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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
(หลักสูตรนี้ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลว ตามหนังสือที่ นร.0708-8/1101 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544)
....................................

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. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
คุรุสภาไดออกประกาศของคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ
ศึ ก ษาเพื่ อ ประกอบอาชี พ ได กํ า หนดมาตรฐานด า นความรู ไ ว 9 รายการ และมาตรฐานด า น
ประสบการณวิชาชีพครูไววาจะตองฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป (2
ภาคการศึกษาปกติ) จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได ประกอบกับประเทศไทยมี
ความตองการกําลังคนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงจําเปนตองผลิต
ครูในสาขาที่ขาดแคลนใหเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งครูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
คอมพิวเตอร รวมทั้งครูทางดานภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นอีกบางสาขา ชองทางหนึ่งที่สามารถผลิต
ครูสาขาวิชาที่ขาดแคลนไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ ก็คือการรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ที่มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพครู และมี
เจตคติ ที่ ดี ต อ วิ ช าชี พ ครู มาศึ ก ษาต อ ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ครู อี ก 1 ป ให มี ค วามรู
ความสามารถที่จะสามารถประกอบวิชาชีพครูไดอยางมีคุณภาพ
ดังนั้นคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงเห็นความสําคัญและความจําเปนที่
จะตองปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยใหมีมาตรฐานความรูสอดคลองกับ
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หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด โดยมีสาระความรูครบทั้ง 9 สาระ มีการฝก
ปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป (2 ภาคการศึกษา
ปกติ) โดยหลักสูตรนี้จะพัฒนาผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหมีความรูและความสามารถที่จะ
ไปประกอบวิ ช าชีพครู ใหมี คุณ ภาพและมาตรฐานที่ เหมาะสมกับ อาชีพ ชั้น สู ง และสอดคลองกั บ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยมีเจตจํานงอยูบนพื้นฐาน
ความคิดที่วา ผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะ เมื่อไดศึกษาเพิ่มเติมทางการศึกษา จะ
สามารถเปนครูที่ดีได และเปนวิธีการที่จะทําใหผูเรียนมีสมรรถภาพในวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น
4.2 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มุงเนนการพัฒนาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่นอกเหนือจากสาขาครุศาสตร
ศึกษาศาสตร ใหมีความรูและความสามารถตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถจัดการเรียนรูและ
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ในหนาที่ครู โดยใชวิทยาการที่ทันสมัย เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม และมีเจต
คติที่ดีตอวิชาชีพครู โดยใชกระบวนการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
รวมทั้งปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู ของคณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร มีวัตถุประสงคทั่วไปในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพครู ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ
คุรุสภา
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานในหนาที่ครู สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชวิทยาการที่
ทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลตอผูเรียนอยางแทจริง
3. มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ในการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครูไดเปนอยางดี
4. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความเมตตากรุณาตอผูเรียน มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู มีความประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี
5. มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเปนประชาธิปไตย สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความใฝรู ใฝเรียน กระตือรือรน แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2549
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
ผูที่มีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
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(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาใด ๆ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ และไมใชสาขาวิชา
ทางดานครุศาสตรหรือศึกษาศาสตร
(2) มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือเปนโรคอันเปนที่
รังเกียจของสังคม อันเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพครู
(3) มีความประพฤติเรียบรอย อยูในศีลธรรมอันดี และมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใชวิธีการสอบขอเขียน ปฏิบัติ และ/หรือสัมภาษณ และ/หรือขอกําหนดตามโครงการความรวมมือ
กับสถาบันอื่นในการผลิตครู และ/หรือตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชรกําหนด
8. ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2548 วาดวยเรื่อง ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2
ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
8.2 การคิดหนวยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอ ยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 รายวิชาฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 6 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิตในแต
ละภาคการศึกษา
10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไมเกิน 9 หนวยกิต
10.3 การลงทะเบี ย นที่มี จํ า นวนหน ว ยกิต แตกต า งไปจากข อ 10.1 และ 10.2 ให อ ยู ใ น
ดุลยพินิจที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
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การเทียบโอนประสบการณ ในกรณีที่ผูเขาศึกษาปฏิบัติหนาที่เปนครูผูสอนอยูในขณะที่เขา
ศึกษาตามหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนประสบการณกับรายวิชา 1005803 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 และถาหากปฏิบัติหนาที่เปนครูผูสอนอยูในภาคการศึกษาถัดมา สามารถเทียบโอน
ประสบการณกับรายวิชา 1005804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ได ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
1) การวัดผลการเรียนในแตละรายวิชาตามหลักสูตรของแตละรายวิชาแบงเปน 2 ระบบ ดังนี้
1.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม
4.0
+
B
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
คอนขางดี
2.5
C+
C
พอใช
2.0
D+
ออน
1.5
D
ออนมาก
1.0
E
ตก
0
1.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณตามการประเมินดังนี้
สัญลักษณ
ความหมายของผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผานดีเยีย่ ม
P
(Pass)
ผาน
F
(Fail)
ไมผาน
Au (Audit)
การลงทะเบียนเพื่อรวมฟง
W (Withdraw)
ถอนรายวิชา
I
(Incomplete)
การประเมินทีไ่ มสมบูรณ
2) ในรายวิชาบังคับนักศึกษาจะตองไดสัญลักษณ A, B+, B, C+ , C, PD หรือ P จึงจะถือ
วาสอบได ถาไดสัญลักษณ E หรือ F จะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได กรณีเปนรายวิชา
เลือกถาไดสัญลักษณ E หรือ F สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได แลวใหเปลี่ยนผลการเรียนเปน W
ตองไดคาระดับคะแนนไมต่ํากวา C จึงจะถือวาสอบผาน
11.2 การสําเร็จการศึกษา
ผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ต อ งและสอบได ร ายวิ ช าต า ง ๆ ครบถ ว นตาม
หลักสูตรโดยมีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
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12. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผสู อน
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1. ผศ.ดร.พิสมัย พูลสุข

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

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(ประวัติศาสตร)
มศว.พิษณุโลก
ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
ม. เกษตรศาสตร
Ph.D. (Education
Development)
University Sardar Partel
India

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

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ผศ. ระดับ 8

มศว.พิษณุโลก
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
Universihy of
Alberta Cannada

ผลงานทางวิชาการ
ตํารา
1. การสัมมนาการประถมศึกษา
2. โครงการศึกษาเอกเทศทางการ
ศึกษา
3. ทักษะและเทคนิคการสอน
งานวิจัย
1. การพัฒนาโรงเรียนหางไกล
และถิ่นทุรกันดาร : กรณีศึกษา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ทานผูหญิงทวี มณีนุตร จ.ตาก
ตํารา
1. มนุษยสัมพันธ
2. เทคนิคการรวบรวมขอมูล
สําหรับการแนะแนว
ดานการทํางาน
1. รองหัวหนาคณะครุศาสตร
2. คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
3. รองหัวหนาศูนยวิจัยและ
บริการการศึกษา
4. หัวหนาศูนยวิจัยและบริการ
การศึกษา
5. ตัวแทนอาจารยในสหวิทยาลัย
พุทธชินราช

