
 

 
 

 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพคร ู

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

 
 
 
 
 

 



 1 

รายละเอียดของหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพคร ู

มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะครุศาสตร 

 
หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลทั่วไปของหลักสูตร 

1. ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย  :  หลักสตูรประกาศนียบตัรบัณฑติสาขาวิชาชีพครู 
ภาษาอังกฤษ :  Graduate Diploma Program in Teaching Profession 

2. ช่ือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ชื่อเตม็ :  ประกาศนียบตัรบัณฑติ (วิชาชีพครู) 

   Graduate Diploma (Teaching Profession) 
  ชื่อยอ :  ป.บัณฑติ (วิชาชพีครู) 
      Grad. Dip. (Teaching Profession) 

3. วิชาเอก/หนวยงานที่รับผิดชอบ 
    คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

5. รปูแบบของหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพคร ู
     5.1 รูปแบบ 

     หลักสตูรระดับประกาศนียบตัร   
     5.2 ภาษาที่ใช 
                มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  
     5.3 การรับเขาศกึษา 
               รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยได 
     5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

           เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
     5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
                ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลกัสูตร 
 6.1 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556  

      6.2 คณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที ่1/2556 เม่ือวันที่ 25/10/2556  
      6.3 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลกัสตูรนี้ในการประชุมคร้ังที ่3/2556 เม่ือวันที่ 28/10/2556 
 6.4 สภามหาวิทยาลยัอนุมตัิหลักสตูรในการประชุมคร้ังที ่12/2556 เม่ือวันที ่31/10/2556 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสตูรมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2557 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเรจ็การศึกษา 
      8.1 ครู  
      8.2 นักวิจัยทางการศกึษา 
      8.3 เปนเจาหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเลก็  
      8.4 เปนนักวิชาการศึกษาในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
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 9.ช่ือ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒขิองอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
   9.1จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 
    9.1.1อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่สําเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่สําเรจ็การ 

ศึกษา 

ป พ.ศ. 
 

1. นางพิสมัย รบชนะชยั พูลสุข 
 

รอง
ศาสตราจารย 

Ph.D 
 

 Education 
 

Sardar Patel University 
India 

2549 

ศศ.ม. 
 

การสอนสงัคม
ศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2527 

กศ.บ. ประวัติศาสตร 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ พษิณุโลก 

2517 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายชยัรัตน  บุมี อาจารย Ph.D. 
 

 Education 
 

Sardar Patel University 
India 

2549 

กศ.ม จิตวิทยาการ
แนะแนว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2544 

วท.ม. เทคโนโลยีการ
จัดการ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัมหดิล 
 

2542 

ค.บ. คอมพิวเตอร
ศึกษา 

สถาบันราชภัฏนครปฐม 2539 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่สําเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่สําเรจ็การ 

ศึกษา 

ป พ.ศ. 
 

3. นายสุขเกษม ขุนทอง อาจารย ปร.ด. 
 

พัฒนาสงัคม มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

2551 

ศศ.ม. พัฒนาสงัคม มหาวิทยาลยันเรศวร 2547 

ศศ.ม. การสอนสงัคม
ศึกษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 

ค.บ. สังคมศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ 2542 
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9.1.2อาจารยประจําหลักสตูร 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ
ที่สําเรจ็ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่สําเร็จการ 

ศึกษา 

ป พ.ศ. 
 
 

1. นางพิสมยั รบชนะชยั พูลสุข 
 

รอง 
ศาสตราจารย 

Ph.D.  Education Sardar Patel University India 2549 

ศศ.ม. การสอนสงัคม
ศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2527 

กศ.บ. ประวัติศาสตร 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

2517 

2. นายชยัรัตน  บุม ี อาจารย Ph.D.  Education Sardar Patel University India 2549 

กศ.ม จิตวิทยาการ
แนะแนว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2544 

วท.ม. เทคโนโลยีการ
จัดการ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2542 

ค.บ. คอมพิวเตอร
ศึกษา 

สถาบันราชภัฏนครปฐม 2539 

3. นายสุขเกษม ขุนทอง อาจารย ปร.ด. 
 

พัฒนาสงัคม มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

2551 

ศศ.ม. พัฒนาสงัคม มหาวิทยาลยันเรศวร 2547 

ศศ.ม. การสอนสงัคม มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ
ที่สําเรจ็ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่สําเร็จการ 

ศึกษา 

ป พ.ศ. 
 
 

ศึกษา 

ค.บ. สังคมศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ 2542 

4. นางอรอนงค  แจมผล ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ม. จิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 

2524 

วท.บ. จิตวิทยา
โรงเรียน 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
 

2521 

5. นางอังสุรีย พันธแกว ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ม. จิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2544 

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 2541 
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10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
      ใชอาคารสถานทีท่ี่มีอยูแลวในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร    
 
11.สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนารับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามกระแสโลกาภิวัฒนอยางรูเทาทันและสราง
ภูมิคุมกันใหกับคนทุกภาคสวน ใหความสําคัญตอภูมิปญญาทองถิ่น เศรษฐกิจชุมชน และแกปญหาคานิยมและ
พฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยม พฤติกรรมที่เนนการเปนผูบริโภคมากกวาการเปนผูผลิต                 ดังน้ัน 
หลักสูตรน้ีจะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษา เพื่อใหมีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมี
คุณลักษณะที่ตอบรับประชาคมอาเซียนและปญหาทางดานเศรษฐกิจที่มีผลตอการพัฒนาดานการศึกษาในมิติ
ตางๆ มีผลดีตอการจัดการเรียนการสอน การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
การเสริมสรางปญญา แนวคิด การพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสําหรับ
ประชาชนเพ่ือนํามาใชในการแกไขปญหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา  
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จําเปนในการเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอกทั้งดาน
เทคโนโลยีองคความรูที่ทันสมัย ซ่ึงจะสงผลใหไดผูเรียนที่มีคุณภาพ สามารถเขาไปปฏิบัติงานในหนวยงานหรือ
องคกรตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินชีวิตในสังคมอยางราบร่ืน สรางสรรคและมีความภูมิใจใน
ความเปนไทย โดยหลักสูตรนี้จัดใหมีสาระการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพที่จะอยูรวมพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรม ไดแก ดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิ
ปญญาไทย การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเพ่ือการจัดการเรียนรูยังดําเนินการคอนขางนอย การผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไมเอ้ือตอการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ขาดการ
สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูที่มีคุณภาพทั้งดานการเปนผูผลิต 
 11.3 สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ  
ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (ขอ 1 และขอ 11) 
ประกอบมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม คร้ังที่5/2556วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการคุรุ
สภาไดกําหนดสาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพครูจะตองมีความรู และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู รวม 11 ดาน 
ไดแก 1) ความเปนครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาสําหรับครู  5) หลักสูตร 6) 
การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  8) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 10) การประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะเนนการพัฒนาศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษาใหมี
ความรู และสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
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กลาวคือ สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองเหมาะสมกับความตองการของทองถิ่น จัดการเรียนรู
ที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน     กาวทันวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่นและเก่ียวของกับการผลิตบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอด จึง
ไดพิจารณาถึงความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่สามารถสรางนักบริหารที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณเพ่ือพรอมที่จะสามารถบริหารและพัฒนาการศึกษาของประเทศในระดับแนวหนาได 
 
13.ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
มีการบูรณาการองคความรูดานวิชาการ และการปฏิบัติของวิชาชีพชั้นสูงที่เปนภารกิจของสถาบันอันไดแกการ
พัฒนาทองถิ่น ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น ใหบริการวิชาการแกสังคม ถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู เขาในรายวิชาของหลักสูตรเพ่ือให
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
 
 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
               ไมมี  
 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  
               ไมมี  
 13.3 การบริหารจัดการ  
               เปนการบริหารจัดการภายในคณะครุศาสตรรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1.ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  
หลักสูตรน้ีมุงเนนการพัฒนาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่นอกเหนือจากสาขาครุศาสตร ศึกษาศาสตร  
ใหมีความรูและความสามารถตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพสามารถจัดการเรียนรู โดยใช
วิทยาการที่ทันสมัยและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียนเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู และมีจิตวิญญาณของความเปนครู โดยใช
กระบวนการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติงานในวิชาชีพครู  รวมทั้งปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
 1.2 ความสําคัญของหลักสตูร  
เปนหลักสูตรที่สนองความตองการของทองถิ่นในการผลติครูที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน และสามารถ
นํากระบวนการวิจัยเพ่ือพฒันาทางดานวชิาชีพ พรอมทั้งเปนหลักสตูรที่เปดโอกาสใหบคุคลทีส่ําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากสาขาวชิาอ่ืนไดศกึษาในวชิาชีพครู และเปนหลักสตูรที่ทันสมัยเหมาะกับการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21  
 1.3 วัตถุประสงคของหลักสตูร  
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มี
วัตถุประสงคทั่วไปในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 

     1.) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพครู ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ 
คุรุสภา  
     2.) มีทักษะในการปฏิบตังิานในหนาทีค่รู  สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชวิทยาการที่ทันสมัย 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และบังเกิดผลตอผูเรียนอยางแทจริง 
     3.) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ในการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนา 
วิชาชีพครูไดเปนอยางด ี
     4.) มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครูมคีุณธรรม จริยธรรม    
มีความเมตตากรุณาตอผูเรียนมีบคุลกิภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู  มคีวาม 
ประพฤตปิฏบิตัตินเปนแบบอยางทีด่ ี
     5.) มีจิตสํานกึในการพัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเปนประชาธิปไตย สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
อยางมีประสิทธิภาพ  มคีวามใฝรู ใฝเรียน กระตือรือรน แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยาง 
ตอเน่ือง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. แผนปรับปรุงหลักสตูร
ประกาศนียบตัรบัณฑิตสาขาวิชาชีพ
ครูไมต่ํากวาที่สกอ.กําหนด 

1. พัฒนาหลักสตูรโดยมีพื้นฐานจาก
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาตแิละ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชพีของบคุลากรทาง
การศึกษา 
2. ตดิตามประเมินหลักสตูรอยาง
สม่ําเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสตูร 

2. แผนปรับปรุงหลักสตูรให
สอดคลองกบัความเปลีย่นแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมอืงและ
ความกาวหนาทางวิชาการ 

1. ตดิตามความเปลีย่นแปลงใน 
สังคม และวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

1. รายงานความพึงพอใจของผูใช 
บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสตูรที่
สอดคลองกับความเปลีย่นแปลง
ทางสงัคมเศรษฐกิจ การเมืองและ
ความกาวหนาทางวิชาการ ซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิั้ง
ภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบคุลากรดานการ
เรียนการสอน และบริการวิชาการ
ใหมีความรู สมรรถนะและเจตคติที่
ทันสมัยและเหมาะสมตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

1. สนับสนุนบคุลากรดานการเรียน 
การสอนใหทํางานบริการแกองคกร 
ภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู 
ของบคุลากรดานการเรียนการสอน 
ใหมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ 
บุคลากรดานการเรียนการสอนใน 
หลักสตูร 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู 
3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษา  
การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห โดยการเรียนตามระบบการศึกษาน้ี เปนการ
เรียนแบบสะสมหนวยกิต โดยหนึ่งปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ที่มีระยะเวลาศึกษาไมนอย
กวา ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห  
 1.3 การเทยีบเคยีงหนวยกติในระบบทวิภาค  
 ไมม ี
2. การดําเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 

ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ 
2.2 คุณสมบตัิของผูเขาศึกษา 
     1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
     2. มีคุณสมบตัติามประกาศของคุรุสภา 
2.3ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
ไมม ี
2.4กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา 
ไมม ี
2.5แผนการรับนักศกึษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 2 ป 

แผนการรับนักศึกษาและผูสําเรจ็การศกึษาในระยะ พ.ศ.  2557 – 2562ดังน้ี 

นักศึกษา 
ปการศกึษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
นักศึกษาที่รับเขา 300 300 300 300 300  
จํานวนที่คาดวาสําเร็จการศึกษา  300 300 300 300 300 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
 ในการจัดการศกึษามีประมาณการงบประมาณภายในระยะ 5 ป ดังนี้ 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
1.งบดําเนินการ 
 1.1 คาวัสดุ 
 1.2 คาใชสอย 
 1.3 คาตอบแทน 

300,000 
150,000 
60,000 

100,000 
50,000 
20,000 

100,000 
50,000 
20,000 

100,000 
50,000 
20,000 

100,000 
50,000 
20,000 

รวมงบดําเนินการ 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 

 
 



12 
 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 2.8 การเทยีบโอนหนวยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

เปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสตูร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา36 หนวยกติ 
โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู น้ันไดดําเนินการจัดหลักสูตร
เปนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรแผนเรียนไมนอยกวา36หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสตูร
ของกระทรวงศึกษาธิการดังนี ้

โครงสรางของหลักสูตร 
หมวดวิชา/กลุมวิชา/วิชา จํานวนหนวยกิต 

เกณฑสกอ. เกณฑคุรุสภา หลักสตูรป.บัณฑิตวิชาชีพครู  
(ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ.  2556) 

หมวดวิชาเฉพาะ 27 30 36 
 1. วิชาชีพครู 

วิชาชีพครบัูงคับ 
วิชาชีพครเูลือก 

- 
- 
- 

- 
(11 สาระ) 

- 

(30) 
27 
3 

 2. วิชาประสบการณวิชาชีพ - 1 ป (2 ภาคเรียน) 6 
1 ป  (2  ภาคเรียน) 

 
     3.1.3 รายวิชาในหลกัสตูร 

                           1) ความหมายของเลขรหสัประจําวิชา  
ความหมายของเลขรหสัประจําวิชาในหลักสตูรประกาศนยีบตัรบัณฑติสาขาวชิาชีพครู 
ประกอบดวยเลข 7 หลัก ตามประกาศของมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร มี
ความหมายดังนี ้ 

 เลขตัวที่ 1-3  หมายถึง  หมวดวิชาหรือหมูวิชา  
 เลขตัวที่ 4    หมายถงึ  ความยากงายหรือชั้นป  
 เลขตัวที่ 5    หมายถงึ  ลักษณะเน้ือหาวิชา  
 เลขตัวที่ 6,7  หมายถงึ  ลําดบักอนหลงัของวชิา 
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รายวิชาและจํานวนหนวยกิต 
1. วิชาชีพครู  จํานวน36 หนวยกิต 
         1.1 วิชาชพีครูบงัคับ  จํานวน 27 หนวยกติ  มีรายวิชาดังตอไปน้ี 
 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา     หนวยกิต 

1005101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู     3(2-2-5) 

  Language and Culture  for Teachers 

1015102 การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน  3(2-2-5)            

Knowledge Management and Classroom Management 

1015103 การประกันคุณภาพการศึกษา     3(3-0-6) 

  Educational Quality  Assurance 

1015106 ความเปนครู       3(3-0-6) 

  Self-actualization for Teachers  

1025201 ปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร     3(2-2-5) 

  Philosophy and Curriculum Development 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 

  Innovation and Education Information Technology 

1045101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู      3(2-2-5) 

  Learning Measurement and Evaluations  

1045301 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู      3(2-2-5) 

  Research for Learning Development  

1055105 จิตวิทยาสําหรับครู     3(3-0-6) 

  Psychology for Teachers 

 

 1.2 วิชาชีพครูเลือก  ใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต โดยมีรายวิชาเลือกดังตอไปน้ี 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา     หนวยกิต 

1015501 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   3(3-0-6) 

  Non-formal and In Formal Education 

1015901 สัมมนาวิชาชีพครู     3(2-2-5) 

  Seminar in  Teaching Profession 
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1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม     3(3-0-6) 

  Integrational Inclusion Education  
 
2. วิชามาตรฐานประสบการณวชิาชีพ  จํานวน 6หนวยกิต  ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา     หนวยกิต 
1005503 การฝกปฏิบตัิวชิาชีพครูระหวางเรียน   3(270) 
  Practicum in the Profession of Teaching   
1005504 การปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  3(270) 
  Teaching Professional Practicum in School 

 3.1.4 แผนการศึกษา 
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา หนวยกิต 
1015106 ความเปนครู 3 (3-0-6) 
1025201 ปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 
1055105 จิตวิทยาสําหรับครู 3 (3-0-6) 
1005101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3 (2-2-5) 

รวม 12 
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา หนวยกิต 
1015102 การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน            3 (2-2-5) 
1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5) 
1015103 การประกันคุณภาพการศึกษา  3 (3-0-6) 
1005503 การฝกปฏิบตัิวชิาชีพครูระหวางเรียน  3 (270) 

รวม 12 

 
ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา หนวยกิต 
XXXXXX วิชาชีพครูเลือก xxxxxx 

1045301 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู   3 (2-2-5) 
1045101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู   3 (2-2-5) 
1005504 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 3 (270) 

รวม 12 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
 1.1  วิชาชีพครูบังคบั 
 

 1005101  ภาษาและวฒันธรรมสําหรับครู  3(2-2-5) 

Language and Culture  for Teachers 

          ศึกษาการใชทักษะพ้ืนฐานในการฟง พูด อานและเขียนตามหลักของการใชภาษาเพ่ือการสื่อ
ความหมายที่ถูกตองตามหลักภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมไปถึงวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย เพ่ือธํารงไวในความเปนไทยและการอยูรวมกันอยางสันติ เพ่ือการเปนครู และ
การพัฒนาวิชาชีพครู 

 
1015102การจัดการเรียนรูและการบรหิารจัดการในช้ันเรยีน3(3-2-5) 

Knowledge Management and Classroom Management 
ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู และการออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิด
สรางสรรคและแกปญหา ไดการจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอม การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม  การ
จัดการชั้นเรียน การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหเกิดการเรียนรู และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา 

 

          1015103 การประกันคุณภาพการศกึษา 3(3-0-6) 

 EducationalQuality  Assurance  
ศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตัิเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศกึษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา ศึกษาสภาพและกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนและทองถิ่น เพ่ือกําหนดทศิทางที่เหมาะสมใน
การพัฒนาคุณภาพ ลงมือฝกทําโครงการขนาดเล็กและ กรณีศึกษาในสถานการณจริงและสถานการณจําลอง 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่นและชุมชน 

 

ศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะ สภาพงานครู มาตรฐานวิชาชพีครู การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู 
กฎหมายทีเ่กีย่วของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเก่ียวกบัวิชาชีพครู การสรางความกาวหนาและ
พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนือ่ง ตลอดจนภาวะความเปนผูนําทางวิชาการและการพัฒนาตนในการเสริมสราง
สมรรถนะตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยยดึหลักธรร
มาภิบาล ความซื่อสัตยสุจริตในการประกอบวิชาชีพตามที่ครุุสภากําหนด 
  
  
 

1025201         ปรัชญาและการพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5)   
 Philosophy and Curriculum Development 

 1015106  ความเปนครู  3(3-0-6) 
 Self-actualization for Teachers 
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 ศึกษาปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฎีทางการศึกษา  ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  รวมถึง
หลักการและกลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสรางการพัฒนาหลักสูตรอยางยั่งยืน ศึกษาหลักการแนวคิดใน
การจัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการนําหลักสูตรไปใช และนําแนวคิดเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  

 
1035101   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 

   Innovation and Education Information Technology  
 ศึกษาหลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใช การผลิตและการประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การประยุกตใช นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยคุ
ศตวรรษที่ 21  
 

1045101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู     3(2-2-5) 
   Learning Measurement and Evaluations 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ปฏิบัติการวัด
และการประเมินผล การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบยอยและ
แบบรวม ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผล เรียนรูตามสภาพจริง การสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ  การ
วิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ ศึกษาระเบียบการ
ประเมินผลการเรียน และนําผลการประเมินไปใช 
 

1045301   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู      3(2-2-5) 
   Research for Learning Development  
 ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย รวมไปถึง รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย
กระบวนการวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัย การใชและผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู สามารถนําผลการวิจัยไป
ใชในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียน 
 
 1055105   จิตวิทยาสําหรับครู     3(3-0-6) 
   Psychology for Teachers 
 ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูจิตวิทยาการศึกษา และการ
แนะแนวและการใหคําปรึกษาและระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
   
  1.2 วิชาชีพครเูลือก 

1015501 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 3(3-0-6) 
 Non-formal and In FormalEducation  

ศึกษาปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต  หลักสิทธิมนุษยชนของสากลดานการศึกษา  วิเคราะห
เปรียบเทียบการศึกษาในระบบนอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  วิเคราะหอุปสรรคและปญหาของ
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในตางประเทศและประเทศไทย  การบริหารและบริการการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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1015901       สัมมนาวิชาชีพคร ู        3 (2-2-5) 
Seminar in  Teaching Profession 
ศึกษาวิเคราะห บริบท ประเด็นปญหาและการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพที่เกี่ยวของและมีผลตอการ 

ศึกษา ระบบการศึกษา การจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอนและการเรียนรูการ
เสวนาประสบการณตางๆ และบูรณาการองคความรูไปสูการจัดสัมมนาในการระดมความคิด  และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในวิชาชีพของตนเอง 

 

1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม     3(3-0-6) 
 IntegrationalInclusion Education  

ศึกษาคนควา ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะและประเภทเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ  การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนการจัดการพฤติกรรมและ
บริการสนับสนุน  และสามารถนําไปประยุกตใชได 

 

 1.3  วิชาประสบการณวิชาชีพ 

 1005503 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน         3(270) 
  Practicum in the Profession of Teaching 
ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

ใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริง การออกแบบ
ทดสอบ  ขอสอบหรือเคร่ืองมือวัดผล   การตรวจขอสอบ  การใหคะแนน  และการตัดสินผลการเรียน การ
สอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การทําวิจัยแกปญหาผูเรียนสูการพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ 

 

1005504 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 3(270) 

  Teaching Professional Practicum in School 

           การปฏิบตัิการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล  และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน และการแลกเปลีย่นเรียนรู หรือแบงปนความรูในการสัมมนาระหวางฝกและหลงัฝกประสบการ
วิชาชีพ สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอก หรือปฏิบตัิงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย  
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3.2.1อาจารยประจําหลักสตูร 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
 

คุณวุฒ ิ
ที่สําเรจ็ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่สําเรจ็การ 

ศึกษา 

ป พ.ศ. 
 
