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หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลทั่วไปของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
: Graduate Diploma Program in Teaching Profession

2. ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อยอ : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
Grad. Dip. (Teaching Profession)
3. วิชาเอก/หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
5.2 ภาษาที่ใช
มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผสู ําเร็จการศึกษา
ผูส ําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
6.2 คณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 25/10/2556
6.3 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28/10/2556
6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 31/10/2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครู
8.2 นักวิจัยทางการศึกษา
8.3 เปนเจาหนาที่ในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
8.4 เปนนักวิชาการศึกษาในหนวยงานของรัฐและเอกชน

9.ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒขิ องอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
9.1จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
9.1.1อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

1.

ชื่อ – สกุล

นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
ที่สําเร็จ

สาขาวิชา

รอง
ศาสตราจารย

Ph.D

Education

ศศ.ม.
กศ.บ.
2.

นายชัยรัตน บุมี

อาจารย

Ph.D.
กศ.ม
วท.ม.
ค.บ.

สถาบัน
ที่สําเร็จการ
ศึกษา

ป พ.ศ.

Sardar Patel University
India
การสอนสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศึกษา

2549

ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ พิษณุโลก
Education Sardar Patel University
India
จิตวิทยาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
แนะแนว

2517

เทคโนโลยีการ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการ
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร สถาบันราชภัฏนครปฐม
ศึกษา

2542

2527

2549
2544

2539
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ลําดับ

3.

ชื่อ – สกุล

นายสุขเกษม ขุนทอง

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
ที่สําเร็จ

อาจารย

สถาบัน
ที่สําเร็จการ
ศึกษา

ป พ.ศ.

ปร.ด.

พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551

ศศ.ม.

พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

2547

ศศ.ม.

การสอนสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศึกษา
สังคมศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ

2545

ค.บ.

สาขาวิชา

2542
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9.1.2อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

1.

ชื่อ – สกุล

นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
ที่สําเร็จ

สาขาวิชา

รอง
ศาสตราจารย

Ph.D.
ศศ.ม.
กศ.บ.

2.

นายชัยรัตน บุมี

อาจารย

Ph.D.
กศ.ม

อาจารย

Education

Sardar Patel University India

2549

การสอนสังคม
ศึกษา
ประวัติศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2527

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
Sardar Patel University India
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2517

มหาวิทยาลัยมหิดล

2542

สถาบันราชภัฏนครปฐม

2539

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2547
2545

ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.ม.

พัฒนาสังคม
การสอนสังคม

ค.บ.
นายสุขเกษม ขุนทอง

ป พ.ศ.

Education
จิตวิทยาการ
แนะแนว
เทคโนโลยีการ
จัดการ
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร
ศึกษา
พัฒนาสังคม

วท.ม.

3.

สถาบัน
ที่สําเร็จการ
ศึกษา

2549
2544
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ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
ที่สําเร็จ

ค.บ.
4.

นางอรอนงค แจมผล

ผูชวย
ศาสตราจารย

ค.ม.
วท.บ.

5.

นางอังสุรีย พันธแกว

ผูชวย
ศาสตราจารย

ค.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา

ศึกษา
สังคมศึกษา

สถาบัน
ที่สําเร็จการ
ศึกษา

ป พ.ศ.

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ

2542

จิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว
จิตวิทยา
โรงเรียน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2524

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2521

จิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว
การศึกษา
ปฐมวัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

2544

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2541
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ใชอาคารสถานทีท่ ี่มีอยูแ ลวในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
11.สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนารับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามกระแสโลกาภิวัฒนอยางรูเทาทันและสราง
ภูมิคุมกันใหกับคนทุกภาคสวน ใหความสําคัญตอภูมิปญญาทองถิ่น เศรษฐกิจชุมชน และแกปญหาคานิยมและ
พฤติกรรมที่เ น นวั ตถุ นิยม พฤติก รรมที่เ น นการเปนผูบ ริ โภคมากกว าการเปนผูผ ลิ ต
ดัง นั้ น
หลักสูตรนี้จะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษา เพื่อใหมีค รูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมี
คุณลักษณะที่ตอบรับประชาคมอาเซียนและปญหาทางดานเศรษฐกิจที่มีผลตอการพัฒนาดานการศึกษาในมิติ
ตางๆ มีผลดีตอการจัดการเรียนการสอน การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
การเสริมสรางปญญา แนวคิด การพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริย ธรรม และวิทยาศาสตรเ ทคโนโลยีสําหรับ
ประชาชนเพื่อนํามาใชในการแกไขปญ หาในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา และการบริห ารจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จําเปนในการเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอกทั้งดาน
เทคโนโลยีองคความรูที่ทันสมัย ซึ่งจะสงผลใหไดผูเรียนที่มีคุณภาพ สามารถเขาไปปฏิบัติงานในหนวยงานหรือ
องคกรตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินชีวิตในสังคมอยางราบรื่น สรางสรรคแ ละมีความภูมิใจใน
ความเปนไทย โดยหลักสูตรนี้จัดใหมีสาระการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพที่จะอยูรวมพัฒนาสัง คม
และวัฒนธรรม ไดแก ดานศีลธรรม คุณธรรม จริย ธรรม คานิย ม และวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิ
ปญญาไทย การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเพื่อการจัดการเรียนรูยังดําเนินการคอนขางนอย การผลิต พัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไมเอื้อตอการจัดกระบวนการเรีย นรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ขาดการ
สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูที่มีคุณภาพทั้งดานการเปนผูผลิต
11.3 สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ
ตามขอบังคับ คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (ขอ 1 และขอ 11)
ประกอบมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม ครั้งที่5/2556วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการคุรุ
สภาไดกํ าหนดสาระความรู และสมรรถนะของผูป ระกอบวิ ช าชี พทางการศึ กษาตามมาตรฐานความรู แ ละ
ประสบการณวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพครูจะตองมีความรู และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู รวม 11 ดาน
ไดแก 1) ความเปนครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5) หลักสูต ร 6)
การจั ด การเรีย นรู แ ละสิ่ ง แวดล อมเพื่ อ การเรี ย นรู 7) การวิ จัย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู 8) นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ กษา 9) การวัด และการประเมิ นผลการเรีย นรู 10) การประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา และ 11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะเนนการพัฒนาศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษาใหมี
ความรู และสมรรถนะของผูประกอบวิชาชี พทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู แ ละประสบการณ วิชาชี พ
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กลาวคือ สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองเหมาะสมกับความตองการของทองถิ่น จัดการเรียนรู
ที่ เ นน ผู เ รี ย นเป นสํ าคั ญ สามารถวิ จัย เพื่ อ พั ฒนาคุณภาพการเรี ย นการสอน ก า วทัน วิ วั ฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและเกี่ยวของกับการผลิตบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอด จึง
ไดพิจารณาถึงความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่สามารถสรางนักบริหารที่มีค วามรู ความเชี่ย วชาญ
และประสบการณเพื่อพรอมที่จะสามารถบริหารและพัฒนาการศึกษาของประเทศในระดับแนวหนาได
13.ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
มีการบูรณาการองคความรูดานวิชาการ และการปฏิบัติของวิชาชีพชั้นสูงที่เปนภารกิจของสถาบันอันไดแกการ
พัฒนาทองถิ่น ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น ใหบริการวิช าการแกสังคม ถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทํา นุ บํา รุ งศิ ล ปวั ฒนธรรม ผลิ ต และส ง เสริ มวิ ท ยฐานะครู เข า ในรายวิ ช าของหลั กสูต รเพื่ อให
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
เปนการบริหารจัดการภายในคณะครุศาสตรรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรนี้มุงเนนการพัฒนาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่นอกเหนือจากสาขาครุศาสตร ศึกษาศาสตร
ใหมีความรูและความสามารถตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพสามารถจัดการเรียนรู โดยใช
วิทยาการที่ทันสมัยและสอดคลองกับการเปลี่ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 และเตรีย มความพรอมสูประชาคม
อาเซียนเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมมีเจตคติที่ดีตอวิช าชีพครู และมีจิตวิญญาณของความเปนครู โดยใช
กระบวนการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติงานในวิชาชีพครู รวมทั้งปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่สนองความตองการของทองถิ่นในการผลิตครูที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน และสามารถ
นํากระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาทางดานวิชาชีพ พรอมทั้งเปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหบคุ คลทีส่ ําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาอื่นไดศกึ ษาในวิชาชีพครู และเปนหลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะกับการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูต รประกาศนีย บัตรบั ณฑิต สาขาวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มี
วัตถุประสงคทั่วไปในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.) มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพครู ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ
คุรุสภา
2.) มีทักษะในการปฏิบตั งิ านในหนาทีค่ รู สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชวิทยาการที่ทันสมัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลตอผูเรียนอยางแทจริง
3.) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ในการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครูไดเปนอยางดี
4.) มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครูมคี ุณธรรม จริยธรรม
มีความเมตตากรุณาตอผูเรียนมีบคุ ลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู มีความ
ประพฤติปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางทีด่ ี
5.) มีจติ สํานึกในการพัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเปนประชาธิปไตย สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ มีความใฝรู ใฝเรียน กระตือรือรน แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร
1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและ
ครูไมต่ํากวาที่สกอ.กําหนด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพของบุคลากรทาง
การศึกษา
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรให
1. ติดตามความเปลีย่ นแปลงใน
สอดคลองกับความเปลีย่ นแปลงทาง สังคม และวิชาการอยางสม่ําเสมอ
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความกาวหนาทางวิชาการ

1. รายงานความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคลองกับความเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและ
ความกาวหนาทางวิชาการ ซึ่ง
ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒทิ ั้ง
ภายในและภายนอก
1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
บุคลากรดานการเรียนการสอนใน
หลักสูตร
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู
3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ
กระบวนการจัดการเรียนรู

3. แผนพัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอน และบริการวิชาการ
ใหมีความรู สมรรถนะและเจตคติที่
ทันสมัยและเหมาะสมตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

1. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทํางานบริการแกองคกร
ภายนอก
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู
ของบุคลากรดานการเรียนการสอน
ใหมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห โดยการเรียนตามระบบการศึกษานี้ เปนการ
เรียนแบบสะสมหนวยกิต โดยหนึ่งปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ที่มีระยะเวลาศึกษาไมนอย
กวา ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มีคุณสมบัตติ ามประกาศของคุรุสภา
2.3ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมี
2.4กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
ไมมี
2.5แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 2 ป
แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ พ.ศ. 2557 – 2562ดังนี้
ปการศึกษา
นักศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561
2562
นักศึกษาที่รับเขา
300
300
300
300
300
จํานวนที่คาดวาสําเร็จการศึกษา
300
300
300
300
300
2.6 งบประมาณตามแผน
ในการจัดการศึกษามีประมาณการงบประมาณภายในระยะ 5 ป ดังนี้
หมวดรายจาย
1.งบดําเนินการ
1.1 คาวัสดุ
1.2 คาใชสอย
1.3 คาตอบแทน
รวมงบดําเนินการ

2557
300,000
150,000
60,000
510,000

2558
100,000
50,000
20,000
510,000

ปงบประมาณ
2559
100,000
50,000
20,000
510,000

2560
100,000
50,000
20,000
510,000

2561
100,000
50,000
20,000
510,000
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา36 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู นั้นไดดําเนินการจัดหลักสูตร
เปนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรแผนเรียนไมนอยกวา36หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
โครงสรางของหลักสูตร
หมวดวิชา/กลุมวิชา/วิชา
เกณฑสกอ.
หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาชีพครู
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูเลือก
2. วิชาประสบการณวิชาชีพ

27
-

จํานวนหนวยกิต
เกณฑคุรุสภา
หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
30
36
(30)
(11 สาระ)
27
3
1 ป (2 ภาคเรียน)
6
1 ป (2 ภาคเรียน)

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ประกอบดวยเลข 7 หลัก ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มี
ความหมายดังนี้
เลขตัวที่ 1-3 หมายถึง หมวดวิชาหรือหมูวิชา
เลขตัวที่ 4 หมายถึง ความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5 หมายถึง ลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 หมายถึง ลําดับกอนหลังของวิชา
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รายวิชาและจํานวนหนวยกิต
1. วิชาชีพครู จํานวน36 หนวยกิต
1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จํานวน 27 หนวยกิต มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
1005101

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1015102

ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
Language and Culture for Teachers
การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน

3(2-2-5)

1015103

Knowledge Management and Classroom Management
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)

3(2-2-5)

Educational Quality Assurance

1015106

ความเปนครู

3(3-0-6)

1025201

Self-actualization for Teachers
ปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร
Philosophy and Curriculum Development

3(2-2-5)

1035101
1045101
1045301
1055105

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Education Information Technology
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluations
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Research for Learning Development
จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers

3(2-2-5)
3(3-0-6)

1.2 วิชาชีพครูเลือก ใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต โดยมีรายวิชาเลือกดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
1015501
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
3(3-0-6)
Non-formal and In Formal Education

1015901

สัมมนาวิชาชีพครู
Seminar in Teaching Profession

3(2-2-5)
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1085601

การศึกษาแบบเรียนรวม

3(3-0-6)

Integrational Inclusion Education

2. วิชามาตรฐานประสบการณวชิ าชีพ จํานวน 6หนวยกิต ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
1005503
การฝกปฏิบตั ิวชิ าชีพครูระหวางเรียน
3(270)
Practicum in the Profession of Teaching
1005504
การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
3(270)
Teaching Professional Practicum in School
3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1015106 ความเปนครู
1025201 ปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร
1055105 จิตวิทยาสําหรับครู
1005101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
รวม
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1015102 การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน
1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1015103 การประกันคุณภาพการศึกษา
1005503 การฝกปฏิบตั ิวชิ าชีพครูระหวางเรียน
รวม

รหัสวิชา
XXXXXX
1045301
1045101
1005504

ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาชีพครูเลือก
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
12
หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (270)
12
หนวยกิต
xxxxxx
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (270)
12
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1.1 วิชาชีพครูบังคับ
1005101

ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
Language and Culture for Teachers

3(2-2-5)

ศึกษาการใชทักษะพื้นฐานในการฟง พูด อานและเขียนตามหลักของการใชภาษาเพื่อการสื่อ
ความหมายที่ถู กตอ งตามหลั กภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ หรื อภาษาต างประเทศอื่ นๆ รวมไปถึ งวัฒ นธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย เพื่อธํารงไวในความเปนไทยและการอยูรวมกันอยางสันติ เพื่อการเปนครู และ
การพัฒนาวิชาชีพครู
1015102การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน3(3-2-5)
Knowledge Management and Classroom Management
ศึกษาหลั กการ แนวคิด แนวปฏิบัติเ กี่ย วกับการจัดทําแผนการเรีย นรู และการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิด
สรางสรรคและแกปญหา ไดการจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอม การบูรณาการการเรีย นรูแบบเรียนรวม การ
จัดการชั้นเรียน การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหเกิดการเรียนรู และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา
1015103 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
EducationalQuality Assurance
ศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตั ิเกีย่ วกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา ศึกษาสภาพและกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนและทองถิ่น เพื่อกําหนดทิศทางที่เหมาะสมใน
การพัฒนาคุณภาพ ลงมือฝกทําโครงการขนาดเล็กและ กรณีศึกษาในสถานการณจริงและสถานการณจําลอง
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่นและชุมชน
1015106

ความเปนครู
3(3-0-6)
Self-actualization for Teachers
ศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะ สภาพงานครู มาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสรางความกาวหนาและ
พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนือ่ ง ตลอดจนภาวะความเปนผูนําทางวิชาการและการพัฒนาตนในการเสริมสราง
สมรรถนะตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล ความซื่อสัตยสุจริตในการประกอบวิชาชีพตามที่ครุ ุสภากําหนด

1025201
ปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
Philosophy and Curriculum Development
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ศึกษาปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึง
หลักการและกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางการพัฒนาหลักสูตรอยางยั่งยืน ศึกษาหลักการแนวคิดใน
การจัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการนําหลักสูตรไปใช และนําแนวคิด เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
1035101

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
Innovation and Education Information Technology
ศึก ษาหลั กการ แนวคิ ด การออกแบบ การประยุ กต ใช การผลิ ต และการประเมิ นสื่ อ นวั ต กรรม
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการเรี ย นรู เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสื่อ สาร การประยุก ต ใช นวั ต กรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุค
ศตวรรษที่ 21
1045101

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluations
ศึกษาหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ปฏิบัติการวัด
และการประเมินผล การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบยอยและ
แบบรวม ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผล เรียนรูตามสภาพจริง การสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ การ
วิ เ คราะห คุ ณภาพของแบบทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ ศึ กษาระเบี ย บการ
ประเมินผลการเรียน และนําผลการประเมินไปใช
1045301

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Development
ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบั ติในการวิ จัย รวมไปถึง รูป แบบการวิ จัย การออกแบบการวิจัย
กระบวนการวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัย การใชและผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู สามารถนําผลการวิจัยไป
ใชในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียน
1055105

จิตวิทยาสําหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูจิตวิทยาการศึกษา และการ
แนะแนวและการใหคําปรึกษาและระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
1.2 วิชาชีพครูเลือก
1015501

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
3(3-0-6)
Non-formal and In FormalEducation
ศึ ก ษาปรั ช ญาการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสากลด า นการศึ ก ษา วิ เ คราะห
เปรียบเทียบการศึกษาในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย วิเคราะหอุปสรรคและปญหาของ
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในตางประเทศและประเทศไทย การบริห ารและบริการการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
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1015901 สัมมนาวิชาชีพครู
3 (2-2-5)
Seminar in Teaching Profession
ศึกษาวิเคราะห บริบท ประเด็นปญหาและการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพที่เกี่ยวของและมีผลตอการ
ศึกษา ระบบการศึกษา การจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษา หลักสูต ร การเรียนการสอนและการเรียนรูการ
เสวนาประสบการณตางๆ และบูรณาการองคความรูไปสูการจัดสัมมนาในการระดมความคิด และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในวิชาชีพของตนเอง
1085601

การศึกษาแบบเรียนรวม
3(3-0-6)
IntegrationalInclusion Education
ศึกษาคนควา ความรูพื้นฐานเกี่ย วกั บการศึกษาแบบเรีย นรวม ลักษณะและประเภทเด็ กที่มีค วาม
ตองการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนการจัดการพฤติกรรมและ
บริการสนับสนุน และสามารถนําไปประยุกตใชได
1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ
1005503
การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน
3(270)
Practicum in the Profession of Teaching
ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ใหผูเรีย นสรางความรูดวยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริง การออกแบบ
ทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัด ผล การตรวจขอสอบ การใหค ะแนน และการตัดสินผลการเรียน การ
สอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การทําวิจัยแกปญหาผูเรียนสูการพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ
1005504

การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
Teaching Professional Practicum in School

3(270)

การปฏิบตั ิการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเ รียน และการแลกเปลีย่ นเรียนรู หรือแบงปนความรูในการสัมมนาระหวางฝกและหลังฝกประสบการ
วิชาชีพ สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอก หรือปฏิบตั ิงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

3.2.1อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ – สกุล

1.

นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข

ตําแหนงทาง คุณวุฒิ
วิชาการ
ที่สําเร็จ
รอง
ศาสตราจารย

สาขาวิชา

สถาบัน
ที่สําเร็จการ
ศึกษา

ป พ.ศ.

Ph.D.

Education

Sardar Patel University India

2549

ศศ.ม.

การสอนสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศึกษา
ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
Education Sardar Patel University India
จิตวิทยาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
แนะแนว
เทคโนโลยีการ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการ
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร สถาบันราชภัฏนครปฐม
ศึกษา
พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

2527

พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
การสอนสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศึกษา

2547
2545

กศ.บ.
2.

นายชัยรัตน บุมี

อาจารย

Ph.D.
กศ.ม.
วท.ม.
ค.บ.

3.

นายสุขเกษม ขุนทอง

อาจารย

ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.ม.

2517
2549
2544
2542
2539
2551
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ลําดับ

4.

ชื่อ – สกุล

นางอรอนงค แจมผล

ตําแหนงทาง คุณวุฒิ
วิชาการ
ที่สําเร็จ

ผูชวย
ศาสตราจารย

นางอังสุรีย พันธแกว

ผูชวย
ศาสตราจารย

สถาบัน
ที่สําเร็จการ
ศึกษา

ป พ.ศ.

ค.บ.

สังคมศึกษา

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ

2542

ค.ม.

จิตวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การศึกษาและ
การแนะแนว
จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โรงเรียน

2524

วท.บ.

5.

สาขาวิชา

ค.ม.
ค.บ.

2521

จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2544
การศึกษาและ ประสานมิตร
การแนะแนว
การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2541
ปฐมวัย
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3.2.2อาจารยผูสอนประจํา
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1

นางพิสมัย รบชนะชัยพูลสุข

2

นายวชิระ วิชชุวรนันท

3

นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ

4

5

นายชัยรัตน บุมี

นายสมชัย วงษนายะ

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
ที่
สําเร็จ
รองศาสตราจารย Ph.D.
ศศ.ม.
กศ.บ.
ผูชวย
Ph.D.
ศาสตราจารย ศษ.ม.
ค.บ.
รองศาสตราจารย Ph.D.

สาขาวิชา

Education
การสอนสังคม
ประวัติศาสตร
Education
การประถม ศึกษา
ภาษาไทย
Educational
Psychology
ค.ม. จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

อาจารย

ป พ.ศ.

Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาลัยครูอบุ ลราชธานี
University of Alberta, Canada

2549
2527
2517
2550
2532
2528
2535

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2523

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยมหิดล

2520

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏนครปฐม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2544
2539
2534

2550
2542

20

Ph.D. Education
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว
ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา
รองศาสตราจารย ค.ด. การวัดและประเมินผล
การศึกษา

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

6

นายบัณฑิต ฉัตรวิโรจน

ผูชวย
ศาสตราจารย

7

นายธงชัย ชอพฤกษา

8

นายธีระ ภักดี

9

นางอรอนงค แจมผล

ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

10

นางเรขา อรัญวงศ

11

นางสาวสุภาพร พงศภญ
ิ โญ
โอภาส

ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ที่
สําเร็จ
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
กศ.บ.
ค.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
M.A.
ค.บ.
M.A.
ค.บ.
ค.ม.

ป พ.ศ.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร
University of Northern Philippines
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา
University of Northern Philippines
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2523

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

2521
2537
2524
2522
2555

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2536

2519
2550
2542
2542
2536
2529
2525
2530
2520
2524

21

คณิตศาสตร
อุดมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การประถม ศึกษา
Education
ดนตรีศึกษา
Education
ภาษาไทย
จิตวิทยาการ ศึกษาและ
การแนะแนว
วท.บ. จิตวิทยาโรงเรียน
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร
ค.บ. การมัธยม ศึกษา
ปร.ด. ยุทธศาสตรการบริหาร
และการพัฒนา
ค.ม. การวัดและประเมินผล
การศึกษา

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

12

นางสาวปาจรีย ผลประเสริฐ

13

นายสุรชัย โกศิยะกุล

14

นางสาวยุภาดี ปณะราช

15

นายอนุสษิ ฐ พันธกล่ํา

16

นายสุขเกษม ขุนทอง

17

นางอังสุรีย พันธแกว

18

นายวชิระ พิมพทอง

ตําแหนงทาง
วิชาการ

สาขาวิชา

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

ป พ.ศ.

คณิตศาสตร
ประชากรและการพัฒนา
สถิตปิ ระยุกต
การจัดการทั่วไป
การวัดผลการศึกษา
ฟสิกส-คณิตศาสตร
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต
การศึกษาคณิตศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
พัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม
การสอนสังคมศึกษา
สังคมศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว
การศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

2530
2546
2537
2532
2526
2520
2551

จิตวิทยาชุมชน

พุทธจิตวิทยา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

2541
2538
2551
2546
2551
2547
2545
2542
2544
2541
2552
2549

22

คุณวุฒิ
ที่
สําเร็จ
กศ.บ.
รองศาสตราจารย ปร.ด.
พบ.ม.
ศศ.บ.
ผูชวย
กศ.ม.
ศาสตราจารย กศ.บ.
ผูชวย
วท.ด.
ศาสตราจารย
ค.ม.
ค.บ.
อาจารย
ศศ.ม.
ค.บ.
อาจารย
ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
ค.บ.
ผูชวย
กศ.ม.
ศาสตราจารย
ค.บ.
อาจารย
วท.ม.
พธ.บ.

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

นายบุญลอม ดวงวิเศษ

อาจารย

20

นางสาวปาริชาต เตชะ

อาจารย

21

นายภูมิพิพฒ
ั น รักพรมงคล

อาจารย

22

นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ

อาจารย

23

นายชยุต วิจิตรสุนทร

อาจารย

24

นางสาวอมรา ทองใส

อาจารย

25

นายนันทิพฒ
ั น เพ็งแดง

อาจารย

26

นางสาวชลชลิตา แตงนารา

อาจารย

สาขาวิชา

ปร.ด.
นศ.ม.
รป.บ.
ปร.ด.
ค.ม.
คอ.บ.

การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
การประถม ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการสื่อสาร
รัฐประศาสนศาสตร
การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ครุศาสตรเทคโนโลยี

ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ค.บ.

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

ป พ.ศ.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2550
2547
2552
2547
2555
2551
2548

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

2555
2551
2549
2555
2551
2546
2554
2552
2550
2548
2552
2549

23

19

คุณวุฒิ
ที่
สําเร็จ
กศ.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
ค.ม.
ศศ.บ.

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

27

นายถิรวิท ไพรมหานิยม

อาจารย

28

นางสาวสมหญิง กัลปเจริญศรี

อาจารย

29

นายเลเกีย เขียวดี

อาจารย

30

นายชูวิทย ไชยเบา

อาจารย

31

นางสาววรพรรณกระตายทอง

อาจารย

32

นางสาวรัตติกาล โสภัคคศรีกลุ

อาจารย

33

นางสาวสิริวรรณสิรวณิชย

อาจารย

34

นายเกรียงไกร กันตีมลู

อาจารย

35

นางสุมาลี วิทยรัตน

อาจารย

36

นางธิดารัตน ทวีทรัพย

อาจารย

คุณวุฒิ
ที่
สําเร็จ
M.A.
พธ.บ.
M.Ed.
ศศ.บ.
ศษ.ม.
วท.บ.
ศศ.ม.
ศน.บ.
สส.ม.
สส.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
อ.บ.
ค.ม.
ค.บ.
ค.ม.
ค.บ.
กศ.ม.

สาขาวิชา

ป พ.ศ.

Pune University, India

2551
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
South China Normal University
2554
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2555
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2546
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
2546
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2551
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2548
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2551
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2547
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2550
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2553
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2540
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552
24

English
ภาษาอังกฤษ
Master of Education
ภาษาจีน
การสอนสังคมศึกษา
ภูมศิ าสตร
พัฒนาสังคม
ภาษาอังกฤษ
วิจัยทางสังคมศาสตร
สังคมสงเคราะห
ประวัติศาสตร
ประวัติศาสตร
ประวัติศาสตร
ประวัติศาสตร
การสอนสังคมศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป
การบริหารการศึกษา
นาฏศิลป
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
การศึกษา
(คอมพิวเตอรศึกษา)

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

37

นางสาวศรินญาหวาจอย

อาจารย

38

นายยุทธนา พันธมี

อาจารย

39

นายวิวัฒน ทวีทรัพย

อาจารย

40

นายเฉลิม ทองจอน

อาจารย

41

นางสาวเบญจวรรณชัยปลัด

อาจารย

42

นางสาวอุไรวรรณศรีไชยมูล

อาจารย

43

นางสาวกาญจนา เวชบรรพต

อาจารย

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

ป พ.ศ.

สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร

2547

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550
2546
2554

สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร

2541

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

2555
2550
2553
2550

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2550
2546

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2554
2553
2550
2547

25

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ที่
สําเร็จ
ศศ.บ. บริหารธุรกิจ
(แขนงบริหารงานทั่วไป)
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา คอมพิวเตอร
ศึกษา
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
แขนงคอมพิวเตอรธุรกิจ
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร
กศ.ม. คอมพิวเตอรศึกษา
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม
ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา
ศษ.บ. การมัธยม ศึกษา (เคมีคณิตศาสตร)
ค.ม. คณิตศาสตรศึกษา
ค.บ. คณิตศาสตร
ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา
ค.บ. คณิตศาสตร

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

44

นางสาวอรทัย บุญเทีย่ ง

อาจารย

45

นายไตรรงคเปลีย่ นแสง

อาจารย

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ที่
สําเร็จ
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
วท.ม. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

ป พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 มีทักษะการบริหารงานวิชาการและการปฏิบัติงานในหนาที่ของวิชาชีพ
4.1.2 สามารถวางแผนการจัดการเรียนรูโดยใหความสําคัญกับผูเ รียนเปนรายบุคคลมีความเขาใจ
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. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
กําหนดใหทํางานวิจัยในชั้นเรียนอยางสั้นมีองคประกอบการวิจัยครบถวนหรือโครงงานผลิตสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอนหัวขอของงานจะตองเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
สามารถทํางานเปนทีม ออกแบบการวิจัยและทําเปนการวิจัยที่มีป ระสิท ธิภาพและเปนประโยชนหรือ
สามารถผลิตสื่อที่เปนนวัตกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูและมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาผูเรีย นอยาง
แทจริง
5.3 ชวงเวลา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
รวมอยูในการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษาใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงานทาง
เว็บไซตและปรับปรุงใหทันสมัยเสมออีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานหรือวิจั ยที่บันทึก ในสมุดใหคําปรึก ษาโดยอาจารยที่
ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลานําเสนอโปรแกรมและการ
ทํางานของระบบโดยโครงงานหรือ วิจัยดังกลาวตองสามารถทํางานไดในขั้นตนโดยเฉพาะการทํางานหลักของ
โปรแกรมและการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) ความสามารถดานการสอน

2) ความสามารถดานวิชาการ

3) ดานคุณธรรม
4) ดานบุคลิกภาพ

สอนให นั ก ศึ ก ษาให ใ ฝ ห าความรู ใ หม ๆ สามารถนํ า ไปสอน
นั ก เรี ย นให ทั น เหตุ ก ารณ ทั น การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
แสวงหาและใช ข อมู ล ข าวสารในการพั ฒ นา โดยสามารถใช
คอมพิวเตอรพื้นฐานมาประยุกตใชกับ การเรี ยนการสอนได มี
ทักษะการฟ ง พูด อ านเขี ย นภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษเป น
อยางดีและสอนใหนักศึกษาเกิด ความสนใจใฝรูใฝเรียนเขาใจ
ธรรมชาติของนักเรียนซึ่ งสอดแทรกไปในรายวิช าที่เกี่ ยวของ
เชนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู รายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ กษา จั ด กิ จกรรมการ
เรี ยนรู ให ผู เรี ย นรู จักคิ ดวิ เ คราะห คิด สรางสรรค โ ดยเนนผล
ถาวรที่เกิดแกผูเรียน
ปฏิบัติกิกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาอยู
เสมอ พั ฒ นาแผนการสอนให ป ฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง ในชั้ น เรี ย น มี
ความสามารถในการวิจัยการวัดการประเมินวิเคราะหหลักสูตร
และพั ฒ นาหลั ก สู ต รนํ าความรู ไ ปประยุ ก ต กั บ สาขาวิ ช าที่
นักศึกษาเชี่ ยวชาญได ซึ่ง สอดแทรกไปในรายวิ ชาที่เ กี่ย วข อง
เชนการวิจัยทางการศึ กษาการประกันและปรั บปรุ งคุณภาพ
การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเปนตน
สอนใหนักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีพรหมวิหารธรรม 4
มีความอดทนอดกลั้นซื่อสัตยสุจริตและมีศีลธรรม
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาสอดแทรกทักษะทาง
สังคมใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดี รวมมือกับผูอื่นในชุมชน
อยางสรางสรรค ใหคําปรึกษาแกนักเรียนสอนใหนักศึกษาเปน
คนดีมีน้ําใจเอื้ออาทรศิ ษยรักงานสอนใฝความกาวหนารับฟ ง
ความคิด เห็นของนักเรี ยนเสมอตนเสมอปลายสรางโอกาสให
นักศึกษาได เรี ยนรู ในทุ กสถานการณ แตง กายสุภ าพ มี จิต
สาธารณะและสอนใหนักศึกษาสามารถบริหารจัดการงานของ
ตนเองไดซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาตางๆของหลักสูตร

29
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1มาตรฐานผลการเรียนรู
2.1.1ดานคุณธรรมจริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคุณธรรมที่
เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความกลาหาญทางจริยธรรมมีความเขาใจผูอื่นเขาใจโลก
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
2.2.4ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่นเขาใจผูอื่นมีมุมมองเชิงบวกมีวุฒิภาวะทาง
อารมณและทางสังคม
2) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยาง
สรางสรรค
3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดีมีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียนและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม
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2.2.5ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความไวในการวิเคราะหขอมูลขาวสารทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรภาษา
พูดและภาษาเขียนอันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง
รวดเร็ว
2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผลแปลความหมายและเลือกใช
ขอมูลสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
3) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียนและนําเสนอ
ดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน
2.2.6ดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal)
อยางสรางสรรค
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลายทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษผูเรียนที่มีความสามารถปานกลางและผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
อยางมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ
3.กลยุทธการสอน
3.1การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
3.1.1จัดกิจกรรมใหนักศึกษาอภิปรายกลุม (group discussion) เกี่ยวกับสถานการณตางๆและ
ประสบการณที่นักศึกษาไดเผชิญในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูโดยเนนให
ผูเรียนวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผูอื่นในสถานการณเหลานั้นหรือ
อภิปรายเกี่ยวกับความขัดแยงทางความคิดเพื่อใหเห็นคานิยมของตนเองไดชัดเจนขึ้น
3.1.2สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาตามหลักสูตรโดย
ปลูกฝงใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตาม
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3.2การพัฒนาความรู
3.2.1จัดการเรียนการสอนโดยการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือขอมูลใหมกับความรูและประสบการณ
เดิมของนักศึกษา
3.2.2จัดกิจกรรมการเรียนรูผานแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนดวยการเชิญวิทยากรหรือ
ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆมาถายทอดความรูและประสบการณในหองเรียนหรือจัดกิจกรรม
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
พัฒนาการเรียนรูทั้งตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3.4.3มอบหมายงานใหนักศึกษาไดฝกทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน
3.5ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1จัดใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการใชสถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการวิจัยการใชภาษาพูดเขียน
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีการใหขอมูลปอนกลับและการใหความชวยเหลือ
3.6 ทักษะการจัดการเรียนรู
3.6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย
3.6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลายทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
อยางมีนวัตกรรม
3.6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่สอนอยางบูรณาการ
4.กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
4.1การประเมินคุณธรรมจริยธรรม
4.1.1ประเมินจากความคิดเห็นในการอภิปรายกลุม (group discussion) เกี่ยวกับสถานการณ
ตางๆและประสบการณที่นักศึกษาไดเผชิญในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู
และผลสะทอนพฤติกรรมของนักศึกษาขณะที่มีการอภิปรายกลุม
4.1.2ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนการสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
4.1.3ประเมินจากสภาพจริงในดานของความมีจิตวิญญาณของความเปนครูในขณะที่ฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
4.2การประเมินความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติในดานตางๆคือ
4.2.1ประเมินจากการทดสอบยอย
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4.2.2ประเมินจากการสอบกลางภาคและ/หรือปลายภาคเรียน
4.2.3ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4.2.4ประเมินจากรายงาน
4.2.5ประเมินจากโครงการวิจัย
4.2.6ประเมินจากการฝกประสบการณวิชาชีพครู
4.3การประเมินทักษะทางปญญา
4.3.1ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเชนประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4.3.2ประเมินจากบันทึกสะทอนความคิด
4.3.3ประเมินจากแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ
4.3.4ประเมินจากการฝกประสบการณวิชาชีพครู
4.4การประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุมในชั้นเรียน
4.4.2ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ
4.5ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอรายงานหรือทํางานวิจัยโดยใชทฤษฎีหรืองานวิจัยที่
เกี่ยวของรองรับ
4.5.2ประเมินจากความสามารถในการอธิบายและเลือกใชสถิติวิเคราะหในการทํางานวิจัย 4.6
ทักษะการจัดการเรียนรู
4.6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย
4.6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลายทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
อยางมีนวัตกรรม
4.6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่สอนอยางบูรณาการ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุง

3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู พ.ศ. 2556
 ความรับผิด ชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1.2

3.ทักษะทาง
ปญญา

2.ความรู

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

6.ทักษะการ
จัดการความรู

6.1

6.2

6.3

วิชาชีพครูบังคับ
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1005101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
1015102 การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน
1015103 การประกันคุณภาพการศึกษา
1015106 ความเปนครู
1025201 ปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร
1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1045101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1045301 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
1055105 จิตวิทยาสําหรับครู
วิชาชีพครูเลือก
1015901 สัมมนาวิชาชีพครู
1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม
1015501 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
1005503 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
1005504 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน
การวั ด ผลและสํ า เร็ จการศึ กษาเป นไปตามข อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ าแพงเพชรว าด วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มีการจั ด ตั้ งคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ตรรับ ผิด ชอบเรื่ องกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวั ด
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
2.1 ตรวจสอบ ดูแลรายงานรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแตละรายวิชา
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชา
อื่นที่มีเนื้อหาใกลเคียงกัน เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเนื่อง แลวแตกรณี และ
ทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทีย บเคีย งกับตํารา หรือบทความทางวิช าการ
หรือผลการวิจัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
2.3 ประเมินผลกิจกรรม และการฝกประสบการณวิชาชีพครู
2.4 ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอก
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เปนไปตามขอบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ กํา แพงเพชร จังหวั ดกํ าแพงเพชร วา ดวยการจั ด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
3.2 เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
3.3 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00
3.4 ผานกิจกรรม และการฝกประสบการณวิชาชีพครูตามเกณฑที่กําหนดไวในหลักสูตร
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 กํ าหนดใหอาจารยใหมเ ขาโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารยใหมข องมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กําแพงเพชร และโครงการพัฒนาอาจารยของคณะครุศาสตร
1.2 การจัดใหมีอาจารยพี่เลี้ย งทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการ เรียนการ
สอน
1.3 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศเกี่ย วกับการจัด การเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล การวิจยั และการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1.3 สงเสริมหรือสร างโอกาสใหอ าจารยมีการแลกเปลี่ ย นเรียนรู ประสบการณดานการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ ระหวางอาจารยใน
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 พัฒนาอาจารยดานวิชาการและวิชาชีพ และตําแหนงทางวิชาการ ไดแก ดานการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการทําผลงานเพื่อกําหนด ตําแหนงทาง
วิชาการ
2.2.2 สงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการ และ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศ และตางประเทศ
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยผ ลิต และการนําเสนอผลงานทางวิช าการในรูปแบบตางๆ ในการ
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศ และตางประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.การบริหารหลักสูตร
1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหนาที่กํากับและควบคุมการศึกษาของนักศึกษาและรักษา
มาตรฐานทางวิชาการ
1.2 จํานวนและคุ ณวุฒิข องอาจารย ประจําหลักสูตร อาจารย ผูสอนและอาจารย นิเ ทศก จัดใหเ ปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552
1.3 การรับนักศึกษาพิจารณาจากเกณฑตอไปนี้
1.3.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่
ก.พ. รับรอง
1.3.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ผานเกณฑการสอบคัดเลือก
1.3.4 ผานเกณฑการสอบสัมภาษณ
1.4 การจัดการเรียนการสอน มีการเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เปนการนําหลักทางทฤษฎี
ไปสูการปฏิบัติ โดยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบดวย การทําแบบฝกหัด การทํารายงานคนควาระหวางเรีย น
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเรีย น การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางผูส อนและผูเรีย น
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
อาจารยส าขาจิ ตวิทยาและสาขาวัดผลประเมินผล หองเรียน2106 ห องประชุมคุรุรมสัก 1 หองคุรุรมสัก 3 หอ ง
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 มี ท รั พยากรการเรีย นการสอนดานหนัง สื อ ตํ ารา วารสาร สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ กส เครื่องมื อ
อุปกรณ หองสมุดคณะ คอมพิวเตอร จอรับภาพ โปรเจคเตอร เครื่องฉายขามศีรษะ เครื่องขยายเสีย ง 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 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะจัดสรรงบประมาณสําหรับหนังสือตําราและวารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนประจําทุกป
และเวียนแจงอาจารยใหเสนอชื่อสื่อที่ตองการ สวนอุปกรณเครื่องมือปฏิบัติการจะมีการประชุมวางแผนจัดทําขอเสนอ
งบประมาณครุภัณฑ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยคณาจารยสังเกตการใชงานในรายวิชาที่สอนแลวรายงานตอ
คณะกรรมการหลักสูตร
3.การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การรับสมัครอาจารยใหมเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยสาขาวิช าเปนผู
กําหนดคุณวุฒิแ ละคุณสมบั ติที่ ตองการ มีการกํ าหนดให ผูสมั ครรับ การสัม ภาษณแ ละประเมิ นโดยคณะกรรมการ
คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นจากอาจารยประกอบการพิจารณา
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยประจําทุกคนรวมเปนกรรมการสาขาวิชา มีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 ครั้ง ซึ่ง
รวมถึงการประชุมกอนและหลังภาคการศึกษา ในกรณีการปรับปรุงหลักสูตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุ ง
หลักสูตร โดยอาจารยทุกคนตองรวมรับผิดชอบในกลุมวิชาที่สอน อาจารยประจําหลักสูตรตองเขารวมประชุมในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร ไมนอยกวา 80% ทุกครั้ง
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและตางประเทศ) มาเปนวิทยากรรวมสอนในบาง
หัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง โดยมอบหมายใหอาจารยประจําวิช าเลือกสรรวิทยากร
และผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร แลวกําหนดในแผนการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ กอนการรับเขาทํางาน
และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยขอสอบใหค วามสําคัญตอ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการใหบริการอาจารยและนักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 สนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
4.2.2 สนับสนุนใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอื่น
4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการวิจัย
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 มีการมอบหมายภาระหนาที่การเปนอาจารยที่ปรึกษาแกอาจารยทุกคน
5.2 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
5.2.1 อาจารยป ระจํ ารายวิช ากําหนดตารางเวลาใหคําปรึก ษาทางวิ ชาการแก นักศึกษาที่เ รีย น
รายวิชา
5.2.2 อาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษากําหนดตารางเวลาใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ 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 หรือนําขอมูลวิจัยที่เกี่ยวของกับ ความตองการของตลาดแรงงานมาใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
6.2 มีการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตามประเมิน และรายงานคุณภาพประจําปของหลักสูต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูมีทั้งสิ้น 12 ตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่ 1-12 ตองมีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย
ติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ที่เหลือ) ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80 %
ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังนี้
ตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย

ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2
 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
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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ตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย

ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2
 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 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 
หนึ่งครั้ง
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 การประเมิน กลยุ ท ธ ก ารสอนใหนั กศึ กษาประเมิ นผ า นระบบการประเมิ นการเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัย
1.1.1 กอนสอบมีการประชุมรวมกัน ของอาจารยในโปรแกรมวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เห็นและ
เสนอแนะจากอาจารย ที่มีประสบการณ และวางแผนการสอน สําหรับรายวิชาที่ผูสอนแตละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดํ า เนิ นการสอนมีการประเมิ นผลการสอนเป นระยะๆ โดยการสัง เกตของผู ส อนและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา
2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินโดยผูมีสวนรวม(Stakeholders) ไดแก ผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง ศิษยเกา ผูใ ชบณ
ั ฑิต
ผูประกอบการ
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา(Impact Evaluation) ภายหลัง
สําเร็จการศึกษาทุก 5 ป
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดรรชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่
7 ขอ 7 ทั้งนี้ตองมีผลการดําเนินการที่บรรลุเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑ ดี โดยเกณฑการประเมิน
ผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1 – 5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวใน
แตละป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารยผูสอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหวางภาคการศึก ษา ปรับปรุงกลยุทธการ
สอนทันทีจากขอมูลที่ไดรับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารยผูสอนทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชาเสนอ
ประธานโปรแกรมวิชา
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการดําเนินงานตามดรรชนีบงชี้หมวดที่ 7 ขอ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายใน
4.3 อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงาน
และวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใชในรอบปการศึกษาตอไป
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
โครงสราง
โครงสราง
หนวยกิตรวม 30
หนวยกิตรวม 36
วิชาชีพครูบังคับ 21
วิชาชีพครูบังคับ27
วิชาชีพครูเลือก3
วิชาชีพครูเลือก3
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ 6
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ 6
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
1005101 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 3(2-2-5) 1005101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับ 3(2-2-5)
ครู
1015102 การจัดการเรียนรูและการ 3(2-2-5)
บริหารจัดการในชั้นเรียน
1015103 การประกันและปรับปรุงคุณภาพ 3(3-0-6) 1015103 การประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
การศึกษา
การศึกษา
1015106 ความเปนครูและการบริหาร
3(2-2-5) 1015106 ความเปนครู
3(3-0-6)
จัดการในหองเรียน
1025201 การพัฒนาหลักสูตรและการ
3(2-2-5) 1025201 ปรัชญาและการพัฒนา
3(2-2-5)
จัดการเรียนรู
หลักสูตร
1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5) 1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
สารสนเทศทางการศึกษา
สารสนเทศทางการศึกษา
1045101 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 1045101 การวัดและประเมินผลการ 3(2-2-5)
เรียนรู
1045301 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5) 1045301 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
3(2-2-5)
เรียนรู
1055105 จิตวิทยาสําหรับครู
3(3-0-6) 1055105 จิตวิทยาสําหรับครู
3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก
วิชาชีพครูเลือก
1015901 สัมมนาทางการศึกษา
3(2-2-5) 1015901 สัมมนาวิชาชีพครู
3(2-2-5)
1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม
3(3-0)
1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม
3(3-0-6)
1015501 การศึกษานอกระบบและตาม
3(3-0)
1015501 การศึกษานอกระบบและ
3(3-0)
อัธยาศัย
ตามอัธยาศัย

44
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
รหัสวิชา
รายวิชา
วิชาชีพครูเลือก(ตอ)
1025301 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู
1025001 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา
1025002 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย
1025003 พฤติกรรมการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
1024015 พฤติกรรมการสอนภาษาจีน
1025004 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคม
ศึกษา
1025005 พฤติกรรมการสอนวิชา
คอมพิวเตอร
1025006 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรี
ศึกษา
1025007 พฤติกรรมการสอนวิชา
คณิตศาสตร
1025008 พฤติกรรมการสอนวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป
1025009 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี
1025010 พฤติกรรมการสอนวิชาฟสกิ ส
1025011 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา
1025012 พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป
1025013 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา
1025014 พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ
1075213 กระบวนการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัย
1085401 เทคนิคการสอนเด็กที่มคี วาม
ตองการพิเศษ
1045303 วิทยาการวิจัย
1045304 สถิตเิ พื่อการวิจัย
1045305 การวิจัยเชิงคุณภาพ
1185501 โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อ
การศึ กษา
1185502 โปรแกรมประยุกตดา นสถิติ
และวิ จัยทางการศึกษา

หนวยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

-

-

-

3(2-2-5)
3(2-2-5)

-

-

-

3(2-2-5)

-

-

-

3(2-2-5)

-

-

-

3(2-2-5)

-

-

-

3(2-2-5)

-

-

-

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

-

-

-

2(1-2-3)

-

-

-

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

-

-

-

3(2-2-5)

-

-

-
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รหัสวิชา
รายวิชา
วิชาชีพครูเลือก(ตอ)
1185507 โปรแกรมประยุกตดา นการ
บริห ารในสถานศึกษา
มาตรฐานประสบการวิชาชีพ
1005503 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา
1
1005504 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา
2

หนวยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

3(2-2-5)

-

-

-

3(210)

1005503

3(210)

1005504

วิชาฝกปฏิบตั ิการ
3(270)
วิชาชีพระหวางเรียน
การฝกประสบการณ 3(270)
การสอนใน
สถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาชีพครู จํานวน 21 หนวยกิต
วิชาชีพครูเลือกไมนอยกวา 3 หนวยกิต
วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน 6 หนวยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 21 หนวยกิต
1005101 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู3(2-2-5)
Language and Technology for
Teachers
ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการศึกษาจากสื่อ สิ่งพิมพ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ บทความ
ทางการศึกษา ฝกการใช พจนานุกรมเพื่อการอาน ฝก
ทักษะในการอาน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ
รวมทั้งการ นําเสนอดวยวาจาและลายลักษณอกั ษร โดย
เนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา ศึกษา
องคประกอบการทํางานขอจํากัดและประโยชนของ
คอมพิวเตอร ฝกปฏิบตั กิ ารใชคอมพิวเตอรในการ จัด
การศึกษากับการจัดการเรียนการสอน

โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต
วิชาชีพครูบังคับไมนอยกวา 27 หนวยกิต
วิชาชีพครูเลือก3 หนวยกิต
วิชาประสบการณวิชาชีพไมนอ ยกวา จํานวน 6 หนวยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 27 หนวยกิต
1005101ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(2-2-5)
Language and Culture for Teachers
ศึกษาการใชทกั ษะพื้นฐานในการฟง พูด อานและเขียน
ตามหลักของการใชภาษาเพือ่ การสื่อความหมายทีถ่ ูกตอง
ตามหลักภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศ
อื่นๆ รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถชี ีวติ ของคนไทย
เพื่อธํารงไวในความเปนไทยและการอยูรวมกันอยางสันติ
เพื่อการเปนครู และการพัฒนาวิชาชีพครู

- ไมมี

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเพิม่ ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถี
ชีวิตของคนไทย เพื่อธํารงไวในความเปนไทยและการอยู
รวมกันอยางสันติเพื่อการเปนครู และการพัฒนาวิชาชีพ
ครู

พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานความรูแ ละประการณวิชาชีพครู
ของคุรุสภา
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1015102 การจัดการเรียนรูแ ละการบริหารจัดการใน
ชั้นเรียน3(2-2-5)
Knowledge Management and
Classroom Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบตั ิเกีย่ วกับการ

เหตุผล
ปรับตามเกณฑโครงสรางประกาศนียบัตรบัณฑิต
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 33 หนวยกิต
รายวิชาไมนอยกวา 27 หนวยกิต
วิชาชีพครูเลือกไมนอยกวา3 หนวยกิต
ปฏิบตั ิการสอนไมนอยกวา 6 หนวยกิต

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
จัดทําแผนการเรียนรู และการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทฤษฎีและรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเพือ่ ใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิด
สรางสรรคและแกปญ
 หาไดการจัดการเรียนรูและ
สิ่งแวดลอม การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม
การจัดการชั้นเรียน การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนให
เกิดการเรียนรู และการพัฒนาศูนยการเรียนใน
สถานศึกษา
1015103 การประกันและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 1015103 การประกันคุณภาพการศึกษา3(3-0-6)
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
Quality Assurance and Educational
ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบตั ิเกีย่ วกับการจัดการ
Improvement
คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษา
ศึกษาเกีย่ วกับความหมายคุณภาพ ระบบ
สภาพและกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนและทองถิ่น
ความคิดตางๆเกีย่ วกับคุณภาพ องคประกอบคุณภาพ
เพื่อกําหนดทิศทางที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพ ลง
การประกันคุณภาพทางการศึกษา ศึกษาสภาพและกิจกรรม มือฝกทําโครงการขนาดเล็กและ กรณีศึกษาใน
ทางการศึกษาของโรงเรียนและ ทองถิ่น เพื่อกําหนดทิศทาง สถานการณจริงและสถานการณจําลอง เพื่อพัฒนา
ที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพ ลงมือฝกทําโครงการขนาด คุณภาพการศึกษาทองถิ่นและชุมชน
เล็กและกรณีศึกษาในสถานการณจริงและจําลองสถานการณ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่นและชุมชน โดยนํา
หลักการและทฤษฎีตาง ๆ ในการที่จะคนหาหลักวิชาที่
เหมาะสม

เหตุผล

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเพิม่ หลักการ แนวคิด
องคประกอบคุณภาพการประกันคุณภาพทางการศึกษา
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการคุณภาพการศึกษาโดยนํา
หลักการและทฤษฎีตาง ๆ ในการที่จะคนหาหลักวิชาที่
เหมาะสม
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หลักสูตรปรับปรุง
1015106 ความเปนครู 3(3-0-6)
Self-actualization for Teachers
ศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะ สภาพงานครู มาตรฐาน
วิชาชีพครู การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู กฎหมาย
ที่เกีย่ วของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู
เกีย่ วกับวิชาชีพครู การสรางความกาวหนาและพัฒนา
วิชาชีพครูอยางตอเนื่อง ตลอดจนภาวะความเปนผูนําทาง
วิชาการและการพัฒนาตนในการเสริมสรางสมรรถนะตาม
มาตรฐานทีค่ ุรุสภากําหนด การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลความซื่อสัตยสุจริตในการประกอบวิชาชีพ
ตามที่คุรุสภากําหนด

เหตุผล
ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเพิม่ การปลูกฝงจิต
วิญญาณความเปนครูหลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตยสุจริต
ในการประกอบวิชาชีพตามทีค่ ุรุสภากําหนด

1025201 ปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
Philosophy and Curriculum
Development
ศึกษาปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา
ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงหลักการ
และกลวิธีการจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสราง

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเพิม่ ปรัชญา เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
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หลักสูตรเดิม
1015106 ความเปนครูและการบริหารจัดการใน
หองเรียน 3(2-2-5)
Professional Teacher Actualization
and Classroom Management
ศึกษาและวิเคราะหเกีย่ วกับปรัชญา แนวคิด
ทฤษฎีการศึกษาและหลักการจัดศึกษาตามแนวคิด ตางๆ
วิวัฒนาการของการศึกษาไทย วิสยั ทัศนและแผนพัฒนา
การศึกษาไทย การจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติ หลักการวิชาชีพครู ความเปนครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู สถาบันวิชาชีพครู และองคการวิชาชีพครู การ
สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู ภาวะผูนําทางการศึกษา
วัฒนธรรมของ องคกรมนุษยสัมพันธการจัดการความ
ขัดแยงและการสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การ
บริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดทําโครงงานการจัดการ
ความขัดแยงในองคกรทางวิชาการ การประกันคุณภาพ
การศึกษา บทบาทของการศึกษาในการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาชุมชน
1025201 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Curriculum Development and
Learning management
ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝกการสราง หลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา หลักสูตรทองถิ่น ปญหาและ

หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
แนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด การพัฒนาหลักสูตรอยางยัง่ ยืน ศึกษาหลักการแนวคิดใน
ในการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูแ ละการสอน
การจัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการนํา
หลักการจัดการเรียนรู การออกแบบและจัดประสบการณ หลักสูตรไปใช และนําแนวคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
การเรียนรู เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู การวางแผน พอเพียงมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
การเรียน การสอน แบบการเรียนรูของผูเรียนและรูปแบบ
การเรียนการสอน การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปน
สําคัญและแบบบูรณาการ ฝกปฏิบตั กิ ารจัดประสบการณ
การเรียนรูและปรับปรุงแกไขปญหาดานการ เรียนรูของ
ผูเรียน
1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 3(2-2-5)
การศึกษา 3(2-2-5)
Innovation and Information
Innovation and Education
Technology in Education
Information Technology
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาศึกษาหลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใช การ
ทั้งสิง่ ประดิษฐและวิธีการที่ สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการ ผลิตและการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนรู เทคโนโลยีและสารสนเทศ การจัดการความรูแหลง เพื่อการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสื่อสาร การ
การเรียนรู และเครือขายการเรียนรู การจัดการเรียนรูบน ประยุกตใช นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหปญหาที่ เกิด นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสมกับการ
จากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝก
เรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21
ปฏิบตั ิการออกแบบการสราง การประยุกตใช นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
การประเมินและการปรับปรุง นวัตกรรม
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง

เหตุผล

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเพิม่ การออกแบบ การ
ประยุกตใช การผลิตและการประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

เหตุผล
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1045101 การวัดและประเมินผลการศึกษา3(2-2-5)
Educational Measurement and
Evaluation
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา การสรางและการใชเครื่องมือ วัดผลและประเมินผล
การศึกษา การประเมินตามสภาพจริง
การประเมินจากแฟมสะสมงาน การ ประเมินภาคปฏิบตั ิ
การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม ฝกปฏิบตั กิ ารวาง
แผนการประเมินผล เรียนรูต ามสภาพจริง การสราง
แบบทดสอบชนิดตาง ๆ การวิเคราะหคุณภาพของ
แบบทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ
ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกปญหาการวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษา
1045301การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Research
ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศนการวิจัย รูปแบบ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิตเิ พื่อ
การวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเสนอเคาโครงการวิจัย
การฝกปฏิบตั ิการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและ
ประเมินงานวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัย การคนควา
ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การ
ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา
หลักสูตรเดิม

1045101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
Learning Measurement and
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเพิม่ เนนการประเมินผล
Evaluations
การเรียนรูของผูเ รียน
ศึกษาหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบตั ิในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ปฏิบตั ิการวัด และการ
ประเมินผล การประเมินจากแฟมสะสมงานการประเมิน
ภาคปฏิบตั ิ การประเมินผลแบบยอย และแบบรวม ฝก
ปฏิบตั ิการวางแผนการประเมินผล เรียนรูต ามสภาพจริง
การสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ
การวิเคราะห
คุณภาพของแบบทดสอบ การแปลความหมายของ
คะแนนจากการสอบ ศึกษาระเบียบ การประเมินผล
การเรียน และนําผลการประเมินไปใช
1045301การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5)
ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
Research for Learning
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเนนพัฒนาการเรียนรูดวย
Development
วิธีวิจัย
ศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตั ิในการวิจัย
รวมไปถึง รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย
กระบวนการวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัย การใชและผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู สามารถนาผลการวิจัยไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียน
หลักสูตรปรับปรุง

เหตุผล
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1055105 จิตวิทยาสําหรับครู3(3-0-6)
Psychology for Teachers
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่เกีย่ วของกับพัฒนาการ
มนุษย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของ พันธุกรรม
และสิง่ แวดลอมที่มตี อการเรียนรู ความรูเกีย่ วกับเด็กพิเศษ
ทฤษฎีการเรียนรูแ ละการ ประยุกตใช ปจจัยทีส่ งผลตอการ
เรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูที่
มี ประสิทธิภาพ การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา การ
ใหคําปรึกษา และระบบการดูแลชวยเหลือ ผูเรียน
วิชาชีพครูเลือก จํานวน 3 หนวยกิต
1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
Inclusive Education
ศึกษา คนควา ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับการศึกษาแบบเรียน
รวม ลักษณะและประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษ การ
ปรับเปลีย่ นเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการ
สอนการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน และ
สามารถนําไปประยุกตใชได
1015501การศึกษา การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย3(3-0-6)
Non-formal and Lifelong
Education
หลักสูตรเดิม

1055105 จิตวิทยาสําหรับครู3(3-0-6)
Psychology for Teachers
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของ
มนุษย จิตวิทยาการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา และการ
แนะแนว และการใหคําปรึกษาและระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน

วิชาชีพครูเลือก จํานวน 3 หนวยกิต
1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
Integrational Inclusion Education
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาทและความสําคัญของ
การศึกษาพิเศษ ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ลักษณะ ประเภทเด็กที่มคี วามตองการ
พิเศษ การปรับเปลีย่ นเพือ่ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
เทคนิคการสอนการจัดการพฤติกรรมและบริการ
สนับสนุน
1015501 การศึกษาการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย3(3-0-6)
Non-formal and In Formal Education
หลักสูตรปรับปรุง

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเนนจิตวิทยาพัฒนาการ
ของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรู

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเนนประวัติ ปรัชญา
บทบาทและความสําคัญของการศึกษาพิเศษการ
ปรับเปลีย่ นเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิค
การสอนการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเนนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักสิทธิมนุษยชนของสากลดานการศึกษา
เหตุผล
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ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติ หลักสิทธิมนุษยชนของสากล
ดานการศึกษา วิเคราะหเปรียบเทียบการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย วิเคราะหอุปสรรค
และปญหาของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยใน
ตางประเทศและประเทศไทย การบริหารและบริการ
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ
1025301 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู 3(3-0-6)
Development of Learning Model
ศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบและระบบการจัดการ
เรียนการสอน การจัดการเรียนทีเ่ นนใหความสําคัญผูเ รียน
การสรางความรูดวยตนเอง รูปแบบการสอนทีเ่ นนการ
พัฒนาดานพุทธิพสิ ยั เนนการพัฒนาตัวบุคคล เนน
ความสัมพันธกับผูอื่น เนนพฤติกรรม การเรียนแบบ
รวมมือ แบบสืบสวน แบบทักษะกระบวนการตามแนว
ผูเรียน การทดลองการสอนตามรูปแบบการสอนที่พัฒนา
เพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียนในการเรียนรู การลง
มือปฏิบัติการแกปญ
 หา การหาความรูดวยตนเองโดยใช
กรณีจริงหรือจําลอง เพื่อฝกประยุกตรูปแบบการเรียนรูที่มี
อยูแ ลว และเพื่อคนหารูปแบบที่เหมาะสมกับทองถิ่น

ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสิทธิมนุษยชนของสากลดานการศึกษา วิเคราะห
เปรียบเทียบการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย วิเคราะหอุปสรรคและปญหาของการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัยในตางประเทศและประเทศ
ไทย การบริหารและบริการการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา
- ไมจัด

1015901 สัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5)
1015901 สัมมนาวิชาชีพครู 3(2-2-5)
Seminar in Education
Seminar in Teaching Profession
ศึกษาวิเคราะห บริบท ประเด็นปญหาและการ ศึกษาวิเคราะห บริบท ประเด็นปญหาและการ
เปลีย่ นแปลงทางการศึกษาที่เกีย่ วของและมีผลตอ
การศึกษา ระบบการศึกษา การจัดการศึกษา คุณภาพ เปลีย่ นแปลงของวิชาชีพที่เกี่ยวของและมีผลตอการ
หลักสูตรปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเนนการเสวนา
ประสบการณตางๆ และบูรณาการอาชีพครูไปสูก าร
ปฏิบตั ิจริงๆ

การศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอนและการเรียนรู
ตลอดจนวิชาชีพครูทั้งอดีต ปจจุบันและอนาคต เพื่อ
ประชุมสัมมนาในการระดมความคิดและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นในวิชาชีพของตนเอง
1025001 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา 3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching
Physical Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหาอัตราเวลาเรียน และ
เอกสารหลักสูตรพลศึกษา เทคนิควิธีสอน พลศึกษา สื่อ
การเรียนการวัดผลและประเมินผลพลศึกษา การเตรียมการ
สอน เชน การกําหนดการสอน บันทึกการสอน การ
ปฏิบตั ิการสอนการฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้น
เรียนใหสอดคลองกับโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน
1025002 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching
Thai Language
การศึกษาขอบขายของหลักสูตร จุดประสงค
ลักษณะเนื้อหาวิชาและอัตราเวลาเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานศึกษาชนิด ประเภทของเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือ
เรียนภาษาไทย ทัง้ ดานหลักภาษาวรรณคดีและการใช
ภาษา รวมทั้งศึกษาคูมือครูและแบบฝกหัดตาง ๆ
หลักสูตรเดิม

ศึ ก ษา ระบบการศึ ก ษา การจั ด การศึ ก ษา คุ ณ ภาพ
การศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอนและการเรียนรูการ
เสวนาประสบการณตางๆ และบูรณาการองคความรูไปสู
การจัด สั มมนาในการระดมความคิ ด และแลกเปลี่ย น
ความคิดเห็นในวิชาชีพของตนเอง
- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา
- ไมจัด

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา
- ไมจัด

หลักสูตรปรับปรุง
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วิเคราะหจุดประสงคความคิดรวบยอดของเนื้อหาแตละ
เรื่อง การศึกษาเทคนิคกระบวนวิธีการสอนและสื่อการ
เรียนทีเ่ หมาะสมกับเนื้อหาแตละประเภทการศึกษา
ประเภทของหนังสืออานนอกเวลาและวิชาภาษาไทยเลือก
ในชั้นตาง ๆเพื่อเตรียมจัดวิธีสอนและกิจกรรมที่เหมาะสม
กับเนื้อหาประเภทนั้น ๆฝกการทําแผนการจัดการเรียนรู
บันทึกการสอนการผลิตและการใชสื่อการเรียนทีเ่ หมาะสม
และสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียนฝกสรางแบบทดสอบ
และการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย การ
ปฏิบตั ิการสอน
1025003 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching
English
การศึกษาสํารวจวิธีสอนและแนวโนมในการสอน
ภาษาอังกฤษฝกปฏิบตั ิการสอนภาษาเพื่อสื่อความหมาย
และการนําไปใชในชั้นเรียนสังเกตการสอนและวิเคราะห
บทเรียนที่ใชในโรงเรียนเตรียมแผนการจัดการเรียนรูแ ละ
เอกสารประกอบการสอน รวมทัง้ การฝกสอนโดยวิธีการ
สอนสาธิตการสอนเพื่อน การสอนแบบจุลภาคและ
กิจกรรมทางภาษาอื่น ๆที่มงุ ตัวผูเ รียนเปนหลัก
หลักสูตรเดิม