6
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
3. รศ.ธวัช วีระศิริวัฒน

4. ผศ.อรอนงค แจมผล

วุฒิการศึกษา
ค.บ.(พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม.(พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รศ. ระดับ 9

วท.บ. (จิตวิทยาโรงเรียน) ผศ. ระดับ 8
ม.เชียงใหม
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ
ดานการสอน
1. ระดับปริญญาตรี
1) สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
2) จิตวิทยาการกีฬา
3) กีฬาเวชศาสตร
4) การทดสอบและประเมินผล
พลศึกษา
5) การจัดและการบริหาร
2. ระดับบัณฑิตศึกษา
1) องคการสวนทองถิ่นกับการ
สงเสริมสุขภาพ
ดานการทํางาน
1. รองหัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตร
2. รองหัวหนาคณะวิชาครุศาสตร
3. หัวหนาสํานักกิจการนักศึกษา
4. รองอธิการฝายกิจการนักศึกษา
5. รองอธิการบดีฝายกิจกรรมนักศึกษา
6. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ดานการสอน
1. พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนา
ตนเอง
2. ธรรมชาติผูเรียน
3. จิตวิทยาการเรียนรู
4. การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการทํางาน
1. หัวหนาฝายแนะแนว
2. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว
3. รองคณบดีฝายวิชาการคณะ
ครุศาสตร
4. ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

7
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
5. ผศ.วชิระ วิชชุวรนันท
ผศ. ระดับ 8

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ค.บ.(ภาษาไทย)
วค.อุบลราชธานี
ศษ.ม.(การประถมศึกษา) ม.ขอนแกน
Cert in Multimedia
Malaysia
Recsan
วุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
ตํารา
1. หลักการสอน
2. การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
ดานการสอน
1. นวัตกรรมแหงการเรียนรู
2. โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ
ดานการทํางาน
1. ประธานโปรแกรมวิชา
ประถมศึกษา
2. รองคณบดีคณะครุศาสตร
3. คณบดีคณะครุศาสตร

13. จํานวนนักศึกษา
นักศึกษาที่รับเขาศึกษาตามหลักสูตร ในระยะ พ.ศ. 2550 – 2554 ดังนี้
ปการศึกษา
นักศึกษา
2550 2551 2552 2553
นักศึกษาที่รับเขา
120
120
120
120
จํานวนที่คาดวาสําเร็จการศึกษา
120
120
120

2554
120
120

2555
120

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 อาคารสถานที่
ใชอาคาร 2 คณะครุศาสตร และหองเรียนหองปฏิบัติการภายในคณะครุศาสตร
ลําดับที่
รายการ
จํานวนที่มีอยูแ ลว จํานวนที่ตองการเพิ่ม
1
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
3
2
2
หองปฏิบัติการทางภาษา
1
2
3
หองปฏิบัติการดนตรี
4
2
4
หองปฏิบัติการทางพลศึกษา
4
1
5
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
5
1
6
ศูนยเด็กปฐมวัย
1
1
7
ศูนยการศึกษาพิเศษ
1
1
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14.2 อุปกรณการสอน
อุปกรณตาง ๆ ที่มีอยูแลวในคณะครุศาสตร และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ลําดับที่
รายการ
จํานวนที่มีอยูแ ลว จํานวนที่ตองการเพิ่ม
1
ชุดคอมพิวเตอรโนตบุค
2
5 ชุด
2
เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
20 เครื่อง
3 เครื่อง
3
ชุดวิดีทัศนและเครื่องรับโทรทัศน
4
1 เครื่อง
4
เครื่องพิมพแบบเลเซอร
1 เครื่อง
2 เครื่อง
5
เครื่องพิมพสี
2 เครื่อง
1 เครื่อง
6
เครื่องถายเอกสาร
1
1 เครื่อง
7
เครื่องถายสําเนาระบบดิจิตอล
1
1 เครื่อง
7 เครื่อง
8
เครื่องฉายภาพทึบแสง
3
7 เครื่อง
9
โปรเจคเตอร
3

15. หองสมุด
15.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
15.2 หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย มีหนังสือ ตําราเรียน วารสาร และนิตยสาร
หนังสือ
- ภาษาไทย
จํานวน 3,500 เลม
- ภาษาตางประเทศ
จํานวน 1,800 เลม
วารสาร
- ภาษาไทย
จํานวน 30 ชื่อเรื่อง
- ภาษาตางประเทศ
จํานวน 25 ชื่อเรื่อง
สื่ออิเล็คทรอนิกส
ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) เปนฐานขอมูลที่ใหรายการอางอิงและ
สาระสังเขปของบทความและเอกสาร
1. ซีดี-รอม ไดแก Science Citation Index, DAO, ERIC
2. ระบบออนไลน ไดแก Proquest Digital Dissertation
ฐานขอมูลฉบับเต็ม (Full Text Database) เปนฐานขอมูลที่ใหรายละเอียดเอกสารฉบับ
เต็ม หนังสือ วารสาร และวิทยานิพนธอิเล็คทรอนิกส ไดแก
1. Link (Springer)
2. HW Wilson Omni File : Full Text Select
3. Blackwell Journal Online
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4. Thailis
5. Net Library e-books
ฐานขอมูลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (KPRU Library Database) ซึ่งเปนฐานขอมูลที่หองสมุดสรางขึ้นมาเอง และสืบคนดวย
คอมพิวเตอรระบบออนไลน เชน
1. ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database)
2. ฐานขอมูลอิเล็คทรอนิกส
16. งบประมาณ
ในการจัดการศึกษามีประมาณการงบประมาณภายในระยะ 5 ป ดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ.
หมวดรายจาย
2549
2550
2551
2552
2553
คาวัสดุ
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
คาใชสอย
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
คาตอบแทน
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
รวม
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
(ไมรวมเงินเดือนของอาจารยและเจาหนาที่บุคลากร และงบประมาณดานอาคารสถานที่)
17. หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีรายละเอียดดังตอไปนี้
17.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 30 หนวยกิต
17.2 โครงสรางของหลักสูตร
หมวดวิชา/กลุม วิชา/วิชา
จํานวนหนวยกิต
เกณฑสกอ. เกณฑคุรุสภา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549)
หมวดวิชาเฉพาะ
24
24
30
1. วิชาชีพครู
(24)
บังคับ
(9 สาระ)
21
เลือก
3
2. วิชาประสบการณวิชาชีพ
1 ป (2 ภาค
6
เรียน)
(1 ป 2 ภาคเรียน)
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17.3 รายวิชาและจํานวนหนวยกิต
1. วิชาชีพครู จํานวน 24 หนวยกิต
1.1 วิชาชีพครูบังคับ จํานวน 21 หนวยกิต มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1015106 ความเปนครูและการบริหารจัดการในหองเรียน
Professional Teacher actualization and Classroom Management
1025201 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
Curriculum Development and Learning managament
1055105 จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
1005101 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
Language and Technology for Teachers
1045101 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
1045301 การวิจัยทางการศึกษา
Education Research
1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in Education

