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รายละเอียดหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
สาขาวิชา/คณะ  ครุศาสตร ์
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู

ภาษาอังกฤษ  Graduate Diploma Program in Teaching Profession 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม  (ไทย) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ช่ือย่อ   (ไทย) ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ช่ือเต็ม  (อังกฤษ) Graduate  Diploma  (Teaching  Profession) 
ช่ือย่อ   (อังกