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้
ข้อมูลป้อนกลับและการให้ความ
ช่วยเหลือ 

- ใช้การประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน และการสังเกต
พฤติกรรม 

5.2  มีความสามารถในการใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการประมวล แผล
ความหมายและเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน
และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

5.3  มีความสามารถในการสื่อสาร 
กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งการพูด การเขียนและการ
น าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
กับกลุ่มผู้เรียน 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ

เรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย 
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ

เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ปาน
กลาง และที่มีความต้องการพิเศษ 

6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาเอกที่สอนด้วยการ 
บูรณาการอย่างมืออาชีพ 

 

 
-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดท า
แผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมิน
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน 
การสอนแบบจุลภาค 
(Microteaching) การปฏิบัติงานครู
ในสถานศึกษา และการปฏิบัติการ
สอนระหว่างเรียนและใน
สถานศึกษา 

-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการสอนผ่านการสังเกต 
การสอนและการสัมภาษณ์หรือ 
การสนทนา 

 
 

 
-  ใช้การสังเกตพฤติกรรม         

การท าแฟ้มสะสมงาน               
และการบันทึกการเรียนรู้ 
(learning Journal) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสูร่ายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ  (Curriculum Mapping) (กลุ่มวิชาชีพครู)  
( =  ความรบัผิดชอบหลัก  = ความรับผิดชอบรอง)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รหัสวิชา 

 
รายวชิา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ทักษะการจดั 
การเรยีนรู ้

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
วิชาครบูังคบั 
1001001 ภาษาไทยส าหรับคร ู                          
1005001 ประมวลสารความรู้วิชาชีพคร ู                          
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ                          
1005101 ภาษาอังกฤษส าหรบัคร ู                          
1012101 การศึกษาและความเป็นคร ู                          
1022002 การจัดการเรียนรู ้                          
1022201 การออกแบบและพัฒนาหลกัสูตร                          
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 
                         

1043101 การวัดและประเมินผลการศึกษา                          
1043301 การวิจยัทางการศึกษา                          
1052001 จิตวิทยาส าหรับคร ู                          
1063102 การบรหิารจัดการในสถานศึกษา                          
1083601 การศึกษาแบบเรยีนรวม                          
วิชาชีพครูเลือก  จ านวนไม่น้อยกวา่  4  หน่วย เลือกจากรายวชิาดังต่อไปน้ี 
1012102 การจัดการค่ายวิชาการ                          
1013101 การบรหิารจัดการในชั้นเรียนและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้
                         

1031101 เทคโนโลยีส าหรบัครู 1                          
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รหัสวิชา 

 
รายวชิา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ทักษะการจดั 
การเรยีนรู ้

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
1033102 เทคโนโลยีส าหรบัครู 2                          
1033202 การสรา้งสื่อและแบบเรียน                          
1033203 นวัตกรรมการศึกษา                          
1044001 การวิจยัในชั้นเรียน                          
1044002 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

การศึกษา 
                         

1052001 ทฤษฎแีละปฏิบัตกิารกลุ่ม                          
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น                          
1083002 การใหบ้ริการช่วยเหลอืระยะแรกเริ่ม                          
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน  14  หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  1                          
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2                          
1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1                          
1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2                          
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2. กลุ่มวิชาเอก 
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 ลักษณะสาขาครุศาสตร/์ ศึกษาศาสตร ์สาขาวชิาการประถมศึกษา เป็นศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะการสอน 
จิตวิทยาการสอน  การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา รวมทั้งเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการเตรียมครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาก่อนประจ าการ และการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ ใหเ้ป็นบุคลากรวชิาชีพในการจดั
การศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ  ซึ่งเชื่อมโยง        
และบูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนในสังคมให้อยู่ดีมีสุข               
มีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
  

ผลการเรียนรู ้
ตามกรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้ในการพฒันา 

กลยุทธก์ารประเมนิผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
1.1  มีความรู ้ความเข้าใจในมโนทศัน์เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
1.2  ตระหนักถึงความส าคญัของการด ารงชีวติ 
และการประกอบวชิาชีพครูตามคณุธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
1.3  สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมนิ       
และจดัการปัญหาคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพครูโดยใชดุ้ลยพินิจที่เหมาะสม 
และมีพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมที่เปน็
แบบอยา่งที่ด ี

-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภปิราย
กลุ่ม (Group Discussion) 
เกี่ยวกบัสถานการณ์ตา่ง  ๆที่
ผู้เรียนจะต้องเผชิญในการ
ด ารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพคร ู โดยเน้นให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรม
ของตนเองและของผู้อื่นใน
สถานการณ์เหลา่นั้นหรือ
อภิปรายเกี่ยวกบัความขัดแย้ง
ทางความคิดเพื่อให้เห็นค่านิยม
ของตนเองได้ชดัเจนขึน้ 

-  ใช้การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
การใช้แบบวดัความรู ้

 

2. ด้านความรู ้   
2.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี

และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และธรรมเนยีมการปฏิบัต ิกฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์

-  จัดโครงสรา้งและเนื้อหาสาระใน
การเรียนการสอนล่วงหนา้ และ
เชื่อมโยงเนื้อหาหรือข้อมูลใหม่
กับความรู้และประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียน  

 

- ใช้แบบทดสอบ    การประเมนิ
ชิ้นงานหรือโครงงาน การท า
แฟ้มสะสมงาน และการ
บันทึกการเรียนรู้  
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ผลการเรียนรู ้
ตามกรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้ในการพฒันา 

กลยุทธก์ารประเมนิผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.2  มีความรู ้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎ ีหลักการ 
และความกา้วหนา้ในศาสตร์สาขาวิชาที่สอน
อย่างลึกซึง้และเปน็ระบบ 

2.3  ตระหนักถึงคุณคา่ของศาสตร์สาขาวชิาตา่งๆ 
ในการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพคร ู

2.4  ตระหนักถึงคุณคา่ของแนวคดิ ทฤษฎ ี       
และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ        
และการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอน การวิจยัและธรรมเนยีมการปฏบิัติ 
กฎระเบียบและข้อบังคบัที่เกี่ยวขอ้งกับ
การศึกษา 

2.5  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตรส์าขาวชิา
ต่าง  ๆไปใช้ในการด ารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพครูอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

2.6  สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมนิและน า
ความรู้เกี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการศกึษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน การพฒันาผู้เรียน 
การแก้ปัญหา และการ ต่อยอดองคค์วามรู้ 
โดยค านงึถึงธรรมเนยีมปฏบิัติ กฎระเบียบ
และข้อบงัคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์

-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผา่นแหลง่
เรียนรู ้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
ด้วยการเชญิวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มา
ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในห้องเรียนหรือ
จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผา่น
กระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาค้นควา้ข้อมูลโดยใช้
กระบวนการวิจัย เพื่อพฒันา
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

 

3. ด้านทกัษะทางปญัญา 
3.1  มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและ

กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง การท าความ
เข้าใจและการประเมนิข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย  

3.2  ตระหนักถึงคุณคา่ของการใชว้ิถีทางปัญญาใน
การด ารงชีวติ การประกอบวิชาชพีและการ
แก้ปัญหา 

 
-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก

ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคดิอยา่งมี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ 
และการแก้ปัญหาโดยใช้การ
อภิปรายกลุม่ กรณีตัวอยา่ง 
สถานการณจ์ าลองและการ
สะท้อนกระบวนการคิดของ
ตนเอง 

 
- แบบทดสอบ และการประเมนิ

ชิ้นงานหรือโครงงาน การ
สังเกตพฤติกรรม และการ
บันทึกการสะท้อนความคิด 
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ผลการเรียนรู ้
ตามกรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้ในการพฒันา 

กลยุทธก์ารประเมนิผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3.3  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สามารถปรบัตัวและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ    ในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างสรา้งสรรค์ โดยค านงึถึง
ความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติ และผลกระทบจากการตดัสินใจ 

3.4  สามารถใชท้ักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวชิาที่สอน  การ
คิดสะท้อนแก้ปญัหา การพัฒนาตนเองและ
ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนเหมาะสมและ
มีประสทิธิภาพ 

  

4. ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล                             
และความรับผดิชอบ 

4.1  มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ 
ความรบัผิดชอบของตนเองและผู้อืน่ในการ
ท างานและการอยู่ร่วมกนัอย่างเปน็
กัลยาณมิตร  

4.2  ตระหนักถึงคุณคา่ของการมีความรบัผิดชอบ 
สามารถพฒันาตนเองและวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง  

4.3  สามารถสรา้งความสัมพนัธ์ทีด่ี มีความ
รับผิดชอบ ท างานร่วมกบัผู้อื่น เปน็ผูน้ าและผู้
ตามที่ด ีแสดงออกถึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์
ที่ไม่ชดัเจน และวิเคราะห์และแก้ปัญหากลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์ และมปีระสทิธิภาพ 

4.4  เกิดการเรียนรู ้มีการพฒันาตนเองและวชิาชีพ
อย่างต่อเนื่อง  มีความรับผิดชอบและปฏิบัติ
ต่อผู้เรียนด้วยความเข้าใจ และเปน็มิตร 

 
 

 

-  จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกจิกรรม
กลุ่ม  และท างานร่วมกับผู้อื่น 
เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลบั
เกี่ยวกับการท างานและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น  

-   มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ และความรับผดิชอบใน
การท างาน 

- สังเกตพฤติกรรม  การประเมิน
ชิ้นงานหรือโครงงาน การท า
แฟ้มสะสมงานและการบนัทึก
การเรียนรู ้

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร           
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด 
ภาษาเขียนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ   และภาษาตา่งประเทศ เพื่อการ
สื่อสารการเรียนรู ้การเก็บรวบรวมและ
น าเสนอข้อมูล การแก้ปัญหาในการด ารงชีวิต
และการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 

 
 
- จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการ

ใช้คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน 
การใช้พูดภาษาเขียนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี
การให้ข้อมูลป้อนกลบัและการ
ให้ความช่วยเหลือ 

 
 
- การประเมินชิน้งานหรือ

โครงงาน และการสังเกต
พฤติกรรม 
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ผลการเรียนรู ้
ตามกรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้ในการพฒันา 

กลยุทธก์ารประเมนิผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

   
5.2  ตระหนักถึงคุณคา่ของการใชภ้าษาพูด ภาษา

เขียน เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ภาษาตา่งประเทศ เพื่อการสื่อสารการเรียนรู ้
การเก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมลู และการ
แก้ปัญหาในการด ารงชีวิตและการจัดการเรียน
การสอน 

5.3  สามารถใช้ภาษาพดู ภาษาเขยีน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
การเรียนรู ้การเกบ็รวบรวมและน าเสนอข้อมูล
และการแก้ปัญหาในการด ารงชีวติและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพ 

  

6. ด้านทกัษะการจัดการเรียนรู้   
6.1  มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ 

และทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน การวัดประเมนิผล การจัดการ
ชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัยในชัน้เรียนและการมี
ส่วนร่วมกับครอบครัวชุมชน 

6.2  ตระหนักถึงคุณคา่ของการน าแนวคิด หลักการ  
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการสอน 
การวัดประเมินผล  การจดัการชั้นเรียน การ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน            
การวิจัยในชัน้เรียน และการมีสว่นร่วมกับ
ครอบครัว ชุมชน มาใช้ในการพฒันาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล 

6.3  สามารถวางแผน ออกแบบหลกัสูตรปฏบิัติการ
สอน จดัการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ บนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียน
การสอน และท าวิจัยในชัน้เรียน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

6.4  สามารถวางแผนและสรา้งความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนในการจัด
การศึกษา 

-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การ
จัดท าแผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมิน
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการ
สอนแบบจลุภาค 
(Microteaching) การ
ปฏิบัตงิานครูในสถานศึกษา 
และการปฏบิัติการสอนระหว่าง
เรียนและในสถานศึกษา 

-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้าน      การสอนผ่านการ
สังเกตการสอนและ            
การสัมภาษณ์หรือการสนทนา 

 
 

- สังเกตพฤติกรรม  การท าแฟ้ม
สะสมงาน และการบันทึกการ
เรียนรู ้ 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum  Mapping)  จากหลกัสูตรสู่กลุม่วิชาเอก 
( =  ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง) 

 

ล าดบั รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1.  คุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสมัพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชงิตวัเลข 
การสื่อสาร การใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะ                           
การจดัการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 
หมวดวชิาเฉพาะ (กลุม่วชิาเอก) 
2.1  วิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  จ านวนไม่น้อยกว่า  61  หน่วย เลือกจากรายวชิาดังต่อไปน้ี 

1 1261101 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา                         

2 1261102 
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชา
ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 

                        

3 1261201 ภาษาอังกฤษส าหรบัครูประถมศึกษา                          

4 1261202 
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชา
ภาษาอังกฤษส าหรบัครูประถมศึกษา 

                        

5 1262301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา                         

6 1262302 
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชา
คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 

                        

7 1262401 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา                         

8 1262402 
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชา
วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 

                        

9 1262501 สุขศึกษาส าหรบัครูประถมศึกษา                         

10 1262502 พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                         

11 
 1262503 

กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชา        
สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 

                        

12 1262601 ดนตรีและการขบัร้องส าหรับครูประถมศึกษา                         

13 1262602 
นาฏศิลป์ไทยและการละครส าหรับครู
ประถมศึกษา 
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ล าดบั รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1.  คุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสมัพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชงิตวัเลข 
การสื่อสาร การใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะ                           
การจดัการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

14 1262603 
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชา
ดนตรแีละนาฎศิลป์ส าหรบัครูประถมศึกษา 

                        

15 1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                         

16 1262605 
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชา
ศิลปะศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 

                        

17 1263701 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครู
ประถมศึกษา  

                        

18 1263702 
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครู
ประถมศึกษา 

                        

19 1263801 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครู
ประถมศึกษา 

                        

20 1263802 
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครู
ประถมศึกษา 

                        

21 1263901 การประถมศึกษา                         
22 1263902 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา                         

2.2 วิชาเฉพาะดา้น  (วิชาเลือก)  จ านวนไม่น้อยกว่า 20  หน่วย เลือกจากรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
23 1263101 การวิจัยทางการประถมศึกษา                         

24 
1263102 การจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาการคิดส าหรบัเดก็

ประถมศึกษา 
  

     
  

 
  

 
   

 
       

25 
1263103 การออกแบบและประดษิฐ์ส่ือการศึกษาส าหรบั                        

เด็กประถมศึกษา      
   

    
  

 
  

 
   

 
       

26 
1263201 

 
การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับ
ประถมศึกษา 

                   
 

    

27 1263202 ระบบปฏิบัตกิารคอมพวิเตอรส์ าหรับครู                         
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ล าดบั รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1.  คุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสมัพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชงิตวัเลข 
การสื่อสาร การใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะ                           
การจดัการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 
ประถมศึกษา 

28 
1263203 

 
การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับครู
ประถมศึกษา 

   
  

    
 

    
 

 
 

       

29 
1263301 การพูดสือ่สารภาษาอังกฤษส าหรับครู

ประถมศึกษา 
  

   
         

 
 

 
       

30 1263302 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับครปูระถมศึกษา                         

31 
1263303 การเขยีนเรียงความภาษาอังกฤษส าหรับครู

ประถมศึกษา 
   

   
  

  
  

 
   

 
       