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)

1.2 วิชาชีพครูเลือก ใหเลือกเรียนจํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต โดยมีรายวิชาเลือก
ดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1015103 การประกันและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance and Educational Improvement
1025301 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู
Development of Learning Model
1015901 สัมมนาทางการศึกษา
Seminar in Education
1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม
Inclusive Education
1015501 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
Non-formal and Lifelong Education

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1025001 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา
Methods and Approaches in Teaching Physical Education
1025002 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย
Methods and Approaches in Teaching Thai Language
1025003 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
Methods and Approaches in Teaching English
1024015 พฤติกรรมการสอนภาษาจีน
Methods and Approaches in Teaching Chinese
1025004 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา
Methods and Approaches in Teaching Social Studies
1025005 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร
Methods and Approaches in Teaching Computer Education
1025006 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา
Methods and Approaches in Teaching Music Education
1025007 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร
Methods and Approaches in Teaching Mathematics
1025008 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
Methods and Approaches in Teaching Science
1025009 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี
Methods and Approaches in Teaching Chemistry
1025010 พฤติกรรมการสอนวิชาฟสิกส
Methods and Approaches in Teaching Physics
1025011 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา
Methods and Approaches in Teaching Biology
1025012 พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป
Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dances
1025013 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา
Methods and Approaches in Teaching Art Education
1025014 พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ
Methods and Approaches in Teaching Specific Subject

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)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1075213 กระบวนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
Learning and Experience managing Process for Early Childhood
Children
1085401 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
Methods of Teaching Children with Special Needs
1045303 วิทยาการวิจยั
Research Methodology
1045304 สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
1045305 การวิจยั เชิงคุณภาพ
Qualitative Research
1185501 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการศึกษา
Software Package for Education
1185502 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัยทางการศึกษา
Application Program for Statistics and Education Research
1185507 โปรแกรมประยุกตดานการบริหารในสถานศึกษา
Application for School Administration
2. วิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน 6 หนวยกิต ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1005503 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship 1
1005504 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Internship 2

หนวยกิต
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)
3(2-2-5)

หนวยกิต
3 (210)
3 (210)

17.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
1015106
1022201
1051105

ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนฤดูรอน
ชื่อวิชา
ความเปนครูและการบริหารจัดการในหองเรียน
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
จิตวิทยาสําหรับครู
รวม

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
9

13

รหัสวิชา
1032101
1043101
1005101
1005503

ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (210)

รวม
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ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1xxxxxx รายวิชาเลือก

3 (x-x-x)

1043301 การวิจัยทางการศึกษา
1005504 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

3 (2-2-5)
3 (210)

รวม
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
1.1 วิชาชีพครูบังคับ
รายวิชา 1015106

ความเปนครูและการบริหารจัดการในหองเรียน

3 (2-2-5)

Professional Teacher Actualization and Classroom Management

ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษาและหลักการจัดศึกษาตามแนวคิด
ตางๆ วิวัฒนาการของการศึกษาไทย วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย การจัดการศึกษาตาม
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ หลักการวิชาชีพครู ความเปนครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู สถาบันวิชาชีพครู
และองคการวิชาชีพครู การสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู ภาวะผูนําทางการศึกษา วัฒนธรรมของ
องคกรมนุษยสัมพันธการจัดการความขัดแยงและการสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดทําโครงงานการจัดการความขัดแยงในองคกรทางวิชาการ การประกันคุณภาพ
การศึกษา บทบาทของการศึกษาในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาชุมชน
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1025201

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Curriculum Development and Learning management
ทฤษฎี ห ลั ก สู ต รและการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ฝ ก การสร า ง
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา หลักสูตรทองถิ่น ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดในการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน หลักการจัดการเรียนรู
การออกแบบและจัดประสบการณการเรียนรู เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู การวางแผนการเรียน
การสอน แบบการเรียนรูของผูเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปน
สําคัญและแบบบูรณาการ ฝกปฏิบัติการจัดประสบการณการเรียนรูและปรับปรุงแกไขปญหาดานการ
เรียนรูของผูเรียน
1055105

จิตวิทยาสําหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของ
พันธุ กรรมและสิ่งแวดล อมที่มีตอการเรียนรู ความรูเ กี่ยวกับเด็ กพิ เศษ ทฤษฎี การเรียนรูแ ละการ
ประยุก ตใ ช ป จ จัย ที่ สงผลต อการเรีย นรู การจั ด สภาพแวดลอมที่ส นับสนุน ใหเ กิ ด การเรีย นรูที่ มี
ประสิทธิภาพ การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา การใหคําปรึกษา และระบบการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน
1005101

ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
3(2-2-5)
Language and Technology for Teachers
ศึกษาและฝ กทั กษะการใชภ าษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่ อสารทางการศึ กษาจากสื่อ
สิ่ ง พิ ม พ สื่ อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส สื่ อ โฆษณา ประชาสั ม พั น ธ บทความทางการศึ ก ษา ฝ ก การใช
พจนานุกรมเพื่อการอาน ฝกทักษะในการอาน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการ
นําเสนอดวยวาจาและลายลักษณอักษร โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา
ศึกษา
องคประกอบการทํางานขอจํากัดและประโยชนของคอมพิวเตอร ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรในการ
จัดการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน
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1045101

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสรางและการใชเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน การ
ประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผล
เรียนรูตามสภาพจริง การสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ การ
แปลความหมายของคะแนนจากการสอบ ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกปญหาการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
1045301

การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละกระบวนทั ศ น ก ารวิ จั ย รู ป แบบการวิ จั ย การออกแบบการวิ จั ย
กระบวนการวิ จั ย สถิติเ พื่ อ การวิจัย การวิจัย เชิ งปฏิ บัติ ก าร การเสนอเค า โครงการวิจัย การฝ ก
ปฏิบัติการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและประเมินงานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย การคนควา
ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา
1035101