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา

- ไมจัด

หลักสูตรปรับปรุง
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1025004 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching
Social Studies
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียนและ
เอกสารหลักสูตรสังคมศึกษาการวิเคราะหหลักสูตรและ
หนังสือเรียนสังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเทคนิค
วิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะที่
จําเปนในการสอนสังคมศึกษา สื่อการเรียน การวัดผลและ
ประเมินผลการเตรียมการสอน เชน การทําโครงการสอน
แผนการจัดการเรียนรู ฯลฯ การปฏิบตั ิการสอนในชั้นเรียน
เพื่อเปนการฝกการแกปญหาการเรียนการสอน
1025005 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching
Computer Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน
และเอกสารหลักสูตรคอมพิวเตอรระดับการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน จิตวิทยา
การเรียนรู การเขียนกระดานดํา การสรุปบทเรียน การผลิต
และการใชสื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การทํา
โครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอน
หลักสูตรเดิม

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา
- ไมจัด

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา
- ไมจัด

หลักสูตรปรับปรุง
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1025006 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศกึ ษา3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching
Music Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสาร
หลักสูตรดนตรีศึกษาการวิเคราะหหลักสูตร ความสัมพันธ
ระหวางปรัชญาและการสอนดนตรี วิธีการสอนดนตรีใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับแผนการศึกษาของชาติ
ความหมายของการสอน กระบวนการเรียนการสอน
เทคนิควิธีสอนตาง ๆ การเลือกสือ่ การประเมินผล
การสอนดนตรี การกําหนดการสอนและบันทึกการสอน
การปฏิบัตกิ ารสอนดนตรี
1025007 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร 3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching
Mathematics
การศึกษาหลักสูตร หนังสือเรียน คูม ือครู และ
เอกสารประกอบหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จิตวิทยาการเรียนรู เชน บรูเนอร กาเย เปย
เจตสกินเนอร เปนตน การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือ
เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอน
คณิตศาสตร ทักษะการสอน เชน ทักษะการใชคําถาม
ทักษะการนําเขาสูบ ทเรียน ทักษะการเขียนกระดานดํา
ทักษะการสรุปบทเรียน เปนตน การผลิตและการใชสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
หลักสูตรเดิม

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา
- ไมจัด

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา

- ไมจัด

หลักสูตรปรับปรุง
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การเรียนการสอนคณิตศาสตร ตามระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผล การทําโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู
การทดลองสอนเนื้อหาคณิตศาสตรระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
1025008 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching
Science
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหาวิชาและเอกสารหลักสูตรวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป การวิเคราะหหลักสูตร ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาในการสอน
เทคนิคการสอน วิธีสอนวิทยาศาสตรแบบตาง ๆ การจัด
หองปฏิบตั ิการ การจัดเก็บอุปกรณความปลอดภัยใน
หองปฏิบตั ิการ การเลือกและการสรางสื่อการสอน
วิทยาศาสตร การเลือกใชหนังสือเรียนและหนังสืออาน
เพิ่มเติม การเตรียมการสอน การใชคูมือครู การทําแผนการ
จัดการเรียนรู การประเมินผลการสอนภาคปฏิบตั ิ การสราง
ขอทดสอบวัดพฤติกรรม การฝกปฏิบตั ิการสอน

หลักสูตรเดิม

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา

- ไมจัด

หลักสูตรปรับปรุง
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1025009 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching
Chemistry
การศึกษาจุดประสงค เนือ้ หา อัตราเวลาเรียน
และเอกสารหลักสูตรเคมี การวิเคราะหหลักสูตรในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดบทเรียน การศึกษาเทคนิควิธี
สอน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิธีแกปญ
 หาและ
เจตคติทางวิทยาศาสตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการ
เรียน การวัดผลประเมินผล การเตรียมการสอน เชน
กําหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบตั ิการ
สอนวิชาเคมีแบบตาง ๆ การจัดหองปฏิบตั กิ ารและการ
รักษาความปลอดภัยในหองปฏิบตั ิการเคมี รวมทั้งการ
แกปญหาการเรียนการสอนวิชาเคมี
1025010 พฤติกรรมการสอนวิชาฟสิกส3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching
Physics
การศึกษาจุดประสงค เนือ้ หา อัตราเวลาเรียน
และเอกสารหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตรวิชาฟสิกส ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดบทเรียน การศึกษา
เทคนิควิธีสอน ทักษะการสอนที่จําเปน สือ่ การเรียน การ
วัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอนเกีย่ วกับวิธีสราง
วิธีใชเอกสารหลักสูตร การฝกปฏิบตั ิการสอน
หลักสูตรเดิม

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา

- ไมจัด

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา
- ไมจัด

หลักสูตรปรับปรุง
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1025011 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching
Biology
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร กระบวนการแสวงหาความรู
ทางวิทยาศาสตร (วิธีวิทยาศาสตร) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร
หลักสูตรและเอกสารหลักสูตรชีววิทยาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน
จิตวิทยาในการสอน วิธีสอนชีววิทยาแบบตาง ๆ การ
เลือกใชและการสรางสื่อการเรียนชีววิทยา การจัด
หองปฏิบตั ิการ และความปลอดภัยในหองปฏิบตั ิการ การ
วัดและประเมินผลชีววิทยา การจัดและกําหนดแผนการ
จัดการเรียนรู การเตรียมการสอน การใชหนังสือเรียนและ
คูมือครู การปฏิบตั ิการสอน
1025012 พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching
Thai Classical Dances
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสาร
หลักสูตรการวิเคราะหหลักสูตรนาฏศิลป เทคนิควิธีสอน
และทักษะการสอนที่จําเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับจุดประสงค สื่อการเรียนการวัดผล
และประเมินผลการเตรียมการสอน เชน
หลักสูตรเดิม

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา

- ไมจัด

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา
- ไมจัด

หลักสูตรปรับปรุง

เหตุผล
59

การกําหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู การทดลอง
สอนการแกปญ
 หาการเรียนการสอน การฝกปฏิบตั ิการสอน
1025013 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา 3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching
Art Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน
และเอกสารหลักสูตรศิลปศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน เทคนิควิธีสอน
ทักษะการสอน การใชสื่อการเรียน การใช วัสดุ การวัดผล
และประเมินผล การกําหนดการสอน บันทึกการสอน การ
ปฏิบตั ิการสอน
1025014 พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching
Specific Subject
สาระสําคัญของหลักสูตรระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การวิเคราะหหลักสูตรในสวนที่เปนเนื้อหา และ
จุดประสงคของวิชาที่เลือกเรียนและจะนําไปทดลองสอน
กิจกรรมการเรียนการสอนและทักษะการสอน หนังสือ
เรียน สื่อการเรียน และการประเมินผลการสอน
หลักสูตรเดิม

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา
- ไมจัด

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา
- ไมจัด

หลักสูตรปรับปรุง
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การวางแผนการจัดการเรียนรู การเตรียมการสอน และ
การปฏิบัตกิ ารทดลองสอนในรายวิชาทีเ่ ลือกเรียน
1075213 กระบวนการจัดประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัย3(2-2-5)
Learning and Experience Managing
Process for Early Childhood Children
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีเกีย่ วของกับกระบวนการจัดประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัย จิตวิทยาการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตรปฐมวัย
เพื่อนําไปสูการเขียนแผน การจัดประสบการณ ฝกการจัด
ประสบการณเพื่อการเรียนรูห ลายรูปแบบ การประเมินผล
การเรียนรูหลักการจัดกิจกรรมใน 1 วัน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
หองเรียน
1085401 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
3(2-2-5)
Methods of Teaching Children with
Special Needs
หลักและวิธีสอนสําหรับเด็กทีม่ ีความตองการพิเศษการ
จัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การใชสอื่ และ
เทคโนโลยีในการสอนเด็กที่มคี วามตองการพิเศษ
หลักสูตรเดิม

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา

- ไมจัด

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา
- ไมจัด

หลักสูตรปรับปรุง
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1045303 วิทยาการวิจยั 3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย
เทคนิคการวิจัยแบบตาง ๆ ขั้นตอนกระบวนการและการ
ออกแบบการวิจัย การเขียนเคาโครงหัวขอวิทยานิพนธ
หรือภาคนิพนธ การสรางเครื่องมือศึกษาสถิติพื้นฐานและ
สถิตอิ างอิงเพื่อการวิเคราะห ปฏิบตั ิการวิเคราะหขอมูล
และการเขียนรายงานการวิจัย
การประเมิน สังเคราะหและการนําผลวิจัยไปใชเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับที่เกีย่ วของ
1045304 สถิติเพือ่ การวิจัย 3(3-0-6)
Statistics for Research
ศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยทางการศึกษา อภิปราย
ประเภทของขอมูล วิธีรวบรวมขอมูล สมมติฐานและการ
ทดสอบ สถิติที่ใชในการวิจัยครอบคลุมสถิติพื้นฐาน สถิติ
อางอิง ทั้งพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก วิเคราะห
และอภิปราย เลือกใชสถิติทเี่ หมาะสมกับงานวิจัย การ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยโดยใชคอมพิวเตอร และการ
แปลความหมายของขอมูลจากผลการวิเคราะห

หลักสูตรเดิม

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา
- ไมจัด

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา

- ไมจัด

หลักสูตรปรับปรุง
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1045305 การวิจัยเชิงคุณภาพ3(2-2-5)
Qualitative Research
แนวคิดและหลักการธรรมชาติ ประสบการณทางสังคม
และการแสวงหาความรู ความหมาย แนวคิด และหลัก
ทฤษฎีที่เกีย่ วของกับการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ กรอบความคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิง
คุณภาพ การกําหนดปญหาการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การแปลผลขอมูล ขอจํากัด
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ ปฏิบตั ิการการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร การสนทนากลุม
การปฏิบัตกิ ารแบบมีสวนรวมการเขียนและการวางแผน
การวิจัยเชิงคุณภาพ การฝกปฏิบตั ภิ าคสนาม ตลอดจน
เทคนิคการวิจัยใหม ๆ
1185501 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
Software Package for Education
พัฒนาการ แนวคิด โครงสรางการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ของไมโครคอมพิวเตอร และการประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในวงการศึกษา ฝกปฏิบตั ิการออกแบบและ
ผลิตผลงานจากโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชในการเรียนการ
สอนและการบริการจัดการ เชน ตัดเกรด จัดทําฐานขอมูล
ครู เปนตน
หลักสูตรเดิม

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา

- ไมจัด

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา
- ไมจัด

หลักสูตรปรับปรุง
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1185502 โปรแกรมประยุกตดานสถิตแิ ละวิจยั ทางการ
ศึกษา3(2-2-5)
Application Program for Statistics
and Education Research
การคํานวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเกีย่ วกับ
การคํานวณคารอยละ การวัดแนวโนมเขาสูส วนกลาง การ
วัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกีย่ วกับเฉลีย่ คา
สัดสวน และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ
การวัดความเชื่อมั่นและเชื่อถือไดของแบบสอบถาม การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การ
ทดสอบนอนพาราเมตริก เชนไคสแควร
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
1185507 โปรแกรมประยุกตดานการบริหารใน
สถานศึกษา3(2-2-5)
Application for School Administration
การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารสถานศึกษา
เชน การลงทะเบียนนักศึกษา ระบบบุคลากร ระบบควบคุม
พัสดุครุภัณฑ ระบบควบคุมงบประมาณ

หลักสูตรเดิม

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา

- ไมจัด

- ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานความรูแ ละ
ประสบการณวชิ าชีพครูของคุรุสภา
- ไมจัด

หลักสูตรปรับปรุง
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ประสบการวิชาชีพ จํานวน 6 หนวยกิต
1005503 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(210)
Teaching Internship 1
ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาและปฏิบตั งิ านในหนาทีค่ รู
ดานตาง ๆ ในลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนางาน
การแกไขปญหา และการประเมินการเรียนรูข องตนเอง
อยางสม่ําเสมอรายวิชานี้ กําหนดใหนักศึกษาตอง
ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 7 ชั่วโมงตอ
สัปดาห และปฏิบตั งิ านในหนาทีค่ รูอื่น ๆ อีกไมนอยกวา 5
คาบตอสัปดาห รวมแลวไมนอยกวา 210 ชั่วโมงตอภาค
เรียน สําหรับผูท ี่ปฏิบตั หิ นาทีส่ อนในสถานศึกษาอยูใน
ขณะนั้น สามารถยกเวนการเรียนรายวิชานี้โดยขอเทียบ
โอนประสบการณ โดยตองนําเสนอผลงานประกอบทีแ่ สดง
ใหเห็นการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
และผลงานอื่น ๆ ในหนาทีค่ รู

ประสบการวิชาชีพ จํานวน 6 หนวยกิต
1005503การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน
3(210)
Practicum in the Profession of
Teaching
ปฏิบตั ิการสังเกตการจัดการเรียนรู และการปฏิบตั ิการ
สอนในสถานศึกษาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ใหผเู รียน
สรางความรูด วยตนเองการทดลองสอนในสถานการณ
จําลองและสถานการณจริง การออกแบบทดสอบ
ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การให
คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบตั ิ
และการใหคะแนน การทําวิจัยแกปญ
 หาผูเรียนสูก าร
พัฒนาความเปนครูมืออาชีพ

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูแ ละประ
การณวิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเนนเพิม่ จํานวน
ชั่วโมงจาก 210 ชั่วโมงเปน270 ชั่วโมง การสังเกตการ
จัดการเรียนรูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ใหผเู รียนสราง
ความรูดวยตนเองการทําวิจัยแกปญหาผูเ รียนสูการพัฒนา
ความเปนครูมืออาชีพ

เหตุผล
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1005504 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(210)
Teaching Internship 2

1005504 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 3(270)
Teaching Professional Practicum
ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบตั กิ ารสอน in School
ในสถานศึกษา 1 หรือ สถานศึกษาอื่นตามหลักเกณฑของ การปฏิบตั กิ ารสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และ
นําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
มหาวิทยาลัยและ/หรือคุรุสภากําหนดและนําปญหาการ
เรียนรูของ ผูเ รียนมาวางแผนและดําเนินการแก ไขอยางเปน และการแลกเปลีย่ นเรียนรูห รือแบงปนความรูในการ
ระบบในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารวิเคราะห รายงานผล สัมมนาระหวางฝกและหลังฝกประสบการวิชาชีพ
การปฏิบัติในดานการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอก หรือปฏิบัติงานอื่น
การจัดทําโครงการทาง วิชาการ และกิจกรรมเพื่อพัฒนา ที่ไดรับมอบหมาย
ผูเรียนรายวิชานี้ กําหนดใหนักศึกษาตองปฏิบตั กิ ารสอนใน
สถานศึกษาไมนอยกวา7ชั่วโมงตอสัปดาห และปฏิบตั ิงานใน
หนาทีค่ รูอื่น ๆ อีกไมนอยกวา 5 คาบตอสัปดาห รวมแลวไม
นอยกวา 210 ชั่วโมงตอภาคเรียนสําหรับผูท ี่ปฏิบตั หิ นาที่
สอนในสถานศึกษาอยูในขณะนั้น สามารถยกเวนการ เรียน
รายวิชานี้โดยขอเทียบโอนประสบการณ โดยตองนําเสนอ
ผลงานประกอบทีแ่ สดงใหเห็นการ จัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเ รียนเปนสําคัญและผลงานอื่นในหนาทีค่ รู และเปน
ผลงานที่ไมซ้ําซอน กับรายวิชาการปฏิบตั กิ ารสอนใน
สถานศึกษา 1

ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูและประการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาโดยมีการเนนเพิ่มจํานวนชั่วโมงจาก
210 ชั่วโมงเปน270 ชั่วโมงเนนการแลกเปลีย่ นเรียนรู
การแบงปนความรูในการสัมมนาระหวางฝกและหลังฝก
ประสบการวิชาชีพ
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สรุปสิ่งที่ปรับปรุงและตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่ อให มีค วามเหมาะสมกั บ บริ บ ทป จจุ บั น และสอดคล อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การเรื่ อ ง
หลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2549ดังนั้นสาขาวิชาชีพครูค ณะครุศาสตรจึงปรับ ปรุง
หลักสูตรเพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพ
สรุปสิ่งที่ปรับปรุงของหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร และคําอธิบายรายวิชา

ภาคผนวกข
ตารางจําแนกรายวิชาตามมาตรฐานความรูวชิ าชีพครูของคุรุสภา 11 มาตรฐาน
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มาตรฐานที่ 1
ความเปนครู

รายวิชาที่พฒ
ั นาและเปดสอน
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 การฝกปฏิบัติวชิ าชีพครูระหวางเรียน 3(270)
Practicum in the Profession of Teaching
1005504 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา

มาตรฐานที่ 2
ปรัชญาการศึกษา

เฉพาะ 3(270)
Teaching Professional Practicum in
School
1025201ปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร3(2-2-5)
Philosophy and Curriculum Development
1015103การประกันคุณภาพการศึกษา3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
1085601การศึกษาแบบเรียนรวม3(3-0-6)
Integrational Inclusion Education
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รายวิชาที่พฒ
ั นาและเปดสอน
1015501 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย3(3-0-6)
Non-formal and In Formal
Education
1005503 การฝกปฏิบัติวชิ าชีพครูระหวางเรียน 3(270)
Practicum in the Profession of Teaching
1005504 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 3(270)
Teaching Professional Practicum in
School

มาตรฐานที่ 3
ภาษาและวัฒนธรรม

1005101ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู3(2-2-5)
Language and Culture for Teachers
1015901 สัมมนาวิชาชีพครู3(2-2-5)
Seminar in Teaching Profession
1005503 การฝกปฏิบัติวชิ าชีพครูระหวางเรียน 3(270)
Practicum in the Profession of Teaching
1005504 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 3(270)
Teaching Professional Practicum in
School

มาตรฐานที่ 4
จิตวิทยาสําหรับครู

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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รายวิชาที่พฒ
ั นาและเปดสอน
1015901 สัมมนาวิชาชีพครู3(2-2-5)
Seminar in Teaching Profession
1005503 การฝกปฏิบัติวชิ าชีพครูระหวางเรียน 3(270)
Practicum in the Profession of Teaching
1005504 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 3(270)
Teaching Professional Practicum in
School

มาตรฐานที่ 5
หลักสูตร

1015102การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ
ในชั้นเรียน3(2-2-5)
Knowledge Management and
Classroom Management
1025201ปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร3(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 การฝกปฏิบัติวชิ าชีพครูระหวางเรียน 3(270)
Practicum in the Profession of Teaching
1005504 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 3(270)
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รายวิชาที่พฒ
ั นาและเปดสอน
Teaching Professional Practicum in
School

มาตรฐานที่ 6
การจัดการเรียนรูแ ละสิ่งแวดลอมเพือ่ การเรียนรู

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 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5)
Research for Learning Development
1015901 สัมมนาวิชาชีพครู3(2-2-5)
Seminar in Teaching Profession
1005503 การฝกปฏิบัติวชิ าชีพครูระหวางเรียน 3(270)
Practicum in the Profession of Teaching
1005504 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 3(270)
Teaching Professional Practicum in
School

มาตรฐานที่ 7
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู

1045301 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5)
Research for Learning Development
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รายวิชาที่พฒ
ั นาและเปดสอน
1085601การศึกษาแบบเรียนรวม3(3-0-6)
Integrational Inclusion Education
1005503 การฝกปฏิบัติวชิ าชีพครูระหวางเรียน 3(270)
Practicum in the Profession of Teaching
1005504 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
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 การฝกปฏิบัติวชิ าชีพครูระหวางเรียน 3(270)
Practicum in the Profession of Teaching
1005504 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 3(270)
Teaching Professional Practicum in
School

มาตรฐานที่ 9
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู

1045101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluations
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รายวิชาที่พฒ
ั นาและเปดสอน
1015102การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ
ในชั้นเรียน3(2-2-5)
Knowledge Management and Classroom
Management
1085601การศึกษาแบบเรียนรวม3(3-0-6)
Integrational Inclusion Education
1005503 การฝกปฏิบัติวชิ าชีพครูระหวางเรียน 3(270)
Practicum in the Profession of Teaching
1005504 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 3(270)
Teaching Professional Practicum in
School
1015103การประกันคุณภาพการศึกษา3(3-0-6)

มาตรฐานที่ 10
การประกันคุณภาพการศึกษา

Educational Quality Assurance
1015901 สัมมนาวิชาชีพครู3(2-2-5)
Seminar in Teaching Profession
1005503 การฝกปฏิบัติวชิ าชีพครูระหวางเรียน 3(270)
Practicum in the Profession of Teaching
1005504 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
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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รายวิชาที่พฒ
ั นาและเปดสอน
1055105จิตวิทยาสําหรับครู3(3-0-6)
Psychology for Teachers
1005503 การฝกปฏิบัติวชิ าชีพครูระหวางเรียน
3(270)
Practicum in the Profession of Teaching
1005504 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 3(270)
Teaching Professional Practicum in
School

ภาคผนวกค
คําสั่งแตงตั้ง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
…………………………..
ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร
ตองดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตาง ๆ นักศึกษาตองศึกษาใหเขาใจเพื่อปฏิ บัติให
ถูกตองตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กําหนดอันจะเปนประโยชนตอการเรีย นของนักศึกษาโดยตรง ซึ่งมี
ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตาง ๆ ดังนี้
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2550
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการโอนผลการเรียน และการยกเวน
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบตั ิในการสอบประมวล
ความรู
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบตั ิในการสอบความรู
พื้นฐาน ทางการศึกษา
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ที๑่ ๓๔๑ / ๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
.................................................
ดวย สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร ไดดําเนินการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
อยางตอเนื่องเปนเวลานาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่คณะครุศาสตรไดพัฒนาหลักสูตรตั้งแต ป พ.ศ.
๒๕๔๙ ซึ่งบัดนี้คุรุสภาไดมีเกณฑมาตรการผลิตบัณฑิตใหไดรับใบประกอบวิชาชีพครูใหม จึงจําเปนตองมีการ
ปรับ ปรุง หลัก สูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ ครู ใหส อดคลอ งกับ เกณฑม าตรฐานที่คุรุส ภาและ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดกําหนด
เพื่อ ใหก ารดําเนินการรางหลัก สูตรดัง กลาว เปนไปดวยความเรียบรอ ยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร จึงแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ดังนี้
๑. ดร.ชัยรัตน
บุมี
ประธานกรรมการ
๒. รศ.ดร.พิสมัย
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.อังสุรีย
พันธแกว
กรรมการ
๑๐. ดร.ภูมิพิพฒ
ั น
รักพรมงคล
กรรมการ
๑๑. ดร.พฤฑฒิพล
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
๒๐. อาจารยอมรา
ทองใส
๒๑. อาจารยเบญจวรรณ ชัยปลัด

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ที่ ๑๕๔๐ / ๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
----------------------------------------------------เพื่อ ใหก ารจัดการศึก ษาระดับ บัณฑิตศึก ษา ตามหลัก สู ตรประกาศนียบั ตรสาขาวิชาชี พ ครูของ
มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏกํ าแพงเพชร เป นไปอยางมี ป ระสิท ธิภ าพ อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห ง
พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยราชภัฏพ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิท ยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จึง แตงตั้งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู ดังนี้
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 มีหนาที่ดังนี้
๒.๑ จัดทํา และเสนอโครงการ หรือแผนปฏิบัติงานการเปดสอนในสาขาที่ไดรับแตงตั้ง
๒.๒ ดําเนินการและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓ เสนอการแตงตัง้ อาจารยผสู อนระดับบัณฑิตศึกษา ตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
๒.๔จัดทําแผนงาน งบประมาณ โครงการพัฒนาอาจารยและนักศึกษาประจําสาขา
๒.๕ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรในสาขานั้น
๒.๖ติดตามประเมินผล รายงานผล การใช ห ลัก สูตรรวมทั้ง จั ดทํา รายงานประจํา ปผ ลการ
ดําเนินงานของสาขา
๒.๗ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ที่ ๑๕๖๕ / ๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
.................................................
เพื่อ ใหก ารปรับ ปรุง หลัก สูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ ครู ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
ผูทรงคุณวุฒิ

๑. ดร.ทีปพิพฒ
ั น
๒. รศ.ดร.ธานี
๓. ดร.สาธร
๔. รศ.ดร.วารีรัตน
๕. รศ.ดร.ภาณุวัฒน
๖. ดร.กิตติพงศ
๗. ดร.รมย
๘. ดร.จันทร
๙. ดร.ไพรินทร
๑๐. ดร.อภิชัย

สันตะวัน
เกสทอง
ทรัพยรวงทอง
แกวอุไร
ภักดีวงศ
พิพัฒนศิวพงศ
พะโยม
เพชรบูรณ
เหมบุตร
นุชเนื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูอํานวยการสพม. ๓๘
ผูอํานวยการสพป.กพ. เขต ๒
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.กพ. เขต ๑
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม. เขต ๔๑
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สพป.ตาก เขต ๑

ผูใชบัณฑิต

๑๑. ผอ.สุทธิพงษ
๑๒. ผอ.ดร.มานิตย
๑๓. ผอ.ดร.เนาวรัตน

ธรรมสอน
นาคเมือง
นาคพงษ

ผอ.เชี่ยวชาญ ร.ร.วชิรปราการ
ผอ.ชํานาญการพิเศษ ร.ร.วังแขมวิทยาคม
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 และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาด ว ย
เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ .ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล อ งกั บ ระบบบริ ห ารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.
๒๕๔๗ ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ คําสั่งอื่นใดทีก่ ําหนดไวแลวในขอบังคับนีห้ รือ ที่ขัด
หรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สภามหาวิทยาลัย หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อธิการบดี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
บัณฑิตศึกษา หมายความวา การจัดการศึกษาในระดับทีส่ ูงกวาปริญญาตรี
ทั้งในรูปแบบการจัดการศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ หรือในรูปแบบอื่น
นักศึกษา หมายความวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละสาขา ใหใชหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
แล ว และให ทํ า เป น โครงการพร อ มแผนปฏิ บั ติ ง านที่ ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความจํ า เป น และประโยชน ที่ จ ะได รั บ
ในดานการพัฒนาวิชาการ บุคลากร และวิชาชีพ ขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย โดยจะขออนุมัติหลักสูตรและ การ
จัดการศึกษาพรอมกันในคราวเดียวก็ได
ขอ ๖กําหนดการรับสมัคร หลักเกณฑการรับนัก ศึก ษา คุณสมบัติของผูส มัครเขาศึก ษา และ
การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ การประเมินผลการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

83
ขอ ๘ อัตราคาลงทะเบียนการศึกษา คาบํารุงและคาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนการกําหนดอัตรา
และการใชจายเงินคาตอบแทนการสอนและคาตอบแทนเจาหนาที่ตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมวดที๒่
การบริหารจัดการ
ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี
เปนประธาน
(๒) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เปนรองประธาน
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เปนรองประธาน
(๔) คณบดีทุกคณะ
เปนกรรมการ
(๕) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา
เปนกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการ
(๗) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกจํานวนไมเกิน ๔ คนเปนกรรมการ
(๘) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนกรรมการและ
เลขานุการ
(๙) หัวหนางานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
ขอ ๑๐ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา มีวาระการดํารงตําแหนงสองป และ
อาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกันไมได
ขอ ๑๑ กรรมการผูท รงคุณ วุฒิ จ ากภายนอกมี วาระการดํ ารงตํา แหน ง คราวละ ๒ ป และ
อาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
ขอ ๑๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กํ า กั บ ดู แ ลและส ง เสริ ม การสอนและการบริ ห ารจั ด การบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอแนะแนวทางการจั ด บัณ ฑิต ศึก ษา การเป ดสอนและการยุ บ เลิก สาขา
ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและทํ า หน า ที่ นํ า เสนอหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ส ภาวิ ช าการเห็ น ชอบแล ว ต อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) ใหความเห็นชอบแผนงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
อนุมัติแผนบริหารงบประมาณ ตามกรอบวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(๔) กํากับดูแลและใหความเห็นชอบและดําเนินการแตงตั้งอาจารยผูสอน อาจารยที่
ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ และผูสอบวิทยานิพนธ เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ
(๕) อนุมัติผลการศึกษา สําหรับศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(๖) พิจารณาเสนอ แตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา ตอมหาวิทยาลัยฯ
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(๗) พิจารณาทําความเห็นและขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยในกรณีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการลงทะเบียนเรียนรวมภายใตความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๘) ดําเนินการอยางอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามความ
จําเปน หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึก ษาประจําสาขา แตล ะสาขาที่เปดสอน เปนอาจารย
ประจําหลักสูตร โดยมีจํานวนและคุณวุฒิใหเป นไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ งเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขามีหนาที่ดังนี้
(๑) จัดทํา และเสนอโครงการ หรือแผนปฏิบัตงิ านการเปดสอนในสาขาตามที่ไดรบั
แตงตั้ง
(๒) ดําเนินการและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่ไดรบั
มอบหมาย
(๓) เสนอการแตงตัง้ อาจารยผสู อนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษาประจําตัว
นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูส อบวิทยานิพนธ ตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ
(๔) จัดทําแผนงาน งบประมาณ โครงการพัฒนาอาจารยและนักศึกษาประจําสาขา
(๕) ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรในสาขานั้น
(๖) ติดตามประเมินผล รายงานผล การใชหลักสูตรรวมทัง้ จัดทํารายงานประจําป
ผลการดําเนินงานของสาขา
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ มอบหมาย
ขอ ๑๔ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา มีวาระการดํารงตําแหนงสองป และอาจไดรับ
แตงตั้งใหมอีกได
ขอ ๑๕ ใหมีสํานักงานงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ในสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูรบั ผิดชอบ
การจัดการบัณฑิตศึกษา โดยงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มีหนาทีด่ ังนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ใหบริการเครื่องมือการวิจัยและเอกสารวิทยานิพนธ สําหรับสาขาทีเ่ ปดสอน
(๓) จัดประชุมวิชาการใหนักศึกษาเสนอผลงานวิทยานิพนธและตีพิมพผลงานของนักศึกษาใน
วารสารวิชาการ
(๔) จัดทําเอกสารระเบียบการรับสมัคร และการเปดรับนักศึกษา
(๕) จัดทําปฏิทินการศึกษาประจําป
(๖) ประสานงานภายในเพื่อบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๗) ปฏิบัติงานดานงานธุรการ การเงินบัญชี งบประมาณ และประสานงานเกี่ยวกับ
สาขาที่เปดสอน
(๘) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ หองเรียน หองปฏิบัติการ และปรับปรุงซอมแซมอุปกรณ
ครุภัณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
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(๙) การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
(๑๐) อื่น ๆ ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนามอบหมาย
หมวดที๓่
สถานภาพนักศึกษา และการลงทะเบียน
ข อ ๑๖ ผู ไ ด รั บ คั ด เลื อ กให เ ข า ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มี ส ภาพเป น นั ก ศึ ก ษา
ของมหาวิทยาลัยหลังจากที่ไดรายงานตัวเขาเปนนักศึกษาพรอมหลักฐาน ตามที่ม หาวิท ยาลัยกําหนด และได
ชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ เรียบรอยแลว
ขอ ๑๗ นักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนไวแลว มีความประสงคจะเพิ่ม หรือถอน รายวิชาเรียน ให
ทําได โดยทําคํารองพรอมความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุญาต
การขอถอนรายวิชาตามวรรคตน ใหดําเนินการกอนวันกําหนดสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้นไม
นอยกวา ๑๕ วัน มหาวิทยาลัยจะไมคืนคาลงทะเบียนเรียนใหกับนักศึกษาที่ขอถอนการลงทะเบียนรายวิชา เวนแต
กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน ๒๐ วัน นับ จากวันเปดภาคเรียน มหาวิ ท ยาลัยจะคืนเงินคาลงทะเบียน
รายวิชานั้นใหเต็มจํานวน
แนวปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชา และขอเปลี่ยนแปลง
รายวิชา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ๑๘ ใหนักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแตละคน มีอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
คนหนึ่งที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร เปนที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะขอคําปรึกษา
แนะนําทางดานวิชาการ เกี่ยวกับวิธีการศึกษา การจัดแผนการเรียน การลงทะเบียน ดานการ
ดํารงตนตามกรอบประเพณีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และดานอื่นๆ ทั่วๆ ไปไดตามความ
จําเปน
ขอ ๑๙นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พนสภาพการเปนนักศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึก ษาตามหลักสูตรที่ศึกษา และสภามหาวิท ยาลัยไดอ นุมัติใหไดรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรสําหรับหลักสูตรนั้นแลว
(๒) ลาออกจากการเปนนักศึกษา และมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหลาออกแลว
(๓) พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวย
การประเมินผลการศึก ษาระดั บ บัณฑิตศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ ระเบียบมหาวิท ยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการรับจายเงินในการจัดบัณฑิตศึกษา
(๔) มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพนักศึกษา ดวยเหตุประพฤติตนเสื่อมเสียไมเหมาะสม
หรือกระทําความผิดรายแรงอื่นๆ
(๕) มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ดวยเหตุไมสําเร็จการศึก ษาตาม
หลักสูตร ในระยะเวลาที่กําหนด
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ขอ ๒๐ นักศึก ษาตามหลักสูตรระดับ บั ณฑิตศึก ษา อาจทําคํารองเสนอตอ มหาวิทยาลัยแสดง
เหตุผลและความจําเปนเพื่อขอลาพักการศึกษา โดยขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาไวเปนการชั่วคราว ในภาค
เรียนใดภาคเรียนหนึ่งได
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการศึกษาชั่วคราวไดครั้งละหนึ่งภาคเรียน
หรื อ ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เห็ น สมควร โดยที่ นั ก ศึ ก ษาได รั บ ยกเว น ไม ต อ งชํา ระค า ลงทะเบีย นเรี ย นรายวิ ช า
แตตองชําระคาบํารุงมหาวิทยาลัยและคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
การขออนุญาตพักการศึกษาที่จะไดรับสิทธิ์ตามขอบังคับนี้ จะตองเสนอตอมหาวิทยาลัยกอนวัน
สอบปลายภาคเรียนที่ขอพักการเรียน
ขอ ๒๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นภายใตโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชารวมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อนําผล
การศึ ก ษาไปใช ป ระกอบหลั ก สู ต รของสถาบั น อุด มศึ ก ษานั้น หรื อ โดยไม นั บ หน ว ยกิ ต ตามคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก็ได
หมวดที๔่
แผนการเรียน และมาตรการเชิงคุณภาพ
ขอ ๒๒ มหาวิท ยาลัย อาจจัดให นัก ศึ ก ษาตามหลัก สูต รบัณ ฑิตศึก ษา ลงทะเบีย นเรีย นตาม
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 ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแลวสิบสองหนวยกิตขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อและเคา
โครงวิทยานิพนธ และใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ขอ ๒๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุ ฒิและ
ประสบการณตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ขอ๒๖ การควบคุมวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ ของนักศึกษาใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาที่เปดสอนคัดเลือกอาจารยที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแก
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นั ก ศึ ก ษาในการกํ า หนดชื่ อ เรื่ อ ง เค า โครง และขั้ น ตอนการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ทั้ ง นี้ โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(๒) ใหมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธที่ม หาวิทยาลัยแตงตั้ง ประกอบดวยประธาน
กรรมการการสอบวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามขอ (๑) กับอาจารยประจําวิชาจํานวนหนึ่งคน ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนดตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาเสนอ ในการนี้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาเสนอใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการ โดยมีคุณวุฒิตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ๒๗ ผูที่จ ะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองทดสอบใหผานมาตรฐาน
ความรูภาษาตางประเทศ และการใชคอมพิวเตอร เพื่อการประมวลผลและการสืบ คนขอมูล หากไมผานการ
ทดสอบตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและตองสอบผาน โดยไมนับหนวย
กิตรวมสําเร็จการศึกษา
ขอ ๒๘ ใหนักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่จ ะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ยื่นคํา
รองเสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตรวจคุณสมบัติของผูที่จะสําเร็จการศึกษาภายในกําหนด ๓๐วัน นับจาก
วันเปดภาคเรียนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ขอ ๒๙ เกณฑการสําเร็จการศึกษาใหเ ปนไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
๒๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๒๙.๑.๑ สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร
๒๙.๑.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐
๒๙.๒ หลักสูตรปริญญาโท
๒๙.๒.๑ สอบผานมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศ และการใชคอมพิวเตอร
ตามเกณฑมหาวิทยาลัยกําหนด
๒๙.๒.๒ แผน ก แบบ ก๑ สอบผ า นโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ นํ า เสนอ
วิท ยานิ พ นธ และสอบผ านการสอบปากเปลา ขั้น สุด ทา ย โดยคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิพ นธ และผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
๒๙.๒.๓ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาที่ครบตามที่กําหนดในหลักสูตร
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน
การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพ
หรือดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
๒๙.๒.๔ แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดระดับคะแนน
เฉลี่ ย สะสมไม ต่ํ า กว า ๓.๐๐สอบผ า นสารนิ พ นธ และสอบผ า นการสอบประมวลผลความรอบรู
( Comprehensive Examination) ดวยขอเขียน และ หรือ ปากเปลา สาขาวิชานั้น
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
สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร วิชาการหรื อ
สิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและ เปนที่ ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
๒๙.๓.๔ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ
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สอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะต องไดรับการตีพิมพ
หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ขอ ๓๐ นักศึกษาที่จําเปนตองใชเวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดใน
หลักสูตรอาจขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาเรียนออกไปได ไมเกินหนึ่งป
ขอ๓๑ ใหอธิการบดีเปนผูรกั ษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่เกิดปญหาจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ การวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐

( ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว )
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐
........................................................
โดยที่เ ปนการสมควรใหมีขอ บัง คับ วาดวยการประเมินผลการศึก ษาระดับบัณฑิตศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรอาศัยอํานาจตามความในมาตรา๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ขอบัง คับนี้เ รียกวา "ขอ บัง คับ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏกําแพงเพชรวาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข อ ๒ บรรดาข อ บั ง คั บ ประกาศหรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดซึ่ ง ได กํ า หนดไว แ ล ว ในข อ บั ง คั บ นี้
หรือที่ขัด หรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ๓ใหใชขอบังคับนี้สําหรับการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สภามหาวิทยาลัย หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อธิการบดี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
นักศึกษา หมายความวา นักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ฝายทะเบียนและประมวลผล หมายความวา งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
คาระดับคะแนนเฉลี่ย หมายความวา คาระดับคะแนนที่คํานวณไดจากการนําผลรวมของผลคูณ
ระหวางจํานวนหนวยกิตรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่หลักสูตรกําหนด กับคาระดับคะแนนที่ไดรับจาก
การประเมินผลการเรียนสําหรับรายวิชานั้นๆ เปนตัวตั้ง หารดวยผลรวมของหนวยกิตของรายวิชาที่มีผลการเรียน
เปนคาระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ผลลัพธที่ ไดเปนคาระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียน หรือคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แลวแตกรณี
ขอ๕ใหมีการประเมินผลการศึก ษาของนักศึกษาตามหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา สําหรับทุก
รายวิชาที่นัก ศึก ษาลงทะเบียนเรียนในแตล ะภาคเรียน ภาคเรียนละหนึ่ง ครั้ง เปนอยางนอ ย เวนแตร ายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะผูรวมฟงโดยไมคิดคาคะแนน หรือรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิกการลงทะเบียน
แลว
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ขอ ๖ การประเมิน ผลการศึก ษารายวิช าตามแผนการเรี ยนรายวิ ชาของนัก ศึก ษา กํา หนด
ดังตอไปนี้
๖.๑. การประเมินผลการศึกษาโดยใชระบบคาระดับคะแนน ใชสําหรับการประเมิน ผล
การเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามที่หลักสูตรกําหนด ตามหลักเกณฑตอไปนี้
๖.๑.๑ การแบงคาระดับคะแนนใหแบงเปน ๘ ระดับ คือ
ระดับคะแนน ผลการประเมิน คาระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
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 ตองไมต่ํากวา C และไมต่ํากวา B สําหรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน
๖.๑.๓นักศึก ษาที่มีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในขอ ๖.๑.๒ ตอ ง
ลงทะเบียนเรียนซ้ํา
๖.๑.๔ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งซ้ําตามกรณีในขอ
๖.๑.๓ใหนําหนวยกิตและผลการเรียนเฉพาะครั้งหลังสุดมาคํานวณคาเฉลี่ย และเพื่อการจบการศึกษาตามหลักสูตร
๖.๒การประเมินโดยใชร ะบบสัญลักษณที่ไมมีคาระดับคะแนนใชสําหรับประเมินผล
ความสัมฤทธิ์ในกรณีดังตอไปนี้
๖.๒.๑ การประเมิ น ผลรายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นเสริ ม และรายวิ ช าที่
ลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตการสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติกําหนดดังนี้
สัญลักษณ
PD
P
F

ผลการประเมิน
ผานดีเยี่ยม
ผาน
ไมผาน

คําอธิบายความหมาย
PD ( Pass with Distinction )
P ( Pass )
F ( Fail )

๖.๒.๒การประเมินวิทยานิพนธของนักศึกษา รวมถึงการประเมินโครงราง
วิทยานิพนธการสอบปากเปลาการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ หรือรายงานการศึกษาอิสระทัง้ ฉบับ กําหนดดังนี้
ผลการประเมิน
ความหมาย
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ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ผาน (ใชในกรณีแบงหนวยกิตลงทะเบียน)
ไมผาน(ใชในกรณีแบงหนวยกิตลงทะเบียน)
ไมผาน

Excellent
Good
Pass
Satisfactory
Unsatisfactory
Fail

ขอ ๗ สัญลักษณอื่นๆ ที่ใชในระบบทะเบียนและประเมินผล มีดังนี้
สัญลักษณ
Au
W

คําเต็ม
Audit
Withdrawn

ความหมาย
ลงทะเบียนรวมฟง ไมนับหนวยกิต
ไดรับอนุมัติใหถอนการลงทะเบียนแลว

ขอ ๘ ในการประเมินผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน หากปรากฏกรณีที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จ
หรือผลงานยังไมสมบูรณ หรือขาดสอบ หากผูสอนหรือผูประเมินพิจารณาเห็นสมควรใหรอการประเมินผลไวกอน
ใหใชสัญลักษณ “I” แทนคาระดับคะแนน กรณีนี้นักศึกษาจะตองขอรับการประเมินอีกครั้งภายในภาคเรียนถัดไป
เพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ “I” เปนคาระดับคะแนน หากพนกําหนดดังกลาวแลวถือวาผลการประเมินวิชานั้นมีคาระดับ
“E” หรือ “F” แลวแตกรณี
ขอ ๙การประเมินผลการเรียนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนเสริม นอกเหนือจากเกณฑปกติทหี่ ลักสูตรกําหนด ให
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๙.๑ใหทําการทดสอบวัดความรูโดยไมตองลงทะเบียนเรียน
๙.๒ใหลงทะเบียนเรียน และผานการประเมินผล
๙.๓ ใหไดรับยกเวนไมตองเรียนเสริมในกรณีที่ปรากฏวาวิชาที่กําหนดใหเรียนเสริมนั้น
อยู ในสาขาวิช า หรื อ เป นวิ ชาเอก ที่นั ก ศึ ก ษาเข าศึ ก ษา หรื อ มี เ อกสารรั บ รองจากสถาบั นหรือ หน วยงานที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารับรอง วาผานการสอบไดในวิชาที่กําหนดใหเรียนเสริมนั้น
ขอ๑๐การจัดสอบเพื่อการประเมินผลการศึกษา ในกรณีตางๆใหดําเนินการดังตอไปนี้
๑๐.๑ การสอบรายวิชาเปนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนตามหลักสูตร ยกเวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเปนผูรวมฟงหรือรายวิชาที่ไดยกเลิก โดยถูกตองตามระเบียบ
ให อ าจารยป ระจํา วิ ช าดํ า เนิน การสอบและรายงานผลการสอบตามแบบรายงาน
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใหสํานักงานงาน
ประสานบัณฑิตศึกษาแจงใหฝายทะเบียนและประมวล ผลดําเนินการตอไป
๑๐.๒ การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination ) สําหรับนักศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตจะเปนการสอบวิชาเฉพาะดานและวิชาสัมพันธซึ่งเปนการสอบขอเขียนและอาจมี
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การสอบปากเปลาดวยก็ได สวนในระดับ ปริญ ญาดุษฎีบัณฑิตจะเปนการสอบเพื่อ ประเมินวานัก ศึก ษามีพื้ น
ฐานความรูเปนที่นาพอใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเปดใหมีการสอบปการศึกษาละไมเกิน ๓ครั้ง
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรูตองมีระยะเวลาศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ภาค
เรียนและเรียนรายวิชา (Course Work) ครบตามที่หลักสูตรกําหนด สําหรับนักศึกษาตามหลักสูตร ดุษฎีบัณฑิต
ตองสอบผาน ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มาแลวดวย
ใหประธานกรรมการสอบประมวลความรู รายงานผลการสอบตอมหาวิทยาลัย จัดทํา
ประกาศผลการสอบและแจงผลการสอบกับฝายทะเบียนและประมวลผล
๑๐.๓การสอบวิทยานิพนธเปนการสอบปากเปลาเพื่อทดสอบความรูและความเขาใจใน
การทําวิทยานิพนธของนักศึก ษาในหลัก สูตรปริญญามหาบัณฑิตแผนกและนัก ศึกษาในหลักสูตรปริญ ญาดุษฎี
บัณฑิตแบบ ๑ และแบบ ๒ ตามเกณฑดังตอไปนี้
๑๐.๓.๑การสอบวิทยานิพนธตองมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมดวยอยางนอย 1
คน
๑๐.๓.๒ การสอบผานวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ใหถือมติกรรมการจํานวนสอง
ในสามของคณะกรรมการทั้งหมดสําหรับปริญญามหาบัณฑิตและสี่ในหาสําหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๑๐.๔การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เปนการสอบขอเขียนและการ
สอบปากเปลาวิชาเฉพาะดานและวิชาสัมพันธเพื่อประเมินความสามารถในการวิจัยโดยอิสระของนักศึกษาตาม
หลั กสู ต รใ น ระ ดั บป ริ ญญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ตก อ นที่ จ ะใ ห มี สิ ท ธิ์ เ ส นอ ก าร ทํ าวิ ท ยา นิ พน ธ นั ก ศึ กษา ที่
มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ จะตองเรียนรายวิชามาแลวไมนอยกวา๒ภาคเรียน นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิ์สอบแกตัว
ในภาคเรียนถัดไปไดอีก๒ครั้ง
ขอ ๑๑ การสอบวิทยานิพนธการสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
ขอ ๑๐ให ดํา เนิ น การโดย มี ค ณะกรรมการสอบวั ด เฉพาะกรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แตง ตั้ ง ตามคํ าแนะนํ า ของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชานั้นๆ
ขอ๑๒นักศึกษาที่ทําการสอบประมวลความรูการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบวิทยานิพนธ แลว
ผลการประเมินมีคาต่ํากวาระดับ P จะขอสอบซ้ําใหมไดไมเกิน๓ครั้งสวนการสอบภาษาตางประเทศ และการใช
คอมพิวเตอร เพื่อการประมวลผลและการสืบคนขอมูล ใหสอบไดไมจํากัดจํานวนครั้ง
ข อ ๑๓การสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให เ ป น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๓.๑.๑ สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร
๑๓.๑.๒. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐
๑๓.๒ หลักสูตรปริญญาโท
๑๓.๒.๑ สอบผานมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศ และการใชคอมพิวเตอร
ตามเกณฑมหาวิทยาลัยกําหนด
๑๓.๒.๒ แผน ก แบบ ก๑ สอบผ า นโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ นํ า เสนอ
วิท ยานิพ นธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ และผลงาน
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วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับ ใหตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
๑๓.๒.๓ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาที่ครบตามที่กําหนดในหลักสูตร
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน
การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ และผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการ
ตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
๑๓.๒.๔ แผน ข ศึก ษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลัก สูต ร ไดร ะดั บ
คะแนนเฉลี่ย สะสมไม ต่ํากวา ๓.๐๐ สอบผา นสารนิ พ นธ และสอบผ านการสอบประมวลผลความรอบรู
( Comprehensive Examination) ดวยขอเขียน และ หรือ ปากเปลา สาขาวิชานั้น
๑๓.๓ หลักสูตรปริญญาเอก
๑๓.๓.๑ สอบผานมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศ และการใชคอมพิวเตอร
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๓.๓.๒ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ ( Qualifying Examination)
๑๓.๓.๓ แบบ ๑ สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและ
สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ย อมรับใน
สาขาวิชานั้น
๑๓.๓.๔ แบบ ๒ ศึก ษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลัก สูตร ไดร ะดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรั บการตีพิมพ หรือ
ดําเนินการใหผ ลงาน หรือ สวนหนึ่ง ของผลงาน ไดรับ การยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่ง พิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ขอ๑๔ ใหอธิการบดีรัก ษาการใหเ ปนไปตามขอ บัง คับ นี้และเปนผูวินิจ ฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิด
ปญหาขึ้นจากการใชขอบังคับนี้การวินิจฉัยถือเปนอันสิ้นสุด

ประกาศณวันที่๑๗กุมภาพันธพ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑
........................................................
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกํา แพงเพชร เพื่ออํานวยประโยชนใหแกนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗
ออกระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการโอนผล
การเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเวน
การเรียนรายวิชา ซึ่งไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความวา ผูทศี่ ึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไมต่ํากวา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และใหหมายความรวมถึงผูที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การโอนผลการเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การยกเวนใหนัก ศึก ษาไมตอ งเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ห ลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยนําหนวยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใด ๆ ตาม
หลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัยมาใชแทน ทั้งนี้ใหรวมถึงการนําผลการศึกษาและหนวยกิตของรายวิชา
ตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในสี่
ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเวนการเรียน
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ขอ ๔ ผลการเรียนรายวิชา ที่จะนํามาใชในการโอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียน
รายวิชาตองเปนผลการเรียนที่นักศึกษาไดรับมาแลวไมเกิน ๘ ป นับจากวันสําเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดทายที่ไดรับผลการเรียน หรือวันสุดทายของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ไดรับผลการเรียนนั้น แลวแตกรณีจนถึง
วันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นํามาขอโอนหรือยกเวนการเรียน มีอายุเกินกวาที่กําหนดในวรรค
ตน แตไมเกิน ๑๐ ป ผูขอโอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาอาจขอใหอาจารยประจําหลักสูตรของรายวิชาที่จะ
นํามา
ขอโอนหรือยกเวนนั้น ทําการสอบประเมินความรูและนําผลการสอบประเมินความรูที่ผานเกณฑมาใชเทียบโอน
หรือยกเวนการเรียนรายวิชาได
ขอ ๕ ผูมีสิทธิ์ไดรับโอนผลการเรียนตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เปนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงหรือปริญญาเอก แลวแตกรณี ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และพนสภาพนักศึกษาไปโดยไมสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(๒) เปนนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาตามโครงการ
อื่นที่ใชหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตรมหาวิทยาลัย เปนนักศึกษาภาค
ปกติ
(๓) เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาเดียวกันกับที่กําลังศึกษาอยู
(๔) เปนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงจากมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาเดียวกันกับที่กําลังศึกษาอยู
ขอ ๖ การโอนผลการเรียนตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
(๑) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ตองมีสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการประเมินผลการศึกษา
(๓) การโอนผลการเรียนตามขอ ๕(๑) และ (๒) ใหโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษา
มา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอโอน
(๔) การโอนผลการเรียนตามขอ ๕(๓) และ (๔) ใหโ อนไดไมเกินรอ ยละ ๔๐ ของ
หนวยกิตรวมขั้นต่ําที่กําหนดไวในหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู
(๕) ผลการเรี ย นรายวิ ช าที่ จ ะนํ า มาใช เ ที ย บโอนจะต อ งอยู ภ ายในระยะเวลา
ที่กําหนดในขอ ๔ ของระเบียบนี้
ขอ ๗ ผูมีสิทธิ์ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) เปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) เปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๓) เป น นั ก ศึ ก ษาที่ ผ า นการศึ ก ษาอบรมในรายวิ ช าใดรายวิ ช าหนึ่ ง ตามหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัย
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(๔) เปนนักศึกษาที่ไดศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผูมีสิทธิ์ยกเวนตาม (๓) และ (๔) ตองมีความรูพื้นฐานระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในกรณีที่
กําลังศึกษาอยูระดับปริญญาโท และตองมีความรูพื้นฐานระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในกรณีที่กําลังศึกษาอยู
ระดับปริญญาเอก
ขอ ๘ การยกเวนการเรียนรายวิชา ตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
(๑) รายวิชาที่นํามาขอยกเวนรายวิชา ตองเปนรายวิชาที่ไดรับคะแนนไมต่ํากวา B
(๒) การนําผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเวนการเรียนรายวิชาให
ใชผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ที่เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการโอนผลการ
เรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจาก
ประสบการณการทํางาน
(๓) จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนรายวิชา รวมแลวตองไมเกินหนึ่งในสามของ
หนวยกิตรวมขั้นต่ําที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๔) ผูไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา
(๕) รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหบันทึกไวในระเบียบการเรียนของ
นักศึกษาโดยใชอักษรยอ “P” ในชองระดับคะแนน
ขอ ๙ นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๐ การนับจํานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ไดรับโอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียน
รายวิชาใหถือเกณฑดังนี้
(๑) นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ให นั บ ผลการเรี ย นจํ า นวน ๑๕ หน ว ยกิ ต เป น หนึ่ ง
ภาคเรียนและถาเศษเหลือเกิน ๗ หนวยกิตใหนับเปนหนึ่งภาคเรียน
(๒) ผู ที่ ศึ ก ษาอบรมตามโครงการอื่ น ที่ ใ ช ห ลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ให นั บ ผล
การเรี ย นจํ า นวน ๑๒ หน ว ยกิ ต เป น หนึ่ ง ภาคเรี ย น และถ า นั บ เศษเหลื อ เกิ น ๖ หน ว ยกิ ต ให นั บ เป น หนึ่ ง
ภาคเรียน
(๓) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในขอ ๕(๑) ใหนับเฉพาะภาคเรียน
ที่เคยศึกษาและไดรับผลการเรียน สําหรับนักศึกษาตามกรณีในขอ ๕(๒), (๓) และ (๔) ใหนับจํานวนภาคเรียน
ตอเนื่องกัน
ขอ ๑๑ การโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ขอ ๑๒ ใหค ณะกรรมการที่ อ ธิ ก ารบดี แตง ตั้ง เปน ผูมีอํา นาจพิจ ารณาอนุมัติก ารโอนผล
การเรียน หรือการยกเวนการเรียนรายวิชา
ขอ ๑๓ ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ และ
วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันสิ้นสุด
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบความรูพื้นฐานทางการศึกษา
………………………………………
เพื่อใหการดําเนินการสอบเกี่ยวกับการสอบความรูพื้นฐานทางการศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองและบังเกิดผลดีตอการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2550 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 จึงกําหนดแนว
ปฏิบัติการสอบความรูพื้นฐานทางการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การสอบความรูพื้นฐานทางการศึกษา หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถของ
นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สําหรับผูที่ไมเคยเรียนวิชาการศึกษามากอน กําหนดใหนักศึกษาใน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก (2) และแผน ข ตองสอบผาน
2. เนื้ อ หาการสอบความรูพื้นฐานทางการศึก ษาสํ าหรับ หลั ก สูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิ ต
ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาเปนผูกําหนด
3. การใหระดับการประเมินผลสอบความรูพื้นฐานทางการศึกษาใหใชเกณฑดังนี้
3.1 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาสอบความรู พื้ น ฐานทางการศึ ก ษา ได ค ะแนนร อ ยละ
70 ขึ้นไป ถือวาสอบผานดีเยี่ยมไดระดับการประเมิน PD
3.2 ในกรณีที่นักศึกษาสอบความรูพื้นฐานทางการศึกษาไดคะแนนรอยละ 50 - 69 ถือ
วาสอบผาน ไดระดับการประเมิน P
3.3 ในกรณีที่นักศึกษาสอบไดคะแนนต่ํากวารอยละ 50 ถือวาการสอบไมผาน ให
ลงทะเบียนเรียนวิชาตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550

(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

100
สรุปประเภทการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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) ; ผานดีเยี่ยม , P (Pass) ; ผาน , F Fail ; ไมผาน
ไดแกรายวิชาเสริมและรายวิชาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิตและสอบวัดคุณสมบัติ
3. ทุกรายวิชาที่ไดรับการอนุมัติใหถอนรายวิชาเรียนหรือนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพัก
การศึกษาภายหลังจากลงทะเบียนวิชาเรียนแลวผลการเรียนเปน
สัญลักษณ Au (Audit)
4. การลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นและไดแสดงวา
มีความกาวหนาของงานวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธแตยังไมไดสงรูปเลมวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ
ที่สมบูรณผลการเรียนเปน
S (Satisfactory) เฉพาะหนวยกิตที่ดําเนินการตามรายการที่กําหนด
U (Unsatisfactory) เฉพาะหนวยกิตที่ไมสามารถดําเนินการตามรายการที่กําหนด
5. การสอบวิทยานิพนธทั้งฉบับไดผลการเรียนเปน
Excellent (ดีเยี่ยม) Good (ดี) Pass (ผาน) Fail (ไมผาน)

ภาคผนวก ง
ผลงานวิช าการ งานวิจัย
และภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร
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ผลงานวิชาการ งานวิจัย และภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
ผลงานวิชาการ
งานวิจยั
พิสมัย พูลสุข.การพัฒนาโรงเรียนหางไกลและถิน่ ทุรกันดาร : กรณีศกึ ษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ทานผูหญิงทวี มณีนุตร จังหวัดตาก. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
2547.
----------------- .การศึกษาปญหาการจัดทําและการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาทีเ่ ปน
หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู ปการศึกษา 2547.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร. 2548.
----------------- .การพัฒนาวิธีสอนและเทคนิคการสอนคําภาษาไทยที่พูดไมชัดในบางคํา ของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2552.
------------------ .การวิจัย “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34” จังหวัดตาก.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร. 2555.
ตํารา
พิสมัย รบชนะชัย .การสอนกลุมวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย.กําแพงเพชร : คณะวิชาครุศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร. 2527.
--------------------- .การสอนกลุม วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต.กําแพงเพชร: คณะวิชาครุศาสตร
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร.2528.
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พิสมัย พูลสุข.การสอนกลุมวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ.กําแพงเพชร : คณะวิชาครุศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร. 2530.
---------------------.หลักการสอน.กําแพงเพชร : คณะวิชาครุศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร. 2531.
--------------------- .การประถมศึกษา.กําแพงเพชร : คณะวิชาครุศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร.2535.
--------------------- .การสอนซอมเสริม. กําแพงเพชร : คณะวิชาครุศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร. 2536.
---------------------.การบริหารระบบราชการไทย.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร.
2538.
---------------------.แผนการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร สถาบันราช
ภัฎกําแพงเพชร. 2546.
---------------------.หลักสูตรและการจัดการเรียนรู. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร.2547.
---------------------.การปกครองไทย. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร. 2547.
พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข .ไทยศึกษา. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
2548.
---------------------------.ประวัติศาสตรยุโรป. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร. 2550.
--------------------------- .การนิเทศการศึกษา.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร. 2550.
---------------------------.สัมมนาทางการศึกษา. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร. 2550.
--------------------------- .การเมืองการปกครองไทย. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร.2550.
---------------------------.ประวัติศาสตรไทย. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
2551.
--------------------------- .สัมมนาปญหาสังคมไทย. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร. 2551.
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พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข.สาระการเรียนรูเ พิม่ เติมกลุม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรือ่ ง “ตามรอยพระ
ยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.
กําแพงเพชร :คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2551.
--------------------------- .หนังสือแบบเรียนวิชาเพิ่มเติม เรือ่ ง ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1.
กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2551.
--------------------------- .หนังสือแบบเรียนวิชาเพิ่มเติม เรือ่ ง ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2.
กําแพงเพชร:คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.2551.
--------------------------- .หนังสือแบบเรียนวิชาเพิ่มเติม เรือ่ ง ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3.
กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2551.
--------------------------- .หนังสือแบบเรียนวิชาเพิ่มเติม เรือ่ ง ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4.
กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2551.
--------------------------- .หนังสือแบบเรียนวิชาเพิ่มเติม เรือ่ ง ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5.
กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2551.
---------------------------.หนังสือแบบเรียนวิชาเพิม่ เติมเรื่อง ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6.
กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร . 2551.
--------------------------- .แผนการจัดการเรียนรู“ ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1. กําแพงเพชร
: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร . 2551.
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พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข.แผนการจัดการเรียนรู “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2. กําแพงเพชร
: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2551.
-------------------------.แผนการจัดการเรียนรู “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3. กําแพงเพชร
: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2551.
--------------------------- .แผนการจัดการเรียนรู “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4. กําแพงเพชร
: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2551.
--------------------------- .แผนการจัดการเรียนรู “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5.กําแพงเพชร
: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2551.
--------------------------- .แผนการจัดการเรียนรู “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6. กําแพงเพชร
: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2551.
------------------------ .การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร. 2552.
------------------------ .ความเปนครู. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2553.
------------------------ .การศึกษาและความเปนครู. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร. 2554.
------------------------ .การบริหารจัดการชัน้ เรียน. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร.2555.
------------------------ .ผูนําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร. กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร. 2556.

106
ผลงานวิชาการ งานวิจัย และภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ดร.ชัยรัตน บุมี
ผลงานวิชาการ
งานวิจยั
ชัยรัตน บุม.ี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร เรือ่ งการวิเคราะห
ความตองการของโปรแกรม ของนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 สาขาการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอรศกึ ษาที่
ไดรับการจัดการที่ไดรับความรวมมือ หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู.
กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2552.
--------------------- .ผลการใชแบบฝกเสริมพัฒนาการเขียนโปรแกรมปาสคาลเบื้องตนสําหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศกึ ษาชั้นปที่ 1.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร. 2553.
--------------------- .การศึกษาความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงทีม่ ีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศกึ ษา ในดานสมรรถภาพทางการสอน.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2554.
---------------------.แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดพระบรมธาตุสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําแพงเพชรเขต 1.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
2555.
ตํารา
ชัยรัตน บุม.ี พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอรศกึ ษา.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร. 2553.
--------------------- .ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร.2554.
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ชัยรัตน บุมี.การสอนเขียนโปรแกรมภาคคอมพิวเตอรเบือ้ งตน.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร. 2555.
---------------------.ภาวะผูนําและการจัดการยุคใหม.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร. 2556.
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ผลงานวิชาการ งานวิจัย และภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ดร.สุขเกษม ขุนทอง
ผลงานวิชาการ
งานวิจยั
สุขเกษม ขุนทอง .การเฝาระวังปญหายาเสพติดพื้นที่ 5 อําเภอชายแดน จังหวัดตาก.กําแพงเพชร
:คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2555.
--------------------- .พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรือ่ งการทอผากะเหรี่ยง.ตาก : โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด. 2556.
ตํารา
สุขเกษม ขุนทอง .มนุษย ชุมชน และสิ่งแวดลอม.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร. 2554.
---------------------.หลักสังคมวิทยาสําหรับครู.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร.2555.
---------------------.ทองถิ่นศึกษา.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2555.
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ผลงานวิชาการ งานวิจัย และภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล
ผลงานวิชาการ
งานวิจยั
อรอนงค แจมผล.การศึกษาปญหาและความตองการ การจัดสวัสดิการผูสูงอายุในจังหวัดกําแพงเพชร.
กําแพงเพชร: สํานักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2552.
---------------------.การประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
กําแพงเพชร: สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2553.
--------------------- .การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร : สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2554.
---------------------.การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา.
กําแพงเพชร : สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2555.

ตํารา
อรอนงค แจมผล.การแนะแนวอาชีพ.กําแพงเพชร: คณะวิชาครุศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร. 2534.
--------------------- .จิตวิทยาวัยเด็ก.กําแพงเพชร : คณะวิชาครุศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร. 2534.
---------------------.จิตวิทยาสําหรับครู.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
2553.
---------------------.จิตวิทยาทัว่ ไป.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2554.
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ผลงานวิชาการ งานวิจัย และภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ผูชวยศาสตราจารยอังสุรีย พันธแกว
ผลงานวิชาการ
งานวิจัย
อังสุรีย พันธุแกว .แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ป
การศึกษา 2551 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2552.
---------------------.การสงเสริมวัฒนธรรมเครือขายการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเ รียนรูดานการสงเสริมการอาน.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร. 2553.
--------------------- .การศึกษารูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
2554.
ตํารา
อังสุรีย พันธุแกว.การประยุกตจิตวิทยาการเรียนรู.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร. 2547.
--------------------- .พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน.กําแพงเพชร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร.2548.
---------------------.จิตวิทยาสําหรับครู.กําแพงเพชร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 2550.