32 1264104 สัมมนาการประถมศึกษา                         
33 1264105 เกมและนนัทนาการส าหรบัเดก็ประถมศึกษา                         
34 1264106 การจัดท าหนังสอืส าหรับเด็กประถมศึกษา                         

35 
1264107 การใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส าหรบัครูประถมศึกษา 
                        

36 
1264108 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก

ประถมศึกษา 
                        

37 1264109 โรงเรียนประถมศึกษากับการพัฒนาชุมชน                         
38 1264110 อาเซียนศึกษา                         

39 
1264204 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 
                        

40 
1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครู

ประถมศึกษา 
 
   

      
 

  
  

 
 

     
  

41 
1264206 

 
การจัดการรายวิชาดว้ยสือ่อิเล็กทรอนิกส์ระดับ
ประถมศึกษา 

 
      

  
      

 
 

 
      

42 
1264207 

 
การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 
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ล าดบั รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1.  คุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสมัพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชงิตวัเลข 
การสื่อสาร การใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะ                           
การจดัการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

43 
1264208 

 
เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพือ่การศึกษาระดบั
ประถมศึกษา 

                        

44 
1264209 คอมพิวเตอร์กราฟกิและภาพเคลื่อนไหวระดบั

ประถมศึกษา 
                        

45 
1264210 

 
การออกแบบเวบ็ไซต์เพื่อการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา 

                        

46 
1264304 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนส าหรับครู

ประถมศึกษา 
                        

47 
1264305 หลักการเขยีนภาษาอังกฤษส าหรบัครู

ประถมศึกษา 
                        

48 1264306 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษส าหรับครปูระถมศึกษา                         

49 
1264307 การเรียนภาษาอังกฤษดว้ยการแสดงส าหรับครู

ประถมศึกษา 
                        

50 1264308 การจัดค่ายภาษาอังกฤษส าหรับครปูระถมศึกษา                         

51 
1264309 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใชโ้ครงงานส าหรบั

ครปูระถมศึกษา 
                        

52 1264310 การแปลส าหรับครปูระถมศึกษา                         
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หมวดที่  5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 

 
1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
  การประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  (ภาคผนวก ข) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย  
   2.1 อาจารย์แจ้งผลการประเมินทุกรายวิชาเพ่ือการทบทวน 
   2.2 จัดตั้งกรรมการทบทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
  2.3 จัดท าข้อสอบกลางที่มีมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันที่มีผู้สอนหลายคน 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1.  มีความประพฤติดี 
 2.  สามารถสอบผ่านในรายวิชาต่าง  ๆจนครบตามหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.  มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4.  ส าหรับหลักสูตรปริญญาตร ี(5 ป การส าเร็จการศึกษาได้นั้น จะต้องลงทะเบียนเรียนไมต่่ ากว่า 
8 ภาคการศึกษาในระดับปกติ 
 5.  มสีภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตร 5 ปี  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

48 

 
 

หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย ์

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง “บทบาทและความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ในรายวิชา” 
 1.2 ชี้แจงปรชัญา วตัถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ รวมทั้งกฎระเบียบต่าง  ๆ
 1.3  ฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวชิาและแผนการจัดการเรียนรู้                 
การวิเคราะห์ผู้เรียน  การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การใช้และปรับปรุงสื่อนวัตกรรมทางการสอน              
การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน   
 1.4  ก าหนดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจรรยาบรรณ
วิชาชีพและพ่ีเลี้ยงด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลแก่คณาจารย์ หรือ 
 2.1.2 การศึกษาดูงาน ประชุม ฝกึอบรมอบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียน               
การสอน การวัดและประเมินผลหรือ 
 2.1.3  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
 2.2.1 การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่การพัฒนาความรู้ หรือ 
 2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวชิาการ การประชุม ฝึกอบรมการท าผลงานทางวิชาการ          
หรือ 
 2.2.3 การส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย การเข้าร่วมการประชุมวชิาการ การประชุมเสนองานวิจัย
ระดับชาติ การอบรมระยะสั้นหรือการศึกษาต่อ   
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หมวดที่ 7   
การประกันคณุภาพหลักสูตร 

 
1. การบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ก าหนดให้มีแนวทางการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี ้
 1.1  มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน าตลอดจนแนวปฎิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 1.3  มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 1.4  มีคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ประสานให้ทุกคณะ/ สาขาวิชาร่วมกันจัดการศึกษา
เพ่ือการผลิตครูที่มีคุณภาพ 

2. การบริหารทรัพยากรการเรยีนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
    คณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน                
และเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อวัสดุการสอน สื่อการเรียนการสอน หนังสือและต ารา โสตทัศนูปกรณค์อมพิวเตอร์                  
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียน        
การสอนและสื่อโสตทัศนูปกรณ์  โดยใช้ร่วมกับสาขาวชิาอ่ืนๆ ของคณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
   1. ส านักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   2. ห้องสมุด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มีหนังสือต าราเรียน วารสารและนิตยสาร ดังนี้ 
  หนังสือ 
    - ภาษาไทย   จ านวน  3,500  เล่ม 
    - ภาษาต่างประเทศ  จ านวน  1,800  เล่ม 
  วารสาร 
    - ภาษาไทย   จ านวน  30  ชื่อเรื่อง 
    - ภาษาต่างประเทศ  จ านวน  25  ชื่อเรื่อง 
   3. อุปกรณ์และเครื่องมือทางโสตทัศนูปกรณ์ เช่น LCD Projector 5 เครื่อง, Visualize 5 เครื่อง, 
Microcomputer 1 ชุด, Notebook Computer 12 ชุด, กล้องดิจิตอล 3 ตัว และ VCD & DVD Player 2 เครื่อง, 
เครื่องพิมพ์พร้อมสแกนภาพ จ านวน 2 เครื่อง, ไมโครโฟนพร้อมล าโพง จ านวน 4 ชุด 
  4. แหล่งการเรียนรู้/ แหล่งฝึกงาน/ ฝึกปฏิบัติการ/ สถานประกอบการสหกิจศึกษา ประกอบด้วย 
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ห้องเรียนปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4 ห้อง, ห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 
ห้อง, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้องและห้องประชุมสัมมนา จ านวน 2 ห้อง รวมทั้งสถานศึกษา ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดอ่ืน  
2 สถานศึกษาของเอกชน  
3 สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
4 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร  
5 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงอ่ืน  ๆ  

 
  5. ฐานข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
    ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายการอ้างอิงและสาระสังเขป
ของบทความและเอกสาร ดังนี้ 
    1.  ซีด-ีรอม ได้แก่ Science Citation Index, DAO, ERIC  
    2. ระบบออนไลน์ ได้แก่ Proudest  Digital Dissertation 
    ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text Database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม 
หนังสือ วารสาร และวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
    1. Springer Link eBooks 
    2. HW Wilson Omni File : Full Text Select 
    3. Blackwell Journal Online 
    4. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (TIAC) 
    5. Net Library e-books (eBooks จากระบบ OCLC NetLibrary) 
    6. Downloadable Offline Reading eBooks ของ สกอ. 
   7. ฐานข้อมูลวารสาร (Ominifile) 
   8. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 5 ฐานคือ 
  8.1 ฐานข้อมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL) เข้าใช้งานที่ 
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp 
  8.2 ฐานข้อมูล Proquest Dissertation & These เข้าใช้งานที่ 
http://proquest.umi.com/login/ipauto 
  8.3 ฐานข้อมูล ACM Digital Library เข้าใช้งานที่ http://portal.acm.org/dl.cfm 
  8.4 ฐานข้อมลู H.W.Wilson  เข้าใช้งานที่ 
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/logout.jhtml 
  8.5 ฐานข้อมูล Web of Science  เข้าใช้งานที่ http://isiknowledge.com 
   9.  ฐานข้อมูลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร (KPRU Library Database) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดสร้างขึ้นมาเอง และสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) และฐานข้อมูล

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp
http://proquest.umi.com/login/ipauto
http://portal.acm.org/dl.cfm
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/logout.jhtml
http://isiknowledge.com/
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อิเล็กทรอนิกส์ และสืบค้นจากเว็บไซต์ http://127.0.0.1:5432/HWWMDS/Main.nsp ของส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถสืบค้นวารสาร (Journal) ได้ทั่วโลก 
 

  6. แหล่งสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยแหล่งสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับวัยเด็ก ได้แก่ 
1. BeesKids [http://www.beeskids.com]  
2. Kidsquare [http://www.kidsquare.com] 
3. Lovekid.com [http://www.lovekid.com]  
4. ทฤษฎีพหุปัญญากบัการพัฒนาเด็ก [http://www.thai.net/kindergarten]  
5. Familyxone.com   [http://www.familyxone.com/indexfx.asp]  
6. มูลนิธิเด็ก  [http://www.ffc.or.th]  
7. ThaiParents.net   [http://www.thaiparents.net]  
8. dekdek.com   [http://www.dekdek.com/entertaint.htm]  
9. Game พัฒนาความคิด  [http://pbskids.org/cyberchase/games. Html] 
10. แบบทดสอบและแบบวดัภูมคิุ้มกันการตดิเกม ฉบับเด็กและผู้ปกครอง    [http://www. 

healthygamer.net] 
11. กิจกรรมส าหรับเด็ก   [http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42015/index. html]  
12. กิจกรรมเด็ก จากองค์การสวนสตัว ์ [http://www.zoothailand.org/zpo/kids_ ths.html]  
13. พิพิธภัณฑเ์ด็กกรุงเทพมหานคร  [http://www.bkkchildrenmuseum.com]  
14. หัวข้อจิตวิทยาเดก็และวัยรุ่นจากมุมสุขภาพจิต ม.มหิดล  

[http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/child.html] 
15. สถาบันสุขภาพจติเดก็และวัยรุ่น ราชนครินทร ์  [http://www.icamtalk.com]  
16. ชมรมจิตแพทย์เดก็และวัยรุ่นแห่งประเทศไทย   [http://www.rcpsycht.org]  
17. สื่อมลัติมเีดยีการเรียนการสอน   [http://www.2fellows.com/clients/oec_multimedia]  
18. โครงการพัฒนาสติปัญญา IQ EQ เดก็ไทย   [http://www.iqeqdekthai.com]      
19. ห้องสมุดเพื่อเยาวชน   [www.tkpark.or.th]  
20. โทรทัศนค์ร ู  [www.thaiteachers.tv]  
21. โครงการจดัท าเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   

[edltv.thai.net]  
22. ศูนย์วิจัยเพื่อเสรมิสร้างความปลอดภยัและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก   [http://www.csip.org]  
23. คลินิกเด็ก.คอม   [http://www.clinicdek.com]  
24. ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก    [http://www.iamsmartkids.com]  
25. นิทานนานาชาต ิ  [http://www.thaigoodview.com/library/ 

studentshow/st2545/5-5/no26/index.html] 
26. ชมรม ด.เด็กในสายหมอก   [http://www.dordek.net]  
27. ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา   [www.kroobannok.com]  
28. ครูสอนดี   [http://krusorndee.net/]  
29. ทรูปลูกปญัญาคลังความรูด้ิจิทัล  [http://www.trueplookpanya.com/true/index.php]     

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในกรณีที่ทรัพยากร          
ที่มีอยู่เดิมเกิดการช ารุดเสียหาย มีจ านวนไม่เพียงพอกับนักศึกษา หรือไม่ทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้
และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด 

http://127.0.0.1:5432/HWWMDS/Main.nsp%20ของ
http://www.beeskids.com/
http://www.kidsquare.com/
http://www.lovekid.com/
http://www.thai.net/kindergarten
http://www.familyxone.com/indexfx.asp
http://www.ffc.or.th/
http://www.thaiparents.net/
http://www.dekdek.com/entertaint.htm
http://www.kidsrcrafty.com/
http://www.kidsrcrafty.com/
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/child.html
http://www.icamtalk.com/
http://www.rcpsycht.org/
http://www.2fellows.com/clients/oec_multimedia
http://www.clinicdek.com/
http://www.iamsmartkids.com/
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no26/index.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no26/index.html
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 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
       ท าการส ารวจความเพียงพอการใช้บริการห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ เอกสารต าราเรียน วัสดุ  
ครุภัณฑแ์ละสื่ออ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง 
3. การบริหารบุคลากร 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ ตามนโยบายและ
ระเบียบข้อปฏิบัติที่ก าหนด  โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ในสาขาที่เกี่ยวข้องทางการการศึกษาหรือด้านการศึกษาหรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร   
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนรว่มในการวางแผน 
ติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยจัดท ารายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามรายวชิาที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนในการน าผลจากรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรไปปรับปรุง
แก้ไขในรายวิชาของแต่ละบุคคล เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ   
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะ ร่วมกันพิจารณาอาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ผลงานทางวชิาการหรือต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและด้านการศึกษา ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาเฉพาะ
นั้นๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่นักศึกษา  
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
    บุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรควรมีวุฒิปริญญาตรีและความรู้
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ มีความอุตสาหะ รักษาระเบียบวินัย และจรรยาบรรณ สามารถ
บริการหรือสนับสนุนทางวิชาการแก่ผู้บังคับบัญชาที่ดี ได้แก่ ความรู้ความสามารถด้านการศึกษา เป็นต้น  
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
   บุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงสร้างและการ
บริหารจัดการหลักสูตรความต้องการในการเรียนรู้ของนักศึกษาสามารถให้บริการสื่อการสอนและทรัพยากรการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพแก่คณาจารย์ได้เป็นอย่างดีบุคลากร  จึงจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมทักษะการให้การบริการที่ดี  
การจัดเตรียมสื่อและทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการศึกษาดูงานสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
    คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันก าหนดแนวทางการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ 
แก่นักศึกษา โดยคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คอยดูแลให้ค าแนะน าทั้งด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าศึกษาจนจบการศึกษา และให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดย
ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาที่ชัดเจน 
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 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
    กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวชิาใดสามารถที่จะแสดงเจตนาหรอื 
ท าบันทึกข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธิีการประเมิน 
ของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได ้

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม ทั้งนี้เพราะผู้ที่จบการสอนด้านการศึกษา มีจ านวนน้อย  เนื่องจากธรรมชาติวิชาการศึกษา
เป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจระดับสูง จึงส่งผลต่อผู้เข้าเรียนและผู้จบการศึกษา คณะ
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้ร่วมกันจัดการหลักสูตรโดยมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของวิชาชีพจาก
สถิติการสอบบรรจุครูด้านการศึกษาในแต่ละปี 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
 เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ก าหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับเกณฑ์
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 
 1. มีตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1- 5)  ที่มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  
 2. มีจ านวนตวับ่งชี้รวม (ตัวบ่งชีท้ี่ 1-12) ที่มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย ปีการศึกษา 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80  มสี่วนร่วมในการประชุม                      
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร x x x x x - 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ  มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) x x x x x - 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา x x x x x - 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ
ด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ  มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทกุ
รายวชิา x x x x x - 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7                         
ภายใน 60 วนั หลังสิ้นสุดปีการศึกษา x x x x x - 
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ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย ปีการศึกษา 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้                
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี)  อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา x x x x x - 

7. มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน  กลยทุธ์การสอน              
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7              X X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า                        
ด้านการจัดการเรียนการสอน x x x x x - 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ                               
อย่างน้อยปลีะ 1 ครัง้ x x x x x - 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี  ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี x x x x x - 

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/ บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพ หลักสูตร  เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - - - x x 