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
Innovation and Information Technology in Education
ศึ ก ษา แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมการศึ ก ษาทั้ งสิ่ งประดิ ษ ฐแ ละวิ ธีก ารที่
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู เทคโนโลยีและสารสนเทศ การจัดการความรู แหลงการเรียนรู
และเครือขายการเรียนรู การจัดการเรียนรูบนเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหปญหาที่
เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝกปฏิบัติการออกแบบการสราง การประยุกตใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรม
1.2 วิชาชีพครูเลือก
รายวิชา 1015103 การประกันและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
Quality Assurance and Educational Improvement
ศึกษา เกี่ยวกับความหมายคุณภาพ ระบบความคิดตาง ๆ เกี่ยวกับคุ ณภาพ องคประกอบ
คุณภาพ การประกันคุณภาพทางการศึกษา ศึกษาสภาพและกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนและ
ทองถิ่น เพื่อกําหนดทิศทางที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพ ลงมือฝกทําโครงการขนาดเล็กและ
กรณีศึกษาในสถานการณจริงและจําลองสถานการณ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่นและชุมชน
โดยนําหลักการและทฤษฎีตาง ๆ ในการที่จะคนหาหลักวิชาที่เหมาะสม
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รายวิชา 1025301 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู
3 (3-0-6)
Development of Learning Model
ศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบและระบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนที่เนนให
ความสําคัญผูเรียน การสรางความรูดวยตนเอง รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย เนน
การพัฒนาตัวบุคคล เนนความสัมพันธกับผูอื่น เนนพฤติกรรม การเรียนแบบรวมมือ แบบสืบสวน
แบบทักษะกระบวนการ ตามแนวพุทธศาสตร การพัฒนารูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน การ
ทดลองการสอนตามรูปแบบการสอนที่พัฒนาเพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียนในการเรียนรู การ
ลงมือปฏิบัติการแก ปญหา การหาความรูดวยตนเองโดยใชก รณีจ ริงหรือจํ าลอง เพื่อฝกประยุก ต
รูปแบบการเรียนรูที่มีอยูแลว และเพื่อคนหารูปแบบที่เหมาะสมกับทองถิ่น
รายวิชา 1015901 สัมมนาทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Seminar in Education
ศึกษาวิเคราะห บริบท ประเด็นปญหาและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกี่ยวของและมีผล
ตอการศึกษา ระบบการศึกษา การจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอนและ
การเรียนรู ตลอดจนวิชาชีพครูทั้งอดีต ปจจุบันและอนาคต เพื่อประชุมสัมมนาในการระดมความคิด
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวิชาชีพของตนเอง
3 (3-0-6)
รายวิชา 1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม
Inclusive Education
ศึกษา คนควา ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะและประเภทเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนการจัดการ
พฤติกรรมและบริการสนับสนุน และสามารถนําไปประยุกตใชได
รายวิชา 1015501 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
3 (3-0-6)
Non-formal and Lifelong Education
ปรั ช ญาการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสากลด า นการศึ ก ษา วิ เ คราะห
เปรียบเทียบการศึกษาในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย วิเคราะหอุปสรรคและปญหา
ของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในตางประเทศและประเทศไทย การบริหารและบริการ
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
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1025001

พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Physical Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรพลศึกษา เทคนิควิธีสอน
พลศึกษา สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผลพลศึกษา การเตรียมการสอน เชน การกําหนดการสอน
บันทึกการสอน การปฏิบัติการสอน การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนใหสอดคลองกับ
โปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน
1025002

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Thai Language
การศึกษาขอบขายของหลักสูตร จุดประสงค ลักษณะเนื้อหาวิชาและอัตราเวลาเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาชนิด ประเภทของเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ทั้งดานหลัก
ภาษา วรรณคดีและการใชภาษา รวมทั้งศึกษาคูมือครูและแบบฝกหัดตาง ๆ วิเคราะหจุดประสงค
ความคิดรวบยอดของเนื้อหาแตละเรื่อง การศึกษาเทคนิคกระบวนวิธีการสอนและสื่อการเรียนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาแตละประเภท การศึกษาประเภทของหนังสืออานนอกเวลาและวิชาภาษาไทยเลือก
ในชั้นตาง ๆ เพื่อเตรียมจัดวิธีสอนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาประเภทนั้น ๆ ฝกการทําแผนการ
จัดการเรียนรู บันทึกการสอน การผลิตและการใชสื่อการเรียนที่เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาใน
บทเรียน ฝกสรางแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย การปฏิบัติการสอน
1025003

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching English
การศึกษาสํารวจวิธีสอนและแนวโนมในการสอนภาษาอังกฤษ ฝกปฏิบัติการสอนภาษาเพื่อ
สื่อความหมายและการนําไปใชในชั้นเรียน สังเกตการสอนและวิเคราะหบทเรียนที่ใชในโรงเรียน
เตรียมแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งการฝกสอนโดยวิธีการสอนสาธิต
การสอนเพื่อน การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทางภาษาอื่น ๆ ที่มุงตัวผูเรียนเปนหลัก
3(2-2-5)
พฤติกรรมการสอนภาษาจีน
Methods and Approaches in Teaching Chinese
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรภาษาจีน การ
วิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาจีน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิควิธีสอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะที่จําเปนในการสอนภาษาจีน สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล
การเตรียมการสอน เชน การทําโครงการสอนแผนการจัดการเรียนรู ฯลฯ การปฏิบัติการทดลองสอนใน
ชั้นเรียน เพื่อเปนการฝกการแกปญหาการเรียนการสอน

1024015
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1025004

พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Social Studies
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรสังคมศึกษา การวิเคราะห
หลักสูตรและหนังสือเรียนสังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ทักษะที่จําเปนในการสอนสังคมศึกษา สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การ
เตรียมการสอน เชน การทําโครงการสอนแผนการจัดการเรียนรู ฯลฯ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน เพื่อ
เปนการฝกการแกปญหาการเรียนการสอน
1025005

พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Computer Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรคอมพิวเตอรระดับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน จิตวิทยาการเรียนรู การเขียนกระดาน
ดํา การสรุปบทเรียน การผลิตและการใชสื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การทําโครงการสอน
แผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอน
1025006

พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Music Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรดนตรีศึกษาการวิเคราะห
หลักสูตร ความสัมพันธระหวางปรัชญาและการสอนดนตรี วิธีการสอนดนตรีในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับแผนการศึกษาของชาติ ความหมายของการสอน กระบวนการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอน
ตาง ๆ การเลือกสื่อ การประเมินผลการสอนดนตรี การกําหนดการสอนและบันทึกการสอน การ
ปฏิบัติการสอนดนตรี
1025007

พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Mathematics
การศึกษาหลักสูตร หนังสือเรียน คูมือครู และเอกสารประกอบหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จิตวิทยาการเรียนรู เชน บรูเนอร กาเย เปยเจต สกินเนอร เปนตน การวิเคราะห
หลักสูตรและหนังสือเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร ทักษะการ
สอน เชน ทักษะการใชคําถาม ทักษะการนําเขาสูบทเรียน ทักษะการเขียนกระดานดํา ทักษะการสรุป
บทเรียน เปนตน การผลิตและการใชสื่อประกอบการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล การทําโครงการสอน แผนการ
จัดการเรียนรู การทดลองสอนเนื้อหาคณิตศาสตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1025008

พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Science
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหาวิชาและเอกสารหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป การวิเคราะห
หลักสูตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาในการสอน เทคนิคการสอน วิธีสอน
วิทยาศาสตรแบบตาง ๆ การจัดหองปฏิบัติการ การจัดเก็บอุปกรณความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
การเลือกและการสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตร การเลือกใชหนังสือเรียนและหนังสืออานเพิ่มเติม การ
เตรียมการสอน การใชคูมือครู การทําแผนการจัดการเรียนรู การประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ การ
สรางขอทดสอบวัดพฤติกรรม การฝกปฏิบัติการสอน
1025009

พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Chemistry
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรเคมี การวิเคราะหหลักสูตร
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดบทเรียน การศึกษาเทคนิควิธีสอน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรวิธีแกปญหาและ เจตคติทางวิทยาศาสตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน การ
วัดผลประเมินผล การเตรียมการสอน เชน กําหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการ
สอนวิชาเคมีแบบตาง ๆ การจัดหองปฏิบัติการและการรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี
รวมทั้งการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาเคมี
1025010

พฤติกรรมการสอนวิชาฟสิกส
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Physics
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตรวิชา
ฟสิกส ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดบทเรียน การศึกษาเทคนิควิธีสอน ทักษะการสอนที่จําเปน
สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอนเกี่ยวกับวิธีสราง วิธีใชเอกสารหลักสูตร การ
ฝกปฏิบัติการสอน
3(2-2-5)
พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา
Methods and Approaches in Teaching Biology
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร (วิธีวิทยาศาสตร)
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตรหลักสูตรและเอกสารหลักสูตร
ชีววิทยาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน จิตวิทยาในการสอน
วิธีสอนชีววิทยาแบบตาง ๆ การเลือกใชและการสรางสื่อการเรียนชีววิทยา การจัดหองปฏิบัติการ และ
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลชีววิทยา การจัดและกําหนดแผนการจัดการ
เรียนรู การเตรียมการสอน การใชหนังสือเรียนและคูมือครู การปฏิบัติการสอน
1025011
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1025012

พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dances
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร
นาฏศิลป เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนที่จําเปน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับจุดประสงค สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผลการเตรียมการสอน เชน การกําหนดการสอน
แผนการจัดการเรียนรู การทดลองสอน การแกปญหาการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติการสอน
1025013

พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Art Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรศิลปศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน เทคนิควิธีสอน ทักษะการสอน การใชสื่อการเรียน
การใช วัสดุ การวัดผลและประเมินผล การกําหนดการสอน บันทึกการสอน การปฏิบัติการสอน
1025014

พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Specific Subject
สาระสําคัญของหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะหหลักสูตรในสวนที่เปน
เนื้อหา และจุดประสงคของวิชาที่เลือกเรียนและจะนําไปทดลองสอน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ทักษะการสอน หนังสือเรียน สื่อการเรียน และการประเมินผลการสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู
การเตรียมการสอน และการปฏิบัติการทดลองสอนในรายวิชาที่เลือกเรียน
3(2-2-5)
กระบวนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
Learning and Experience Managing Process for Early
Childhood Children
ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการจั ด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย จิตวิทยาการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตรปฐมวัย เพื่อนําไปสูการ
เขียนแผน การจัดประสบการณ ฝกการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรูหลายรูปแบบ การประเมินผล
การเรีย นรู หลั กการจั ด กิ จกรรมใน 1 วัน สําหรับเด็ ก ปฐมวัย การจั ด สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกหองเรียน
1075213
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1085401

เทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
3(2-2-5)
Methods of Teaching Children with Special Needs
หลักและวิธีสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ การจัดทําโปรแกรมการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) การใชสื่อและเทคโนโลยีในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
1045303

วิทยาการวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมายและลั ก ษณะของการวิ จั ย ประเภทของการวิ จั ย เทคนิ ค การวิ จั ย แบบต า ง ๆ
ขั้นตอนกระบวนการและการออกแบบการวิจัย การเขียนเคาโครงหัวขอวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ
การสรางเครื่องมือศึกษาสถิติพื้นฐานและสถิติอางอิงเพื่อการวิเคราะห ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลและ
การเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน สังเคราะหและการนําผลวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในระดับที่เกี่ยวของ
1045304

สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
ศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยทางการศึกษา อภิปรายประเภทของขอมูล วิธีรวบรวมขอมูล
สมมติฐานและการทดสอบ สถิติที่ใชในการวิจัยครอบคลุมสถิติพื้นฐาน สถิติอางอิง ทั้งพาราเมตริก
และนอนพาราเมตริก วิเคราะหและอภิปราย เลือกใชสถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การวิเคราะหขอมูล
เพื่อการวิจัยโดยใชคอมพิวเตอร และการแปลความหมายของขอมูลจากผลการวิเคราะห
1045305

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
Qualitative Research
แนวคิดและหลักการธรรมชาติ ประสบการณทางสังคมและการแสวงหาความรู ความหมาย
แนวคิด และหลักทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบความคิด
พื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดปญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การแปลผลขอมูล ขอจํากัดของการวิจัยเชิงคุณภาพ ปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร การสนทนากลุม การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การเขียนและการวางแผน การวิจัย
เชิงคุณภาพ การฝกปฏิบัติภาคสนาม ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม ๆ
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1185501

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Software Package for Education
พัฒนาการ แนวคิด โครงสรางการใชโปรแกรมสํา เร็จ รูปของไมโครคอมพิว เตอร และ
การประยุก ตใ ชโ ปรแกรมสํา เร็จ รูป ในวงการศึก ษา ฝก ปฏิบัติก ารออกแบบและผลิต ผลงานจาก
โปรแกรมสํา เร็จ รูป เพื่อ ใชใ นการเรีย นการสอนและการบริก ารจัด การ เชน ตัด เกรด จัด ทํา
ฐานขอมูล ครู เปนตน
1185502

โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Application Program for Statistics and Education Research
การคํา นวณและการเขีย นโปรแกรมคอมพิว เตอรเ กี่ย วกับ การคํา นวณคา รอ ยละ การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับเฉลี่ย คาสัดสวน และ
สว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน การวัด ความสัม พัน ธ การวัด ความเชื ่อ มั ่น และเชื ่อ ถือ ไดข อง
แบบสอบถาม การวิเ คราะหค วามแปรปรวนทางเดีย วและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก
เชนไคสแควร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
1185507

โปรแกรมประยุกตดานการบริหารในสถานศึกษา
3(2-2-5)
Application for School Administration
การนํา ระบบคอมพิว เตอรม าใชใ นการบริห ารสถานศึก ษา เชน การลงทะเบีย นนัก ศึก ษา
ระบบบุคลากร ระบบควบคุมพัสดุครุภัณฑ ระบบควบคุมงบประมาณ
1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ
รายวิชา 1005503

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship 1

3 (210)

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและปฏิบัติงานในหนาที่ครูดานตาง ๆ ในลักษณะที่แสดงใหเห็น
ถึงการพัฒนางาน การแกไขปญหา และการประเมินการเรียนรูของตนเองอยางสม่ําเสมอ
รายวิชานี้ กําหนดใหนักศึกษาตองปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 7 ชั่วโมงตอ
สัปดาห และปฏิบัติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ อีกไมนอยกวา 5 คาบตอสัปดาห รวมแลวไมนอยกวา 210
ชั่วโมงตอภาคเรียน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษาอยูในขณะนั้น สามารถยกเวนการเรียน
รายวิชานี้โดยขอเทียบโอนประสบการณ โดยตองนําเสนอผลงานประกอบที่แสดงใหเห็นการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ ในหนาที่ครู
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รายวิชา 1005504

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Internship 2

3 (210)

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หรื อ
สถานศึกษาอื่นตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยและ/หรือคุรุสภากําหนดและนําปญหาการเรียนรูของ
ผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขอยางเปนระบบในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห
รายงานผลการปฏิบัติในด านการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ การจัดทําโครงการทาง
วิชาการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
รายวิชานี้ กําหนดใหนักศึกษาตองปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 7 ชั่วโมงตอ
สัปดาห และปฏิบัติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ อีกไมนอยกวา 5 คาบตอสัปดาห รวมแลวไมนอยกวา 210
ชั่วโมงตอภาคเรียน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษาอยูในขณะนั้น สามารถยกเวนการ
เรียนรายวิชานี้โดยขอเทียบโอนประสบการณ โดยตองนําเสนอผลงานประกอบที่แสดงใหเห็นการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และผลงานอื่นในหนาที่ครู และเปนผลงานที่ไมซ้ําซอน
กับรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กําหนดประเด็นการประกันคุณภาพหลักสูตรไว
ดังตอไปนี้
18.1 การบริหารหลักสูตร
1. กําหนดเกณฑและระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
2. จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงและ/หรือสัมพันธ
3. จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนการเรียนแบบใฝรู (Active Learning) และใชสื่อประสม
อยางหลากหลาย
4. มีแผนการบริหารการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
5. จัดใหมีการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนทุกรายวิชา
6. จัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีความพรอมและเปนไปตามเกณฑ
ของคุรุสภา ทั้งนี้จะตองปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และอยูภายใตการควบคุม
ของอาจารยนิเทศกและอาจารยพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ
7. จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู
8. มีระบบการประเมินอาจารยชดั เจนและแจงผลใหผูเกี่ยวของทราบ
9. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุก ๆ ป
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18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. มีวัสดุ ครุภณ
ั ฑ อุปกรณ และทรัพยากรการเรียนการสอน ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการ
สอนใหเพียงพอ
2. รวมมือกับสถาบันวิทยบริการจัดหาหนังสือและทรัพยากรการเรียนรูที่จาํ เปน
3. มีคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศสําหรับสืบคนขอมูลเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
1. จัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสรางสมรรถภาพหลักตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
2. จัดอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมตลอดเวลาที่เรียนอยูใ นมหาวิทยาลัย
18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิต
1. สํารวจความตองการของตลาดแรงงานและสังคมกอนพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ทุกครั้ง
2. สํารวจความตองการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 4 ป เพื่อนํามาปรับเปาหมายการ
ผลิตบัณฑิต
3. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทุก 2 ป
19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีกระบวนการดังนี้
1. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มาจากผูเกี่ยวของ มีวุฒิตรงสาขาวิชาและ/หรือมี
ประสบการณที่เกี่ยวของ
2. มีการสํารวจความตองการของสังคมเพื่อนํามาเปนกรอบในการพัฒนาหลักสูตร
3. มีการวิพากษการจัดทําหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
4. มีรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการราง
หลักสูตร
5. มีนโยบายในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาทุก ๆ ป
6. มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ทุก ๆ 5 ป
19.2 การประเมินหลักสูตร
กําหนดแนวทางการประเมินหลักสูตรไวดงั นี้
1. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนทุกภาคการศึกษา และประเมินโดย
ผูสอนปละครั้ง
2. ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา และจัดใหมีการประเมินผลการ
เรียนรูรวบยอดและประเมินคุณลักษณะความเปนครูกอนสําเร็จการศึกษา
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3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา ภายหลังสําเร็จการศึกษาทุก 2 ป
4. ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา ภายหลังสําเร็จการศึกษาทุก 2
ป
5. มีการประเมินหลักสูตรทั้งระบบทุกรอบ 4 ป
***************
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ภาคผนวก

27
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พุทธศักราช 2539
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543) กับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549)
โครงสราง
โครงสราง
หนวยกิตรวม
27
หนวยกิตรวม
30
บังคับ
24
บังคับ
21
เลือก
3
เลือก
3
ฝกประสบการณวิชาชีพ
6
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
1015102 หลักการศึกษาและหลัก
3(3-0)
1015106 ความเปนครูและการบริหาร 3(2-2-5)
วิชาชีพครู
จัดการในหองเรียน
1025205 หลักสูตรและกระบวนการ
3(3-0)
1025201 การพัฒนาหลักสูตรและการ
3(2-2)
จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนรู
1055201 จิตวิทยาการเรียนรู
3(3-0)
1055105 จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
1035202 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
3(2-2)
1005101 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับ 3(2-2-5)
1045103 การวัดและประเมินผลการ
3(2-2)
ครู
ศึกษา
1045101 การวัดและประเมินผลการ
3(2-2-5)
1045104 การวิจัยการศึกษาและการ
3(2-2)
ศึกษา
วิจัยในชั้นเรียน
1045301 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
1005803 การฝกประสบการณ
3(300)
1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
วิชาชีพ
สารสนเทศทางการศึกษา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
1015103 การประกันและปรับปรุง
3(3-0)
1015103 การประกันและปรับปรุง
3(3-0-6)
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
1025301 การพัฒนารูปแบบการเรียน
3(3-0)
1025301 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู 3(2-2-5)
เพื่อการเรียนรู
1015901 สัมมนาทางการศึกษา
3(2-2-5)
1015901 สัมมนาทางการศึกษา
3(3-0)
1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม
3(3-06)
1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม
3(3-0)
1015501 การศึกษานอกระบบและ
3(3-0-6)
1015501 การศึกษานอกระบบและ
3(3-0)
ตามอัธยาศัย
ตามอัธยาศัย
1025001 พฤติกรรมการสอนวิชา
3(2-2-5)
พลศึกษา
1025002 พฤติกรรมการสอนวิชา
3(2-2-5)
ภาษาไทย
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2539
(ฉบับ 2543)
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2539
(ฉบับปรับปรุง 2549)
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
1025003 พฤติกรรมการสอนวิชา
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษ
1024015 พฤติกรรมการสอนภาษาจีน 3(2-2-5)
1025004 พฤติกรรมการสอนวิชา
3(2-2-5)
สังคมศึกษา
1025005 พฤติกรรมการสอนวิชา
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร
1025006 พฤติกรรมการสอนวิชา
3(2-2-5)
ดนตรีศึกษา
1025007 พฤติกรรมการสอนวิชา
3(2-2-5)
คณิตศาสตร
1025008 พฤติกรรมการสอนวิชา
3(2-2-5)
วิทยาศาสตรทั่วไป
1025009 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5)
1025010 พฤติกรรมการสอนวิชา
3(2-2-5)
ฟสิกส
1025011 พฤติกรรมการสอนวิชา
3(2-2-5)
ชีววิทยา
1025012 พฤติกรรมการสอนวิชา
3(2-2-5)
นาฎศิลป
1025013 พฤติกรรมการสอนวิชา
3(2-2-5)
ศิลปศึกษา
1025014 พฤติกรรมการสอนวิชา
3(2-2-5)
เฉพาะ
3(2-2-5)
1075213 กระบวนการจัด
ประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
1085401 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความ 2(1-2-3)
ตองการพิเศษ
1045303 วิทยาการวิจัย
3(2-2-5)
1045304 สถิติเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
1045305 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
1185501 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
ศึกษา
3(2-2-5)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2539
(ฉบับ 2543)
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2539
(ฉบับปรับปรุง 2549)
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
1185507 โปรแกรมประยุกตดานการ 3(2-2-5)
บริหารในสถานศึกษา
วิชาประสบการณวิชาชีพ
1005503 การปฏิบัติการสอนในสถาน 3(210)
ศึกษา 1
1005504 การปฏิบัติการสอนในสถาน 3(210)
ศึกษา 2
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
................................
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเปนกรอบ
ในการดํ า เนิ น การจั ด การวิ จั ย และจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให เ ป น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาด ว ยเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
สอดคล อ งกั บ ระบบบริ ห ารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘(๒)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ข อ ๑ ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชรว า ด ว ยการจั ด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอ บังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ คําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้
หรือที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สภามหาวิทยาลัย หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อธิการบดี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
บัณฑิตศึกษา หมายความวา การจัดการศึกษาในระดับทีส่ ูงกวาปริญญาตรี
ทั้งในรูปแบบการจัดการศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ หรือในรูปแบบอืน่
นักศึกษา หมายความวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข อ ๕ การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในแต ล ะสาขา ให ใ ช ห ลั ก สู ต รที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใหทําเปนโครงการพรอมแผนปฏิบัติงานที่ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนและ
ประโยชนที่จะไดรับในดานการพัฒนาวิชาการ บุคลากร และวิชาชีพ ขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย
โดยจะขออนุมัติหลักสูตรและ การจัดการศึกษาพรอมกันในคราวเดียวก็ได
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-๒ขอ ๖ กํา หนดการรับ สมัค ร หลัก เกณฑก ารรับ นัก ศึก ษา คุณ สมบัติข องผูส มัค รเขา
ศึกษา และการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ การประเมิ นผลการศึกษา ใหเปนไปตามระเบี ยบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๘ อัตราคาลงทะเบียนการศึกษา คาบํารุงและคาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนการกําหนด
อัตราและการใชจายเงินคาตอบแทนการสอนและคาตอบแทนเจาหนาที่ตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๒
การบริหารจัดการ
ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยประกอบดวย
เปนประธาน
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เปนรองประธาน
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เปนรองประธาน
(๔) คณบดีทุกคณะ
เปนกรรมการ
(๕) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา เปนกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนกรรมการ
(๗) กรรมการผูทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกจํานวนไมเกิน ๔ คน เปนกรรมการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
(๘) ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
(๙) หัวหนางานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๑๐ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา มีวาระการดํารงตําแหนงสองป
และ อาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกันไมได
ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป และ
อาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
ขอ ๑๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) กํ ากั บดู แ ลและสงเสริ มการสอนและการบริหารจั ดการบัณ ฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอแนะแนวทางการจัดบัณฑิตศึกษา การเปดสอนและการยุบเลิกสาขาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาและทําหนาที่นําเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สภาวิชาการเห็นชอบแลวตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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-๓(๓) ใหความเห็นชอบแผนงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และอนุมัติแผนบริหารงบประมาณ ตามกรอบวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(๔) กํากับดูแลและใหความเห็นชอบและดําเนินการแตงตั้งอาจารยผูสอน อาจารยที่
ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ และผูสอบวิทยานิพนธ เพื่อใหไดบัณฑิตที่มี
คุณภาพ
(๕) อนุมัติผลการศึกษา สําหรับศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(๖) พิจารณาเสนอ แตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา ตอมหาวิทยาลัยฯ
(๗) พิจารณาทําความเห็นและขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยในกรณีการแลกเปลี่ยน
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และการจั ด การลงทะเบี ย นเรี ย นร ว มภายใต ค วามร ว มมื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๘) ดําเนินการอยางอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามความ
จําเปน หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา แตละสาขาที่เปดสอน เปนอาจารย
ประจําหลักสูตร โดยมีจํานวนและคุณวุฒิใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขามี
หนาที่ดังนี้
(๑) จัดทํา และเสนอโครงการ หรือแผนปฏิบัติงานการเปดสอนในสาขาตามที่ไดรับ
แตงตั้ง
(๒) ดําเนินการและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่ไดรับ
มอบหมาย
(๓) เสนอการแตงตั้งอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษาประจําตัว
นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูสอบวิทยานิพนธ ตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ
(๔) จัดทําแผนงาน งบประมาณ โครงการพัฒนาอาจารยและนักศึกษาประจําสาขา
(๕) ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรในสาขานั้น
(๖) ติดตามประเมินผล รายงานผล การใชหลักสูตรรวมทั้งจัดทํารายงานประจําปผล
การดําเนินงานของสาขา
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ มอบหมาย
ขอ ๑๔ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา มีวาระการดํารงตําแหนงสองป และ
อาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
ขอ ๑๕ ใหมีสํานักงานงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ในสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน
ผูรับผิดชอบการจัดการบัณฑิตศึกษา โดยงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มีหนาที่ดังนี้
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-๔(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ใหบริการเครือ่ งมือการวิจยั และเอกสารวิทยานิพนธ สําหรับสาขาที่เปดสอน
(๓) จัดประชุมวิชาการใหนักศึกษาเสนอผลงานวิทยานิพนธและตีพิมพ
ผลงานของนักศึกษาในวารสารวิชาการ
(๔) จัดทําเอกสารระเบียบการรับสมัคร และการเปดรับนักศึกษา
(๕) จัดทําปฏิทนิ การศึกษาประจําป
(๖) ประสานงานภายในเพื่อบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๗) ปฏิบัติงานดานงานธุรการ การเงิน บัญชี งบประมาณ และประสานงานเกี่ยวกับ
สาขาที่เปดสอน
(๘) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ หองเรียน หองปฏิบัติการ และปรับปรุงซอมแซมอุปกรณ
ครุภัณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
(๙) การดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
(๑๐) อื่น ๆ ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนามอบหมาย
หมวดที่ ๓
สถานภาพนักศึกษา และการลงทะเบียน
ข อ ๑๖ ผู  ไ ด ร ั 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 ษาของมหาวิท ยาลัย หลัง จากที ่ไ ดร ายงานตัว เขา เปน นัก ศึก ษาพรอ มหลัก ฐาน ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และไดชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ เรียบรอยแลว
ขอ ๑๗ นักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนไวแลว มีความประสงคจะเพิ่ม หรือถอน รายวิชา
เรียน ใหทําได โดยทําคํารองพรอมความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุญาต
การขอถอนรายวิชาตามวรรคตน ใหดําเนินการกอนวันกําหนดสอบปลายภาคของภาค
เรียนนั้นไมนอยกวา ๑๕ วัน มหาวิทยาลัยจะไมคืนคาลงทะเบียนเรียนใหกับนักศึกษาที่ขอถอนการ
ลงทะเบียนรายวิชา เวนแตกรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียน
มหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาลงทะเบียนรายวิชานั้นใหเต็มจํานวน
แนวปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชา และขอ
เปลี่ยนแปลงรายวิชา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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-๕ขอ ๑๘ ใหนักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแตละคน มีอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร เปนที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาจะขอคําปรึกษาแนะนําทางดานวิชาการ เกี่ยวกับวิธีการศึกษา การจัดแผนการเรียน การ
ลงทะเบียน ดานการดํารงตนตามกรอบประเพณีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
ดานอื่นๆ ทั่วๆ ไปไดตามความจําเปน
ขอ ๑๙ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พนสภาพการเปนนักศึกษา ในกรณีดงั ตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหไดรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรสําหรับหลักสูตรนั้นแลว
(๒) ลาออกจากการเปนนักศึกษา และมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหลาออกแลว
(๓) พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวย
การประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรื อ ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงินในการจัดบัณฑิตศึกษา
(๔) มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพนักศึกษา ดวยเหตุประพฤติตนเสื่อมเสีย ไมเหมาะสม
หรือกระทําความผิดรายแรงอื่นๆ
(๕) มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ดวยเหตุไมสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ในระยะเวลาที่กําหนด
ขอ ๒๐ นักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจทําคํารองเสนอตอมหาวิทยาลัย
แสดงเหตุผลและความจําเปนเพื่อขอลาพักการศึกษา โดยขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาไวเปนการ
ชั่วคราว ในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งได
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการศึกษาชั่วคราวไดครั้งละหนึ่ง
ภาคเรียน หรือตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยที่นักศึกษาไดรับยกเวนไมตองชําระคาลงทะเบียน
เรีย นรายวิ ชา แต ตอ งชํา ระค าบํ ารุ งมหาวิ ท ยาลัย และคา ธรรมเนีย มตา งๆ เพื่ อรั ก ษาสภาพการเป น
นักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การขออนุ ญ าตพั ก การศึ ก ษาที่ จ ะได รั บ สิ ท ธิ์ ต ามข อ บั ง คั บ นี้ จะต อ งเสนอต อ
มหาวิทยาลัยกอนวันสอบปลายภาคเรียนที่ขอพักการเรียน
ขอ ๒๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นภายใต
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชารวมกับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อนําผลการศึกษาไปใชประกอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษานั้น หรือโดยไมนับ
หนวยกิต ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก็ได
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-๖หมวดที่ ๔
แผนการเรียน และมาตรการเชิงคุณภาพ
ขอ ๒๒ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหนักศึกษาตามหลักสู ตรบัณฑิ ตศึกษา ลงทะเบียนเรีย น
ตามโครงสรางของหลักสูตรในแผน ก หรือแผน ข สําหรับระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือแบบ ๑ หรือ
แบบ ๒ สํ า หรั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว า ด ว ยเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่บังคับใชอยูในปจจุบันได ตามความเหมาะสม โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๒๓ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษานําหนวยกิตรายวิชาที่ไดศึกษามาแลว
จากสาขาอื่นของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง มาเทียบโอนหรือยกเวน
การเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยูได โดยใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๒๔ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมาแลวสองภาค
เรียน หรือไดศึกษารายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแลวสิบสองหนวยกิตขึ้นไป มีสทิ ธิ์
เสนอชื่ อ และเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ และให ค ณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ
ขอ ๒๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ มี
คุณ วุฒิและประสบการณ ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ งเกณฑมาตรฐานหลัก สูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ขอ ๒๖ การควบคุมวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ ของนักศึกษาใหดําเนินการ
ดังนี้
(๑) ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาที่เปดสอนคัดเลือกอาจารยที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘ เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา ทําหนาที่
ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการกําหนดชื่อเรื่อง เคาโครง และขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ ทั้งนี้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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-๗(๒) ใหมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ประกอบดวยประธาน
กรรมการการสอบวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามขอ (๑) กับอาจารยประจําวิชาจํานวน
หนึ่งคน ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนดตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาเสนอ ใน
การนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาเสนอใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมเกินสองคนรวม
เปนกรรมการ โดยมีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒๗ ผูที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองทดสอบใหผาน
มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศ และการใชคอมพิวเตอร เพื่อการประมวลผลและการสืบคนขอมูล
หากไมผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและ
ตองสอบผาน โดยไมนับหนวยกิตรวมสําเร็จการศึกษา
ขอ ๒๘ ใหนักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ยื่นคํารองเสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตรวจคุณสมบัติของผูที่จะสําเร็จการศึกษาภายในกําหนด
๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ขอ ๒๙ เกณฑการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๓๐ นั ก ศึกษาที่จํ าเปน ตองใชเ วลาเรีย นในระดับบัณ ฑิตศึกษาเกินกวาระยะเวลาที่
กําหนดในหลักสูตรอาจขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาเรียนออกไปได ไมเกินหนึ่งป
ขอ ๓๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่เกิดปญหาจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ การวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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