 

1. นางพิสมยั รบชนะชยั พูลสุข 
 

รอง 
ศาสตราจารย 

Ph.D.  Education Sardar Patel University India 2549 

ศศ.ม. การสอนสงัคม
ศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2527 

กศ.บ. ประวัติศาสตร 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

2517 

2. นายชยัรัตน  บุม ี อาจารย Ph.D.  Education Sardar Patel University India 2549 

กศ.ม. จิตวิทยาการ
แนะแนว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2544 

วท.ม. เทคโนโลยีการ
จัดการ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัมหดิล 2542 

ค.บ. คอมพิวเตอร
ศึกษา 

สถาบันราชภัฏนครปฐม 2539 

3. นายสุขเกษม ขุนทอง อาจารย ปร.ด. 
 

พัฒนาสงัคม มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

2551 

ศศ.ม. พัฒนาสงัคม มหาวิทยาลยันเรศวร 2547 

ศศ.ม. การสอนสงัคม
ศึกษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ
ที่สําเรจ็ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่สําเรจ็การ 

ศึกษา 

ป พ.ศ. 
 
 

ค.บ. สังคมศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ 2542 

4. นางอรอนงค  แจมผล ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ม. จิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 

2524 

วท.บ. จิตวิทยา
โรงเรียน 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
 

2521 

5. นางอังสุรีย พันธแกว ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ม. จิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2544 

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 2541 

 
 



 

 

20

3.2.2อาจารยผูสอนประจํา 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
ที่

สําเร็จ 

สาขาวิชา สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา ป พ.ศ. 

1 นางพิสมัย  รบชนะชยัพูลสุข รองศาสตราจารย Ph.D. Education Sardar Patel University, India  2549 
ศศ.ม. การสอนสงัคม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2527 
กศ.บ. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก 2517 

2 นายวชิระ วิชชุวรนันท ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. Education Sardar Patel University, India 2550 
ศษ.ม. การประถม ศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 2532 
ค.บ. ภาษาไทย วิทยาลยัครูอบุลราชธานี 2528 

3 นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ รองศาสตราจารย Ph.D. Educational 
Psychology 

University of Alberta, Canada 2535 

ค.ม. จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2523 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

2520 

4 นายชยัรัตน บมีุ อาจารย Ph.D. Education Sardar Patel University, India 2550 
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการ

ระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัมหดิล 2542 

กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลยันเรศวร 2544 
ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม 2539 

5 นายสมชยั วงษนายะ รองศาสตราจารย ค.ด. การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2534 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
ที่

สําเร็จ 

สาขาวิชา สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา ป พ.ศ. 

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
ประสานมิตร  

2523 

กศ.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 2519 
6 นายบัณฑิต ฉตัรวิโรจน ผูชวย

ศาสตราจารย 
ค.ด. อุดมศกึษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2550 
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยันเรศวร 2542 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 2542 
ค.บ. การประถม ศึกษา วิทยาลยัครูกําแพงเพชร  2536 

7 นายธงชยั ชอพฤกษา ผูชวย
ศาสตราจารย 

M.A. Education University of Northern Philippines 2529 
ค.บ. ดนตรีศึกษา วิทยาลยัครูบานสมเด็จเจาพระยา 2525 

8 นายธีระ ภักด ี ผูชวย
ศาสตราจารย 

M.A. Education University of Northern Philippines  2530 
ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2520 

9 นางอรอนงค แจมผล ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ม. จิตวิทยาการ ศึกษาและ 
การแนะแนว 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2524 

วท.บ. จิตวิทยาโรงเรียน มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 2521 
10 นางเรขา อรัญวงศ ผูชวย

ศาสตราจารย 
ค.ด. หลักสตูรและการสอน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  2537 
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2524 
ค.บ. การมัธยม ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2522 

11 นางสาวสภุาพร พงศภญิโญ

โอภาส 

อาจารย ปร.ด. ยุทธศาสตรการบริหาร
และการพัฒนา 

มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร  2555 

ค.ม. การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2536 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
ที่

สําเร็จ 

สาขาวิชา สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา ป พ.ศ. 

กศ.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2530 
12 นางสาวปาจรีย ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย ปร.ด. ประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  2546 

พบ.ม. สถติปิระยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2537 
ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป วิทยาลยัครูกําแพงเพชร 2532 

13 นายสุรชยั โกศยิะกุล ผูชวย
ศาสตราจารย 

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2526 
กศ.บ. ฟสิกส-คณิตศาสตร         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2520 

14 นางสาวยุภาด ีปณะราช ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2551 

ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2541 
ค.บ. คณิตศาสตร สถาบันราชภัฏเลย  2538 

15 นายอนุสษิฐ พันธกล่ํา อาจารย ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยันเรศวร 2551 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 2546 

16 นายสุขเกษม ขุนทอง อาจารย ปร.ด. พัฒนาสงัคม มหาวิทยาลยันเรศวร 2551 
ศศ.ม. พัฒนาสงัคม มหาวิทยาลยันเรศวร 2547 
ศศ.ม. การสอนสงัคมศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 
ค.บ. สังคมศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ 2542 

17 นางอังสุรีย พันธแกว ผูชวย
ศาสตราจารย 

กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2544 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2541 

18 นายวชิระ พิมพทอง อาจารย วท.ม. จิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2552 
พธ.บ. พุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 
2549 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
ที่

สําเร็จ 

สาขาวิชา สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา ป พ.ศ. 

19 นายบญุลอม ดวงวิเศษ อาจารย กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2550 
ค.บ. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2547 

20 นางสาวปาริชาต เตชะ อาจารย ศษ.ม. การประถม ศึกษา มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 2552 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย  2547 

21 นายภูมิพิพัฒน รักพรมงคล  อาจารย ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา  2555 
ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 2551 
ศศ.บ. การวัดและประเมินผล

การศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2548 

22 นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล อาจารย ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา  2555 
นศ.ม. การบริหารการสื่อสาร มหาวิทยาลยัเกริก 2551 
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 2549 

23 นายชยตุ วิจิตรสุนทร อาจารย ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา  2555 
ค.ม. เทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 2551 
คอ.บ. ครุศาสตรเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 
2546 

24 นางสาวอมรา ทองใส อาจารย ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยันเรศวร 2554 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยันเรศวร 2552 

25 นายนันทิพัฒน เพ็งแดง อาจารย ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยันเรศวร 2548 

26 นางสาวชลชลติา แตงนารา อาจารย ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยันเรศวร 2552 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 2549 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
ที่

สําเร็จ 

สาขาวิชา สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา ป พ.ศ. 

27 นายถิรวิท ไพรมหานยิม  อาจารย M.A. English Pune University,  India   2551 
พธ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 2549 

28 นางสาวสมหญงิ กัลปเจริญศรี อาจารย M.Ed. Master of Education South China Normal University 2554 
ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลยันเรศวร 2552 

29 นายเลเกีย  เขยีวด ี อาจารย ศษ.ม. การสอนสงัคมศึกษา มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 2555 
วท.บ. ภูมศิาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร  2546 

30 นายชูวิทย  ไชยเบา                   อาจารย ศศ.ม. พัฒนาสงัคม มหาวิทยาลยันเรศวร 2548 
ศน.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 2546 

31 นางสาววรพรรณกระตายทอง  อาจารย สส.ม. วิจัยทางสงัคมศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2551 
สส.บ. สังคมสงเคราะห มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2548 

32 นางสาวรัตติกาล โสภคัคศรีกลุ อาจารย ศศ.ม. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 2551 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 2547 

33 นางสาวสิริวรรณสิรวณิชย อาจารย ศศ.ม. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 2550 
อ.บ. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร 2546 

34 นายเกรียงไกร กันตีมูล อาจารย ค.ม. การสอนสงัคมศึกษา มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 2553 
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป  มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 2540 

35 นางสุมาลี วิทยรัตน อาจารย ค.ม. 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
นาฏศลิป 

มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
วิทยาลยัครูสวนสุนันทา 

 

36 นางธิดารัตน ทวีทรัพย อาจารย กศ.ม. เทคโนโลยแีละการสื่อสาร
การศึกษา  
(คอมพิวเตอรศึกษา) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2552 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
ที่

สําเร็จ 

สาขาวิชา สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา ป พ.ศ. 

ศศ.บ. บริหารธุรกิจ  
(แขนงบริหารงานท่ัวไป) 

สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 2547 

37 นางสาวศรินญาหวาจอย อาจารย วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยันเรศวร 2546 

38 นายยุทธนา พันธมี อาจารย กศ.ม. เทคโนโลยแีละสื่อสาร
การศึกษา คอมพิวเตอร
ศึกษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2554 

ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป  
แขนงคอมพิวเตอรธุรกิจ  

สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 2541 

39 นายวิวัฒน ทวีทรัพย อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 2555 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัรังสิต 2550 

40 นายเฉลิม  ทองจอน อาจารย กศ.ม. คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร 2553 
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 2550 

41 นางสาวเบญจวรรณชัยปลัด อาจารย ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 2550 
ศษ.บ. การมัธยม ศึกษา (เคมี-

คณิตศาสตร) 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 2546 

42 นางสาวอุไรวรรณศรีไชยมูล อาจารย ค.ม. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 2554 
ค.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 2553 

43 นางสาวกาญจนา เวชบรรพต อาจารย ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 2550 
ค.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 2547 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
ที่

สําเร็จ 

สาขาวิชา สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา ป พ.ศ. 

44 นางสาวอรทัย บุญเทีย่ง อาจารย ศษ.ม. ปฐมวัยศกึษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  2554 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม  2552 

45 นายไตรรงคเปลีย่นแสง  อาจารย วท.ม. การจัดการ
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  4.1.1 มีทักษะการบริหารงานวิชาการและการปฏิบัติงานในหนาที่ของวิชาชีพ 

4.1.2 สามารถวางแผนการจัดการเรียนรูโดยใหความสําคัญกับผูเรียนเปนรายบุคคลมีความเขาใจ
ในตัวผูเรียน 

4.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีและเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลายรอบคอบและสอดคลอง
เหมาะสมกับผูเรียน 

  4.1.4 สามารถจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางนาสนใจและมีประสิทธิภาพ 
  4.1.5 สามารถจัดทํารายงานผลการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน 
  4.1.6 ปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเปนครูโดยมีผลการรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
 4.2 ชวงระยะเวลา 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
  ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)  
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
 กําหนดใหทํางานวิจัยในช้ันเรียนอยางสั้นมีองคประกอบการวิจัยครบถวนหรือโครงงานผลิตสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอนหัวขอของงานจะตองเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 สามารถทํางานเปนทีมออกแบบการวิจัยและทําเปนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนหรือ
สามารถผลิตสื่อที่เปนนวัตกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูและมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาผูเรียนอยาง
แทจริง 

5.3 ชวงเวลา 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 และปที่ 2 ภาคการศึกษาที ่1  
5.4 จํานวนหนวยกิต 
รวมอยูในการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5.5 การเตรียมการ 
มีการกําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษาใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงานทาง

เว็บไซตและปรับปรุงใหทันสมัยเสมออีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

  ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานหรือวิจัยที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่
ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลานําเสนอโปรแกรมและการ
ทํางานของระบบโดยโครงงานหรือวิจัยดังกลาวตองสามารถทํางานไดในข้ันตนโดยเฉพาะการทํางานหลักของ
โปรแกรมและการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมตํ่ากวา 3 คน 



28 
 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมนิผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) ความสามารถดานการสอน สอนใหนักศึกษาใหใฝหาความรู ใหมๆสามารถนําไปสอน
นักเรียนใหทันเหตุการณทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา โดยสามารถใช
คอมพิวเตอรพื้นฐานมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดมี
ทักษะการฟงพูดอานเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปน
อยางดีและสอนใหนักศึกษาเกิดความสนใจใฝรูใฝเรียนเขาใจ
ธรรมชาติของนักเรียนซ่ึงสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวของ
เชนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู รายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคโดยเนนผล
ถาวรที่เกิดแกผูเรียน 

2) ความสามารถดานวิชาการ ปฏิบัติกิกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาอยู
เสมอ พัฒนาแผนการสอนใหปฏิบัติไดจริงในชั้นเรียน มี
ความสามารถในการวิจัยการวัดการประเมินวิเคราะหหลักสูตร
และพัฒนาหลักสูตรนําความรู ไปประยุกตกับสาขาวิชาที่
นักศึกษาเชี่ยวชาญไดซ่ึงสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวของ
เชนการวิจัยทางการศึกษาการประกันและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเปนตน 

3) ดานคุณธรรม สอนใหนักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีพรหมวิหารธรรม 4 
มีความอดทนอดกลั้นซ่ือสัตยสุจริตและมีศีลธรรม 

4) ดานบุคลิกภาพ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาสอดแทรกทักษะทาง
สังคมใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดี รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชน
อยางสรางสรรค ใหคําปรึกษาแกนักเรียนสอนใหนักศึกษาเปน
คนดีมีนํ้าใจเอ้ืออาทรศิษยรักงานสอนใฝความกาวหนารับฟง
ความคิดเห็นของนักเรียนเสมอตนเสมอปลายสรางโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนรูในทุกสถานการณ แตงกายสุภาพ   มีจิต
สาธารณะและสอนใหนักศึกษาสามารถบริหารจัดการงานของ
ตนเองไดซ่ึงสอดแทรกไปในรายวิชาตางๆของหลักสูตร 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1มาตรฐานผลการเรียนรู 

  2.1.1ดานคุณธรรมจริยธรรม 

  1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคุณธรรมที่ 
เสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืนมีความกลาหาญทางจริยธรรมมีความเขาใจผูอื่นเขาใจโลก 
มีจิตสาธารณะเสียสละและเปนแบบอยางที่ดี 

 2) สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง 
สัมพัทธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยมความรูสึกของผูอื่นและประโยชนของสังคมสวนรวม 

  2.2.2ดานความรู 

 1) มีความรอบรูในดานความรูทั่วไปวิชาชีพครูและวิชาที่จะสอนอยางกวางขวางลึกซึ้งและ 
เปนระบบ 

 2) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการทั้งการ 
บูรณาการขามศาสตรและการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง 

 3) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอนอยางลึกซึ้ง 
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู 

 4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะหและประเมินคาองคความรูและสามารถ 
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.2.3ดานทักษะทางปญญา 

 1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริงทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด 
จากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อใชในการปฏิบัติงานการวินิจฉัยแกปญหาและทําการ 
วิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง 

 2) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอนเสนอทางออกและนําไปสูการแกไขไดอยาง 
สรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎีประสบการณภาคปฏิบัติและผลกระทบจาก
การตัดสินใจ 

 3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรคมีวิสัยทัศนและการ 
พัฒนาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตรรวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม 

  2.2.4ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

 1) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่นเขาใจผูอื่นมีมุมมองเชิงบวกมีวุฒิภาวะทาง 
อารมณและทางสังคม 

2) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยาง 
สรางสรรค 

  3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดีมีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียนและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม 
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2.2.5ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) มีความไวในการวิเคราะหขอมูลขาวสารทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรภาษา 
พูดและภาษาเขียนอันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง 
รวดเร็ว 

 2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผลแปลความหมายและเลือกใช 
ขอมูลสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

3) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียนและนําเสนอ 
ดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน 

  2.2.6ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

  1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เปนทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal)  
อยางสรางสรรค 

  2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลายทั้งผูเรียนที่มี 
ความสามารถพิเศษผูเรียนที่มีความสามารถปานกลางและผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
อยางมีนวัตกรรม 

  3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ 
3.กลยุทธการสอน 
 3.1การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

3.1.1จัดกิจกรรมใหนักศึกษาอภิปรายกลุม (group discussion) เกี่ยวกับสถานการณตางๆและ 
ประสบการณที่นักศึกษาไดเผชิญในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูโดยเนนให 
ผูเรียนวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผูอื่นในสถานการณเหลาน้ันหรือ 
อภิปรายเกี่ยวกับความขัดแยงทางความคิดเพื่อใหเห็นคานิยมของตนเองไดชัดเจนข้ึน 
3.1.2สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาตามหลักสูตรโดย 
ปลูกฝงใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตาม 
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 3.2การพัฒนาความรู 
3.2.1จัดการเรียนการสอนโดยการเช่ือมโยงเน้ือหาหรือขอมูลใหมกับความรูและประสบการณ 
เดิมของนักศึกษา 
3.2.2จัดกิจกรรมการเรียนรูผานแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนดวยการเชิญวิทยากรหรือ 
ผูเช่ียวชาญสาขาตางๆมาถายทอดความรูและประสบการณในหองเรียนหรือจัดกิจกรรม 
ศึกษานอกสถานที่เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนตลอดจนฝก 
ปฏิบัติการวิชาชีพครู 
3.2.3จัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการวิจัยโดยใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาขอมูลโดยใช 
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
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3.3การพัฒนาทักษะทางปญญา 
3.3.1จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะหการคิดอยางมี 
วิจารณญาณการคิดสรางสรรคและการแกปญหาโดยใชการอภิปรายกลุมกรณีตัวอยาง 
สถานการณจําลองและการสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง 
3.3.2จัดเวทีสัมมนาวิชาการหรือเรียนเชิญผูมีประสบการณที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูมาถายทอด 
ประสบการณการทํางานใหนักศึกษาไดเรียนรู 
3.3.3จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูผานประสบการณโดยตรงโดยใหนักศึกษาฝกสอนปฏิบัติจริงใน 
สถานศึกษาเพื่อเปนการเรียนรูวิธีการแกปญหาในสถานการณจริง 

 3.4การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
3.4.1จัดใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมกลุมและทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ 
เกี่ยวกับการทํางานและการอยูรวมกับผูอื่นทั้งในบทบาทของผูนําหรือผูรวมทีม 
3.4.2สอดแทรกความรับผิดชอบในการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอการ 
พัฒนาการเรียนรูทั้งตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

  3.4.3มอบหมายงานใหนักศึกษาไดฝกทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน 
 3.5ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.5.1จัดใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการใชสถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการวิจัยการใชภาษาพูดเขียน 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีการใหขอมูลปอนกลับและการใหความชวยเหลือ 

 3.6 ทักษะการจัดการเรียนรู 
  3.6.1 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย 

3.6.2 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลายทั้งผูเรียนที่มี 
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
อยางมีนวัตกรรม 
3.6.3 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่สอนอยางบูรณาการ 

4.กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
 4.1การประเมินคุณธรรมจริยธรรม 

4.1.1ประเมินจากความคิดเห็นในการอภิปรายกลุม (group discussion) เกี่ยวกับสถานการณ 
ตางๆและประสบการณที่นักศึกษาไดเผชิญในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู 
และผลสะทอนพฤติกรรมของนักศึกษาขณะที่มีการอภิปรายกลุม 
4.1.2ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียนการสงงานตามกําหนด 
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม 
4.1.3ประเมินจากสภาพจริงในดานของความมีจิตวิญญาณของความเปนครูในขณะที่ฝก 
ประสบการณวิชาชีพครู 

 4.2การประเมินความรู 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติในดานตางๆคือ 
4.2.1ประเมินจากการทดสอบยอย 
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4.2.2ประเมินจากการสอบกลางภาคและ/หรือปลายภาคเรียน 
4.2.3ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
4.2.4ประเมินจากรายงาน 
4.2.5ประเมินจากโครงการวิจัย 
4.2.6ประเมินจากการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.3การประเมินทักษะทางปญญา 
4.3.1ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเชนประเมินจากการ 
นําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
 4.3.2ประเมินจากบันทึกสะทอนความคิด 
 4.3.3ประเมินจากแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ 
 4.3.4ประเมินจากการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4การประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.4.1ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน 
กลุมในช้ันเรียน 
4.4.2ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 

4.5ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.5.1ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอรายงานหรือทํางานวิจัยโดยใชทฤษฎีหรืองานวิจัยที่ 
เกี่ยวของรองรับ 
4.5.2ประเมินจากความสามารถในการอธิบายและเลือกใชสถิติวิเคราะหในการทํางานวิจัย4.6 

ทักษะการจัดการเรียนรู 
4.6.1 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย 
4.6.2 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลายทั้งผูเรียนที่มี 
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
อยางมีนวัตกรรม 
4.6.3 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่สอนอยางบูรณาการ 
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

 
 



 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสตูรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประกาศนียบัตรวิชาชพีครู พ.ศ. 2556 

 ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการความรู 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

วิชาชีพครูบังคับ 
1005101  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู   

1015102  การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการในช้ันเรียน                                         

1015103  การประกันคุณภาพการศึกษา   

1015106  ความเปนครู   

1025201  ปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร   

1035101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   

1045101  การวัดและประเมนิผลการเรียนรู             

1045301  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู   

1055105  จิตวิทยาสําหรับครู   

วิชาชีพครูเลือก   
1015901  สัมมนาวิชาชีพครู   

1085601  การศึกษาแบบเรียนรวม      

1015501  การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย      

1005503  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน   

1005504  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ   
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  
         
        การวัดผลและสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
         
        มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเร่ืองกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัด
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังน้ี  
 2.1 ตรวจสอบ ดูแลรายงานรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแตละรายวิชา  
 2.2 ทบทวนเน้ือหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชา 
อ่ืนที่มีเน้ือหาใกลเคียงกัน เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเนื่อง แลวแตกรณี และ
ทบทวนเน้ือหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตํารา หรือบทความทางวิชาการ
หรือผลการวิจัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ  
 2.3 ประเมินผลกิจกรรม และการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 2.4 ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอก  
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
  
 3.1 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร วาดวยการจัด     
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  
 3.2 เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  
 3.3 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00  
 3.4 ผานกิจกรรม และการฝกประสบการณวิชาชีพครูตามเกณฑที่กําหนดไวในหลักสูตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



37 
 

 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
  
 1.1 กําหนดใหอาจารยใหมเขาโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารยใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร และโครงการพัฒนาอาจารยของคณะครุศาสตร  
 1.2 การจัดใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการ เรียนการ
สอน  
 1.3 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร  
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
  2.1.1 กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
  2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
  2.1.3 สงเสริมหรือสรางโอกาสใหอาจารยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ ระหวางอาจารยใน
หลักสูตร 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
  2.2.1 พัฒนาอาจารยดานวิชาการและวิชาชีพ และตําแหนงทางวิชาการ ไดแก ดานการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการทําผลงานเพื่อกําหนด ตําแหนงทาง
วิชาการ  
  2.2.2 สงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการ และ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งในประเทศ และตางประเทศ  
  2.2.3 สงเสริมใหอาจารยผลิต และการนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ในการ
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศ และตางประเทศ   
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลกัสูตร 
 
1.การบริหารหลักสูตร 
 

1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหนาที่กํากับและควบคุมการศึกษาของนักศึกษาและรักษา 
มาตรฐานทางวิชาการ 

1.2 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนและอาจารยนิเทศก จัดใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ    
พ.ศ. 2552 
1.3 การรับนักศึกษาพิจารณาจากเกณฑตอไปนี ้

1.3.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่  
ก.พ. รับรอง 

1.3.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
1.3.3 ผานเกณฑการสอบคัดเลือก 
1.3.4 ผานเกณฑการสอบสัมภาษณ 

1.4 การจัดการเรียนการสอน มีการเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เปนการนําหลักทางทฤษฎี 
ไปสูการปฏิบัติ โดยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบดวย การทําแบบฝกหัด การทํารายงานคนควาระหวางเรียน 
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเรียน การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูประสบการณระหวางผูสอนและผูเรียน 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

1.5 การวัดและประเมินผลการศึกษา ดําเนินการตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 
2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
     จัดการเรียนการสอนภายใตงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และติดตามการใชจายใหเปนไปตามแผนและตาม 

กําหนดเวลา 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

2.2.1 อาคาร  2  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประกอบดวย   
ชั้น 1 ประกอบดวย  หองพักอาจารยโปรแกรมภาษาไทย  หองพักโปรแกรมประถมศึกษา  หองพัก

อาจารยสาขาจิตวิทยาและสาขาวัดผลประเมินผล  หองเรียน2106  หองประชุมคุรุรมสัก 1  หองคุรุรมสัก3 หอง
ประชุมคุรุรมสัก 2  หองพักอาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
                     ชั้น 2 ประกอบดวย  หองพักอาจารยโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ     หองเรียน  2204   หองสตูดิโอ  
หองมัลติมีเดีย  หองเรียน  2208  หองเรียน  2209   
                      ชั้น 3  ประกอบดวย หองเรียน 2301  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 , 2 และ 3 หองพักอาจารย
โปรแกรมคอมพิวเตอร  หองเรียน  2309 
                      2.2.2 มีทรัพยากรการเรียนการสอนดานหนังสือ ตํารา วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส เคร่ืองมือ 
อุปกรณ หองสมุดคณะ  คอมพิวเตอร  จอรับภาพ  โปรเจคเตอร  เคร่ืองฉายขามศีรษะ  เคร่ืองขยายเสียง  ลําโพง  
ไมคลอยและไมคสาย  ทุกอยางอยูประจําหองเรียนทุกหอง 
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                            หนังสือภาษาไทย จํานวน 16,719 เลม  
                            หนังสือภาษาอังกฤษ จํานวน 1,395 เลม  
                            วารสารภาษาไทย จํานวน 12,360 เลม  
                            วารสารภาษาอังกฤษ จํานวน 1,656 เลม 
          2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
               คณะจัดสรรงบประมาณสําหรับหนังสือตําราและวารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนประจําทุกป 
และเวียนแจงอาจารยใหเสนอชื่อสื่อที่ตองการ สวนอุปกรณเคร่ืองมือปฏิบัติการจะมีการประชุมวางแผนจัดทําขอเสนอ
งบประมาณครุภัณฑ 
          2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
               ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยคณาจารยสังเกตการใชงานในรายวิชาที่สอนแลวรายงานตอ
คณะกรรมการหลักสูตร 
 
3.การบริหารคณาจารย 
              

3.1 การรับอาจารยใหม 
               การรับสมัครอาจารยใหมเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยสาขาวิชาเปนผู
กําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ตองการ มีการกําหนดใหผูสมัครรับการสัมภาษณและประเมินโดยคณะกรรมการ
คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นจากอาจารยประกอบการพิจารณา 
            3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
                 อาจารยประจําทุกคนรวมเปนกรรมการสาขาวิชา มีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 คร้ัง ซึ่ง
รวมถึงการประชุมกอนและหลังภาคการศึกษา ในกรณีการปรับปรุงหลักสูตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร โดยอาจารยทุกคนตองรวมรับผิดชอบในกลุมวิชาที่สอน อาจารยประจําหลักสูตรตองเขารวมประชุมในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร ไมนอยกวา 80% ทุกคร้ัง 
            3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
                 มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและตางประเทศ) มาเปนวิทยากรรวมสอนในบาง
หัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง โดยมอบหมายใหอาจารยประจําวิชาเลือกสรรวิทยากร
และผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร แลวกําหนดในแผนการสอน 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
                 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ กอนการรับเขาทํางาน 

และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการใหบริการอาจารยและนักศึกษา 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
   4.2.1 สนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการฝกอบรมที่เก่ียวของกับงานในหนาที ่ 

                    4.2.2 สนับสนุนใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอื่น  
                    4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการวิจัย 
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 

5.1 มีการมอบหมายภาระหนาที่การเปนอาจารยที่ปรึกษาแกอาจารยทุกคน 
     5.2 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆ แกนักศึกษา 

                      5.2.1 อาจารยประจํารายวิชากําหนดตารางเวลาใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาที่เรียน
รายวิชา  
                      5.2.2 อาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษากําหนดตารางเวลาใหคําปรึกษาแนะนําทางวชิาการ และ
แผนการเรียนแกนักศึกษา  

                 5.2.3 มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการสอนเสริมดานวิชาการแกนักศึกษาที่สนใจในดานตางๆ เชน 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร เปนตน 

5.3 การอุทธรณของนักศึกษา 
5.3.1 เปนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  

 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
                  
                    6.1 มีการจัดการสํารวจ หรือนําขอมูลวิจัยที่เกี่ยวของกับความตองการของตลาดแรงงานมาใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร  

              6.2 มีการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใชเปนขอมูลในการ 
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

         
                        ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตามประเมิน และรายงานคุณภาพประจําปของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูมีทั้งสิ้น 12 ตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่ 1-12 ตองมีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย
ติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตัวบงชี ้(ตัวบงชี้ที่เหลือ) ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80 % 
ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังน้ี 

 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
ปการศึกษา 
ปที่ 1 ปที่ 2 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน  
    ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

  

3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค 
    การศึกษาใหครบทุกรายวิชา  

  

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วัน  
    หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา  
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ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
ปการศึกษา 
ปที่ 1 ปที่ 2 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  
    หลังสิ้นสุดปการศึกษา  

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน    
    มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา  

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ 
    ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป 
    ที่แลว  

-  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน 
    การสอน  

  

9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ   
    หน่ึงคร้ัง  

  

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/ 
     หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป  

  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร  
     เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

-  

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก 
     คะแนนเต็ม 5.0  

-  

 

หมายเหตุ อยางนอยในปที่1 ตองดําเนินการ 1-5 ขอ และปที่2 ตองดําเนินการ ใหครบ 12 ขอ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
              
          1.1 การประเมินกลยุทธการสอนใหนักศึกษาประเมินผานระบบการประเมินการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 
                    1.1.1 กอนสอบมีการประชุมรวมกัน ของอาจารยในโปรแกรมวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
เสนอแนะจากอาจารย ที่มีประสบการณ และวางแผนการสอน สําหรับรายวิชาที่ผูสอนแตละคนรับผิดชอบ 
                    1.1.2 ขณะดําเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเปนระยะๆ โดยการสังเกตของผูสอนและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
          1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
                    1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล 
                    1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
 
2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
         
          2.1 การประเมินโดยผูมีสวนรวม(Stakeholders) ไดแก ผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง ศิษยเกา ผูใชบณัฑติ 
ผูประกอบการ 
          2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
          2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา(Impact Evaluation) ภายหลัง
สําเร็จการศึกษาทุก 5 ป  
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
         
        มีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดรรชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 
7 ขอ 7  ทั้งนี้ตองมีผลการดําเนินการที่บรรลุเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดี  โดยเกณฑการประเมิน
ผานคือ  มีการดําเนินงานตามขอ 1 – 5  และอยางนอยรอยละ 80  ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวใน
แตละป 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

 
4.1 อาจารยผูสอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหวางภาคการศึกษา  ปรับปรุงกลยุทธการ

สอนทันทีจากขอมูลที่ไดรับ  เม่ือสิ้นภาคการศึกษาอาจารยผูสอนทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชาเสนอ
ประธานโปรแกรมวิชา 

4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ติดตามผลการดําเนินงานตามดรรชนีบงชี้หมวดที่ 7  ขอ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายใน 

4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร  พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงาน
และวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือใชในรอบปการศึกษาตอไป 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
 
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพคร ู
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู           
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

              โครงสราง  
              หนวยกิตรวม  30 
 วิชาชีพครูบังคับ 21 
 วิชาชีพครูเลือก3 
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ    6 

              โครงสราง  
              หนวยกิตรวม 36 
 วิชาชีพครูบังคบั27 
 วิชาชีพครูเลือก3 
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  6 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
วิชาชีพครบูังคบั วิชาชีพครูบังคับ 
1005101 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 3(2-2-5) 1005101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับ

ครู 
3(2-2-5) 

- - - 
1015102 การจัดการเรียนรูและการ

บริหารจัดการในชั้นเรียน 
3(2-2-5) 

1015103 การประกันและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา 

3(3-0-6) 1015103 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3(3-0-6) 

1015106 ความเปนครูและการบริหาร
จัดการในหองเรียน 

3(2-2-5) 1015106 ความเปนครู 3(3-0-6) 

1025201 การพัฒนาหลักสตูรและการ
จัดการเรียนรู 

3(2-2-5) 1025201 ปรัชญาและการพัฒนา
หลักสตูร 

3(2-2-5) 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

3(2-2-5) 1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

1045101 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 1045101 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู 

3(2-2-5) 

1045301 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 1045301 การวิจัยเพ่ือพฒันาการ
เรียนรู 

3(2-2-5) 

1055105 จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) 1055105 จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) 
วิชาชีพครเูลือก วิชาชีพครเูลือก 

     1015901 สัมมนาทางการศกึษา  3(2-2-5) 1015901 สัมมนาวชิาชีพครู  3(2-2-5) 
1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0) 1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
1015501 การศึกษานอกระบบและตาม

อัธยาศยั 
3(3-0) 1015501 การศึกษานอกระบบและ

ตามอัธยาศยั 
3(3-0) 
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ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
วิชาชีพครเูลือก(ตอ) 
1025301 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู 3(2-2-5) - - - 
1025001 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา 3(2-2-5) - - - 
1025002 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 3(2-2-5) - - - 
1025003 พฤติกรรมการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) - - - 

1024015 พฤติกรรมการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) - - - 
1025004 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคม

ศึกษา 
3(2-2-5) - - - 

1025005 พฤติกรรมการสอนวิชา
คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) - - - 

1025006 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรี
ศึกษา 

3(2-2-5) - - - 

1025007 พฤติกรรมการสอนวิชา
คณิตศาสตร 

3(2-2-5) - - - 

1025008 พฤติกรรมการสอนวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป 

3(2-2-5) - - - 

1025009 พฤติกรรมการสอนวิชาเคม ี 3(2-2-5) - - - 
1025010 พฤติกรรมการสอนวิชาฟสกิส 3(2-2-5) - - - 
1025011 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 3(2-2-5) - - - 
1025012 พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป 3(2-2-5) - - - 
1025013 พฤติกรรมการสอนวิชาศลิปศึกษา 3(2-2-5) - - - 
1025014 พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ 3(2-2-5) - - - 
1075213 กระบวนการจัดประสบการณ

สําหรับเดก็ปฐมวัย 
3(2-2-5) - - - 

1085401 เทคนิคการสอนเดก็ที่มคีวาม
ตองการพิเศษ 

2(1-2-3) - - - 

1045303 วิทยาการวิจัย 3(2-2-5) - - - 
1045304 สถติเิพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) - - - 
1045305   การวิจัยเชงิคุณภาพ 3(2-2-5) - - - 
1185501 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ

การศึกษา 
3(2-2-5) - - - 

1185502 โปรแกรมประยุกตดานสถิติ
และวิจัยทางการศึกษา  
 

3(2-2-5) - - - 
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
วิชาชีพครเูลือก(ตอ) 
1185507 โปรแกรมประยุกตดานการ

บริหารในสถานศึกษา 
3(2-2-5) - - - 

มาตรฐานประสบการวิชาชีพ 
1005503 การปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษา 

1 
3(210) 1005503 วิชาฝกปฏบิตัิการ

วิชาชีพระหวางเรียน 
3(270) 

1005504 การปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษา
2 

3(210) 1005504 การฝกประสบการณ
การสอนใน
สถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

3(270) 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
โครงสรางหลกัสูตร 
หนวยกติรวมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
วิชาชีพครู จํานวน 21 หนวยกติ 
วิชาชีพครูเลือกไมนอยกวา 3 หนวยกติ 
วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน 6 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 36 หนวยกติ 
วิชาชีพครูบังคบัไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
วิชาชีพครูเลือก3 หนวยกติ 
วิชาประสบการณวิชาชีพไมนอยกวา จํานวน 6 หนวยกิต 

ปรับตามเกณฑโครงสรางประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 33 หนวยกิต 
รายวิชาไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
วิชาชีพครูเลือกไมนอยกวา3 หนวยกิต 
ปฏบิตัิการสอนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

วิชาชีพครูบังคับ 21 หนวยกิต วิชาชีพครูบังคบั 27 หนวยกิต  
1005101 ภาษาและเทคโนโลยสํีาหรบัคร3ู(2-2-5) 

Language and Technology for  
Teachers 

          ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารทางการศึกษาจากสื่อ สิ่งพิมพ สื่อ
อิเลก็ทรอนิกส สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ บทความ
ทางการศกึษา ฝกการใช พจนานุกรมเพ่ือการอาน ฝก
ทักษะในการอาน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ 
รวมท้ังการ นําเสนอดวยวาจาและลายลกัษณอักษร โดย
เนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา ศกึษา 
องคประกอบการทํางานขอจํากดัและประโยชนของ
คอมพิวเตอร ฝกปฏิบตักิารใชคอมพิวเตอรในการ จัด
การศึกษากับการจัดการเรียนการสอน 

1005101ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(2-2-5) 
Language and Culture  for Teachers 

ศึกษาการใชทกัษะพ้ืนฐานในการฟง พดู อานและเขยีน
ตามหลกัของการใชภาษาเพ่ือการสื่อความหมายท่ีถูกตอง
ตามหลกัภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศ
อ่ืนๆ รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถชีีวิตของคนไทย 
เพ่ือธํารงไวในความเปนไทยและการอยูรวมกันอยางสันต ิ
เพ่ือการเปนครู และการพัฒนาวิชาชีพครู 

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเพ่ิมภาษาองักฤษ หรือ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมไปถงึวัฒนธรรมประเพณี วิถี
ชีวิตของคนไทย เพ่ือธํารงไวในความเปนไทยและการอยู
รวมกันอยางสันติเพื่อการเปนครู และการพัฒนาวิชาชพี
ครู 

 
 

- ไมมี 

1015102 การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการใน  
             ชั้นเรียน3(2-2-5) 
Knowledge Management and  
Classroom Management 

ศึกษาหลักการ แนวคดิ แนวปฏบิตัิเกีย่วกับการ 

พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานความรูและประการณวิชาชีพครู
ของคุรุสภา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
 จัดทําแผนการเรียนรู และการออกแบบแผนการจัดการ 

เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทฤษฎแีละรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเพือ่ใหผูเรียนรูจักคดิวิเคราะห คดิ
สรางสรรคและแกปญหาไดการจัดการเรียนรูและ
สิ่งแวดลอม การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม   
การจัดการชั้นเรียน การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนให
เกดิการเรียนรู และการพัฒนาศนูยการเรียนใน
สถานศึกษา 

 

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

ศึกษาเก่ียวกับความหมายคุณภาพ ระบบ 
ความคิดตางๆเกีย่วกับคุณภาพ องคประกอบคุณภาพ  
การประกันคุณภาพทางการศึกษา ศกึษาสภาพและกิจกรรม
ทางการศกึษาของโรงเรียนและ ทองถิ่น เพ่ือกําหนดทิศทาง
ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพ ลงมอืฝกทําโครงการขนาด
เล็กและกรณีศึกษาในสถานการณจริงและจําลองสถานการณ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่นและชุมชน โดยนํา
หลักการและทฤษฎตีาง ๆ ในการท่ีจะคนหาหลกัวิชาท่ี
เหมาะสม 
 
 

1015103 การประกันคุณภาพการศกึษา3(3-0-6) 
Educational Quality  Assurance    
ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏบิตัิเก่ียวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษา
สภาพและกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนและทองถิ่น 
เพ่ือกําหนดทศิทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพ ลง
มือฝกทําโครงการขนาดเล็กและ กรณีศึกษาใน
สถานการณจริงและสถานการณจําลอง เพ่ือพฒันา
คุณภาพการศึกษาทองถิ่นและชุมชน 

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเพ่ิมหลักการ แนวคดิ 
องคประกอบคุณภาพการประกันคุณภาพทางการศึกษา
แนวปฏิบตัเิกีย่วกับการจัดการคุณภาพการศึกษาโดยนํา
หลักการและทฤษฎตีาง ๆ ในการที่จะคนหาหลกัวิชาท่ี
เหมาะสม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
1015106 ความเปนครแูละการบริหารจัดการใน 
             หองเรียน 3(2-2-5) 

Professional Teacher Actualization    
and Classroom Management 

           ศกึษาและวิเคราะหเกีย่วกับปรัชญา แนวคดิ
ทฤษฎีการศึกษาและหลักการจัดศกึษาตามแนวคดิ ตางๆ 
วิวัฒนาการของการศึกษาไทย วิสยัทัศนและแผนพัฒนา
การศึกษาไทย การจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาต ิหลักการวิชาชีพครู ความเปนครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู สถาบันวิชาชีพครู และองคการวิชาชีพครู การ
สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู ภาวะผูนําทางการศึกษา 
วัฒนธรรมของ องคกรมนษุยสมัพันธการจัดการความ
ขดัแยงและการสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การ
บริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดทําโครงงานการจัดการ
ความขัดแยงในองคกรทางวิชาการ การประกันคุณภาพ 
การศึกษา บทบาทของการศึกษาในการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาชุมชน 

1015106 ความเปนครู 3(3-0-6) 
Self-actualization for Teachers 
ศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะ สภาพงานครู มาตรฐาน
วิชาชีพครู การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู กฎหมาย
ที่เก่ียวของกบัครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู
เก่ียวกับวิชาชีพครู การสรางความกาวหนาและพัฒนา
วิชาชีพครูอยางตอเน่ือง ตลอดจนภาวะความเปนผูนําทาง
วิชาการและการพัฒนาตนในการเสริมสรางสมรรถนะตาม
มาตรฐานทีคุ่รุสภากําหนด การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ โดยยดึหลกั 
ธรรมาภิบาลความซ่ือสตัยสุจริตในการประกอบวิชาชีพ
ตามท่ีคุรุสภากําหนด 

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเพ่ิมการปลูกฝงจิต
วิญญาณความเปนครูหลกัธรรมาภิบาลความซื่อสตัยสุจริต
ในการประกอบวิชาชีพตามท่ีคุรุสภากําหนด 

1025201 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู    
            3(2-2-5) 
     Curriculum Development and 
Learning management 
            ทฤษฎีหลักสตูรและการพัฒนาหลักสตูร  
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝกการสราง หลักสตูร
สถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา หลักสตูรทองถิ่น ปญหาและ 

1025201 ปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Philosophy and Curriculum  
Development 
ศึกษาปรัชญา  แนวคดิ  และทฤษฎีทางการศึกษา  
ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  รวมถงึหลักการ
และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสราง 

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเพ่ิมปรัชญา  เร่ืองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม   
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
แนวโนมในการพัฒนาหลักสตูร ศกึษาและวิเคราะหแนวคิด
ในการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน 
หลักการจัดการเรียนรู การออกแบบและจัดประสบการณ
การเรียนรู เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู การวางแผน
การเรียน การสอน แบบการเรียนรูของผูเรียนและรูปแบบ
การเรียนการสอน การจัดการเรียนรูแบบยดึผูเรียนเปน
สําคญัและแบบบูรณาการ ฝกปฏบิตักิารจัดประสบการณ
การเรียนรูและปรับปรุงแกไขปญหาดานการ เรียนรูของ
ผูเรียน 

การพัฒนาหลักสตูรอยางยัง่ยืน ศึกษาหลกัการแนวคดิใน
การจัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสตูรตลอดจนการนํา
หลักสตูรไปใช และนําแนวคดิเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม   

 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง 
             การศึกษา 3(2-2-5) 
Innovation and Information        
Technology in Education 
ศึกษา แนวคดิ ทฤษฎ ีเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการศึกษา
ท้ังสิง่ประดษิฐและวิธีการท่ี สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู เทคโนโลยแีละสารสนเทศ การจัดการความรูแหลง
การเรียนรู และเครือขายการเรียนรู การจัดการเรียนรูบน
เครือขายเทคโนโลยสีารสนเทศ การวิเคราะหปญหาท่ี เกิด
จากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ฝก
ปฏบิตัิการออกแบบการสราง การประยุกตใช นวัตกรรม
และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
การประเมินและการปรับปรุง นวัตกรรม 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง 
             การศึกษา 3(2-2-5)  

Innovation and Education 
Information Technology 

ศึกษาหลักการ แนวคดิ การออกแบบ การประยุกตใช การ
ผลติและการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การ
ประยุกตใช นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนในยคุศตวรรษท่ี 21 

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเพ่ิมการออกแบบ การ
ประยุกตใช การผลิตและการประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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1045101 การวัดและประเมินผลการศกึษา3(2-2-5) 
           Educational Measurement and  
Evaluation 
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา การสรางและการใชเคร่ืองมือ วัดผลและประเมินผล
การศึกษา การประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินจากแฟมสะสมงาน การ ประเมินภาคปฏิบตั ิ
การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม   ฝกปฏิบตักิารวาง
แผนการประเมินผล เรียนรูตามสภาพจริง การสราง
แบบทดสอบชนดิตาง ๆ  การวิเคราะหคุณภาพของ
แบบทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ 
ศึกษาระเบยีบการประเมินผลการเรียนของสถานศกึษา 
วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกปญหาการวัดและ
ประเมินผลในสถานศกึษา 

1045101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 
Learning Measurement and  
Evaluations 
ศึกษาหลักการ แนวคดิ และแนวปฏิบตัิในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ปฏบิตัิการวัด และการ
ประเมินผล การประเมินจากแฟมสะสมงานการประเมิน
ภาคปฏิบตั ิการประเมินผลแบบยอย  และแบบรวม ฝก
ปฏบิตัิการวางแผนการประเมินผล เรียนรูตามสภาพจริง 
การสรางแบบทดสอบชนดิตาง ๆ             การวิเคราะห
คุณภาพของแบบทดสอบ การแปลความหมายของ
คะแนนจากการสอบ ศึกษาระเบยีบ    การประเมินผล
การเรียน และนําผลการประเมินไปใช    

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเพ่ิม เนนการประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียน 

1045301การวจิัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
          Educational Research 
          ศึกษาทฤษฎแีละกระบวนทัศนการวิจัย รูปแบบ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถติเิพ่ือ
การวิจัย การวิจัยเชิงปฏบิัติการ การเสนอเคาโครงการวิจัย 
การฝกปฏิบตัิการวิจัย การเขยีนรายงานการวิจัยและ
ประเมินงานวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัย การคนควา 
ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การ
ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา 

1045301การวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 
Research for Learning  
Development 
             ศึกษา หลกัการ แนวคดิ แนวปฏิบตัิในการวิจัย 
รวมไปถึง รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย
กระบวนการวิจัย สถติิที่ใชในการวิจัย การใชและผลิต
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู สามารถนาผลการวิจัยไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียน 

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเนนพัฒนาการเรียนรูดวย
วิธีวิจัย 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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1055105 จิตวทิยาสําหรับครู3(3-0-6) 
Psychology for Teachers 
          ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับพัฒนาการ
มนุษย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของ พันธุกรรม
และสิง่แวดลอมท่ีมีตอการเรียนรู ความรูเก่ียวกับเด็กพิเศษ 
ทฤษฎีการเรียนรูและการ ประยุกตใช ปจจัยทีส่งผลตอการ
เรียนรู การจัดสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูท่ี
มี ประสิทธิภาพ การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา การ
ใหคําปรึกษา และระบบการดแูลชวยเหลือ ผูเรียน 

1055105 จิตวทิยาสําหรับคร3ู(3-0-6) 
Psychology for Teachers 

ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของ
มนุษย จิตวิทยาการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา และการ
แนะแนว และการใหคําปรึกษาและระบบดแูลชวยเหลือ
ผูเรียน 

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเนนจิตวิทยาพัฒนาการ
ของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรู 

วิชาชีพครูเลือก จํานวน 3 หนวยกิต วิชาชีพครูเลือก จํานวน 3 หนวยกิต  
1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
Inclusive Education 
ศึกษา คนควา ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการศึกษาแบบเรียน
รวม ลักษณะและประเภทเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  การ
ปรับเปลีย่นเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการ
สอนการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน  และ
สามารถนําไปประยุกตใชได 
 

1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
Integrational Inclusion Education 
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาทและความสําคัญของ
การศึกษาพิเศษ  ความรูพื้นฐานเก่ียวกบัการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ลักษณะ ประเภทเดก็ท่ีมคีวามตองการ
พิเศษ การปรับเปลีย่นเพ่ือการจัดการศกึษาแบบเรียนรวม 
เทคนิคการสอนการจัดการพฤติกรรมและบริการ
สนับสนุน   

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเนนประวัติ ปรัชญา 
บทบาทและความสําคญัของการศึกษาพิเศษการ
ปรับเปลีย่นเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนคิ
การสอนการจัดการพฤตกิรรมและบริการสนับสนุน 

1015501การศึกษา การศกึษานอกระบบและตาม 
อัธยาศัย3(3-0-6) 
Non-formal  and  Lifelong   
Education 
 

1015501 การศึกษาการศึกษานอกระบบและ 
ตามอธัยาศัย3(3-0-6) 
Non-formal and In Formal Education 

 

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเนนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลกัสิทธิมนุษยชนของสากลดานการศึกษา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต  หลักสิทธิมนษุยชนของสากล
ดานการศกึษา  วิเคราะหเปรียบเทียบการศึกษาในระบบ
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศยั  วิเคราะหอุปสรรค
และปญหาของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศยัใน
ตางประเทศและประเทศไทย  การบริหารและบริการ
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแหงชาต ิ

ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสิทธิมนษุยชนของสากลดานการศึกษา  วิเคราะห
เปรียบเทียบการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศยั  วิเคราะหอุปสรรคและปญหาของการศกึษา
นอกระบบและตามอัธยาศยัในตางประเทศและประเทศ
ไทย  การบริหารและบริการการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศยัตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาต ิ

 

1025301 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู  3(3-0-6) 
            Development of  Learning  Model 
ศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู  รูปแบบและระบบการจัดการ
เรียนการสอน  การจัดการเรียนทีเ่นนใหความสําคัญผูเรียน  
การสรางความรูดวยตนเอง  รูปแบบการสอนท่ีเนนการ
พัฒนาดานพุทธิพิสยั  เนนการพัฒนาตัวบคุคล  เนน
ความสมัพันธกับผูอื่น  เนนพฤติกรรม  การเรียนแบบ
รวมมือ  แบบสืบสวน  แบบทักษะกระบวนการตามแนว
ผูเรียน  การทดลองการสอนตามรูปแบบการสอนท่ีพัฒนา
เพ่ือใหเหมาะสมกับเน้ือหาและผูเรียนในการเรียนรู  การลง
มือปฏิบัติการแกปญหา  การหาความรูดวยตนเองโดยใช
กรณีจริงหรือจําลอง  เพ่ือฝกประยกุตรูปแบบการเรียนรูท่ีมี
อยูแลว  และเพื่อคนหารูปแบบท่ีเหมาะสมกบัทองถิ่น 

 
 
 
 

- ไมจัด 
 
 
 
 
 
 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

1015901 สัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5)  
            Seminar  in  Education 
             ศึกษาวิเคราะห  บริบท  ประเด็นปญหาและการ
เปลีย่นแปลงทางการศึกษาท่ีเก่ียวของและมีผลตอ
การศึกษา  ระบบการศึกษา  การจัดการศึกษา  คุณภาพ 
 

1015901 สัมมนาวิชาชีพครู 3(2-2-5) 
Seminar in Teaching Profession 

ศึกษาวิเคราะห บริบท ประเด็นปญหาและการ
เปลีย่นแปลงของวิชาชีพท่ีเก่ียวของและมีผลตอการ  

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเนนการเสวนา
ประสบการณตางๆ และบูรณาการอาชีพครูไปสูการ
ปฏบิตัิจริงๆ 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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การศึกษา  หลักสูตร  การเรียนการสอนและการเรียนรู  
ตลอดจนวิชาชีพครูท้ังอดตี  ปจจุบันและอนาคต  เพ่ือ
ประชุมสัมมนาในการระดมความคดิและแลกเปลีย่นความ
คดิเห็นในวิชาชีพของตนเอง 

ศึกษา ระบบการศึกษา การจัดการศึกษา คุณภาพ
การศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอนและการเรียนรูการ
เสวนาประสบการณตางๆ และบูรณาการองคความรูไปสู
การจัดสัมมนาในการระดมความคิด  และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในวิชาชีพของตนเอง 

 

1025001 พฤติกรรมการสอนวชิาพลศกึษา 3(2-2-5)  
Methods and Approaches in Teaching   
Physical Education 
            การศึกษาจุดประสงค เน้ือหาอัตราเวลาเรียน และ
เอกสารหลักสูตรพลศึกษา เทคนิควิธีสอน     พลศึกษา  สื่อ
การเรียนการวัดผลและประเมินผลพลศึกษา การเตรียมการ
สอน เชน การกําหนดการสอน บันทึกการสอน  การ 
ปฏิบตัิการสอนการฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้น
เรียนใหสอดคลองกับโปรแกรมพลศกึษาในโรงเรียน 

 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

1025002 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาไทย 3(2-2-5) 
             Methods and Approaches in Teaching  
Thai Language 
              การศึกษาขอบขายของหลักสตูร จุดประสงค
ลักษณะเน้ือหาวิชาและอัตราเวลาเรียนระดับการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานศึกษาชนดิ  ประเภทของเน้ือหาที่ปรากฏในหนังสือ
เรียนภาษาไทย ทัง้ดานหลักภาษาวรรณคดแีละการใช
ภาษา รวมท้ังศึกษาคูมือครูและแบบฝกหดัตาง ๆ  
 

 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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วิเคราะหจุดประสงคความคดิรวบยอดของเน้ือหาแตละ
เร่ือง  การศกึษาเทคนิคกระบวนวิธีการสอนและสื่อการ
เรียนทีเ่หมาะสมกับเน้ือหาแตละประเภทการศึกษา
ประเภทของหนังสืออานนอกเวลาและวิชาภาษาไทยเลือก
ในชั้นตาง ๆเพ่ือเตรียมจัดวิธีสอนและกิจกรรมท่ีเหมาะสม
กับเน้ือหาประเภทน้ัน ๆฝกการทําแผนการจัดการเรียนรู
บันทึกการสอนการผลติและการใชสื่อการเรียนท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับเน้ือหาในบทเรียนฝกสรางแบบทดสอบ
และการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย การ
ปฏบิตัิการสอน 

  

1025003 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 
          Methods and Approaches in Teaching  
English 
การศึกษาสํารวจวิธีสอนและแนวโนมในการสอน
ภาษาอังกฤษฝกปฏิบตัิการสอนภาษาเพ่ือสื่อความหมาย
และการนําไปใชในชั้นเรียนสงัเกตการสอนและวิเคราะห
บทเรียนท่ีใชในโรงเรียนเตรียมแผนการจัดการเรียนรูและ
เอกสารประกอบการสอน รวมท้ังการฝกสอนโดยวิธีการ
สอนสาธิตการสอนเพ่ือน การสอนแบบจุลภาคและ 
กิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆท่ีมุงตัวผูเรียนเปนหลัก 
 
 

 
 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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1025004 พฤติกรรมการสอนวชิาสังคมศึกษา     
3(2-2-5)   
Methods and Approaches in Teaching   
Social Studies 
           การศึกษาจุดประสงค เน้ือหา อัตราเวลาเรียนและ
เอกสารหลักสูตรสงัคมศึกษาการวิเคราะหหลักสตูรและ 
หนังสือเรียนสงัคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทคนคิ
วิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะท่ี 
จําเปนในการสอนสังคมศกึษา  สื่อการเรียน การวัดผลและ 
ประเมินผลการเตรียมการสอน เชน  การทําโครงการสอน
แผนการจัดการเรียนรู ฯลฯ การปฏิบตัิการสอนในชั้นเรียน
เพ่ือเปนการฝกการแกปญหาการเรียนการสอน 

 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 
 
 
 
 
 

1025005 พฤติกรรมการสอนวชิาคอมพิวเตอร3(2-2-5) 
Methods and Approaches in Teaching  
Computer Education 
           การศึกษาจุดประสงค เน้ือหา อัตราเวลาเรียน 
และเอกสารหลักสตูรคอมพิวเตอรระดับการศกึษา    ขั้น
พ้ืนฐาน การวิเคราะหหลักสตูรและหนังสือเรียน จิตวิทยา
การเรียนรู การเขยีนกระดานดํา การสรุปบทเรียน การผลติ
และการใชสื่อการเรียน  การวัดผลและประเมินผล การทํา
โครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอน 
 
 

 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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1025006 พฤติกรรมการสอนวชิาดนตรีศกึษา3(2-2-5) 
Methods and Approaches in Teaching     
Music Education 
การศึกษาจุดประสงค เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสาร
หลักสตูรดนตรีศึกษาการวิเคราะหหลักสตูร ความสัมพันธ
ระหวางปรัชญาและการสอนดนตรี วิธีการสอนดนตรีใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับแผนการศึกษาของชาติ 
ความหมายของการสอน กระบวนการเรียนการสอน 
เทคนิควิธีสอนตาง ๆ การเลือกสือ่    การประเมินผล 
การสอนดนตรี การกําหนดการสอนและบันทึกการสอน 
การปฏิบัตกิารสอนดนตรี 

 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

1025007 พฤติกรรมการสอนวชิาคณิตศาสตร 3(2-2-5) 
Methods and Approaches in Teaching    
Mathematics 
           การศึกษาหลกัสตูร หนังสือเรียน คูมือครู และ
เอกสารประกอบหลกัสตูรวิชาคณิตศาสตรระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จิตวิทยาการเรียนรู เชน บรูเนอร กาเย  เปย
เจตสกินเนอร เปนตน การวิเคราะหหลักสตูรและหนังสือ
เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอน
คณิตศาสตร ทกัษะการสอน เชน ทักษะการใชคําถาม 
ทักษะการนําเขาสูบทเรียน ทักษะการเขยีนกระดานดํา 
ทักษะการสรุปบทเรียน เปนตน การผลติและการใชสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

 
 
 

 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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การเรียนการสอนคณิตศาสตร  ตามระเบยีบการวัดผลและ
ประเมินผล การทําโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู 
การทดลองสอนเน้ือหาคณิตศาสตรระดับการศกึษาขั้น
พ้ืนฐาน 

  

1025008 พฤติกรรมการสอนวชิาวทิยาศาสตรทั่วไป    
             3(2-2-5) 

Methods and Approaches in Teaching    
Science  
การศึกษาจุดประสงค เน้ือหาวิชาและเอกสารหลักสตูรวิชา
วิทยาศาสตรท่ัวไป  การวิเคราะหหลักสตูร ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาในการสอน 
เทคนิคการสอน วิธีสอนวิทยาศาสตรแบบตาง ๆ  การจัด
หองปฏบิตัิการ การจัดเก็บอุปกรณความปลอดภยัใน
หองปฏบิตัิการ การเลือกและการสรางสื่อการสอน
วิทยาศาสตร การเลือกใชหนังสือเรียนและหนังสืออาน
เพ่ิมเตมิ การเตรียมการสอน การใชคูมือครู การทําแผนการ
จัดการเรียนรู การประเมินผลการสอนภาคปฏบิตัิ การสราง
ขอทดสอบวัดพฤติกรรม การฝกปฏบิตัิการสอน 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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1025009 พฤติกรรมการสอนวชิาเคม3ี(2-2-5) 
Methods and Approaches in Teaching  
Chemistry 
            การศึกษาจุดประสงค เน้ือหา อัตราเวลาเรียน 
และเอกสารหลักสตูรเคมี การวิเคราะหหลกัสูตรในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดบทเรียน การศกึษาเทคนิควิธี 
สอน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิธีแกปญหาและ 
เจตคติทางวิทยาศาสตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการ
เรียน การวัดผลประเมินผล การเตรียมการสอน เชน 
กําหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู การฝกปฏบิตัิการ
สอนวิชาเคมีแบบตาง ๆ การจัดหองปฏิบตักิารและการ
รักษาความปลอดภยัในหองปฏบิตัิการเคม ีรวมท้ังการ
แกปญหาการเรียนการสอนวิชาเคม ี

 
 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

1025010 พฤติกรรมการสอนวชิาฟสิกส3(2-2-5) 
Methods and Approaches in Teaching   
Physics 
            การศึกษาจุดประสงค เน้ือหา อัตราเวลาเรียน 
และเอกสารหลักสตูร  การวิเคราะหหลกัสตูรวิชาฟสิกส ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดบทเรียน การศึกษา
เทคนิควิธีสอน ทักษะการสอนท่ีจําเปน สือ่การเรียน การ
วัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอนเกีย่วกับวิธีสราง 
วิธีใชเอกสารหลักสตูร การฝกปฏิบตัิการสอน 
 
 

 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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1025011 พฤติกรรมการสอนวชิาชีววทิยา3(2-2-5) 
Methods and Approaches in Teaching  

Biology 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร กระบวนการแสวงหาความรู
ทางวิทยาศาสตร (วิธีวิทยาศาสตร) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
หลักสตูรและเอกสารหลกัสตูรชีววิทยาในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การวิเคราะหหลักสตูรและหนังสอืเรียน  
จิตวิทยาในการสอน วิธีสอนชีววิทยาแบบตาง ๆ การ
เลือกใชและการสรางสื่อการเรียนชีววิทยา การจัด
หองปฏบิตัิการ และความปลอดภยัในหองปฏิบตัิการ การ
วัดและประเมินผลชีววิทยา การจัดและกําหนดแผนการ 
จัดการเรียนรู  การเตรียมการสอน การใชหนังสือเรียนและ
คูมือครู การปฏบิตัิการสอน 
 

 
 
 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

1025012 พฤติกรรมการสอนวชิานาฏศิลป3(2-2-5) 
Methods and Approaches in Teaching  
Thai Classical Dances 
การศึกษาจุดประสงค เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสาร
หลักสตูรการวิเคราะหหลักสตูรนาฏศลิป เทคนิควิธีสอน
และทักษะการสอนท่ีจําเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับจุดประสงค   สื่อการเรียนการวัดผล
และประเมินผลการเตรียมการสอน เชน  

 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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การกําหนดการสอน  แผนการจัดการเรียนรู การทดลอง
สอนการแกปญหาการเรียนการสอน การฝกปฏิบตัิการสอน 

  

1025013 พฤติกรรมการสอนวชิาศิลปศึกษา 3(2-2-5) 
Methods and Approaches in Teaching  
Art Education 
           การศึกษาจุดประสงค เน้ือหา อัตราเวลาเรียน  
และเอกสารหลักสตูรศลิปศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การวิเคราะหหลักสตูรและหนังสือเรียน เทคนิควิธีสอน 
ทักษะการสอน การใชสื่อการเรียน การใช  วัสด ุการวัดผล
และประเมินผล การกําหนดการสอน บันทึกการสอน  การ
ปฏบิตัิการสอน 
 

 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

1025014 พฤติกรรมการสอนวชิาเฉพาะ3(2-2-5) 
Methods and Approaches in Teaching  
Specific Subject 
            สาระสําคัญของหลักสตูรระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การวิเคราะหหลักสตูรในสวนที่เปนเนื้อหา   และ
จุดประสงคของวิชาท่ีเลือกเรียนและจะนําไปทดลองสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอนและทักษะการสอน  หนังสอื
เรียน  สื่อการเรียน และการประเมินผลการสอน   
 

 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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การวางแผนการจัดการเรียนรู  การเตรียมการสอน และ
การปฏิบัตกิารทดลองสอนในรายวิชาท่ีเลอืกเรียน 

  

1075213 กระบวนการจัดประสบการณสําหรับเด็ก 
            ปฐมวัย3(2-2-5) 
Learning  and  Experience  Managing   
Process  for  Early Childhood  Children 
           ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคดิ  หลักการ  และ
ทฤษฎีเก่ียวของกับกระบวนการจัดประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  จิตวิทยาการเรียนรู  การวิเคราะหหลักสตูรปฐมวัย   
เพ่ือนําไปสูการเขยีนแผน  การจัดประสบการณ  ฝกการจัด
ประสบการณเพ่ือการเรียนรูหลายรูปแบบ  การประเมินผล
การเรียนรูหลกัการจัดกิจกรรมใน  1  วัน  สําหรับเด็ก
ปฐมวัย  การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
หองเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

1085401 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ     
             3(2-2-5) 
Methods of Teaching Children with  
Special Needs 

        หลักและวิธีสอนสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษการ
จัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) การใชสือ่และ
เทคโนโลยีในการสอนเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ 

 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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1045303 วทิยาการวจิยั 3(2-2-5) 
             Research  Methodology 
ความหมายและลักษณะของการวิจัย  ประเภทของการวิจัย  
เทคนิคการวิจัยแบบตาง ๆ  ขั้นตอนกระบวนการและการ
ออกแบบการวิจัย  การเขยีนเคาโครงหัวขอวิทยานิพนธ
หรือภาคนิพนธ  การสรางเคร่ืองมือศึกษาสถติิพ้ืนฐานและ
สถติอิางอิงเพ่ือการวิเคราะห  ปฏิบตัิการวิเคราะหขอมูล
และการเขยีนรายงานการวิจัย   
การประเมิน  สังเคราะหและการนําผลวิจัยไปใชเพ่ือพฒันา
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับที่เก่ียวของ 
 

 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

1045304 สถิติเพ่ือการวจิัย 3(3-0-6) 
             Statistics  for  Research 
ศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยทางการศึกษา  อภิปราย
ประเภทของขอมูล  วิธีรวบรวมขอมูล  สมมติฐานและการ
ทดสอบ  สถติิที่ใชในการวิจัยครอบคลมุสถติิพ้ืนฐาน  สถติิ
อางอิง  ทั้งพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก  วิเคราะห
และอภิปราย  เลือกใชสถติิท่ีเหมาะสมกบังานวิจัย  การ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยโดยใชคอมพิวเตอร  และการ
แปลความหมายของขอมูลจากผลการวิเคราะห 
 
 
 

 
 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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1045305 การวจิัยเชิงคุณภาพ3(2-2-5) 
            Qualitative  Research 
แนวคดิและหลักการธรรมชาติ  ประสบการณทางสังคม
และการแสวงหาความรู  ความหมาย  แนวคดิ  และหลัก
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการวิจัยเชิงคุณภาพ  รูปแบบการวิจัย
เชงิคุณภาพ  กรอบความคดิพ้ืนฐานของการวิจัยเชิง
คุณภาพ  การกําหนดปญหาการวิจัย  การออกแบบการ
วิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การแปลผลขอมลู  ขอจํากัด
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ  ปฏิบตัิการการวิจัยเชิงคุณภาพ  
การวิจัยเชงิประวัติศาสตร  การสนทนากลุม   
การปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวมการเขยีนและการวางแผน  
การวิจัยเชงิคุณภาพ  การฝกปฏิบตัภิาคสนาม  ตลอดจน
เทคนิคการวิจัยใหม  ๆ 
 

 
 
 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

1185501 โปรแกรมสําเรจ็รปูเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
             Software Package for Education 
พัฒนาการ  แนวคดิ  โครงสรางการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ของไมโครคอมพิวเตอร  และการประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในวงการศึกษา ฝกปฏบิตัิการออกแบบและ
ผลติผลงานจากโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือใชในการเรียนการ
สอนและการบริการจัดการ เชน  ตดัเกรด จัดทําฐานขอมูล 
ครู เปนตน 
 

 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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1185502 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวจิยัทางการ 
             ศึกษา3(2-2-5) 
Application  Program  for Statistics  
and Education  Research 
การคํานวณและการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอรเก่ียวกับ
การคํานวณคารอยละ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การ
วัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับเฉลีย่ คา
สดัสวน และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน   การวัดความสัมพันธ 
การวัดความเชื่อม่ันและเชื่อถือไดของแบบสอบถาม การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การ
ทดสอบนอนพาราเมตริก เชนไคสแควร 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
 

 
 
 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

1185507 โปรแกรมประยุกตดานการบรหิารใน      
             สถานศึกษา3(2-2-5) 
             Application for School Administration 
การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารสถานศกึษา 
เชน การลงทะเบยีนนักศึกษา ระบบบคุลากร ระบบควบคุม
พัสดคุรุภัณฑ ระบบควบคุมงบประมาณ 
 
 
 
 

 
 
 

- ไมจัด 

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 
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ประสบการวิชาชีพ  จํานวน 6 หนวยกิต ประสบการวิชาชีพ  จํานวน 6 หนวยกิต  

1005503 การปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา 1 3(210) 
   Teaching Internship 1  
ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาและปฏิบตังิานในหนาท่ีครู
ดานตาง ๆ  ในลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถงึการพัฒนางาน  
การแกไขปญหา  และการประเมินการเรียนรูของตนเอง
อยางสมํ่าเสมอรายวิชานี้ กําหนดใหนักศึกษาตอง
ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 7 ชั่วโมงตอ
สัปดาห  และปฏิบตังิานในหนาท่ีครูอื่น ๆ อีกไมนอยกวา 5 
คาบตอสัปดาห  รวมแลวไมนอยกวา 210 ชั่วโมงตอภาค
เรียน สําหรับผูท่ีปฏิบตัหินาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน
ขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรียนรายวิชาน้ีโดยขอเทียบ
โอนประสบการณ  โดยตองนําเสนอผลงานประกอบท่ีแสดง
ใหเห็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และผลงานอื่น ๆ ในหนาทีค่รู 
 
 
 
 
 
 
 

1005503การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 
             3(210) 
 Practicum in the Profession of 
Teaching 
ปฏบิตัิการสังเกตการจัดการเรียนรู และการปฏิบตัิการ
สอนในสถานศึกษาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ใหผูเรียน
สรางความรูดวยตนเองการทดลองสอนในสถานการณ
จําลองและสถานการณจริง การออกแบบทดสอบ  
ขอสอบหรือเคร่ืองมือวัดผล   การตรวจขอสอบ  การให
คะแนน  และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏบิตัิ
และการใหคะแนน การทําวิจัยแกปญหาผูเรียนสูการ
พัฒนาความเปนครูมืออาชีพ 
 
 
 
 
 

         ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประ
การณวิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมกีารเนนเพ่ิมจํานวน
ชั่วโมงจาก 210 ชั่วโมงเปน270 ชั่วโมง การสังเกตการ
จัดการเรียนรูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนสราง
ความรูดวยตนเองการทําวิจัยแกปญหาผูเรียนสูการพัฒนา
ความเปนครูมืออาชพี 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 



 

 

66 

 

1005504 การปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา 2 3(210) 
             Teaching Internship 2 

ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาตอเน่ืองจากการปฏิบตักิารสอน
ในสถานศึกษา 1 หรือ สถานศึกษาอื่นตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยัและ/หรือคุรุสภากําหนดและนําปญหาการ
เรียนรูของ ผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแก  ไขอยางเปน
ระบบในลักษณะการวิจัยเชงิปฏิบัตกิารวิเคราะห รายงานผล
การปฏิบัติในดานการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
การจัดทําโครงการทาง วิชาการ และกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผูเรียนรายวิชาน้ี กําหนดใหนักศึกษาตองปฏิบตักิารสอนใน
สถานศึกษาไมนอยกวา7ชั่วโมงตอสปัดาห และปฏิบตัิงานใน
หนาท่ีครูอ่ืน ๆ   อกีไมนอยกวา 5 คาบตอสัปดาห รวมแลวไม
นอยกวา 210 ชั่วโมงตอภาคเรียนสําหรับผูที่ปฏิบตัหินาท่ี
สอนในสถานศึกษาอยูในขณะนั้น สามารถยกเวนการ เรียน
รายวิชาน้ีโดยขอเทียบโอนประสบการณ  โดยตองนําเสนอ
ผลงานประกอบทีแ่สดงใหเห็นการ จัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคญัและผลงานอื่นในหนาท่ีครู และเปน
ผลงานท่ีไมซ้ําซอน กับรายวิชาการปฏิบตักิารสอนใน
สถานศึกษา 1 

1005504  การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 3(270)  
Teaching Professional  Practicum  
in School 
การปฏิบตักิารสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล  และ
นําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การวิจัยเพ่ือพฒันาผูเรียน 
และการแลกเปลีย่นเรียนรูหรือแบงปนความรูในการ
สัมมนาระหวางฝกและหลงัฝกประสบการวิชาชพี 
สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอก หรือปฏบิัติงานอ่ืน
ที่ไดรับมอบหมาย  
 

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเนนเพ่ิมจํานวนชั่วโมงจาก 
210 ชั่วโมงเปน270 ชั่วโมงเนนการแลกเปลีย่นเรียนรู 
การแบงปนความรูในการสัมมนาระหวางฝกและหลังฝก
ประสบการวิชาชีพ 
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สรุปส่ิงที่ปรับปรุงและตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับบริบทปจจุบันและสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง
หลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2549ดังนั้นสาขาวิชาชีพครูคณะครุศาสตรจึงปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพ 
 
สรุปสิ่งที่ปรับปรุงของหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร และคําอธิบายรายวิชา 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกข 
ตารางจาํแนกรายวิชาตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา 11 มาตรฐาน 
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มาตรฐานที่คุรุสภากําหนด รายวิชาที่พัฒนาและเปดสอน 

 
มาตรฐานที่ 1 
ความเปนคร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1005101ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู3(2-2-5) 

Language and Culture  for Teachers 

1015102การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ              

             ในชั้นเรียน3(2-2-5) 

Knowledge Management and Classroom 
Management 

1015106  ความเปนครู3(3-0-6) 

Self-actualization for Teachers 

1055105จิตวิทยาสําหรับครู3(3-0-6) 

Psychology for Teachers 

1015901  สัมมนาวิชาชีพครู3(2-2-5) 

Seminar in  Teaching Profession 

1085601การศึกษาแบบเรียนรวม3(3-0-6) 

Integrational Inclusion Education 

1015501  การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย3(3-0-6) 

Non-formal and In Formal Education 

1005503  การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรียน  3(270) 

Practicum in the Profession of Teaching 

1005504  การปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา 

เฉพาะ  3(270) 

Teaching Professional Practicum in  

School 
 

มาตรฐานที่ 2 
ปรัชญาการศึกษา 

1025201ปรัชญาและการพัฒนาหลกัสตูร3(2-2-5) 
Philosophy and Curriculum Development 

1015103การประกันคุณภาพการศกึษา3(3-0-6) 
Educational Quality  Assurance 

1085601การศึกษาแบบเรียนรวม3(3-0-6) 

Integrational Inclusion Education 
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มาตรฐานที่คุรุสภากําหนด รายวิชาที่พัฒนาและเปดสอน 

1015501  การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย3(3-0-6) 

Non-formal and In Formal  
Education 

1005503  การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรียน  3(270) 

Practicum in the Profession of Teaching 

1005504  การปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา 

เฉพาะ  3(270) 

Teaching Professional Practicum in  

School 
 

 
มาตรฐานที่ 3 

ภาษาและวฒันธรรม 

1005101ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู3(2-2-5) 

Language and Culture  for Teachers 

1015901  สัมมนาวิชาชีพครู3(2-2-5) 

Seminar in  Teaching Profession 

1005503  การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรียน  3(270) 

Practicum in the Profession of Teaching 

1005504  การปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา 

เฉพาะ  3(270) 

Teaching Professional Practicum in  
School 

 
มาตรฐานที่ 4 

จิตวทิยาสําหรับคร ู

1055105จิตวิทยาสําหรับครู3(3-0-6) 

Psychology for Teachers 

1015102การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ              

             ในชั้นเรียน3(2-2-5) 

Knowledge Management and Classroom 
Management 

1015106  ความเปนครู3(3-0-6) 

Self-actualization for Teachers 
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มาตรฐานที่คุรุสภากําหนด รายวิชาที่พัฒนาและเปดสอน 

1015901  สัมมนาวิชาชีพครู3(2-2-5) 

Seminar in Teaching Profession 

1005503  การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรียน  3(270) 

Practicum in the Profession of Teaching 

1005504  การปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา 

เฉพาะ  3(270) 

Teaching Professional Practicum in  

School 
 

มาตรฐานที่ 5 
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1015102การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ              

             ในชั้นเรียน3(2-2-5) 

Knowledge Management and  

Classroom Management 
1025201ปรัชญาและการพัฒนาหลกัสตูร3(2-2-5) 

Philosophy and Curriculum Development 

1045101  การวัดและประเมินผลการเรียนรู  3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluations 

1015901  สัมมนาวิชาชีพครู3(2-2-5) 

Seminar in  Teaching Profession 

1085601การศึกษาแบบเรียนรวม3(3-0-6) 

Integrational Inclusion Education 

1015501  การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย3(3-0-6) 

Non-formal and In Formal Education 

 

1005503  การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรียน  3(270) 

Practicum in the Profession of Teaching 

1005504  การปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา 

เฉพาะ  3(270) 
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มาตรฐานที่คุรุสภากําหนด รายวิชาที่พัฒนาและเปดสอน 

Teaching Professional Practicum in  

School 
 

มาตรฐานที่ 6 
การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 

1015102การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ              

ในชั้นเรียน3(2-2-5) 

Knowledge Management and Classroom  

Management 

1015106  ความเปนครู3(3-0-6) 

Self-actualization for Teachers 

1035101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 

การศึกษา  3(2-2-5) 

Innovation and Education Information  

Technology 

1045101  การวัดและประเมินผลการเรียนรู  3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluations 

1045301  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  3(2-2-5) 

Research for Learning Development 

1015901  สัมมนาวิชาชีพครู3(2-2-5) 

Seminar in  Teaching Profession 

1005503  การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรียน  3(270) 

Practicum in the Profession of Teaching 

1005504  การปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาใน 

สาขาวชิาเฉพาะ  3(270) 

Teaching Professional Practicum in 
School 

 
มาตรฐานที่ 7 

การวจิยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

1045301  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  3(2-2-5) 

Research for Learning Development 
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มาตรฐานที่คุรุสภากําหนด รายวิชาที่พัฒนาและเปดสอน 

1085601การศึกษาแบบเรียนรวม3(3-0-6) 

Integrational Inclusion Education 

1005503  การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรียน  3(270) 

Practicum in the Profession of Teaching 

1005504  การปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา 

เฉพาะ  3(270) 

Teaching Professional Practicum in  

School 
 

มาตรฐานที่ 8 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

1035101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 

การศึกษา  3(2-2-5) 

Innovation and Education Information  

Technology 

1015102การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ              

ในชั้นเรียน3(2-2-5) 

Knowledge Management and Classroom  

Management 

1085601การศึกษาแบบเรียนรวม3(3-0-6) 

Integrational Inclusion Education 

1005503  การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรียน  3(270) 

Practicum in the Profession of Teaching 

1005504  การปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา 

เฉพาะ  3(270) 

Teaching Professional Practicum in  

School 
 

มาตรฐานที่ 9 
การวัดและการประเมินผลการเรยีนรู 

1045101  การวัดและประเมินผลการเรียนรู  3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluations 
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มาตรฐานที่คุรุสภากําหนด รายวิชาที่พัฒนาและเปดสอน 

1015102การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ              

ในชั้นเรียน3(2-2-5) 

Knowledge Management and Classroom  

Management 

1085601การศึกษาแบบเรียนรวม3(3-0-6) 

Integrational Inclusion Education 

1005503  การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรียน  3(270) 

Practicum in the Profession of Teaching 

1005504  การปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา 

เฉพาะ  3(270) 

Teaching Professional Practicum in  

School 
 

มาตรฐานที่ 10 
การประกันคุณภาพการศกึษา 

1015103การประกันคุณภาพการศกึษา3(3-0-6) 

Educational Quality  Assurance 

1015901  สัมมนาวิชาชีพครู3(2-2-5) 

Seminar in  Teaching Profession 

1005503  การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรียน  3(270) 

Practicum in the Profession of Teaching 

1005504  การปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา 

เฉพาะ  3(270) 

Teaching Professional Practicum in  

School 
 

มาตรฐานที่ 11 
คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ 

1015106  ความเปนครู3(3-0-6) 

Self-actualization for Teachers 

1005101ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู3(2-2-5) 

Language and Culture  for Teachers 
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มาตรฐานที่คุรุสภากําหนด รายวิชาที่พัฒนาและเปดสอน 

1055105จิตวิทยาสําหรับครู3(3-0-6) 

Psychology for Teachers 

1005503  การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรียน 

3(270) 

Practicum in the Profession of Teaching 

1005504  การปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาใน 

สาขาวชิาเฉพาะ  3(270) 

Teaching Professional Practicum in  

School 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกค 
คําสั่งแตงต้ัง ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ 
เก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

………………………….. 
 

  ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร                          
ตองดําเนินการตามระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศตาง ๆ  นักศึกษาตองศึกษาใหเขาใจเพ่ือปฏิบัติให
ถูกตองตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กําหนดอันจะเปนประโยชนตอการเรียนของนักศึกษาโดยตรง  ซึ่งมี
ระเบียบ ขอบังคับ  และประกาศตาง ๆ  ดังน้ี 
  1.  ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษาพ.ศ. 2550 

2.  ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ 
 บัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2550 

3.  ระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการโอนผลการเรียน และการยกเวน 
การเรียนรายวชิาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2551 

4.  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร  เร่ือง  แนวปฏิบตัิในการสอบประมวล 
ความรู 

5.  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร  เร่ือง  แนวปฏิบตัิในการสอบความรู 
พ้ืนฐาน  ทางการศึกษา 
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คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 
ท่ี๑๓๔๑ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 
................................................. 

  ดวย สาขาวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร  ไดดําเนินการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
อยางตอเน่ืองเปนเวลานาน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่คณะครุศาสตรไดพัฒนาหลักสูตรต้ังแต ป พ.ศ.
๒๕๔๙   ซึ่งบัดน้ีคุรุสภาไดมีเกณฑมาตรการผลิตบัณฑิตใหไดรับใบประกอบวิชาชีพครูใหม  จึงจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานที่คุรุสภาและ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดกําหนด 
  เพื่อใหการดําเนินการรางหลักสูตรดังกลาว  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร  จึงแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ดังน้ี 
  ๑. ดร.ชัยรัตน  บุม ี   ประธานกรรมการ 
  ๒.  รศ.ดร.พสิมัย    รบชนะชัย   พูลสุข กรรมการ 
  ๓.  รศ.ดร.สมชัย  วงศนายะ  กรรมการ 
  ๔.  รศ.ดร.ทวนทอง    เชาวกีรติพงศ  กรรมการ 
  ๕.  ดร.รมย  พะโยม   กรรมการ 
  ๖.  ดร.เนาวรัตน  นาคพงศ  กรรมการ   
  ๗.  ดร.สุภาพร  พงษภิญโญโอภาส กรรมการ 
  ๘.  ผศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช  กรรมการ 
  ๙.  ผศ.อังสรุีย  พันธแกว  กรรมการ 
  ๑๐. ดร.ภูมิพิพฒัน รักพรมงคล  กรรมการ 
  ๑๑. ดร.พฤฑฒพิล  พฤฑฒิกลุ  กรรมการ 
  ๑๒. ดร.ชยุต   วิจิตรสุนทร  กรรมการ 
  ๑๓. อาจารยปาริชาต เตชะ   เลขานุการ 
  ๑๔. อาจารยบุญลอม ดวงวิเศษ  ผูชวยเลขานุการ 
  ๑๕. อาจารยธิดารัตน ทวีทรัพย  ผูชวยเลขานุการ  
  ๑๖. อาจารยอนุสิษฐ พันธกล่ํา  ผูชวยเลขานุการ  
  ๑๗. อาจารยไตรรงค เปลี่ยนแสง  ผูชวยเลขานุการ 

๑๘. อาจารยวรพรรณ กระตายทอง  ผูชวยเลขานุการ 
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๑๙. อาจารยชูวิทย ไชยเบา   ผูชวยเลขานุการ  
  ๒๐. อาจารยอมรา ทองใส   ผูชวยเลขานุการ   
  ๒๑. อาจารยเบญจวรรณ ชัยปลัด   ผูชวยเลขานุการ  

 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๐ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 
ท่ี  ๑๕๔๐ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู  
----------------------------------------------------- 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จึงแตงต้ังคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู ดังน้ี 
 

 ๑. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา ประกอบดวย 
  ๑.๑  รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ ดร.ชัยรัตน บุมี     กรรมการ 
  ๑.๓ดร.สุขเกษม ขุนทอง     กรรมการ 
  ๑.๔ ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล   กรรมการ 
  ๑.๕ ผูชวยศาสตราจารยอังสุรีย พันธุแกว   กรรมการ 
  ๑.๖ ดร.สุภาพร พงษภิญโญโอภาส   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๒. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา มีหนาที่ดังน้ี 
  ๒.๑ จัดทํา และเสนอโครงการ หรือแผนปฏิบัติงานการเปดสอนในสาขาที่ไดรับแตงต้ัง 
  ๒.๒ ดําเนินการและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่ไดรับมอบหมาย 
  ๒.๓ เสนอการแตงต้ังอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  ๒.๔จัดทําแผนงาน งบประมาณ โครงการพัฒนาอาจารยและนักศึกษาประจําสาขา 
  ๒.๕ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรในสาขาน้ัน 
  ๒.๖ติดตามประเมินผล รายงานผล การใชหลักสูตรรวมทั้งจัดทํารายงานประจําปผลการ
ดําเนินงานของสาขา 
  ๒.๗ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามอบหมาย  
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
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คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 
ท่ี  ๑๕๖๕ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 
................................................. 

  เพื่อใหการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงแตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังน้ี 
  ผูทรงคุณวุฒิ 

  ๑.  ดร.ทีปพิพฒัน สันตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   
  ๒.  รศ.ดร.ธานี  เกสทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   
  ๓.  ดร.สาธร  ทรัพยรวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   

๔.  รศ.ดร.วารีรัตน แกวอุไร  มหาวิทยาลัยนเรศวร   
๕.  รศ.ดร.ภาณุวัฒน ภักดีวงศ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๖.  ดร.กิตติพงศ  พิพัฒนศิวพงศ ผูอํานวยการสพม. ๓๘   

 ๗.  ดร.รมย  พะโยม  ผูอํานวยการสพป.กพ. เขต ๒ 
๘.  ดร.จันทร  เพชรบรูณ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.กพ. เขต ๑ 
๙.  ดร.ไพรินทร  เหมบุตร  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม. เขต ๔๑ 
๑๐. ดร.อภิชัย  นุชเน่ือง  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ  สพป.ตาก เขต ๑ 

  ผูใชบัณฑิต 

  ๑๑. ผอ.สุทธิพงษ ธรรมสอน ผอ.เช่ียวชาญ  ร.ร.วชิรปราการ 
  ๑๒. ผอ.ดร.มานิตย นาคเมือง ผอ.ชํานาญการพิเศษ  ร.ร.วังแขมวิทยาคม 

๑๓. ผอ.ดร.เนาวรัตน นาคพงษ ผอ.ชํานาญการพิเศษ  ร.ร.สาธิต (ภายใตความ 
รวมมือระหวางสพป.กพ. เขต ๑ กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร) 

  ๑๔. ผอ.ดร.ณัฐฐินันทร พราหมณสังข ผอ.ชํานาญการพิเศษ  ร.ร.บานเทพนคร 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๙   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

................................ 
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเปนกรอบใน

การดําเนินการจัดการวิจัย และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ .ศ .  ๒๕๔๘ และสอดคลองกับ ระบบบริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.
๒๕๔๗ ออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับน้ีต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอบงัคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ คําสั่งอื่นใดทีก่ําหนดไวแลวในขอบังคับน้ีหรอื ที่ขัด

หรือแยงกับขอบังคับน้ี ใหใชขอบังคับน้ีแทน 
ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 

   มหาวิทยาลัย    หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   สภามหาวิทยาลัย  หมายความวา    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   อธิการบดี    หมายความวา    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   บัณฑิตศึกษา   หมายความวา   การจัดการศึกษาในระดับทีสู่งกวาปริญญาตรี  
ทั้งในรปูแบบการจัดการศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ หรือในรูปแบบอื่น 
   นักศึกษา    หมายความวา    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 

ขอ ๕ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละสาขา ใหใชหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
แลว และใหทําเปนโครงการพรอมแผนปฏิบั ติงานที่ ช้ีให เห็นถึงความจําเปนและประโยชนที่จะไดรับ  
ในดานการพัฒนาวิชาการ บุคลากร และวิชาชีพ ขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย โดยจะขออนุมัติหลักสูตรและ การ
จัดการศึกษาพรอมกันในคราวเดียวก็ได 

ขอ ๖กําหนดการรับสมัคร หลักเกณฑการรับนักศึกษา คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา และ
การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ขอ ๗ การประเมินผลการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ขอ ๘ อัตราคาลงทะเบียนการศึกษา คาบํารุงและคาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนการกําหนดอัตรา
และการใชจายเงินคาตอบแทนการสอนและคาตอบแทนเจาหนาที่ตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
หมวดท่ี๒ 

การบริหารจัดการ 
 

ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย  
  (๑)  อธิการบดี      เปนประธาน 
  (๒)  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     เปนรองประธาน 
  (๓)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย   เปนรองประธาน  
  (๔)  คณบดีทุกคณะ     เปนกรรมการ   
  (๕)  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา  เปนกรรมการ 
  (๖)  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการ       
  (๗)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกจํานวนไมเกิน ๔ คนเปนกรรมการ 

   (๘)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา  เปนกรรมการและ  
        เลขานุการ 

   (๙)  หัวหนางานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการและ  
       ผูชวยเลขานุการ  

  ขอ ๑๐ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา  มีวาระการดํารงตําแหนงสองป  และ 
อาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกันไมได 
  ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป  และ           
อาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได 

ขอ ๑๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (๑) กํากับดูแลและสงเสริมการสอนและการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
   (๒)  เสนอแนะแนวทางการจัดบัณฑิตศึกษา การเปดสอนและการยุบเลิกสาขา           
ในระดับบัณฑิตศึกษาและทําหนาที่นําเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สภาวิชาการเห็นชอบแลวตอ              
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(๓)  ใหความเห็นชอบแผนงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
อนุมัติแผนบริหารงบประมาณ ตามกรอบวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

   (๔)  กํากับดูแลและใหความเห็นชอบและดําเนินการแตงต้ังอาจารยผูสอน อาจารยที่
ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ และผูสอบวิทยานิพนธ เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
   (๕)  อนุมัติผลการศึกษา สําหรับศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๖)  พิจารณาเสนอ แตงต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา ตอมหาวิทยาลัยฯ 
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   (๗)  พิจารณาทําความเห็นและขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยในกรณีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการลงทะเบียนเรียนรวมภายใตความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๘)  ดําเนินการอยางอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามความ
จําเปน หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา  แตละสาขาที่เปดสอน  เปนอาจารย
ประจําหลักสูตร  โดยมีจํานวนและคุณวุฒิใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขามีหนาที่ดังน้ี 

(๑)  จัดทาํ  และเสนอโครงการ  หรือแผนปฏิบัติงานการเปดสอนในสาขาตามที่ไดรบั 
แตงต้ัง 

(๒)  ดําเนินการและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่ไดรบั 
มอบหมาย 

(๓)  เสนอการแตงต้ังอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษาประจําตัว 
นักศึกษา  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูสอบวิทยานิพนธ  ตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ 
   (๔)  จัดทําแผนงาน  งบประมาณ  โครงการพฒันาอาจารยและนักศึกษาประจําสาขา 

(๕)  ปรับปรงุหรือพฒันาหลักสูตรในสาขาน้ัน 
   (๖)  ติดตามประเมินผล  รายงานผล  การใชหลักสูตรรวมทัง้จัดทํารายงานประจําป             
ผลการดําเนินงานของสาขา 
   (๗)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ  มอบหมาย 
  ขอ ๑๔ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา  มีวาระการดํารงตําแหนงสองป  และอาจไดรับ
แตงต้ังใหมอีกได   

ขอ ๑๕ ใหมีสํานักงานงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ในสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูรบัผิดชอบ
การจัดการบัณฑิตศึกษา  โดยงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา  มีหนาทีดั่งน้ี 
   (๑)  เสนอแนะนโยบายการจัดบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒)  ใหบรกิารเครื่องมือการวิจัยและเอกสารวิทยานิพนธ สําหรบัสาขาทีเ่ปดสอน 
 (๓)  จัดประชุมวิชาการใหนักศึกษาเสนอผลงานวิทยานิพนธและตีพิมพผลงานของนักศึกษาใน

วารสารวิชาการ 
  (๔)  จัดทําเอกสารระเบียบการรบัสมัคร และการเปดรบันักศึกษา 

 (๕)  จัดทําปฏิทินการศึกษาประจําป 
 (๖)  ประสานงานภายในเพื่อบรกิารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

   (๗)  ปฏิบัติงานดานงานธุรการ การเงินบัญชี งบประมาณ และประสานงานเกี่ยวกับ
สาขาที่เปดสอน 
   (๘)  จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  และปรับปรงุซอมแซมอุปกรณ
ครุภัณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน   



85 
 

 

   (๙)  การดําเนินงานเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๑๐)  อื่น ๆ ตามที่สถาบันวิจัยและพฒันามอบหมาย 
 

หมวดท่ี๓ 
สถานภาพนักศึกษา และการลงทะเบียน 

 
ขอ ๑๖ ผูไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีสภาพเปนนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยหลังจากที่ไดรายงานตัวเขาเปนนักศึกษาพรอมหลักฐาน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และได
ชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ เรียบรอยแลว 

ขอ ๑๗ นักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนไวแลว มีความประสงคจะเพิ่ม หรือถอน รายวิชาเรียน ให
ทําได โดยทําคํารองพรอมความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุญาต  

การขอถอนรายวิชาตามวรรคตน ใหดําเนินการกอนวันกําหนดสอบปลายภาคของภาคเรียนน้ันไม
นอยกวา ๑๕ วัน มหาวิทยาลัยจะไมคืนคาลงทะเบียนเรียนใหกับนักศึกษาที่ขอถอนการลงทะเบียนรายวิชา เวนแต
กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียน มหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาลงทะเบียน
รายวิชาน้ันใหเต็มจํานวน 

แนวปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชา และขอเปลี่ยนแปลง
รายวิชา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ๑๘ ใหนักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแตละคน มีอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
คนหน่ึงที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร เปนที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา  ซึ่งนักศึกษาจะขอคําปรึกษา
แนะนําทางดานวิชาการ เกี่ยวกับวิธีการศึกษา การจัดแผนการเรียน  การลงทะเบียน ดานการ 
ดํารงตนตามกรอบประเพณีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และดานอื่นๆ ทั่วๆ ไปไดตามความ
จําเปน 

ขอ ๑๙นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พนสภาพการเปนนักศึกษา ในกรณีดังตอไปน้ี 
   (๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหไดรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรสําหรับหลักสูตรน้ันแลว 
   (๒) ลาออกจากการเปนนักศึกษา และมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหลาออกแลว 

  (๓) พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวย 
การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  หรือระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร          
วาดวยการรับจายเงินในการจัดบัณฑิตศึกษา 
   (๔) มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพนักศึกษา ดวยเหตุประพฤติตนเสื่อมเสียไมเหมาะสม 
หรือกระทําความผิดรายแรงอื่นๆ  
   (๕) มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ดวยเหตุไมสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ในระยะเวลาที่กําหนด  
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ขอ ๒๐ นักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจทําคํารองเสนอตอมหาวิทยาลัยแสดง
เหตุผลและความจําเปนเพื่อขอลาพักการศึกษา โดยขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาไวเปนการช่ัวคราว ในภาค
เรียนใดภาคเรียนหน่ึงได  

ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการศึกษาช่ัวคราวไดครั้งละหน่ึงภาคเรียน 
หรือตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยที่นักศึกษาไดรับยกเวนไมตองชําระคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา             
แตตองชําระคาบํารุงมหาวิทยาลัยและคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  

การขออนุญาตพักการศึกษาที่จะไดรับสิทธ์ิตามขอบังคับน้ี จะตองเสนอตอมหาวิทยาลัยกอนวัน
สอบปลายภาคเรียนที่ขอพักการเรียน 

ขอ ๒๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นภายใตโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชารวมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อนําผล
การศึกษาไปใชประกอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน หรือโดยไมนับหนวยกิต ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก็ได 

 
หมวดท่ี๔ 

แผนการเรียน และมาตรการเชิงคุณภาพ 
 

ขอ ๒๒ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหนักศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนตาม
โครงสรางของหลักสูตรในแผน ก หรือแผน ข สําหรับระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือแบบ ๑ หรือแบบ ๒ สําหรับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ ที่บังคับใชอยูในปจจุบันได ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ขอ๒๓ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษานําหนวยกิตรายวิชาที่ไดศึกษามาแลว  จาก
สาขาอื่นของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง มาเทียบโอนหรือยกเวน     การเรียน
บางรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยูไดโดยใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการ
โอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา   

ขอ ๒๔ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมาแลวสองภาคเรียน 
หรือไดศึกษารายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแลวสิบสองหนวยกิตข้ึนไป มีสิทธ์ิเสนอช่ือและเคา
โครงวิทยานิพนธ และใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

ขอ ๒๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๘  
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ขอ๒๖ การควบคุมวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ ของนักศึกษาใหดําเนินการดังน้ี 
   (๑) ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาที่เปดสอนคัดเลือกอาจารยที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงต้ังเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแก
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นักศึกษาในการกําหนดช่ือเรื่อง เคาโครง และข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ ทั้ ง น้ีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
   (๒) ใหมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธที่มหาวิทยาลัยแตงต้ัง ประกอบดวยประธาน
กรรมการการสอบวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามขอ (๑) กับอาจารยประจําวิชาจํานวนหน่ึงคน ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนดตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาเสนอ ในการน้ีคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาเสนอใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการ โดยมีคุณวุฒิตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ๒๗ ผูที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองทดสอบใหผานมาตรฐาน
ความรูภาษาตางประเทศ  และการใชคอมพิวเตอร  เพื่อการประมวลผลและการสืบคนขอมูล หากไมผานการ
ทดสอบตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและตองสอบผาน โดยไมนับหนวย
กิตรวมสําเร็จการศึกษา 

ขอ ๒๘ ใหนักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ย่ืนคํา
รองเสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตรวจคุณสมบัติของผูที่จะสําเร็จการศึกษาภายในกําหนด ๓๐วัน  นับจาก
วันเปดภาคเรียนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 

ขอ  ๒๙  เกณฑการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังน้ี 

 ๒๙.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
  ๒๙.๑.๑  สอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามหลักสูตร 
  ๒๙.๑.๒  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมตํ่ากวา  ๓.๐๐ 
 ๒๙.๒  หลักสูตรปริญญาโท 
  ๒๙.๒.๑  สอบผานมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศ และการใชคอมพิวเตอร

ตามเกณฑมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๒๙.๒.๒  แผน ก แบบ ก๑  สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอ

วิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ  หรือดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ  หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)   

  ๒๙.๒.๓  แผน  ก  แบบ  ก ๒  ศึกษารายวิชาที่ครบตามที่กําหนดในหลักสูตร  
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  ๓.๐๐  สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ  นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน
การสอบปากเปลาข้ันสุดทาย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพ  
หรือดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ  หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding)   

๒๙.๒.๔  แผน ข  ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดระดับคะแนน
เฉลี่ ยสะสมไม ตํ่ ากว า  ๓.๐๐สอบผ านสาร นิพนธ   และสอบผ านการสอบประมวลผลความรอบรู 
( Comprehensive  Examination)  ดวยขอเขียน และ หรือ ปากเปลา  สาขาวิชาน้ัน 
   ๒๙.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 
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   ๒๙.๓.๑  สอบผานมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศ และการใชคอมพิวเตอร
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

   ๒๙.๓.๒  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ  ( Qualifying Examination)   
   ๒๙.๓.๓  แบบ  ๑  สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ  นําเสนอวิทยานิพนธและ

สอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพ  หรือดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร วิชาการหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง  (Peer Review)  กอนการตีพิมพและ เปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ัน 

   ๒๙.๓.๔  แบบ ๒  ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลกัสตูร  ไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  ๓.๐๐  สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ  นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ 
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สอบปากเปลาข้ันสุดทาย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ  

หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ ทาง

วิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง  (Peer Review)  กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

ขอ ๓๐  นักศึกษาที่จําเปนตองใชเวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดใน
หลักสูตรอาจขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาเรียนออกไปได ไมเกินหน่ึงป 

ขอ๓๑ ใหอธิการบดีเปนผูรกัษาการใหเปนไปตามขอบงัคับน้ี และมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด 
ในกรณีที่เกิดปญหาจากการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี การวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ   วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 

( ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐ 

........................................................ 
 
  โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรอาศัยอํานาจตามความในมาตรา๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗ออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 
  ขอ๑ขอบังคับน้ีเรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ขอ๒  บรรดาข อบั ง คับประกาศหรื อ คํ าสั่ งอื่ น ใดซึ่ ง ได กํ าหนดไวแล ว ในข อบั ง คับ น้ี  
หรือที่ขัด หรือแยงกับขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับน้ีแทน 
  ขอ๓ใหใชขอบังคับน้ีสําหรับการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยต้ังแต
วันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๔  ในขอบังคับน้ี  
มหาวิทยาลัย  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  สภามหาวิทยาลัย  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  อธิการบดี    หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  นักศึกษา     หมายความวา  นักศึกษาตามหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ฝายทะเบียนและประมวลผล  หมายความวา  งานทะเบียนและประมวลผล  สํานักสงเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน 
  คาระดับคะแนนเฉลี่ย  หมายความวา คาระดับคะแนนที่คํานวณไดจากการนําผลรวมของผลคูณ
ระหวางจํานวนหนวยกิตรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่หลักสูตรกําหนด กับคาระดับคะแนนที่ไดรับจาก
การประเมินผลการเรียนสําหรับรายวิชาน้ันๆ เปนตัวต้ัง หารดวยผลรวมของหนวยกิตของรายวิชาที่มีผลการเรียน
เปนคาระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ผลลัพธที่ไดเปนคาระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียน หรือคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แลวแตกรณี 
  ขอ๕ใหมีการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับทุก
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน ภาคเรียนละหน่ึงครั้งเปนอยางนอย เวนแตรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะผูรวมฟงโดยไมคิดคาคะแนน หรือรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิกการลงทะเบียน
แลว 
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ขอ ๖ การประเมินผลการศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนรายวิชาของนักศึกษา กําหนด
ดังตอไปน้ี  
  ๖.๑. การประเมินผลการศึกษาโดยใชระบบคาระดับคะแนน ใชสําหรับการประเมิน ผล

การเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามที่หลักสูตรกําหนด ตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
๖.๑.๑ การแบงคาระดับคะแนนใหแบงเปน ๘ ระดับ คือ 

ระดับคะแนน ผลการประเมิน คาระดับคะแนน 
A ดีเย่ียม ๔.๐ 

  B+ ดีมาก ๓.๕ 
B ดี ๓.๐ 

  C+ ดีพอใช ๒.๕ 
C พอใช ๒.๐ 

  D+ ออน ๑.๕ 
D ออนมาก ๑.๐ 
E ตก ๐.๐ 

   
๖.๑.๒คาระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดสําหรับรายวิชาในหมวดวิชา 

สัมพันธ ตองไมตํ่ากวา C และไมตํ่ากวา B สําหรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน  
๖.๑.๓นักศึกษาที่มีผลการประเมินตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดในขอ ๖.๑.๒  ตอง

ลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
๖.๑.๔ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหน่ึงซ้ําตามกรณีในขอ 

๖.๑.๓ใหนําหนวยกิตและผลการเรียนเฉพาะครั้งหลังสุดมาคํานวณคาเฉลี่ย และเพื่อการจบการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๖.๒การประเมินโดยใชระบบสัญลักษณที่ไมมีคาระดับคะแนนใชสําหรับประเมินผล
ความสัมฤทธ์ิในกรณีดังตอไปน้ี 

๖.๒.๑ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเสริม และรายวิชาที่
ลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตการสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติกําหนดดังน้ี 

 
สัญลักษณ ผลการประเมิน คําอธิบายความหมาย 

   PD ผานดีเย่ียม PD ( Pass with Distinction ) 
P ผาน P  ( Pass ) 
F ไมผาน F ( Fail ) 

 
 

๖.๒.๒การประเมินวิทยานิพนธของนักศึกษา รวมถึงการประเมินโครงราง
วิทยานิพนธการสอบปากเปลาการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ   หรือรายงานการศึกษาอิสระทัง้ฉบับ กําหนดดังน้ี 

ผลการประเมิน ความหมาย 
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ดีเย่ียม Excellent 
ดี Good 
ผาน Pass 
ผาน    (ใชในกรณีแบงหนวยกิตลงทะเบียน) Satisfactory 
ไมผาน(ใชในกรณีแบงหนวยกิตลงทะเบียน) Unsatisfactory 
ไมผาน Fail 

 
  ขอ ๗ สัญลักษณอื่นๆ ที่ใชในระบบทะเบียนและประเมินผล มีดังน้ี 
 

สัญลักษณ คําเต็ม ความหมาย 
  Au Audit ลงทะเบียนรวมฟง ไมนับหนวยกิต 
W Withdrawn ไดรับอนุมัติใหถอนการลงทะเบียนแลว 

  
ขอ ๘ ในการประเมินผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน หากปรากฏกรณีที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จ

หรือผลงานยังไมสมบูรณ หรือขาดสอบ หากผูสอนหรือผูประเมินพิจารณาเห็นสมควรใหรอการประเมินผลไวกอน 
ใหใชสัญลักษณ “I” แทนคาระดับคะแนน กรณีน้ีนักศึกษาจะตองขอรับการประเมินอีกครั้งภายในภาคเรียนถัดไป
เพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ “I” เปนคาระดับคะแนน หากพนกําหนดดังกลาวแลวถือวาผลการประเมินวิชาน้ันมีคาระดับ 
“E” หรือ “F” แลวแตกรณี  
ขอ ๙การประเมินผลการเรียนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนเสรมิ นอกเหนือจากเกณฑปกติทีห่ลกัสูตรกําหนด ให
ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
   ๙.๑ใหทําการทดสอบวัดความรูโดยไมตองลงทะเบียนเรียน 
   ๙.๒ใหลงทะเบียนเรียน และผานการประเมินผล 
   ๙.๓ ใหไดรับยกเวนไมตองเรียนเสริมในกรณีที่ปรากฏวาวิชาที่กําหนดใหเรียนเสริมน้ัน
อยูในสาขาวิชา หรือเปนวิชาเอก ที่นักศึกษาเขาศึกษา หรือมีเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหนวยงานที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารับรอง วาผานการสอบไดในวิชาที่กําหนดใหเรียนเสริมน้ัน 
  ขอ๑๐การจัดสอบเพื่อการประเมินผลการศึกษา ในกรณีตางๆใหดําเนินการดังตอไปน้ี 
 

  ๑๐.๑ การสอบรายวิชาเปนการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนตามหลักสูตร ยกเวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเปนผูรวมฟงหรือรายวิชาที่ไดยกเลิก โดยถูกตองตามระเบียบ 

  ใหอาจารยประจําวิชาดําเนินการสอบและรายงานผลการสอบตามแบบรายงาน 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใหสํานักงานงาน
ประสานบัณฑิตศึกษาแจงใหฝายทะเบียนและประมวล ผลดําเนินการตอไป 

  ๑๐.๒ การสอบประมวลความรู (Comprehensive  Examination ) สําหรับนักศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตจะเปนการสอบวิชาเฉพาะดานและวิชาสัมพันธซึ่งเปนการสอบขอเขียนและอาจมี
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การสอบปากเปลาดวยก็ได สวนในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะเปนการสอบเพื่อประเมินวานักศึกษามีพื้น
ฐานความรูเปนที่นาพอใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเปดใหมีการสอบปการศึกษาละไมเกิน ๓ครั้ง  

  นักศึกษาที่มีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรูตองมีระยะเวลาศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ภาค
เรียนและเรียนรายวิชา (Course Work) ครบตามที่หลักสูตรกําหนด สําหรับนักศึกษาตามหลักสูตร ดุษฎีบัณฑิต 
ตองสอบผาน ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มาแลวดวย 

  ใหประธานกรรมการสอบประมวลความรูรายงานผลการสอบตอมหาวิทยาลัย จัดทํา
ประกาศผลการสอบและแจงผลการสอบกับฝายทะเบียนและประมวลผล 
   ๑๐.๓การสอบวิทยานิพนธเปนการสอบปากเปลาเพื่อทดสอบความรูและความเขาใจใน
การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผนกและนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตแบบ ๑ และแบบ ๒ ตามเกณฑดังตอไปน้ี 
   ๑๐.๓.๑การสอบวิทยานิพนธตองมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมดวยอยางนอย 1 
คน 
   ๑๐.๓.๒ การสอบผานวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ใหถือมติกรรมการจํานวนสอง
ในสามของคณะกรรมการทั้งหมดสําหรับปริญญามหาบัณฑิตและสี่ในหาสําหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
   ๑๐.๔การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เปนการสอบขอเขียนและการ
สอบปากเปลาวิชาเฉพาะดานและวิชาสัมพันธเพื่อประเมินความสามารถในการวิจัยโดยอิสระของนักศึกษาตาม
หลั กสู ต ร ใน ระ ดับป ริญญ า ดุษ ฎีบัณฑิ ตก อ นที่ จ ะ ให มี สิ ท ธ์ิ เ ส นอก าร ทํ า วิ ท ยา นิพนธ นั ก ศึ กษาที่ 
มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ จะตองเรียนรายวิชามาแลวไมนอยกวา๒ภาคเรียน นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธ์ิสอบแกตัว
ในภาคเรียนถัดไปไดอีก๒ครั้ง 

ขอ ๑๑ การสอบวิทยานิพนธการสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
ขอ ๑๐ใหดําเนินการโดย มีคณะกรรมการสอบวัดเฉพาะกรณี ที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาน้ันๆ  

ขอ๑๒นักศึกษาที่ทําการสอบประมวลความรูการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบวิทยานิพนธ แลว
ผลการประเมินมีคาตํ่ากวาระดับ P จะขอสอบซ้ําใหมไดไมเกิน๓ครั้งสวนการสอบภาษาตางประเทศ และการใช
คอมพิวเตอร  เพื่อการประมวลผลและการสืบคนขอมูล  ใหสอบไดไมจํากัดจํานวนครั้ง   

ขอ ๑๓การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ให เปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังน้ี 

 ๑๓.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
  ๑๓.๑.๑  สอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามหลักสูตร 
  ๑๓.๑.๒. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมตํ่ากวา  ๓.๐๐   
 ๑๓.๒  หลักสูตรปริญญาโท 
  ๑๓.๒.๑  สอบผานมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศ และการใชคอมพิวเตอร

ตามเกณฑมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๑๓.๒.๒  แผน ก แบบ ก๑  สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ  นําเสนอ

วิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และผลงาน
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วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ  หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับ ใหตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ  หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)   

  ๑๓.๒.๓  แผน  ก  แบบ  ก ๒  ศึกษารายวิชาที่ครบตามที่กําหนดในหลักสูตร  
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  ๓.๐๐  สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ  นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน
การสอบปากเปลาข้ันสุดทาย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธ  จะตองไดรับการ
ตีพิมพ  หรือดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ            
ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding)   

๑๓.๒.๔  แผน ข  ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร  ไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  ๓.๐๐  สอบผานสารนิพนธ  และสอบผานการสอบประมวลผลความรอบรู     
( Comprehensive  Examination)  ดวยขอเขียน และ หรือ ปากเปลา  สาขาวิชาน้ัน 
   ๑๓.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 

   ๑๓.๓.๑   สอบผานมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศ และการใชคอมพิวเตอร
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

   ๑๓.๓.๒  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ  ( Qualifying Examination)   
   ๑๓.๓.๓  แบบ  ๑  สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ  นําเสนอวิทยานิพนธและ

สอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพ  หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review)  กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ัน 

  ๑๓.๓.๔  แบบ ๒  ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร  ไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  ๓.๐๐  สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ  นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาข้ันสุดทาย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ  หรือ
ดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหน่ึงของผลงาน ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง  (Peer Review)   กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

ขอ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ีและเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด ในกรณีที่เกิด
ปญหาข้ึนจากการใชขอบังคับน้ีการวินิจฉัยถือเปนอันสิ้นสุด 

 
 

 
ประกาศณวันที่๑๗กมุภาพันธพ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวยการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

........................................................ 
  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เพ่ืออํานวยประโยชนใหแกนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ 
ออกระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาไวดังน้ี 

ขอ  ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการโอนผล 
การเรียน  และการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ  ๒  ใหใชระเบียบน้ี ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป 
บรรดาระเบียบ  คําสั่ง  หรือขอบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเวน 

การเรียนรายวิชา  ซึ่งไดกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี  หรือที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
ขอ  ๓  ในระเบียบน้ี 

   “มหาวิทยาลัย”หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   “นักศึกษา” หมายความวา ผูทีศึ่กษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไมตํ่ากวา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และใหหมายความรวมถึงผูที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
   “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
   “การโอนผลการเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 
   “การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การยกเวนใหนักศึกษาไมตองเรียน
รายวิชาใดวิชาหน่ึงที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยนําหนวยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใด ๆ ตาม
หลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัยมาใชแทน ทั้งน้ีใหรวมถึงการนําผลการศึกษาและหนวยกิตของรายวิชา
ตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ที่มีเน้ือหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในสี่
ของเน้ือหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเวนการเรียน 
   

 
 
 



96 
 

 

ขอ  ๔  ผลการเรียนรายวิชา  ที่จะนํามาใชในการโอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียน 
รายวิชาตองเปนผลการเรียนที่นักศึกษาไดรับมาแลวไมเกิน  ๘  ป  นับจากวันสําเร็จการศึกษา  หรือภาคเรียน
สุดทายที่ไดรับผลการเรียน  หรือวันสุดทายของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ไดรับผลการเรียนน้ัน  แลวแตกรณีจนถึง
วันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นํามาขอโอนหรือยกเวนการเรียน  มีอายุเกินกวาที่กําหนดในวรรค
ตน  แตไมเกิน  ๑๐  ป  ผูขอโอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาอาจขอใหอาจารยประจําหลักสูตรของรายวิชาที่จะ
นํามา 
ขอโอนหรือยกเวนน้ัน  ทําการสอบประเมินความรูและนําผลการสอบประเมินความรูที่ผานเกณฑมาใชเทียบโอน
หรือยกเวนการเรียนรายวิชาได 
  ขอ  ๕  ผูมีสิทธ์ิไดรับโอนผลการเรียนตองมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง  ดังตอไปน้ี 

(๑) เปนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท  ประกาศนียบัตร 
บัณฑิตช้ันสูงหรือปริญญาเอก  แลวแตกรณี  ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย  และพนสภาพนักศึกษาไปโดยไมสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 

(๒) เปนนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาตามโครงการ 
อื่นที่ใชหลักสูตรมหาวิทยาลัย  หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตรมหาวิทยาลัย  เปนนักศึกษาภาค
ปกติ 

(๓) เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท  ที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จากมหาวิทยาลัย  ในสาขาวิชาเดียวกันกับที่กําลังศึกษาอยู 

(๔) เปนนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ช้ันสูงจากมหาวิทยาลัย  ในสาขาวิชาเดียวกันกับที่กําลังศึกษาอยู 

ขอ  ๖  การโอนผลการเรียนตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปน้ี 
(๑) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน  ตองมีสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(๒) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน  ตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากมหาวิทยาลัย 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการประเมินผลการศึกษา 
(๓) การโอนผลการเรียนตามขอ  ๕(๑) และ (๒)  ใหโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษา

มา  โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอโอน 
(๔) การโอนผลการเรียนตามขอ  ๕(๓) และ (๔)  ใหโอนไดไมเกินรอยละ  ๔๐  ของ

หนวยกิตรวมข้ันตํ่าที่กําหนดไวในหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู 
(๕) ผลการเรียนรายวิชาที่จะ นํามาใช เทียบโอนจะตองอยูภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดในขอ  ๔  ของระเบียบน้ี 
ขอ  ๗  ผูมีสิทธ์ิไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา  ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

(๑) เปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  หรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) เปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  หรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
(๓) เปนนักศึกษาที่ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตร

มหาวิทยาลัย 
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(๔) เปนนักศึกษาที่ไดศึกษา  จากการศึกษาโดยระบบอื่น 
ผูมีสิทธ์ิยกเวนตาม  (๓) และ (๔)  ตองมีความรูพื้นฐานระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในกรณีที่

กําลังศึกษาอยูระดับปริญญาโท  และตองมีความรูพื้นฐานระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในกรณีที่กําลังศึกษาอยู
ระดับปริญญาเอก 
  ขอ  ๘  การยกเวนการเรียนรายวิชา  ตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปน้ี 

(๑) รายวิชาที่นํามาขอยกเวนรายวิชา  ตองเปนรายวิชาที่ไดรับคะแนนไมตํ่ากวา  B 
(๒) การนําผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเวนการเรียนรายวิชาให 

ใชผลการประเมินของมหาวิทยาลัย  ที่เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการโอนผลการ
เรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝกอาชีพหรือจาก
ประสบการณการทํางาน 
 

(๓) จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนรายวิชา  รวมแลวตองไมเกินหน่ึงในสามของ 
หนวยกิตรวมข้ันตํ่าที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

(๔) ผูไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในทุกกรณี  ตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
ไมนอยกวา  ๑  ปการศึกษา 

(๕) รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา  ใหบันทึกไวในระเบียบการเรียนของ
นักศึกษาโดยใชอักษรยอ  “P”  ในชองระดับคะแนน 

ขอ  ๙  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา  ตองดําเนินการใหเสร็จ 
สิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ  ๑๐  การนับจํานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ไดรับโอนผลการเรียน  หรือยกเวนการเรียน 
รายวิชาใหถือเกณฑดังน้ี 

(๑) นัก ศึกษาภาคปก ติ  ให นับผลการ เ รี ยนจํ านวน ๑๕ หนวยกิ ต เป นห น่ึ ง 
ภาคเรียนและถาเศษเหลือเกิน  ๗  หนวยกิตใหนับเปนหน่ึงภาคเรียน 

(๒) ผูที่ ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ ใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให นับผล 
การเรียนจํานวน ๑๒ หนวยกิตเปนหน่ึงภาคเรียน และถานับเศษเหลือเกิน ๖ หนวยกิตใหนับเปนหน่ึง             
ภาคเรียน 

(๓) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในขอ  ๕(๑)  ใหนับเฉพาะภาคเรียน 
ที่เคยศึกษาและไดรับผลการเรียน  สําหรับนักศึกษาตามกรณีในขอ  ๕(๒), (๓)  และ (๔)  ใหนับจํานวนภาคเรียน
ตอเน่ืองกัน 

ขอ  ๑๑  การโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา  ตองชําระคาธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ขอ  ๑๒  ใหคณะกรรมการที่อธิการบดีแตงต้ัง  เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผล 
การเรียน หรือการยกเวนการเรียนรายวิชา 

ขอ  ๑๓  ใหอธิการบดี  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี  และใหมีอํานาจตีความ และ 
วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  การวินิจฉัยช้ีขาดถือเปนอันสิ้นสุด 
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ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง   แนวปฏิบัติในการสอบความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา 

……………………………………… 
  เพื่อใหการดําเนินการสอบเกี่ยวกับการสอบความรูพื้นฐานทางการศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองและบังเกิดผลดีตอการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547  และมติ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุมครั้งที่  1 / 2550 เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ  2550  จึงกําหนดแนว
ปฏิบัติการสอบความรูพื้นฐานทางการศึกษา  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  1.  การสอบความรูพื้นฐานทางการศึกษา หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถของ
นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สําหรับผูที่ไมเคยเรียนวิชาการศึกษามากอน กําหนดใหนักศึกษาใน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก (2) และแผน ข ตองสอบผาน 
  2.  เน้ือหาการสอบความรูพื้นฐานทางการศึกษาสําหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาเปนผูกําหนด 
  3.  การใหระดับการประเมินผลสอบความรูพื้นฐานทางการศึกษาใหใชเกณฑดังน้ี 

3.1 ในกรณีที่ นักศึกษาสอบความรูพื้นฐานทางการศึกษา ไดคะแนนรอยละ  
70 ข้ึนไป ถือวาสอบผานดีเย่ียมไดระดับการประเมิน PD 

3.2 ในกรณีที่นักศึกษาสอบความรูพื้นฐานทางการศึกษาไดคะแนนรอยละ 50 - 69   ถือ
วาสอบผาน  ไดระดับการประเมิน  P    

3.3  ในกรณีที่นักศึกษาสอบไดคะแนนตํ่ากวารอยละ  50  ถือวาการสอบไมผาน  ให
ลงทะเบียนเรียนวิชาตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

ทั้งน้ี  ต้ังแตปการศึกษา  2550  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2550 
 

(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
 
 
 
 



100 
 

 

สรุปประเภทการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 
 

1. การลงทะเบียนเรียนเพื่อไดหนวยกิตและคิดคาคะแนนไดผลการเรียนเปนระดับคะแนน 
 A = 4  , B+ = 3.5 , B = 3.0 , C+ = 2.5 ,C = 2.0 D+ = 1.5 , D = 1.0 , E = 0 , I = ไมสมบูรณ 
(Incomplete) 

 ไดแกรายวิชาที่เรียน  (Coures  work) 
2.    การลงทะเบียนเพื่อไดหนวยกิตแตไมคิดคาคะแนนไดผลการเรียนเปน 
 G (Good)  ;  ผานดีเย่ียม  ,  P (Pass)  ;  ผาน  ,  F Fail ;  ไมผาน 
 ไดแกรายวิชาเสริมและรายวิชาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิตและสอบวัดคุณสมบัติ 
3.  ทุกรายวิชาที่ไดรับการอนุมัติใหถอนรายวิชาเรียนหรือนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพัก   
       การศึกษาภายหลังจากลงทะเบียนวิชาเรียนแลวผลการเรียนเปน 
 สัญลักษณ   Au  (Audit) 
4.  การลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนน้ันและไดแสดงวา 
       มีความกาวหนาของงานวิทยานิพนธหรอืภาคนิพนธแตยังไมไดสงรูปเลมวิทยานิพนธหรอืภาคนิพนธ 
       ที่สมบูรณผลการเรียนเปน 
 S  (Satisfactory)     เฉพาะหนวยกิตที่ดําเนินการตามรายการที่กําหนด 
 U  (Unsatisfactory)    เฉพาะหนวยกิตที่ไมสามารถดําเนินการตามรายการที่กําหนด 
5.  การสอบวิทยานิพนธทั้งฉบับไดผลการเรียนเปน 
 Excellent  (ดีเย่ียม)  Good (ดี)  Pass (ผาน)  Fail (ไมผาน) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลงานวิชาการ  งานวิจัย   

และภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ผลงานวิชาการ งานวจิัย และภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ือ-สกลุ 

รศ.ดร.พิสมัย  รบชนะชยั  พูลสขุ 

ผลงานวิชาการ 

งานวิจยั 

 

พิสมัย  พูลสขุ.การพัฒนาโรงเรียนหางไกลและถิน่ทุรกนัดาร : กรณีศึกษาโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน  

ทานผูหญิงทวี มณีนุตร จังหวัดตาก. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร. 

2547. 

----------------- .การศึกษาปญหาการจัดทําและการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาทีเ่ปน 

หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู ปการศึกษา 2547.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏกําแพงเพชร. 2548. 

----------------- .การพัฒนาวิธีสอนและเทคนิคการสอนคําภาษาไทยที่พูดไมชัดในบางคํา ของนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร. 2552. 

------------------ .การวจิัย “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34” จังหวัดตาก.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏกําแพงเพชร.  2555. 

 

ตํารา 

 

พิสมัย  รบชนะชยั .การสอนกลุมวิชาสรางเสรมิลกัษณะนิสัย.กําแพงเพชร : คณะวิชาครุศาสตร วทิยาลยัครู 

กําแพงเพชร. 2527. 

--------------------- .การสอนกลุมวชิาสรางเสริมประสบการณชีวิต.กําแพงเพชร: คณะวิชาครุศาสตร  

วิทยาลยัครูกําแพงเพชร.2528. 
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พิสมัย  พูลสขุ.การสอนกลุมวชิาการงานพ้ืนฐานอาชีพ.กําแพงเพชร : คณะวิชาครุศาสตร วิทยาลยัครู 

กําแพงเพชร. 2530. 

---------------------.หลักการสอน.กําแพงเพชร : คณะวิชาครุศาสตร วิทยาลยัครูกําแพงเพชร. 2531. 

--------------------- .การประถมศึกษา.กําแพงเพชร : คณะวิชาครุศาสตร วิทยาลยัครูกําแพงเพชร.2535. 

--------------------- .การสอนซอมเสริม. กําแพงเพชร : คณะวิชาครุศาสตร วิทยาลยัครูกําแพงเพชร.  2536. 

---------------------.การบรหิารระบบราชการไทย.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร สถาบันราชภฏักําแพงเพชร. 

2538. 

---------------------.แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร สถาบันราช 

ภัฎกําแพงเพชร. 2546. 

---------------------.หลักสูตรและการจัดการเรียนรู.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร สถาบันราชภฏั 

กําแพงเพชร.2547. 

---------------------.การปกครองไทย. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร. 2547. 

พิสมัย  รบชนะชยั พูลสุข .ไทยศึกษา. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร.  

2548. 

---------------------------.ประวัติศาสตรยุโรป. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

กําแพงเพชร. 2550. 

--------------------------- .การนิเทศการศึกษา.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

กําแพงเพชร. 2550. 

---------------------------.สัมมนาทางการศึกษา. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตรมหาวิทยาลยัราชภฏั 

กําแพงเพชร. 2550. 

--------------------------- .การเมืองการปกครองไทย. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั 

กําแพงเพชร.2550. 

---------------------------.ประวัติศาสตรไทย. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร. 

2551. 

--------------------------- .สัมมนาปญหาสังคมไทย. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

        กําแพงเพชร. 2551. 
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พิสมัย  รบชนะชยั พูลสขุ.สาระการเรยีนรูเพ่ิมเตมิกลุมสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง “ตามรอยพระ 

ยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร”ี  ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.  

กําแพงเพชร :คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร. 2551. 

--------------------------- .หนังสือแบบเรียนวิชาเพ่ิมเติม เร่ือง ตามรอยพระยุคลบาท สมเดจ็พระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ช้ันประถมศึกษาปที่ 1.  

กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร.  2551. 

--------------------------- .หนังสอืแบบเรียนวชิาเพ่ิมเติม เร่ือง ตามรอยพระยุคลบาท สมเดจ็พระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ช้ันประถมศึกษาปที่ 2. 

กําแพงเพชร:คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร.2551. 

--------------------------- .หนังสอืแบบเรียนวชิาเพ่ิมเติม เร่ือง ตามรอยพระยุคลบาท สมเดจ็พระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3. 

กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร. 2551. 

--------------------------- .หนังสอืแบบเรียนวชิาเพ่ิมเติม เร่ือง ตามรอยพระยุคลบาท สมเดจ็พระเทพ 

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4. 

กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร. 2551. 

--------------------------- .หนังสอืแบบเรียนวชิาเพ่ิมเติม เร่ือง ตามรอยพระยุคลบาท สมเดจ็พระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ช้ันประถมศึกษาปที่ 5. 

กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร. 2551. 

---------------------------.หนังสอืแบบเรียนวิชาเพ่ิมเติมเร่ือง ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6. 

กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร . 2551. 

--------------------------- .แผนการจดัการเรียนรู“ตามรอยพระยุคลบาท สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ช้ันประถมศึกษาปที่ 1. กําแพงเพชร  

: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร . 2551. 
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พิสมัย  รบชนะชยั พูลสขุ.แผนการจัดการเรียนรู “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ช้ันประถมศึกษาปที่ 2. กําแพงเพชร 

 : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร. 2551. 

-------------------------.แผนการจัดการเรียนรู “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3. กําแพงเพชร  

: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2551. 

--------------------------- .แผนการจดัการเรียนรู “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี ในโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4. กําแพงเพชร  

: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2551. 

--------------------------- .แผนการจดัการเรียนรู “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี ในโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน ช้ันประถมศึกษาปที่ 5.กําแพงเพชร  

: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.  2551. 

--------------------------- .แผนการจดัการเรียนรู “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี ในโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6. กําแพงเพชร  

: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2551. 

------------------------ .การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั 

กําแพงเพชร. 2552. 

------------------------ .ความเปนครู. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร. 2553. 

------------------------ .การศกึษาและความเปนคร.ู กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั 

กําแพงเพชร. 2554. 

------------------------ .การบริหารจัดการช้ันเรียน. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

กําแพงเพชร.2555. 

------------------------ .ผูนําทางวิชาการและการพัฒนาหลกัสูตร. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏกําแพงเพชร. 2556. 
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ผลงานวิชาการ งานวจิัย และภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ือ-สกลุ 

       ดร.ชยัรัตน  บุม ี

ผลงานวิชาการ 

งานวิจยั 

 

ชัยรัตน  บุมี.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาหลกัการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร เรือ่งการวิเคราะห 

ความตองการของโปรแกรม ของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 สาขาการศึกษา วชิาเอกคอมพิวเตอรศึกษาที ่

ไดรับการจัดการที่ไดรับความรวมมือ หลังการจัดการเรยีนรูสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู.  

กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร. 2552. 

--------------------- .ผลการใชแบบฝกเสริมพัฒนาการเขียนโปรแกรมปาสคาลเบื้องตนสําหรบันักศึกษา 

        โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศกึษาช้ันปที่ 1.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

กําแพงเพชร. 2553. 

--------------------- .การศกึษาความคิดเหน็ของครูพ่ีเล้ียงทีมี่ตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  

        โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศกึษา ในดานสมรรถภาพทางการสอน.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร. 2554. 

---------------------.แนวทางพัฒนาการจัดการศกึษาโรงเรยีนวัดพระบรมธาตุสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษากําแพงเพชรเขต 1.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร.  

2555. 

 

ตํารา 

 

ชัยรัตน  บุมี.พฤติกรรมการสอนวชิาคอมพิวเตอรศกึษา.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั 

กําแพงเพชร. 2553. 

--------------------- .ภาษาอังกฤษสําหรับครคูอมพิวเตอร.กาํแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั 

กําแพงเพชร.2554. 
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ชัยรัตน  บุมี.การสอนเขียนโปรแกรมภาคคอมพิวเตอรเบือ้งตน.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตรมหาวิทยาลยั 

ราชภัฏกําแพงเพชร. 2555. 

---------------------.ภาวะผูนําและการจัดการยุคใหม.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั 

กําแพงเพชร. 2556. 
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ผลงานวิชาการ งานวจิัย และภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ือ-สกลุ 

       ดร.สุขเกษม  ขุนทอง 

ผลงานวิชาการ 

งานวิจยั 

 

สุขเกษม  ขุนทอง .การเฝาระวังปญหายาเสพติดพ้ืนที่ 5 อาํเภอชายแดน จังหวัดตาก.กําแพงเพชร  

:คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร. 2555. 

--------------------- .พัฒนาหลกัสูตรทองถิ่นเรือ่งการทอผากะเหร่ียง.ตาก : โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา   

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด. 2556. 

 

ตํารา 

 

สุขเกษม  ขุนทอง .มนุษย ชุมชน และส่ิงแวดลอม.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

กําแพงเพชร. 2554. 

---------------------.หลักสังคมวทิยาสําหรับครู.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั 

กําแพงเพชร.2555. 

---------------------.ทองถิ่นศกึษา.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร. 2555. 

 



109 
 

 

ผลงานวิชาการ งานวจิัย และภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ือ-สกลุ 

ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  แจมผล 

ผลงานวิชาการ 

งานวิจยั 

 

อรอนงค  แจมผล.การศึกษาปญหาและความตองการ การจัดสวสัดิการผูสูงอายุในจังหวัดกําแพงเพชร. 

กําแพงเพชร: สํานักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร. 2552. 

---------------------.การประเมินระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏักําแพงเพชร. 

กําแพงเพชร: สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร. 2553. 

--------------------- .การบรหิารความเส่ียง มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร.กําแพงเพชร : สํานักประกัน 

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2554. 

---------------------.การสรางบทเรียนอิเลก็ทรอนกิส เร่ืองการประกันคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศกึษา. 

กําแพงเพชร : สํานักประกันคุณภาพการศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร. 2555. 

 

 

ตํารา 

 

อรอนงค  แจมผล.การแนะแนวอาชีพ.กําแพงเพชร: คณะวิชาครุศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร. 2534. 

--------------------- .จิตวทิยาวยัเดก็.กําแพงเพชร : คณะวิชาครุศาสตร วิทยาลยัครูกําแพงเพชร. 2534. 

---------------------.จิตวิทยาสําหรบัครู.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร. 

2553. 

---------------------.จิตวิทยาทัว่ไป.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร. 2554. 
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ผลงานวิชาการ งานวจิัย และภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล 

ผูชวยศาสตราจารยอังสุรีย  พันธแกว 

ผลงานวิชาการ 

งานวิจัย 

 

อังสุรีย  พันธุแกว .แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ป 

        การศึกษา 2551 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2552. 

---------------------.การสงเสริมวัฒนธรรมเครือขายการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ 

พัฒนาคุณภาพผูเรียนรูดานการสงเสริมการอาน.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กําแพงเพชร. 2553. 

--------------------- .การศึกษารูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาช้ันปที่ 2 ปการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร   

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.  

        2554. 

 

ตํารา 

 

อังสุรีย  พันธุแกว.การประยุกตจิตวิทยาการเรียนรู.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กําแพงเพชร. 2547. 

--------------------- .พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กําแพงเพชร.2548. 

---------------------.จิตวิทยาสําหรับคร.ูกําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2550. 
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