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใชบ้ณัฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ย                              
ไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - - - - x 

หมายเหตุ : x หมายถึง มีการด าเนินการ 
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หมวดที่  8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 คณะครุศาสตร์ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร          
คือมุ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active 
Learning) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์การสอนที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Outcomes) ตามผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยมีการประเมินกลยุทธ์              
การสอน จากสิ่งต่อไปนี้ 
   1. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ใหม่ภายหลังการเข้ารับการอบรม 
   2. ความคิดเห็นของคณาจารย์ภายหลังการน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ 
   3. การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษา 
 โดยน าผลการประเมินกลยุทธ์การสอนข้างต้นในแต่ละภาคเรียนหรือแต่ละปีการศึกษา เก็บรวบรวมไว้
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรงุแผนกลยุทธ์การสอน อย่างต่อเนื่อง 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 คณะร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ที่เกี่ยวกับ            
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดังนี้ 
   1. ให้นักศึกษามีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ในระบบ
อินเทอร์เน็ต  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   
   2. การสุ่มสัมภาษณ์หรือการให้ข้อเสนอแนะจากผู้เรียนในแต่ละรายวิชา  
   3. การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา   
 โดยน าผลการประเมินทักษะของอาจารย์ข้างต้นในแต่ละภาคเรียนหรือแต่ละปีการศึกษา เก็บรวบรวม
ไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์                  
การสอนอย่างต่อเนื่อง 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถด าเนินการประเมินได้เมื่อนักศึกษามีการศึกษารายวิชาครบ
ตามเกณฑ์หลักสูตรแล้ว โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร คือ 
  1. นักศึกษาชั้นปีที่ห้า    
  2. คณาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 
  3. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินภายนอก  
  4. ผู้ใช้บัณฑิต 
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 โดยน าผลการประเมินในแต่ละครั้งมาพิจารณาเพ่ือหาจุดเด่นจุดด้อยของหลักสูตรรายวิชาการจดัการ
เรียนการสอนการวัดและการประเมินผลตลอดจนความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตมาเก็บรวบรวมไว้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานหลักสูตรที่ระบุไว้ใน
หมวดที ่7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน) โดยมีเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
 เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ มีการด าเนินการร้อยละ 80 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีนโยบายที่ก าหนดให้หลักสูตรมีการพัฒนาให้ทันสมัย  โดยแสดง
การปรับปรุงตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ ทุก 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก5ปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้มีคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือการพิจารณาทบทวนผลการประเมิน  ทั้งการประเมินรายวิชา  
การจัดการเรียนการสอน  ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะกรรมการด าเนินการทบทวนผลการประเมินจะ
ท าการศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลร่วมกันกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุง ดังนี้ 
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอประธาน
โปรแกรมวิชา  
 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน
และวางแผนปรับปรุงการดด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่นและสังคม และเพ่ือ
ใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก ก   
ค าอธิบายรายวิชา 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self Development 
ศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐาน

ของพฤติกรรมได้แก่  ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  
องค์ประกอบของพฤติกรรม เช่น เชาว์ปัญญา การจ าการคิด  ความเชื่อ เจตคติ  
อารมณ์ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย์
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม  เพ่ือการท างานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

3(3-0-6) 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
Critical Thinking Skills 

ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบต่างๆ อาทิ  การคิด
วิเคราะห์และการใช้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การ
คิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา  การสื่อความคิด การใช้
ความคิดในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Sports and Recreation for Quality of Life 

ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม                
การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ 
ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 

3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
Exercise for Health 

ศึกษาความหมาย ขอบข่ายจุดมุ่งหมายและคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย
หลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพ ทางกายด้านต่างๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับ
เพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายฝึกการออกก าลังกาย 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์
Ethics and Human Being 

ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรม
ต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับ
มนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนบุคคลและสังคม 

3(3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนษุย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอา
ความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและสังคม 
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชวีิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่างๆ  และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา 
หลักธรรมส าคัญต่างๆ  ของพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจขันธ ์ไตรลักษณ์กรรม  
อริยสัจ ไตรสิกขา เป็นต้น พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 
เน้นการปฏิบัติ  ในชวีิตประจ าวนั การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 

3(3-0-6) 

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
 Thai Language Skills 

ศึกษาหลักการ รูปแบบและวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากร
สารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็นและการสรุป
สาระส าคัญ โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 

3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specifics Purposes 

ศึกษาหลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียนและประเมินการพูดและการเขียน 

3(3-0-6) 

1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น 
Language and Communication in Local Community 

ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารจากบริบทต่างๆ                   
ในท้องถิ่น  ฝึกการเก็บข้อมูล  วเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

3(3-0-6) 

1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Fundamental English 

ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง            

3(3-0-6) 
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ฝึกทักษะการอ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษสั้นๆ และฝึกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง  ๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่างๆ ตามหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ  
ฝึกทักษะการสื่อสารเพ่ือให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

3(3-0-6) 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Japanese Language 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไป         
ในชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน  เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 

3(3-0-6) 

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Chinese Language 

 ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไป            
ในชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์และส านวนภาษาจีน 
ในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน                   
เพ่ือสามารถใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Research and Study 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้
สารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิงและการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

3(3-0-6) 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Myanmar Language 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป      
ในชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษา
พม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน  
เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง   

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Art 

3(3-0-6) 
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ศึกษาสุนทรียภาพเกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่

เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
องค์ประกอบความงาม  หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิด
คุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราวโดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการ        
ดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้นและน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
 Aesthetics of Drama 

ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของ
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์สากลความส าคัญของ การรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของศิลปะการแสดง 

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี ประวัติดนตรี การผสมดนตรีไทยและ
ดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ท่ีพบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับ 
การยกย่อง 

3(3-0-6) 

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย     
Thai Social Economy 

ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจสังคมไทยใน
อดีตแนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผล
ของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทยโดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้
ในกรณีศึกษาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

3(3-0-6) 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 
 Social Equity and Peace 

ศึกษา กระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคม และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  
โครงสร้างและชนชั้นทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาสและความส าเร็จ ความเหลื่อม
ล้ าและความขัดแย้งทางสังคม สวัสดิการสังคม การกระจายอ านาจ การมีส่วนรว่มและ
การเพ่ิมพลังให้ประชาชน เอ็นจีโอ กลุ่มประชาสังคมและขบวนการทางสังคม เพ่ือการ
สร้างสรรค์ความเป็นธรรมทางสงัคมและสันติภาพ 

3(3-0-6) 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
Civic and Social Responsibility 

ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความส าคัญของความเป็นพลเมืองดี                 
ในระบอบประชาธิปไตยการมีคุณธรรม จริยธรรมการมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ            
การด าเนินชีวิตที่ท าประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม                     
การมีจิตส านึกรักประเทศชาติ 

3(2-2-5) 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 
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        ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี กระแสหลัก กระแสรองหรือกระแสทางเลือก ความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์  ท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ลักษณะสหวิทยาการ  ศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก 
Thai and Global Society 

ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา
ประเทศ  ลักษณะทั่วไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้างทาง
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ ตลอดทั้ง
สภาพปัญหาสังคมและภูมิปัญญาไทย ศึกษาสังคมโลก ความเป็นโลกาภิวัตน ์การจัด
ระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง  โดยเน้นความสัมพันธ์
ระหว่างไทยและสังคมโลก 

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
Human Being  Community and Environment 

ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ความ
หลากหลายทางชวีภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม           
ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  

3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ               
โดยมุ่งใช้ มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร ์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้น
ความเป็นชุมชนและความยั่งยืน 

 

3(3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

ศึกษาความรู้พื้นฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระเบียบการ
บริหารราชการแผน่ดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขการเมืองการปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม่ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้ม
ของการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต  

 

3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
Introduction to Law 

ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ     

3(3-0-6) 
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ของกฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 

 
 
 

 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ                
การบัญชี การเงิน การบริหารบุคลากรการบริหารส านักงาน การตลาด สว่นประสม 
ทางการตลาด การวิเคราะห์และเลือกตลาดเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทาง
การตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาดในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ            
ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

3(3-0-6) 

3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่ 
Leadership   and  Contemporary  Management 

ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ ที่จะมีส่วน
ช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้น าในการท างานเป็นทีม 
แนวทางและเทคนิค การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้ 
การจัดการคุณภาพ การจัดการที่รับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการเปลี่ยนแปลง            
เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ีอใช้ในการจัดการองค์การ เช่น การวางแผน             
การตัดสินใจ และการควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

3(3-0-6) 

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
Economics in Daily Life 

แนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของสังคม  เช่น กลไกราคา การวางแผนการใช้ทรัพยากร บทบาทของ ภาครัฐ
และเอกชนในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวันภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

3(3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 
         ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยแสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาของ
สังคมและเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุนนิยม ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง ทฤษฏีใหม่และวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน 
ประเทศชาติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน การวิเคราะห์ความส าเร็จ        
ของกรณีศึกษาที่มีการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 

 
 
 

3(3-0-6) 
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4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา 
 Science  and  Technology  for  Development 
         ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความหมาย             
และวิธีการของวิทยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของท้องถิ่นและของไทยความก้าวหน้าวิทยาการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของไทยและนานาประเทศ  ความส าคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ในการพัฒนาท้องถิ่น  สังคมและประเทศบนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3(3-0-6) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีใน 
ชีวิตประจ าวนั สมุนไพร ความรูพ้ื้นฐานทางพันธุ์ศาสตร ์พลังงานที่ใช้ในชีวติประจ าวัน 
เทคโนโลยีในชีวติประจ าวัน เทคโนโลยีการสื่อสารและทักษะการพัฒนาคุณภาพและ
สุขภาพจิต 

3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Conservation Environments and Natural Resources 

ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความส าคัญของ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
รวมถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบ 
ตลอดจนแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและโลก 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Fundamental  Mathematics 

ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต ความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน  ระบบเลขฐาน  จ านวนจริง 

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่สว่นกลาง การวัดการกระจาย  ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจ
เบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางด้านสถิติและ             
การตัดสินใจ 

3(3-0-6) 

4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา 
Computer Skills and Information Technology for Students 

ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้นส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูล                      

3(2-2-5)                                                                       
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การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เบื้องต้น  การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

 
 

 
4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 

Word Processing and Presentation 
ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลค า เพ่ือจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสาร

และเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไขการก าหนดรูปแบบเอกสารการสร้างตารางการค้นหา           
และการเปลี่ยนแปลงข้อความค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์การสร้างจดหมายเวียน              
การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่างๆ การน าเสนองานด้วยโปรแกรมด้านการน าเสนอ
ผลงาน จัดท าในรูปแบบข้อความและสื่อประสม การใส่ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและ
แผ่นงานน าเสนอ 

3(2-2-5)                                                                           

4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล  
Skills of Spreadsheet and Data Management Applications 

ศึกษาการท างานด้วยโปรแกรมกระดานค านวณ  การใช้สมุดงาน ตกแต่งแผ่น
งานและสมุดงาน  เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุอ่ืนๆ 
วาดภาพและปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การค านวณโดยใช้สูตร 
การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ เช่น ฟังก์ชัน ด้านการตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันทางสถิติ 
ฟังก์ชันจัดการข้อมูลและฟังก์ชันอ่ืนๆ เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง  ๆ

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  โดยใช้โปรแกรม 
ส าเร็จรูป  เรียนรู้การน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบ
เว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

3(2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน  
Agriculture in Daily Life 

ศึกษาวิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม 
การผลิตพืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชด าริ ผลผลิตของ
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร  
การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร 

3(2-2-5) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  
Technology in Daily Life 
        ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้ การบ ารุงรักษา             
และซ่อมแซมเบื้องต้น การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 
หรือการซ่อมแซมเครื่องใช้ในส านักงานทั่วไป 
 

3(3-0-6) 

5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น 3(3-0-6) 
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Local Technology 
        ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลย ีภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือของท้องถิ่น      
เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้าน
เทคโนโลยภีายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  
  1. กลุ่มวิชาชีพครู 
    1.1  วิชาบังคับ 
รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
1001001 ภาษาไทยส าหรับครู  

Thai Language for Teacher 
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียนจาก

สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บทความทางการศึกษา ฝึก 
การใช้พจนานุกรมเพ่ือการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ  
ขยายความ  สร้างทักษะสัมพันธ์ทางภาษา การน าเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์
อักษรโดยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2(1-2-3)    

1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 
Comprehensive of Professional Teachers Knowledge 
        ทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพครูและทดสอบประมวลความรู้ 

2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 
Comprehensive of Specific Subject Knowledge 
        ทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะและทดสอบประมวลความรู ้

2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
English for Teachers 

ฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ประวัติการศึกษาและสถานศึกษา การเรียนการสอนใน
ห้องเรียนและการจัดการชั้นเรียน 

1(0-2-1) 

1012101 การศึกษาและความเป็นครู 
Education and Self Actualization for Teachers  

ศึกษาหลักการศึกษา ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ความเป็นมาและระบบ
การจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ความส าคัญของวิชาชีพ
ครู มีวิสัยทัศน์ เข้าใจเกี่ยวบทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู  พัฒนาการของวิชาชีพครู 
คุณลักษณะของครูที่ดี รักเมตตาและปรารถนาดีต่อผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และเป็นผู้น าทางวิชาการ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และการเป็นผู้น าทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาความเป็นครูในสถานการณ์

3(2-2-5) 
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ต่างๆ  ได้แก่ สถานการณ์จ าลอง ค่ายอาสาและอ่ืน  ๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Design and School Curriculum Development 
        ศึกษา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ปรัชญา ประวัติความเปน็มาและระบบการจัด
การศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรองค์ประกอบของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร  
การจัดท าหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรูช้่วงชั้นและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรอิงมาตรฐาน ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร  การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น การสร้างรายวชิาอิงมาตรฐานการออกแบบและ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญและอิงมาตรฐานปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรียนรู้ 
Learning Management 
        ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการการเรียนรู้แบบยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมินผลการเรียนรู้และการจ าแนกระดับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจากการประเมินผล  ฝึกการออกแบบการเรียนรู้และท าแผนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนการประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรู้รายภาค
และตลอดภาค 

3(2-2-5)    

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Teachers in Education 

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ การวเิคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบการสร้าง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับการเรียนการสอน การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ดี  แสวงหาแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสรมิการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3(2-2-5) 
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1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
Educational  Measurement and Evaluation 

ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  การสร้าง      
และการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง การจัดการเรียนรู้และหลักสูตร         
การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติและประเมินผลแบบย่อยและ
แบบรวม ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์
ปัญหาและแก้ปัญหาการวัดและประเมินผลในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการวางแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างแบบทดสอบชนดิต่างๆ การวิเคราะห์
คุณภาพของแบบทดสอบ การแปลความหมายของคะแนน จากการสอบ 

3(2-2-5)   

1043002 การวิจัยทางการศึกษา 
Educational Research 

ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศน์การวิจัยรูปแบบการวิจยั  การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเสนอโครงร่างการวิจัย 
ฝึกปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงาน การวิจัยและประเมินงานวิจัย น าเสนอผลงานวิจยั  
ศึกษาค้นคว้างานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ใชก้ระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหาการน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

3(2-2-5)   

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teachers 

ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา การให้
ค าปรึกษาและการช่วยเหลือผู้เรยีนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  อิทธิพลของพันธุกรรม
และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
และสามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

 

3(3-0-6)   

1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
Administration in School 

ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบรหิารจัดการในสถานศึกษา ภาวะผู้น า
ทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรยีนรู้วฒันธรรมองค์กร  มนุษย์สัมพันธ์ใน
องค์การ การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม การบรหิารเปลีย่นแปลงและการพัฒนา

3(3-0-6) 
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สถานศึกษา การบริหารจัดการในชั้นเรยีน การจดัเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
และการน านวตักรรมใหม่  ๆมาใชใ้นการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา 
การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

 
 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 
Inclusive Education 

ศึกษาความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท และความส าคัญของการศึกษา
พิเศษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ ประเภทเด็ก
พิเศษการปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการ
พฤติกรรมและบริการสนับสนุน 

2(2-0-4)    

 
 1.2  วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ 

Academic Camp Management  
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ 

PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุง
แก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการ
ค่ายวิชาการในสถานศึกษา 

2(1-2-3)   

1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  
Classroom Management and Environment for Learning 

แนวคิด หลักการและความส าคัญการบริหารจัดการชั้นเรียน หอ้งเรียน
สร้างสรรค์และกลยุทธ์การบริหารจัดการชั้นเรียน สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ทั้งธรรมชาติและ
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2(1-2-3) 2(1-2-3)   

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู 1 
Technology for Teachers 1 
         ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร 
และสร้างสรรค์งานด้วยข้อความ ภาพ กราฟและสัญลักษณ์ต่างๆ 

1(0-2-1) 

1031102 เทคโนโลยีส าหรับครู 2 
Technology for Teachers 2 
         ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสารและการ
สร้างสรรค์งานด้วยภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์และอ่ืน  ๆ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ  

1(0-2-1) 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน 
Medias and Textbooks Construction 

2(1-2-3)   
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ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและแบบเรียนระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและแบบเรียน การตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์            
การสร้างและการประเมินคุณภาพของสื่อและแบบเรียน 

  
 

 

1033203 นวัตกรรมการศึกษา 
Educational Innovation 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา 
การสร้าง การเลือกใช้นวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  ฝึกปฏิบัติการศึกษา
สภาพปัญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา น าเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม  
ท าการผลิตเพ่ือน าไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข 

2(1-2-3)   
 
 

1044001 การวิจัยในชั้นเรียน 
Classroom Research 
          ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน อภิปรายความส าคัญและ
กระบวนการ วิจัยในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหาวิจัยใน
ชั้นเรียน พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษา ออกแบบและเขียน
โครงร่างการวิจัย ด าเนินการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลความหมายข้อมูล 
เขียนรายงานการวิจัย น าเสนอผลการวิจัย 

2(1-2-3)   

1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
Educational Innovation Research and Development 
        ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของการปฏิบัติงาน
ทางการศึกษา การออกแบบ สร้างและประเมินนวัตกรรมการศึกษา การทดลองใช้
นวัตกรรมการศึกษา การประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา การเผยแพร่
นวัตกรรมการศึกษา ประเภทของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เสนอโครงร่างการวิจัย ฝึกปฏิบตัิการวิจัย เขียน
รายงานการวิจัยและประเมินคุณภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม 
Theories and Group Dynamics Practice 

2(2-1-3)   
 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม ทฤษฎีส าคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีบุคลิกภาพของ
กลุ่ม ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล เป็นต้น องค์ประกอบของกระบวนการ
กลุ่ม การสื่อความหมาย กระบวนการท างานกลุ่ม วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น ากลุ่ม และปฏิสัมพันธ์ของ
สมาชิกในกลุ่ม การประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือพัฒนาความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การเรียนรู้
องค์กรและการแก้ปัญหากลุ่ม เน้นการฝึกปฏิบัติ 

1052001 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 
Adolescence Guidance Psychology 

2(2-0-4) 



 
 

71 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
         ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่างๆ   
ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ปัญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนว
เด็กวัยรุ่นในโรงเรียน การจัดบริการแนะแนวเพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม ส่วนตัวแนวทางการพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว 

1083002 
  

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  
Provision of Early Intervention Services 

ความหมาย ความส าคัญของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ปัญหาและ
ความต้องการเฉพาะของเด็กพิเศษแต่ละประเภท กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม หลักและวิธีการพัฒนาเด็กพิเศษ การให้การปรึกษาและท างานร่วมกับพ่อแม่
และครอบครัว องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2(2-0-4)  
 

  
 1.3  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน 14 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 

Practicum 1 
ศึกษา สังเกตและฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการการเรียน

ของนักเรียน การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา
หรือตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกตและมีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

1(90)    

1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

ศึกษา สังเกตและฝึกการเป็นครูผู้ช่วย วางแผนและจัดท าแผนการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ อภิปราย แผนการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาหรือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
สาขาวิชาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  น ามาทดลองใช้ในสถานศึกษา อย่างน้อย 2 
สัปดาห์ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขภายใต้การนิเทศของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู 

1(90)   

1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

ฝึกปฏิบัติการสอนโดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชามาใช้กับการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ ได้แก่ งานครู
ประจ าชั้น งานธุรการชั้นเรียน งานบริการ งานแนะแนว งานกิจกรรมนักเรียนและงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

6(540)    
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1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับศักยภาพของผู้เรียน  น าปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนมาวางแผนและด าเนินการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน  วิเคราะห์รายงานผลการปฏิบัติ
ในด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยระบบการวิจัยหรือ
กระบวนการอ่ืนๆ ที่เหมาะสม น าผลงานมาน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนต่อสถานศึกษา 

6(540)    

 ค. กลุ่มวิชาเอก  
        วิชาชีพบังคับ (การประถมศึกษา)  จ านวน 60 หน่วยกิต เรยีนรายวชิาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
1261101 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา   

Thai Language for Elementary School Teachers   
การอ่านในใจและการอ่านออกเสียง การอ่านร้อยแก้ว และร้อยกรอง การอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณ การเขียนค าในภาษาไทย  การเขียนแบบต่างๆ ฝึกทักษะการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการสอน
ระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6) 

1261102  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
The Learning Process Thai Language for Elementary School Teachers 

หลักการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ หลักเกณฑ์ทางภาษา ทักษะการใช้ภาษาวรรณคดีและวรรณกรรม  การใช้สื่อ
การเรียนการสอน การสอนเกมและเพลง การวัดและประเมินผลผู้เรียน การจัดท าหน่วย
การเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการสอนภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

1261201 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
English for Elementary School Teachers 
         ความส าคัญของภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ การสื่อสารและ
การศึกษาค้นคว้า ค าและหน้าที่ของค า โครงสร้างค า วลีและประโยคตามกาล การเขียน
ในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา ความรู้เกี่ยวกับ

3(3-0-6) 
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มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1261202 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
The Learning Process English for Elementary School Teachers 

เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ การผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ การจัดชั้น
เรียนและห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

3(2-2-5) 
 

1262301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
Mathematics for Elementary School Teachers  

ศึกษาโครงสร้างคณิตศาสตร์ จ านวนและการด าเนินการกับจ านวน จ านวนเต็ม 
เศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ การวัดและการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาสมการพ้ืนฐาน 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ การเชื่อมโยง
ความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  ๆและการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 
 

1262302 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
The Learning Process Mathematics for Elementary School Teachers 
          การวิเคราะห์หลักสูตรและหลักการสอนคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ เทคนิคและทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ การใช้สื่อการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผลผู้เรียน การพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้และวางแผนการเรียนรู้ การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมเสริมการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

1262401     วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา    
Science for Elementary School Teachers 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มนุษย์และการด ารงชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สารและสมบัติของสารในชีวิตประจ าวัน  พลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) 
 

1262402 
 

กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
The Learning Process Science for Elementary School Teachers 

      ลักษณะและความส าคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้และ
ผลิตสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

3(2-2-5) 
 

1262501 สุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 2(2-0-4) 
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Health Education for Elementary School Teachers  

            ความหมายและความส าคัญของสุขศึกษา การเจริญเติบโตและพัฒนาการ โรคในวัยเด็ก          
ทันตสุขภาพ พฤติกรรมและสุขอนามัยทางเพศ ยาและสารเสพติด อุบัติเหตุและการป้องกัน การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ 

1262502    พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  
Physical Education for Elementary School Teachers          

2(1-2-3) 

            การเคลื่อนไหวเบื้องต้น หลัก กติกาและทักษะกีฬา เกมและกิจกรรมพลศึกษา การทดสอบ
และการสร้างเสรมิสมรรถภาพทางกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและการเล่น
กีฬา หลักสูตรและการจดัการเรยีนการสอนพลศึกษา การวดัและประเมินผลผูเ้รียน 

1262503     กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                  
ส าหรับครูประถมศึกษา  
The Learning Process Health Education and Physical Education for 
Elementary School Teachers 
         หลักการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ การใช้สื่อการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และวางแผนการเรียนรู ้การจัดกิจกรรมเสริมการเรียน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

3(2-2-5)         

1262601 ดนตรีและการขับร้องส าหรับครูประถมศึกษา  
Music and Singing for Elementary School Teachers 
         ทฤษฏีดนตรีเบื้องต้น เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล เสียงและการขับ
ร้องเพลงไทยและเพลงสากล การขับร้อง บทเพลงส าหรับเด็กประถมศึกษา การศึกษา
หลักสูตร การวางแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อการสอนและการ
สร้างสรรค์สื่อจากวัสดธุรรมชาตหิรือสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การวัดและประเมินผล
ผู้เรียน 

3(3-0-6) 

1262602 นาฏศิลป์ไทยและการละครส าหรับครูประถมศึกษา  
Thai Classical Dance and Drama for Elementary School Teachers          
         ความหมายและความส าคัญของนาฏศิลป์และการละคร นาฏศิลป์ไทย 
การละเล่นพ้ืนบ้าน การจัดการแสดงกิจกรรมนาฏศิลป์และการละครส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา การแสดงท่าทางประกอบจังหวะ การวางแผนการสอนและเทคนิค
วิธีการสอน การใช้สื่อการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

3(3-0-6) 

1262603 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาดนตรแีละนาฎศิลป์                       
ส าหรับครูประถมศึกษา 
The Learning Process Music and Classical Dance for Elementary 
School Teachers 
         การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียน หลักการสอนดนตรีและนาฎศิลป์ 
เทคนิคและทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้สื่อการสอนดนตรี 

3(2-2-5) 
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และนาฎศิลป์  การวัดและประเมินผลผู้เรียน การเตรียมการสอน การพัฒนาหน่วย
การเรียนรู้และวางแผนการเรยีนรู้ การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนวิชาดนตรีและ
นาฎศิลป์ การปฏิบัติการสอนดนตรีและนาฎศิลป์ในระดับประถมศึกษา 

 

1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศกึษา  
Art Education for Elementary School Teachers 

ความส าคัญและคุณค่าของศิลปะ ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ หลกัการจัด
องค์ประกอบงานทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ การวางแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อการสอน 
การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

 

2(1-2-3) 

1262605 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาศิลปะศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  
The Learning Process Art Education for Elementary School Teachers 

ศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียนและเอกสารหลักสูตรศิลปศึกษา
ในช่วงชั้นต่าง  ๆการวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียน เทคนคิวิธีการจัดการเรียนรู้ 
ทักษะการจัดการเรียนรู้ การใชส้ื่อการเรียนรู้ การใช้วสัดุ การวดัผลและประเมินผล
การเรียนรู้ การก าหนดการจัดการเรียนรู้ การวางแผนจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ 

3(2-2-5) 

1263701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา  
Social Studies Religion and Culture for Elementary School Teachers 

วิวัฒนาการของชาติไทย การเมือง เศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทย การปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

3(3-0-6) 

1263702  
 

กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส าหรับครูประถมศึกษา 
The Learning Process Social Studies Religion and Culture  for 
Elementary School Teachers 

จุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรยีนและเอกสารหลักสูตรสังคมศึกษา         
ศาสนาและวัฒนธรรม การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียนสงัคมศึกษาในช่วงชั้น
ต่างๆ เทคนิควิธีและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การปฏิบัติการสอนในชัน้เรียน การฝึกการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอน 

3(2-2-5) 

1263801 การงานอาชีพและเทคโนโลยสี าหรับครูประถมศึกษา 
Occupation and Technology for Elementary School Teachers 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการงานอาชีพ ความส าคัญและพัฒนาการของ
เทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การใช้

3(2-2-5) 



 
 

76 

รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน การประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการและการใช้      
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย ส าหรับการพัฒนาสมรรถภาพ          
ความเป็นครู 

 
 

1263802 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
The Learning Process Occupation and Technology for Elementary 
School Teachers 
            ศึกษาแนวทางในการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ รูปแบบ 
และทักษะกระบวนการท างาน การจัดการและการแก้ไขปัญหาในการท างานร่วมกัน 
เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี การออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้      
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม                
ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 

3(2-2-5) 

1263901 การประถมศึกษา  
Elementary Education 

2(1-2-3) 

            ความหมาย ความส าคญั หลักการ วิวฒันาการของการประถมศึกษาไทย   
การจัดการประถมศึกษาของไทยและต่างประเทศ แนวคิดในการจัดหลักสูตร              
ระดับประถมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา          
การประกันคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา บทบาทหน้าที่ บุคลิกภาพและคุณลักษณะ
ที่ดีของครูประถมศึกษา สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข ตลอดจนแนวโน้มของการ
ประถมศึกษาไทย 

 

1263902 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา   
Development and Learning of Elementary Children 
           ทฤษฎี งานวิจัยต่าง  ๆที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ อิทธิพลของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
พัฒนาการด้านต่างๆ  ของเด็กประถมศึกษา 

2(1-2-3) 

  
  ง. หมวดวิชาเลือก 
รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
1263101 การวิจัยทางการประถมศึกษา  

The Primary Research 
2(1-2-3) 

            ศึกษาความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ           
การวิจัยระดับประถมศึกษา ประเภทของการวิจัย ทักษะกระบวนการวิจัยในการแสวงหา
ความรู้ ศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพ่ือพัฒนาเด็กประถมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ปฏิบัติการวิจัยระดับประถมศึกษา น าเสนอผลงานวิจัยและจัดท ารายงานวิจัย 

 

1263102 การจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา  
Management for Elementary Children Thinking Skills Development 

2(1-2-3) 
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ทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็นสากลและไทยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิด  

การพัฒนาการคิด รูปแบบและกระบวนการพัฒนาการการคิด การคิดสร้างสรรค์         
การพัฒนากลวิธีการคิดและการควบคุมการคิด การออกแบบและการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด การวัดและประเมินการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา 

1263103 การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศกึษาส าหรับเด็กประถมศึกษา 
Design and Creation of Educational Media for Elementary School Children     
        แนวคิด หลักการออกแบบและประดิษฐส์ื่อการศึกษา การออกแบบและผลิต
สื่อการศึกษาประเภทตา่ง  ๆส าหรับเด็กประถมศึกษา ฝึกปฏิบัติการสรา้งสื่อการศึกษา 

2(1-2-3) 

1263201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา 
Teaching Writing Computer Programming in Elementary School 

ศึกษาลักษณะ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมพ้ืนฐาน การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

2(1-2-3) 

1263202 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา     
Computer Operating Systems for Elementary School Teachers  
        ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ของ
ระบบปฏิบัติการ โครงสรา้งของระบบคอมพิวเตอร์ การจัดสรรหน่วยประมวลผลกลาง 
การบริหารและการจัดการหน่วยความจ า การจัดสรรทรัพยากร การจัดการข้อมูลและ
การแสดงผลระบบแฟ้มข้อมูล  

2(1-2-3) 

1263203 การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
Troubleshooting and Maintaining Microcomputer for Elementary 
School Teacher 
         ศึกษาและฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา ซ่อมบ ารุง ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับ
ไมโครคอมพิวเตอร์ หลักการซ่อมเบื้องต้นทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ตลอดจน
สามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์                    
ที่ใช้ในการเรียนการสอนและใช้งานของสถานศึกษา 

2(1-2-3) 

1263301 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  
English Oral Communication for Elementary School Teachers 

ศึกษาและฝึกการฟังและการพูดที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน รวมไปถึงความ
หลากหลายในรูปแบบการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นการพูดที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
          This course promotes students to  practice listening and speaking 
skills for everyday spoken discourse through a variety of functional 
situations. Formal and informal registers are included. 

2(1-2-3) 

1263302 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับครูประถมศึกษา  
Introduction to Linguistics for Elementary School Teachers 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะทางภาษาศาสตร์และการเขียนบรรยายด้านวิชา

2(2-0-4) 
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ภาษาศาสตร์ สัทศาสตร ์หน่วยเสียง หน่วยค า โครงสร้างประโยค ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับสังคมทางภาษาศาสตร์  จิตวิทยาทางภาษาและการประยุกต์การใช้ใน
ภาษาอังกฤษ 

 
This course promotes students to learn the characteristics of language 

and descriptive linguistics: phonetics, phonology, morphology, psycholinguistics 
and applied linguistics. 

1263303 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
English Essay Writing for Elementary School Teachers    
           ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาของบทร้อยแก้ว โดยเฉพาะการเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษเพ่ือแสดงความคิดเห็น  คิดบทสนทนาและกระบวนการทางความคิดที่
สามารถปฏิบัติให้เหน็จริงได้ รวมถึงวิธีการเขียนบทสรปุและการเขยีนย่อหน้า 
            Structural studies of the role of language in prose. The essays in English 
for comments. Dialogue and thought processes that can be a real treat. 
Including how to write a summary and a paragraph. 

2(1-2-3) 

1264104 สัมมนาการประถมศึกษา 
Seminar in Elementary Education 
         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการสัมมนา ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
แนวโน้มของการประถมศึกษา ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศ แหล่งข้อมูล
ต่างๆ  โดยเฉพาะวิทยากร ผลงานวิจัย หรือวรรณกรรมทางการประถมศึกษา เน้นการฝึก
ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา ด้วยกระบวนการกลุ่ม  การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
การวางแผนการพัฒนาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา การวางแผนและฝึกปฏิบัติการ
จัดสัมมนา 

2(1-2-3) 

1264105 เกมและนนัทนาการส าหรับครูประถมศึกษา 
Game and Recreation for Elementary School Teachers 
          ความหมาย ประวัติของเกมและนันทนาการ ประโยชน์ของเกมและนนัทนาการ 
ประเภทของเกมและกิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้น าเกมและกิจกรรมนันทนาการ  
การสอนร้องเพลง กิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการจัดกิจกรรมนนัทนาการส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา การฝึกปฏิบตัิการจัดเกมและกิจกรรมนันทนาการส าหรับนักเรียน 
ประถมศึกษา 

2(2-0-4) 

1264106 การจดัท าหนังสือส าหรับเดก็ประถมศึกษา 
Book  Writing for Elementary Children 
         ศึกษาพัฒนาการหนังสือส าหรับเด็ก ประเภทและรูปแบบของหนังสือส าหรับเด็ก 
หลักการ ขั้นตอนและเทคนิคการสร้างหนังสือส าหรับเด็ก ส ารวจหนังสือและนติยสาร
ส าหรับเด็กเพ่ือวิเคราะห์และประเมินค่า ฝึกจัดท าหนังสือและนิตยสารส าหรับเด็ก             
ทุกประเภท 

2(1-2-3) 
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1264107 การใช้แหล่งเรียนรูแ้ละภูมิปญัญาท้องถิ่นระดับประถมศกึษา 
Utilization of Learning Resources and Local Wisdom for Elementary School   
         ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู ้และภูมปิัญญาท้องถิ่น         
การส ารวจและการใช้แหลง่เรยีนรู้ในท้องถิ่น การจัดระบบฐานข้อมูลและการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาการศึกษา 

2(2-0-4)                                                                                

1264108 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็กประถมศึกษา  
Textbooks and Workbooks Construction for Elementary Children 
          ศึกษาความหมายและความส าคัญของแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก  
วิวัฒนาการของแบบเรียน และแบบฝึกเสริมทักษะ หลักการ แนวคิด และรูปแบบ         
การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกเสริมทักษะ  ฝึกการสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะ
ส าหรับเด็ก 

2(2-0-4) 

1264109 โรงเรียนประถมศึกษากับการพัฒนาชุมชน    
Elementary Schools and Community Development 
          ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ประเภท ความส าคัญ และความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนประถมศึกษากับชุมชน การพัฒนาและหลักการพัฒนาชุมชน  โรงเรียนชุมชน 
บทบาทของผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อชุมชน หลักการศึกษาและ
ส ารวจชุมชน การจัดท าโครงการพัฒนาแก้ปัญหาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

2(1-2-3)                           

1264110 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 
          ประวัติความเปน็มาและพัฒนาการประชาคมอาเซียน โครงสร้างและที่มาของ 
AFTA เขตการค้าเสรีและสภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐาน  ประชาคมอาเซียนและเหตุผล 
องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจา ที่มีผลกระทบต่อประชาคมเศรษฐกิจ การบูรณาการ
กระบวนการกลุ่ม การพัฒนาค่านิยม การเป็นพลเมืองดีภายใต้กฎบตัรของอาเซียน 

2(2-0-4) 

1264204 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษา  
Computer Network for Elementary Schools 
        หลักการสื่อสารข้อมูล เทคนิคการส่งข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบ
เครือข่ายในอนาคต และการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา  

2(1-2-3) 

1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครูประถมศึกษา  
Development of Computer Assisted Instruction for Elementary 
School Teachers 

2(1-2-3) 
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         ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ รูปแบบต่างๆ ขั้นตอน 
การออกแบบทเรียน วิเคราะห์เนื้อหาและการออกแบบกรอบการสอน ทดลองสร้าง
และใช้บทเรียน พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น ด้วยโปรแกรมภาพ 
เสียงและภาพเคลื่อนไหวต่างๆ รวมทั้งประสิทธิภาพของบทเรียน 

1264206 การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา  
Courses Management with Elementary Electronic Media 
         ทฤษฎีการออกแบบระบบการเรียนการสอน การจัดการรายวิชาด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การติดตามและการประเมินผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับ
ประถมศึกษา  ศึกษาการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้บนระบบเครือข่าย            
ฝึกปฏิบัติออกแบบและสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Moodle และอ่ืน  ๆ

2(1-2-3) 

1264207 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษา 
Information Systems Design for Elementary School 
        กระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศทางการศึกษา ศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ ศึกษากระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การออกแบบและการพัฒนาระบบงาน การทดสอบแก้ไขและประเมินระบบงาน 

2(1-2-3) 

1264208 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษา 
Multimedia Technology Education for Elementary School 
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดีย ความหมายหลักการและทฤษฎีการ
สื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือประมวลภาพและเสียง การน าเสนอสื่อประสมทั้งบนระบบเครือข่ายและระบบ
คอมพิวเตอร์อิสระ การใช้มัลติมีเดียเพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยระดับ
ประถมศึกษา 

2(1-2-3) 

1264209 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวระดับประถมศึกษา 
Computer Graphics and Animation for Elementary School 
       ศึกษาพัฒนาการของคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวส าหรับการเรียนการ
สอนระดับประถมศึกษา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง Computer 
Graphics Vector Graphics และ Bitmap Graphics วีดีทัศน์ เสียง ตัวอักษรและ
ฟอนต์ การวางรูปแบบข้อความ พ้ืนฐานการออกแบบ XML กับ Multimedia ระบบ 

2(1-2-3) 

1264210 
 

การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  
Website Design for Elementary School 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ การออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหน้าจอ และองค์ประกอบของภาพ  
การโอนถ่ายข้อมูลบนเครือข่ายและการประยุกต์ใช้เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน 

2(1-2-3) 

1264304 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนส าหรับครูประถมศึกษา  
Speaking English in Public for Elementary School Teachers 

ฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์ต่างๆในที่ชุมชน ด้วยการเตรยีมตัวก่อน

2(1-2-3) 
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ล่วงหน้า การพูดประเภทต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง การพูดโน้มน้าวจิตใจ การแสดง
ความคิดเห็น การแสดงทัศนะต่างๆ ฝึกการใช้เสียง การใชส้ายตา ลีลาท่าทาง และการ
ใช้สื่อประกอบการพูด 

 
This course promotes students to practice of prepared public 

speeches in various situations. Students are encouraged to give speeches 
for several purpose s,e.g. narrative, informative, persuasive, argumentative, 
etc. using appropriate language, tone, voice projection, eye contact, 
gestures, visual aids. 

1264305 หลักการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
Principles of English writing for Elementary School Teachers 

ศึกษาเกี่ยวกับทกัษะที่จ าเป็นในขั้นตอนของการเขียน การฝึกในการวางแผนการ
เขียน การตรวจสอบและแก้ไของค์ประกอบของการเขียน  ทบทวนและน าเสนอมุมมอง
ของการเขียน รวมทั้งการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนของตนเอง 

This course focuses on skills needed at every stage of the writing  
process; practice in planning, drafting, revising, and editing a composition; 
revising, and looking at one’s writing to audience and topic and looking at 
one’s own writing critically. 

2(2-0-4) 

1264306 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
Introduction to English Grammar for Elementary School Teachers 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพิเศษทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และความถูกต้อง
แม่นย าของไวยากรณ์โครงสร้าง ภาษาเขียนและภาษาพูดเป็นทักษะที่นักศึกษาได้
ฝึกฝนในรายวชิานี้และศึกษาถึงการน าเอาไวยากรณ์ประยุกต์ใช้กับการติดต่อสื่อสาร 

This course introduces the fundamental features of English grammar 
with special attention to syntactic accuracy. Written and spoken exercises 
emphasize the accurate use of grammar in a communicative context.  

2(2-0-4) 

1264307 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงส าหรับครูประถมศึกษา  
English Language Learning through Drama for Elementary School Teachers 
        ศึกษาและฝึกฝนการพูดต่อสาธารณชนด้วยการใช้น้ าเสียง ทั้งโทนสูง 
และต่ า การควบคุมเสียงและพัฒนาการออกเสียงด้วยการแสดงละคร 
         Study and practice public speaking with a voice both high and low 
tones, and voice control training and development, voiced by the actor. 

2(2-0-4) 

1264308 การจัดค่ายภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
The English Camp for Teachers for Elementary School Teachers 
           ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมนันทนาการตาม
กระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check)             

2(1-2-3) 
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และการปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนนิงานการจัดค่ายและการฝึก
ปฏิบัติการจัดการค่ายภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 
 
 
            Education and training of the English camp. Activities based on the 
PDCA Plan (Plan) implemented (Do) to check (Check) and improvement (Act) 
to prepare a report on the operation of the camp and practice and English 
camps for primary schools. 

1264309 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานส าหรับครูประถมศึกษา 
Learning English Though Projects Elementary School Teachers 

ฝึกทักษะบูรณาการ โดยการท าโครงงานอย่างมีระบบในรูปแบบของการ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านภาษา โครงงานวิจยั โครงงานส ารวจหรือโครงงานการผลิต
สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการน าเสนอโครงงานด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ 

The course provides students practicing integrated language skills 
through projects management systemically. The students are also 
expected to produce language products; information research projects, 
survey projects, and production projects, students may use Microsoft 
Power Point to present projects. 

2(1-2-3) 

1264310 การแปลส าหรับครูประถมศึกษา   
Translation for Elementary School Teachers 
          ศึกษาหลักการพ้ืนฐานการแปลภาษาและเน้นการฝึกทักษะอย่างเป็นระบบใน
การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่ระดับวลี 
อนุประโยค ประโยค อนุเฉทถึงบทความสั้น  ๆในเอกสารต้นฉบับที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ทักษะการใช้พจนานุกรมในการแปล 
           This course introduces the history and fundamental principles of 
translation. The focus is on systematic practice in translating English to Thai 
and Thai to English from the level of sentences up to the level of short 
passages. It also focuses on practice in the use of dictionaries and a variety 
of sources. Practical applications include the translation of texts from 
printed media and commercial literature. 

2(1-2-3) 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๔ 

---------------------------------------- 
 โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้ีข้อบังคับว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา จึงอาศยัอ านาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗                    
ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
         ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกวา่ "ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับ              
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔" 
         ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไวแ้ล้วในข้อบังคับนี้                           
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
  “อธิการบด”ี หมายความว่า อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
 ข้อ ๕. ใหม้หาวิทยาลยัจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรที่ได้รบัอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดย
จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบหา้สัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกตสิ าหรับการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศกึษาฤดรู้อน ใหร้ะยะเวลาศึกษาให้
เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ  
 มหาวิทยาลยัอาจจัดใหม้ีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปด
สัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจดัให้มีการเรยีนการสอนครบตามจ านวนช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรบัรายวชิานั้นๆ ภายใน
ระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศกึษาฤดูร้อน 
 ข้อ ๖. ผู้ทีเ่ข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลยั จะต้อง ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย         
หรือเทยีบเท่าเว้นแตห่ลกัสตูรการศกึษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง               
หรือประกาศนียบตัรอื่นๆ ที่เทยีบเทา่และต้องมีคณุสมบัติตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๗.  การรบันักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยั ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคดัเลือก                   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๘. นักศึกษาสามารถเลือกสมคัรเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกตทิี่จัดการเรียนการสอนในเวลา
ราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได ้
 ข้อ ๙. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวทิยาลยั สามารถขอยกเว้นการเรยีนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกติ 
รายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมา              
ขอยกเว้นหรือเทยีบโอนหน่วยกติรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกไ็ด้ 
 ข้อ ๑๐. มหาวิทยาลัยสามารถจดัการศึกษาหลักสตูรควบปริญญาตรสีองปริญญาตามแนวทางการจดัการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรสีองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
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 ข้อ ๑๑. โครงสร้างหลักสูตรของแตล่ะสาขาวิชาการคดิเทียบจ านวนช่ัวโมงเรียนเป็นคา่หน่วยกติ การก าหนด
หน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลกัสูตรแตล่ะสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรอดุมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 ข้อ ๑๒. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ทีป่รึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทาง
การศึกษา และการลงทะเบียนเรยีนแก่นักศึกษา 
 ข้อ ๑๓. การลงทะเบยีนเรียนในแตล่ะภาคการศึกษาปกติ ใหล้งทะเบียนเรยีนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกติและ 
ไมเ่กิน ๒๒ หนว่ยกิต  ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้มเ่กิน ๑๒ หนว่ยกิต ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดี
อาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  
 ข้อ ๑๔. การลงทะเบยีนเรียนจะสมบรูณต์่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนยีมต่างๆ  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรยีนต่อมหาวิทยาลยัแล้ว 
 ข้อ ๑๕. ในกรณีที่มเีหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนญุาตให้คืนสภาพการเปน็นักศึกษา แก่นักศึกษาที่พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา ดว้ยเหตไุมล่งทะเบียนเรยีนในภาคการศกึษาปกตแิละไมไ่ด้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  
 ข้อ ๑๖. อาจารยผ์ูส้อนแตล่ะคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
ที่ตนสอน  
 ข้อ ๑๗. ในกรณีทีร่ายวิชาเดยีวกันมอีาจารย์ผูส้อนหลายคน ให้อาจารยผ์ูส้อนทุกคนร่วมกันจัดท ารายละเอยีด
ของรายวิชาและรายงานผลการด าเนนิการของรายวิชานัน้ 
 ข้อ ๑๘. ให้แตล่ะคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากบั และควบคุมดูแลการฝกึประสบการณ์วิชาชีพหรือ           
สหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  ตลอดจนจัดท ารายละเอยีดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกจิศึกษา และรายงานผลการ
ด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วชิาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ ๑๙. ให้มหาวิทยาลยัประเมินผลการสอนของอาจารย์ผูส้อนอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้อาจารยผ์ูส้อน
ได้พัฒนาและปรับปรุงคณุภาพการสอน 
 ข้อ ๒๐. การวัดและประเมินผลการศกึษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร                       
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปรญิญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ข้อ ๒๑. ให้อธิการบดรีักษาการตามขอ้บังคับนี้ และให้มีอ านาจตคีวามและวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปญัหา   
จากการปฏบิัติตามข้อบังคับนีก้ารวนิิจฉัยช้ีขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสดุ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 

เกษม จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารยเ์กษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
  
ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-------------------------- 

 โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้หาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรมีข้อบังคบัว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาในระดบั
อนุปริญญาและปรญิญาตรีเพื่อก ากบัมาตรฐานเชิงคณุภาพในการด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพเิศษของมหาวิทยาลยัจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗              
ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนปุรญิญาและปริญญาตรไีว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ว่าดว้ยการประเมินผลการศกึษาระดบั
อนุปริญญาและปรญิญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
 ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรอืค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกบัข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรบัประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับ
อนุปริญญาและปรญิญาตรี ของมหาวิทยาลยั ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สภา” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
  “งานทะเบยีนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน                 
ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
  “อธิการบด”ี  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
  “ภาคเรยีนถัดไป”หมายความว่าภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรยีนที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานั้นไว ้
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา่ นักศึกษาที่เข้าศกึษาตามโครงการจดัการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ โครงการจดัการศึกษาเพือ่ปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศกึษาตามโครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 
 ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรยีนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคเรียนอย่าง
สม่ าเสมอดว้ยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤตกิรรม  เพื่อทราบความก้าวหน้า              
ในการเรียน โดยมสีัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้
ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 ผลการประเมินเป็นรายวิชาใหผ้่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมตัผิลเป็น
อ านาจของอธิการบดหีรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ  ตามหลักสตูรมี 2 ระบบดังนี้ 
  ๖.๑  ส าหรบัรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่าระดับคะแนน
แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสญัลกัษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี ้
 ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
  A   ดีเยีย่ม (Excellent)    4.0 
  B+   ดีมาก (Very Good)    3.5 
  B   ด ี(Good)     3.0 
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  C+   ดีพอใช้ (Fair Good)    2.5 
  C   พอใช้ (Fair)     2.0 
  D+   อ่อน (Poor)     1.5 
  D   อ่อนมาก (Very Poor)    1.0  
  E   ตก (Fail)     0.0 
 ระดบัคะแนนที่ถือว่าสอบไดต้ามระบบนี้ ต้องไมต่่ ากวา่ “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนเป็น “E”                          
ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเวน้รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ใหล้งทะเบยีนและเรียน                        
รายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุม่เดียวกันแทนได ้
 ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีคา่
ระดบัคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบยีนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าไดร้ับการประเมินรายวิชาดังกล่าว
ต่ ากว่า “C” เป็นครั้งทีส่องให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษา 
  ๖.๒ ส าหรบัรายวิชาที่หลักสตูร หรือสภาก าหนดใหเ้รียนเพิ่มเตมิตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คดิค่า         
ระดบัคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี ้
  ระดับการประเมนิ    ผลการเรียน 
   PD (Pass with Distinction)   ผ่านดเียีย่ม 
   P (Pass)      ผ่าน 
   F (Fail)      ไมผ่่าน 
  ในระบบนี้ รายวิชาทีไ่ดผ้ลการเรยีน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรยีนใหม่จนกวา่จะสอบได ้
 ข้อ ๗. ใหส้ัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบนัทึกผลการเรยีนในกรณีอื่นๆ ทีไ่ม่มคี่าระดับคะแนน 
  สัญลกัษณ์   ความหมายและการใช ้
   Au (Audit)   ใช้บันทึกผลการเรยีนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรยีน เพื่อรว่มฟัง 
       โดยไม่นับหน่วยกิตและมผีลการเรยีนผ่านเกณฑ์การประเมินผล 
       ที่อาจารย์ผูส้อนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรยีนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
       (๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรยีนเมือ่พ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
       (๒) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากทีล่งทะเบียนในภาคเรยีนนั้นแล้ว 
และไดร้ับอนุมตัิให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสปัดาห ์
       (๓) นักศึกษาลงทะเบยีนเรียน เพื่อร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วยกติ                  
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผา่นเกณฑ์การประเมนิผลที่อาจารย์ผูส้อนก าหนด 
   I (Incomplete)  ใช้บันทึกผลการเรยีนของนักศึกษาในกรณีใดกรณหีนึ่งดังต่อไปนี ้
       (๑) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไมเ่สร็จเมื่อสิน้ภาคเรียน ซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดบัคะแนนให้เสรจ็สิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
       (๒) เปน็รายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิส์อบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่น            
ค าร้อง  ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  พิจารณาอนุญาตใหส้อบในรายวิชาที่ขาดสอบ  
นั้นได ้
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การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
 ส าหรับภาคเรียนปกติใหค้ิดจากผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแตล่ะรายวิชาคูณด้วยค่าระดับคะแนนทีไ่ด้
ของรายวิชานั้นแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวม ตัวอย่างเช่น 
 
ภาคเรียนที่ ๑ 

วิชาที่ลงทะเบียนเรียน หน่วยกิต ระดับคะแนน ค่าระดับหน่วยกิต 
๒๖๑๑๒๐๑ ๒ A(๔) ๘  ( ๒๔ ) 
๓๑๐๑๐๐๕ ๒ B(๓) ๖  ( ๒๓ ) 
๒๑๖๑๒๐๖ ๒ D(๑) ๒  ( ๒๑ ) 
๓๑๑๑๓๐๑ ๓ W(-) - (ไม่คดิคะแนน ) 
๓๑๓๑๑๐๑ ๓ E(๐) ๐  ( ๓ ๐) 
รวม ๙  ๑๖ 

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  =  ๑๖  หารด้วย  ๙ =  ๑.๗๗ 
 
ภาคเรียนที่ ๒ 

วิชาที่ลงทะเบียนเรียน หน่วยกิต ระดับคะแนน ค่าระดับหน่วยกิต 
๓๑๖๑๒๐๑ ๒ A(๔) ๘  ( ๒๔ ) 
๓๑๗๑๒๐๑ ๓ I(-) - (ไม่คดิคะแนน ) 
๒๑๒๔๕๑๐ ๒ A(๔) ๘  ( ๒๔ ) 
๓๑๒๒๗๐๘ ๓ C(๒) ๖  ( ๓๒ ) 
๒๑๕๒๑๑๓ ๒ B(๓) ๖  ( ๒๓ ) 
รวม ๙  ๒๘ 

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  =  ๒๘ หารด้วย  ๙ =  ๒.๘๘ 
  หน่วยกิตสะสมทั้งหมด   ( ๒  ภาคเรยีน )   ( ๙+๙ )   =  ๑๘  หน่วยกิต 
  ค่าระดับคะแนน  ( ๒ ภาคเรยีน )  ( ๑๖+๒๘ )   =  ๔๔  หน่วยกิต 
  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรยีนที่ ๒   =  ๔๔  หารด้วย  ๑๘ =  ๒.๔๔ 
หมายเหต ุ
 ๑.  วิชาทีไ่ด้สญัลักษณ์  “W”  คือ  วิชาขอยกเลิกไม่นับหนว่ยกิตในการคดิค่าระดบัคะแนนเฉลีย่ 
 ๒.  วิชาทีไ่ด้สญัลักษณ์   “I”   คือ  ยงัไม่น ามาคดิเกรดในภาคเรียนนั้นจะน ามาคดิเกรดในภาคเรียนทีไ่ด้
เปลีย่น “I”  เป็น  A , B , C , D  หรือ E  เรียบร้อยแล้ว 
 
  การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผูส้อนจะต้องส่งบันทึกรายละเอยีดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาค
การศึกษา พร้อมระบุเหตผุลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 
 ข้อ ๘. กรณีที่นักศกึษาที่ขอปรบัค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด                
ให้อาจารย์ผูส้อนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยูเ่ป็น”ศูนย”์ และในกรณีทีไ่มม่ีการ
ประเมินผลจากอาจารยผ์ูส้อนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรยีนรายวิชาทีไ่ด้ “I” นั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
 ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนไว้ต้องไดร้ับการประเมินผลจากอาจารยผ์ู้สอน และก าหนด 
ค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคบันี้ รายวิชาใดที่อาจารยผ์ู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับ
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คะแนน โดยไม่ระบสุัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผล            
การเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
 ข้อ ๑๐. ให้ใช้สญัลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรบับันทึกผลการประเมนิส าหรับรายวิชาทีไ่ดร้ับการยกเว้น                
การเรียนตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ ๑๑. กรณีนักศึกษาที่ส าเรจ็การศกึษาระดับอนุปรญิญาตามหลักสตูรของมหาวิทยาลยั สถาบันราชภฏั 
หรือหลักสตูรที่อนุมัตโิดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสตูรปรญิญาตรี(หลังอนุปรญิญา) จะลงทะเบยีนรายวิชาซ้ าหรือ
รายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาทีเ่คยศึกษามาแล้วในระดับอนุปรญิญาไมไ่ด้และใหเ้ว้นการนับหน่วยกติเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบ 
ตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเวน้เป็นรายวิชาทีเ่คยสอบไดม้าแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเรจ็การศึกษาระดับอนปุริญญาถึงวันเข้า
ศึกษาระดับปรญิญาตรี(หลังอนปุรญิญา) เกิน 5 ป ี
 ข้อ ๑๒. การหาคา่ระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสมให้คดิเปน็เลขทศนยิม 2 
ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
  ๑๒.๑ กรณสีอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกติที่สอบตกเปน็ตัวหารด้วย 
  ๑๒.๑ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบยีนเรยีนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรยีนรายวิชาทีเ่ป็นวิชา
เทียบเทา่ตามที่หลักสตูรก าหนดให้นบัหน่วยกติและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
 ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าช้ันเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  นักศึกษาที่มีสิทธิส์อบปลายภาคเรยีนต้องมีเวลาเข้าช้ันเรียนในรายวิชานัน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                   
ของเวลาเรยีนทั้งหมด หรือน้อยกวา่รอ้ยละ 80 แตไ่ม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตง่ตั้งพิจารณา
เห็นสมควรยกเว้นใหม้ีสิทธิส์อบปลายภาคเรียนได ้
 ข้อ ๑๔. นักศึกษาทีไ่มไ่ดส้อบปลายภาคเรียน ดว้ยเหตุทีไ่ม่มสีิทธิส์อบเนื่องจากมีเวลาเข้าช้ันเรียนไม่ถึง               
ร้อยละ 60 ของเวลาเรยีนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิส์อบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ ๑๓ วรรคท้าย ให้อาจารยผ์ูส้อน
พิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณ ี
 ข้อ ๑๕. นักศึกษาทีม่ีสิทธิส์อบปลายภาคเรยีนแต่ขาดสอบ ให้อาจารยผ์ู้สอนบันทึกผลการประเมินรายวิชา          
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมเีหตุจ าเปน็อื่นที่เป็นเหตุสดุวิสยัอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องาน
ทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนัน้ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปดิภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  
 กรณีนี้ใหค้ณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้อาจารย์ผูส้อน      
หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนทีถ่ัดไปนัน้ได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้น                
ตามคา่ระดบัคะแนนในการสอบนั้นได้ 
 ข้อ ๑๖. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร ตอ้งมีคณุสมบัตคิรบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคณุธรรม 
  ๑๖.๒ สอบได้รายวิชาตา่ง ๆ  ครบตามหลกัสตูร รวมทั้งรายวิชาทีห่ลักสูตรหรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
  ๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00  
  ๑๖.๔ ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ มเีวลาเรียนไม่ต่ ากวา่ 4 ภาคเรียน และมสีภาพการเป็นนักศึกษาไมเ่กิน 
8 ภาคเรียนปกตติิดต่อกันในกรณีทีเ่รียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากวา่ 5 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไมเ่กิน 12 ภาคเรียน
ปกติตดิต่อกันในกรณีที่เรยีนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ ากว่า 6  ภาคเรียนปกติ และมสีภาพการเป็นนกัศึกษาไมเ่กนิ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไมต่่ ากว่า 8 ภาคเรยีน และมีสภาพการเปน็นักศึกษาไมเ่กิน 20 ภาคเรียนปกตติิดต่อกัน
ในกรณีทีเ่รยีนหลักสตูร 5 ปี 
  ๑๖.๕ ส าหรับนกัศึกษาภาคพเิศษ มเีวลาเรียนไม่ต่ ากวา่ 6 ภาคเรียนและมสีภาพเป็นนักศึกษาไมเ่กิน 5 ปี 
กรณเีรยีนหลักสตูร 2 ปี ไม่ต่ ากวา่ 9 ภาคเรยีน และมสีภาพการเป็นนักศึกษาไมเ่กิน 7 ปี ในกรณีทีเ่รยีนหลักสตูร 3 ปี และไมต่่ า
กว่า 12 ภาคเรยีน ไม่เกิน 9 ปี กรณทีี่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไมต่่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกนิ 11 ปี กรณทีี่เรียนหลักสูตร 5 ปี 
 ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเปน็นักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
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   (๑) ผลการประเมนิได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรยีนปกติ ภาคเรียนที่ 2 
นับตั้งแตเ่ริ่มเข้าเรียน 
   (๒) ผลการประเมนิได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรยีนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8                         
ที่ 10  ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริม่เข้าเรยีน 
   (๓) ลงทะเบยีนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม 
ต่ ากว่า 1.80  
   (๔) มสีภาพเป็นนกัศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกตติิดต่อกันในกรณเีรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 12               
ภาคเรยีนปกตติิดต่อกันในกรณเีรยีนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติตดิต่อกัน ในกรณีที่เรยีนหลักสตูร 4 ปี ครบ 20   
ภาคเรยีนปกตติิดต่อกันในกรณเีรยีนหลักสูตร 5 ปี และขาดคณุสมบตัิตามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา                  
ตามหลักสูตร 
   (๕) ไม่ผา่นการประเมินรายในวิชาเตรยีมฝกึประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นครั้งที่ 2 
  ๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมนิได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิน้ภาคเรียนที่ 4 นบัตั้งแตเ่ริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแตเ่ริม่เข้าเรียนกรณหีลักสตูร 3 
ปี และเมื่อสิ้นภาคเรยีนที่ 7 นับตั้งแต่เริม่เข้าเรยีน กรณหีลักสูตร 4 ปี สิน้ภาคเรยีนที่ 8 นับตั้งแต่เริม่เขา้เรียนกรณีหลกัสตูร 5 ปี 
หรือนักศึกษาลงทะเบยีนเรียนครบตามที่หลักสตูรก าหนดแต่ยังไดค้่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่ 1.80 หรอืไมผ่่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
 ข้อ ๑๘. เมื่อนกัศึกษาเรยีนได้จ านวนกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสตูรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 แตไ่ม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเตมิ เพื่อท าคา่ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมได้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย 
 ข้อ ๑๙. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทจุริตในการสอบรายวิชาใด ใหม้หาวิทยาลยัพิจารณาโทษ                                 
ตามควรแก่กรณีดังนี ้
  ๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถดัไป หรือ 
  ๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรยีนนั้น หรือ 
  ๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๒๐. ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรี ที่จะไดร้ับเกยีรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี ้
  ๒๐.๑ ปรญิญาตรี หลักสตูร 4 ปแีละ 5 ปี ให้ไดร้ับเกยีรตินิยมอนัดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสตูรแล้วได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ทีไ่ด้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไมน่้อยกว่า 3.25 ให้
ไดร้ับเกยีรตินิยมอนัดับสอง 
  ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปรญิญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
จากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรยีนครบตามหลักสูตรได้คา่ระดับคะแนนเฉลีย่สะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลยั           
ไม่น้อยกว่า 3.60 ใหไ้ด้รบัเกยีรตินยิมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจาก
มหาวิทยาลยัไม่ถึง 3.60 แตไ่ม่น้อยกว่า 3.25 ให้ไดเ้กียรตินยิมอันดับสอง 
  ๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไมต่่ ากวา่ “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไมไ่ด้ “F” ตามระบบไม่มีค่า
ระดบัคะแนน ส าหรับผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเทา่ เช่นเดียวกัน 
  ๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมเ่กิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร 2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรยีน
ปกติ ส าหรบัหลกัสตูร 3 ปี ไมเ่กิน 8 ภาคเรยีนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไมเ่กิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรบัหลักสูตร 5 ปี  
 
 
 นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรยีนไมเ่กนิ 8 ภาคเรยีน ส าหรบัหลกัสตูร 2 ปี ไมเ่กิน 11 ภาคเรียนปกติ                 
ส าหรับหลักสตูร 3 ปี ไมเ่กิน 14 ภาคเรยีน ส าหรบัหลักสตูร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี 
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 ข้อ ๒๑. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรยีน ให้ยดึถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นวันสดุท้ายของการสอบ
ปลายภาคเรียน 
 ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการทีส่ภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมนิผลการศกึษา 
 ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดเีป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วนิิจฉัยช้ีขาดในกรณีเกดิปัญหาจาก
การใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉยัช้ีขาดถอืเป็นอันสิ้นสดุ 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 
 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารยเ์กษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
 
 
ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
---------------------------------------- 

 โดยทีเ่ป็นการสมควรที่จะให้มรีะเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรยีนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดบั
อนุปริญญาและปรญิญาตรี ในหลักสตูรมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลยั        
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกระเบยีบว่าด้วยการโอนผล          
การเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี ้
 ข้อ  ๑  ระเบยีบนี้เรียกวา่  “ระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน                
และการยกเวน้การเรยีนรายวิชาระดบัอนุปรญิญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ  ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศ  เปน็ต้นไป 
 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคบัอื่นใดที่เกี่ยวกบัการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา              
ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรอืที่ขัดหรือแย้งกับระเบยีบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  ๓  ในระเบยีบนี ้
  “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบด”ี หมายความว่า อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความวา่ ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลยั ในระดับที่ไมต่่ ากว่าอนุปรญิญา  
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสตูรของมหาวิทยาลยั 
  “สถาบันอดุมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศกึษาที่มีการจดัการเรียน การสอนในระดบัหลัง
มัธยมศกึษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนปุรญิญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอดุมศึกษารบัรอง 
 “การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศกึษาตามอัธยาศยั การฝึกอาชีพ                      
และให้รวมถึงประสบการณจ์ากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรยีน” หมายความวา่ การน าหน่วยกติและค่าระดบัคะแนนของทุกรายวิชาทีเ่คยศึกษา
จากหลักสตูรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเวน้ให้นักศึกษาไมต่้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสตูรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลยั 
มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสตูรในระดับเดยีวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
และผลการศึกษาที่ไดร้ับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ทีม่ีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกวา่สามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลยัที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  ๔  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเปน็           
ผลการเรยีนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นบัจากวนัส าเรจ็การศึกษา หรือภาคเรยีนสดุท้ายทีไ่ดร้ับผลการเรียน หรือวัน
สุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นทีไ่ดร้ับผลการเรยีนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 กรณีทีผ่ลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเวน้การเรียนรายวิชามีอายุเกินกวา่ที่ก าหนดในวรรคต้น              
ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรยีนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลกัสตูรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเวน้การเรยีนรายวิชา 
ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได ้
 

 



 
 

93 

 
 
 ข้อ  ๕  ผู้มสีิทธิไ์ด้รบัโอนผลการเรียน ต้อง มีคณุสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี ้
  (๑)  เป็นนกัศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณี  ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย                     
และพ้นสภาพนกัศึกษาไปโดยไมส่ าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (๒)  เป็นนกัศึกษาที่ ยา้ยสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภฏัอื่น 
  (๓)  เป็นนกัศึกษาทีเ่ปลีย่นสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเปน็นักศึกษาตาม โครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลยั หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลยัเป็นนักศกึษาภาคปกต ิ
  (๔)  เป็นนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนปุรญิญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี ้
  (๑)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรยีน ตอ้งมีสภาพการเปน็นักศึกษาของมหาวิทยาลยั  
  (๒)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรยีน ตอ้งไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย          
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (๓)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกติ ที่ขอโอน 
  (๔)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๔ ของระเบียบนี้  
การโอนผลการเรยีน ไม่เป็นเหตุให้เสยีสิทธิ์ท่ีจะได้รับปรญิญาเกียรตินยิม 
 ข้อ ๗  ผู้มสีิทธิไ์ด้รบัการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้อง  มีคณุสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
  (๑)  เป็นนกัศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา  หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  (๒)  เป็นนกัศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื่น   
  (๓)  เป็นนกัศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลกัสูตรมหาวิทยาลยั 
  (๔)  เป็นนกัศึกษาที่ ได้ศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอื่น  
 ผู้มีสิทธิย์กเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรยีนรายวชิา จะต้องเป็น               
การอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอืน่ที่จัดขึ้น ส าหรบัผู้มคีวามรู้พื้นฐานระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ข้อ ๘  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ตอ้งอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้  
  (๑)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไมต่่ ากว่า C   
  (๒)  การน าผลการเรยีนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรยีนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลยั ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีม่หาวิทยาลยัก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั 
  (๓)  ส าหรบันักศึกษาที่ศึกษาตามหลกัสูตร  พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นต้นไป  ให้ยกเว้น  การเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน ๑๖ หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทยีบเท่า  ทีเ่ข้าศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไมต่้องน าเง่ือนไขข้อ  ๔  และ  ข้อ  ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
  (๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาตรมีาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดบัอนุปรญิญาหรือปรญิญาตรีในอีกวิชาเอกหนึ่ง โดยไมต่้องน าเง่ือนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑)  
มาใช้บังคับ  
  (๕)  จ านวนหน่วยกติที่ได้รบัการยกเว้นรายวิชา  รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกติรวมขั้นต่ า         
ที่ก าหนดไว้ในหลักสตูรของมหาวิทยาลัย   
  (๖)  ผูไ้ดร้ับการยกเว้นการเรียนรายวชิาในทุกกรณี ต้องมเีวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัไม่น้อยกวา่ ๑ ปี
การศึกษา 
  (๗)  รายวิชาทีไ่ด้รบัการยกเว้นการเรยีนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษร
ย่อ “P” ในช่องระดบัคะแนน ส าหรบัรายวิชาที่ไดร้ับการยกเว้นการเรยีนรายวิชาตามข้อ ๘ (๓) และ (๔) ให้นบัหน่วยกติหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
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 ข้อ  ๙  นักศึกษาทีจ่ะขอโอนผลการเรียนและยกเวน้การเรยีนรายวิชา  ต้องด าเนินการ  ใหเ้สร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๐  การนบัจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรยีน หรอืยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี ้
  (๑)  ส าหรบันักศึกษาที่ใช้ผลการศกึษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลยั หรือ
สถาบันอดุมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน ๒๒ หน่วยกติ เป็นหนึ่งภาคเรียน 
  (๒)  ส าหรบันักศึกษาที่ใช้ผลการศกึษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสตูรของมหาวิทยาลัย           
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรยีนจ านวน ๑๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรยีน 
  (๓)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและไดร้ับ 
ผลการเรยีน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นบัจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 
 ข้อ ๑๑  การโอนผลการเรยีน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระคา่ธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 
 ข้อ ๑๒  ใหค้ณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผูม้ีอ านาจพิจารณาอนมุัติการโอนผลการเรียน หรือ                  
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 ข้อ ๑๓  นักศึกษาทีไ่ด้รบัยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มสีิทธิ์ได้รับปรญิญาเกียรตินยิม 
 ข้อ ๑๔  ให้อธกิาบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี้และให้มีอ านาจตคีวาม และวินิจฉัยช้ีขาด                     
ในกรณีทีม่ีปัญหาจากการปฏิบตัิตามระเบียบนี้ การวินจิฉัยช้ีขาดถือเป็นอนัสิ้นสดุ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารยเ์กษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
 

ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 
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    ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที่ ๙๘๙/๒๕๕๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษห์ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
---------------------------------------------            

 เพื่อให้การพัฒนาหลักสตูรครศุาสตรบัณฑติ คณะครุศาสตร์ ด าเนนิไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลกัสูตรครศุาสตรบณัฑติ  ดังต่อไปนี ้
 
 ๑.  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (ห้องประชุมจุฬาภรณ์) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี   ชัยมงคล  ประธานกรรมการ  

   ๒.  นางสาวอธริดา  บุญเดช   กรรมการและเลขานุการ 

   ๓.  นายวันชัย  เกดิมโีภชน ์   ศิษย์เก่า 

   ๔.   นายทองหล่อ  ทองสุข   ผู้ใช้บัณฑติ 
   ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  แท่นทอง  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

 ๒.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  (ห้อง  ๒๒๐๔) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บณัฑิต   ฉตัรวิโรจน ์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาววริิยาภรณ์  มาเพิม่   กรรมการ 

   ๓.  นางสาวอจัฉรา  เทพแปง   กรรมการ 

   ๔.  นางสาวอจันา  ปญัญาครอง   กรรมการ 
   ๕.  นายอนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า   กรรมการและเลขานุการ 

   ๖.  นางสาวชลชลติา  แตงนารา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๗.  นางสาวกนกวรรณ  อินทสตูร   ศิษย์เก่า 
   ๘.  นางสาวธญัชนก  จาดด า   ศิษย์เก่า 
   ๙.  นางชุตมิา  เคหะลูน    ผู้ใช้บัณฑติ 

   ๑๐.  นางศริินาถ  บญุม ี   ผู้ใช้บัณฑติ 
   ๑๑.  นางวารุณี  วงษ์ศลิป ์   ผู้ใช้บัณฑติ 
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ศรเีรอืงฤทธิ์  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

   ๑๓.  รองศาสตราจารย์วัฒนา  พัดเกตุ  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

  ๓.  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  (ห้องสโมสรอาจารย์) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสมัย   รบชนะชัย  พูลสุข ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายชูวิทย์  ไชยเบ้า    กรรมการ 

   ๓.  นายเลเกยี  เขียวด ี    กรรมการ 
   ๔.  นางสาวรัตติกาล  หินแก้ว   กรรมการ 
   ๕.  นางสาววรพรรณ  กระต่ายทอง   กรรมการและเลขานุการ 
   ๖.  นางสาวรัชดาภรณ ์ โพธิ์พฤกษ ์  ศิษย์เก่า 

   ๗.  นางจริภาส  กลา้กะสิการ   ศิษย์เก่า 
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   ๘.  นายไพศาล  เรียนทับ   ผู้ใช้บัณฑติ 
   ๙.  นางนริศรา  วงศ์บญุมาก   ผู้ใช้บัณฑติ 

   ๑๐.  รองศาสตราจารย์พนิดา  สินสุวรรณ ์  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

   ๑๑.  รองศาสตราจารย์ชรินทร์  มั่งคัง่  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

  ๔.  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั  (ศูนย์เดก็ฯ) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สณุี   บญุพิทักษ์  ประธานกรรมการ 

   ๒.  นางสาววันทนา   สุขเทศ   กรรมการ 
   ๓.  นางอจัฉรา  เอี่ยมละออ   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวอรวรรณ   สุม่ประดิษฐ ์   กรรมการและเลขานุการ 
   ๕.  นางสาวบญุญารกัษ์  อึ้งชัยพงศ์   ผู้ใช้บัณฑติ 
   ๖.  นางจรรยารักษ์  จันธดิา   ผู้ใช้บัณฑติ 

   ๗.  นางจนิตนา  เช้ือผูด้ ี   ผู้ใช้บัณฑติ 
   ๘.  นางพรทิพย์  กลุมาลา   ผู้ใช้บัณฑติ 

   ๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  ปญุญฤทธิ ์  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

   ๑๐.  นางอรพรรณ  บุตรกตญัญ ู   ผู้ทรงคณุวุฒิ 

 ๕.  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  (ห้องสมดุคณะครุศาสตร์) 
   ๑.  นางสาวยภุาดี  ปณะราช   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางวิไลวรรณ  กระต่ายทอง   กรรมการ 
   ๓.  นายเสถียร  ทีฑา    กรรมการ 

   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสฐิ  ธัญญะวัน  กรรมการ 

   ๕.  นายวิรัช  เนื้อไม ้    กรรมการ 

   ๖.  นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน ์   กรรมการ 
   ๗.  นางสาวพัชรา  ม่วงการ   กรรมการและเลขานุการ 
   ๘.  นายพิเชตร์  บัวเถื่อน   ศิษย์เก่า 

   ๙.  นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม   ศิษย์เก่า 

   ๑๐.  นายวรรณพงศ์  บณุยะโอภาส   ผู้ใช้บัณฑติ 

   ๑๑.  นายรังสรรค์  แสงแก้ว   ผู้ใช้บัณฑติ 
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี  ช านาญกิจ  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

   ๑๓.  รองศาสตราจารย์ประทุม  พรหมวุฒิ  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

 ๖.  โปรแกรมวิชาดนตรศีึกษา  (ห้องประชุมคุรรุ่มสัก  ๑) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี   ครองแกว้  ประธานกรรมการ 
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย   ช่อพฤกษา  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย   พวกดี  กรรมการ 
   ๔.  นายอัครพล   ชูเชิด    กรรมการ 
   ๕.  นายเอกวุฒิ  โลหะการพ   กรรมการ 

   ๖.  นายบรรเจิด  วรรณะ   กรรมการ 

   ๗.  นายเมืองจันทร์  พะยอม   กรรมการ 
   ๘.  นายอนุลักษณ์  อาสาสู ้   กรรมการและเลขานุการ 
   ๙.  นายสยาม  เรืองสุกไสย ์   ศิษย์เก่า 

   ๑๐.  นายธนวุฒิ  ตั้งสอนบุญ   ศิษย์เก่า 

   ๑๑.  นายปรีชา  ชูเชิด    ผู้ใช้บัณฑติ 
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   ๑๒.  นายพงธร  สันติกลุ   ผู้ใช้บัณฑติ 

   ๑๓.  รองศาสตราจารย์สุชาติ  แสงทอง  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

   ๑๔.  รองศาสตราจารย์สธน  โรจนตระกูล  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

 ๗.  โปรแกรมวิชาพลศึกษา  (ห้อง  ๒๒๐๙) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกยีรติ  วิทยรัตน ์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุชัย  สังวรนิทะ  กรรมการ 
   ๔.  นายณริุจธ์  การเทีย่ง   กรรมการ 
   ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ        กรรมการ 

   ๖. นายอภิศกัดิ์  ข าสุข    กรรมการ 
   ๗. นายภมูิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม   กรรมการ 

   ๘.  นายขจรเกยีรติ  ขุนชิด   กรรมการ 

   ๙.  นายธัชนิติ  วีระศริิวัฒน ์   กรรมการ 
   ๑๐.  นายปรีชา  แหชู    กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๑.  นายเรืองศักดิ์  แสงทอง   ผู้ใช้บัณฑติ 

   ๑๒.  นายสรุเดช  อินจันทร ์   ผู้ใช้บัณฑติ 
   ๑๓.  รองศาสตราจารย์เจริญ  กระบวนรัตน ์  ผู้ทรงคณุวุฒิ 
   ๑๔. รองศาสตราจารย์รัชนี  ขวัญบญุจันทร ์  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

   ๑๕.  รองศาสตราจารย์สรุางค์  เมธานนท ์  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

 ๘.  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (ห้องประชุมคุรรุ่มสัก  ๑) 
   ๑.  นายชัยรตัน์  บุม ี    ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวธดิารตัน์  เสือจร   กรรมการ 
   ๓.นายเอกบดินทร์  เกตุขาว   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวปรมิพิกา แผนสุวรรณ์                      กรรมการ 
   ๕. นายเฉลมิ  ทองจอน    กรรมการ 
   ๖. นายนพรัตน์  ไทยเจรญิ   กรรมการ 
   ๗.  นายวิวัฒน์  ทวีทรัพย ์   กรรมการ 
   ๘.  นางสาวศรินญา  ธรรมยศ   กรรการและเลขานุการ 
   ๙.  นายนรตุม์  บตุรพลอย   ศิษย์เก่า 

   ๑๐.  นายสรุศักดิ์  โพธิบลัลังก ์   ศิษย์เก่า 

   ๑๑.  นายไพบลูย์  ปิน่จุไร   ผู้ใช้บัณฑติ 

   ๑๒.  นายอรณุ  ยอดนลิ    ผู้ใช้บัณฑติ 

   ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศรี  รุ่งรตันาอุบล  ผู้ทรงคณุวุฒิ 
   ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร  เรืองรอง  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

  ๑๐.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ๑. ผศ.วชิระ  วิชชุวรนันท ์   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวประภาพรรณ   อนันตวงศ ์  ผู้ทรงคณุวุฒิ 
   ๓. นายเกริน  มากะ    ผู้ทรงคณุวุฒิ 
   ๔. นายพิทักษ์  บุญยะโอกาส   ผู้ทรงคณุวุฒิ 
   ๕.  นายสนัติ  อภยัราช    ผู้ทรงคณุวุฒิ 
   ๖.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 
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  ๑๑.  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์  ประธานกรรมการ 

   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท ์  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจม่ผล  กรรมการ 
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  ภักด ี   กรรมการ 
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารกัษ์   ชัยมงคล  กรรมการ 

   ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุชัย  โกศิยะกุล  กรรมการ 
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ  กรรมการ 

   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์  กรรมการ 
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์   กรรมการ 
   ๑๐.  นางสาวสุภาพร  พงศภ์ิญโญโอภาส  กรรมการ 
   ๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม ์ กรรมการ 
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรยี์  พันธ์แก้ว  กรรมการ 

   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม    กรรมการ 

   ๑๔.  นายวชิระ  พมิพ์ทอง   กรรมการ 

   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กศุลธรรมรัตน ์  กรรมการ 

   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ   กรรมการ 
   ๑๗.  นายอดลุย์  วังศรคีูณ   ผู้ทรงคณุวุฒิ 

   ๑๘.  นายเกชา  เดชา    ผู้ทรงคณุวุฒิ 

   ๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  ช านาญกิจ  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

   ๒๐.  นายสามารถ  กมขุนทด   ผู้ทรงคณุวุฒิ 

   ๒๑.  นางสาวยุพนิ  พลิึก   กรรมการและเลขานุการ  
   ๒๒.  นางสาวศภุรดา  สุขประเสริฐ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๑๒.  กลุม่วิชาชีพครู  (ห้องประชุมครุุร่มสัก  ๒) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์  ประธานกรรมการ 

   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท ์  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจม่ผล  กรรมการ 
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  ภักด ี   กรรมการ 
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารกัษ์   ชัยมงคล  กรรมการ 

   ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุชัย  โกศิยะกุล  กรรมการ 
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ  กรรมการ 

   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์  กรรมการ 
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์   กรรมการ 
   ๑๐.  นางสาวสุภาพร  พงศภ์ิญโญโอภาส  กรรมการ 
   ๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม ์ กรรมการ 
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรยี์  พันธ์แก้ว  กรรมการ 

   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม    กรรมการ 

   ๑๔.  นายวชิระ  พมิพ์ทอง   กรรมการ 

   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กศุลธรรมรัตน์  กรรมการ 

   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ   กรรมการ 
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   ๑๗.  นายอดลุย์  วังศรคีูณ   ผู้ทรงคณุวุฒิ 

   ๑๘.  นายเกชา  เดชา    ผู้ทรงคณุวุฒิ 

   ๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  ช านาญกิจ  ผู้ทรงคณุวุฒิ 

   ๒๐.  นายสามารถ  กมขุนทด   ผู้ทรงคณุวุฒิ 

   ๒๑.  นางสาวยุพิน  พลิึก   กรรมการและเลขานุการ  
   ๒๒.  นางสาวศภุรดา  สุขประเสริฐ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตันา   รกัการ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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ค าสั่งคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที่ ๐๔๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
--------------------------------------------- 

 เพือ่ให้การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ดังต่อไปนี ้
   
  ๑.  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี   ชัยมงคล    

   ๒.  นางสาวอธริดา  บุญเดช    

   ๓.  นายวิจิตร  ฤทธิธรรม    

   ๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา    
  ๒.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บณัฑิต   ฉตัรวโิรจน ์  
   ๒.  นางสาววริิยาภรณ์  มาเพิม่    

   ๓.  นางสาวอจัฉรา  เทพแปง    

   ๔.  นางสาวอจันา  ปญัญาครอง    
   ๕.  นายอนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า    

   ๖.  นางสาวชลชลติา  แตงนารา    

  ๓.  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสมัย   รบชนะชัย  พูลสุข  
   ๒.  นายชูวิทย์  ไชยเบ้า    

   ๓.  นายเลเกยี  เขียวด ี     
   ๔.  นางสาวรัตติกาล  หินแก้ว    
   ๕.  นางสาววรพรรณ  กระต่ายทอง   
  ๔.  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สณุี   บญุพิทักษ์   

   ๒.  นางสาววันทนา   สุขเทศ    
   ๓.  นางอจัฉรา  เอีย่มละออ    
   ๔.  นางสาวอรวรรณ   สุม่ประดิษฐ ์   
  ๕.  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร ์
   ๑.  นางสาวยภุาดี  ปณะราช    
   ๒. นางวิไลวรรณ  กระต่ายทอง    
   ๓.  นายเสถียร  ทีฑา     

   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสฐิ  ธัญญะวัน   
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   ๕.  นายวิรัช  เนื้อไม ้     
 
   ๖.  นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน ์    
   ๗.  นางสาวพัชรา  ม่วงการ    
  ๖.  โปรแกรมวิชาดนตรศีึกษา 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี   ครองแกว้   
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย   ช่อพฤกษา   
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย   พวกดี   
   ๔.  นายอัครพล   ชูเชิด     
   ๕.  นายเอกวุฒิ  โลหะการพ    

   ๖.  นายบรรเจิด  วรรณะ     

   ๗.  นายเมืองจันทร์  พะยอม    
   ๘.  นายอนุลักษณ์  อาสาสู ้    
  ๗.  โปรแกรมวิชาพลศึกษา   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกยีรติ  วิทยรัตน ์  
   ๒.  รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์   
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุชัย  สังวรนิทะ   
   ๔.นายณิรุจธ์  การเที่ยง     
   ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ                      
   ๖. นายอภิศกัดิ์  ข าสุข     
   ๗. นายภมูิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม    

   ๘.  นายขจรเกยีรติ  ขุนชิด    

   ๙.  นายธัชนิติ  วีระศริิวัฒน ์    
   ๑๐.  นายปรีชา  แหชู     
  ๘.  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   
   ๑.  นายชัยรตัน์  บุม ี     
   ๒.  นางสาวธดิารตัน์  เสือจร    
   ๓.  นายเอกบดินทร์  เกตขุาว    
   ๔.  นางสาวปรมิพิกา แผนสุวรรณ์                       
   ๕. นายเฉลมิ  ทองจอน     
   ๖. นายนพรัตน์  ไทยเจรญิ    
   ๗.  นายวิวัฒน์  ทวีทรัพย ์     
   ๘.  นางสาวศรินญา  ธรรมยศ    
  ๑๐.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท ์     
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาฎ  จันทะโก   
   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มชาย  ตะตสิันตสิม     
   ๔.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ    

  ๑๑.  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   

   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท ์   
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจม่ผล   
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  ภักด ี    
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   ๕.  รองศาสตราจารย์อารกัษ์   ชัยมงคล   

   ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุชัย  โกศิยะกุล   
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   

   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์  
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์    
   ๑๐.  นางสาวสุภาพร  พงศภ์ิญโญโอภาส   
   ๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม ์  
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรยี์  พันธ์แก้ว   

   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม     

   ๑๔.  นายวชิระ  พมิพ์ทอง    

   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กศุลธรรมรัตน์   

   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ    
   ๑๗.  นางสาวยุพิน  พลิึก      
  ๑๒.  กลุม่วิชาชีพคร ู
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   

   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท ์   
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจม่ผล   
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  ภักด ี    
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารกัษ์   ชัยมงคล   

   ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุชัย  โกศิยะกุล   
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   

   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์  
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์    
   ๑๐.  นางสาวสุภาพร  พงศภ์ิญโญโอภาส   
   ๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม ์  
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรยี์  พันธ์แก้ว   

   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม  
   ๑๔.  นายวชิระ  พมิพ์ทอง    

   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กศุลธรรมรัตน์   

   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ    
   ๒๑.  นางสาวยุพิน  พลิึก      
   ๒๒.  นางสาวศภุรดา  สุขประเสริฐ   
  
 สั่ง  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนนัท์) 
คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ค  
ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยัและประสบการณ์สอน 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1. ชื่อ-สกุล  นายวชิระ  วิชชุวรนันท์ 
ประวัติการศึกษา   
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

Ph.D. in Education Sardar Patel International University, 
India 

2551 

ค.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2532 
ค.บ.(ภาษาไทย) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 2528 

ผลงานทางวิชาการ   
เอกสารประกอบการสอน 1. นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้  
 2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน 
 

ต ารา   
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนากระบวนการจัดการเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษา 
2. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมแบบบูรณาการด้านอาชีพส าหรับการพัฒนา                

บุคลากรในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชรเมืองมรดกโลก 

บทความทางวิชาการ ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 : ครูคือหัวใจส าคัญ? 
ภาระงานสอน 1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 2. การจัดการเรียนรู้  
 3. นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้  
 4. การบริหารจัดการในสถานศึกษา  

 
2. ชื่อ-สกุล  นางสาวปาริชาต เตชะ 

วุฒิการศึกษา     สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ศษ.ม.(การ
ประถมศึกษา) 

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2553 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2548 
ผลงานทางวิชาการ   
เอกสารประกอบการสอน การจัดการเรียนรู้ 

การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 
 

ต ารา   
ผลงานวิจัย   
บทความทางวิชาการ   
ภาระงานสอน 
 
 

1. การจัดการเรียนรู้ 
2. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 
3. การศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
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3. ชื่อ-สกุล  นางสาวยุพิน  พิลึก 
ประวัติการศึกษา   
วุฒิการศึกษา                  สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)      มหาวิทยาลัยนเรศวร                   2547 
ค.บ.(การประถมศึกษา)                         สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร          2539 

ผลงานทางวิชาการ   
เอกสารประกอบการสอน 1. คอมพิวเตอร์ส าหรับครู 

2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ต ารา -  
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง สื่อการสอน รายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
ทีมวิจัย 

2. รูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชน ใน
จังหวัดก าแพงเพชร ระยะที่ 1 (งบ สกว.) 

3. รูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดก าแพงเพชร โดยเครือข่ายร้านเกม (งบ สกว.) 

 

บทความทางวิชาการ 
 
 
 

1. บทความวารสารต้นสัก “อะไร  ๆก็ใช้คอมพิวเตอร์”  
2. วารสารต้นสัก ฉบับรายงานการวิจัย ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 “การพัฒนา

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง สื่อการสอน ส าหรับนักศึกษาสาขาการศึกษา          
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร”  

ภาระงานสอน 1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
2. โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
3. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 
4. การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ 
5. คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
6. คอมพิวเตอร์ส าหรับครู 
7. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
8. สารสนเทศทางสุขภาพ 
9. การเขียนโปรแกรมส าเร็จรูปทั่วไป 
10. คอมพิวเตอร์กราฟิก 
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4. ชื่อ-สกุล  นางสุมาลี  วิทยรัตน์ 
ประวัติการศึกษา   
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ค.ม.(การบริหารการศึกษา)     สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 2543 
ค.บ.(นาฏศิลป์)      วิทยาลยัครูสวนสุนันทา 2522 

ผลงานทางวิชาการ   
เอกสารประกอบการสอน   
ต ารา   
ผลงานวิจัย   
บทความทางวิชาการ   
ภาระงานสอน 1. ความเป็นครู 

2. การศึกษาและความเป็นครู 
3. การบริหารการจัดการในชั้นเรียน 

 

   
5. ชื่อ-สกุล  นายยุทธนา  พันธ์มี 
ประวัติการศึกษา   
วุฒิการศึกษา                           สถานศึกษา      ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
    กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                 มหาวิทยาลัยนเรศวร             2554 

       (แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
        ศศ.บ.การจัดการทั่วไป (แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)      สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร    2541 

ผลงานทางวิชาการ   
เอกสารประกอบการสอน 1. การออกแบบและสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น 

2. การออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ต ารา   
ผลงานวิจัย ทีมวิจัย  
 1. การประเมินสามมิติโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2551 ของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. การพัฒนาเว็บฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตรการออกแบบและพัฒนา

เว็บไซต์เบื้องต้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยผู้เรียนน าตนเอง ส าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  

 3. รูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชร 
ระยะที่ 1 (งบ สกว.) 

4. รูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยเครือข่ายร้านเกม  (งบ สกว.) 

บทความทางวิชาการ   
ภาระงานสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
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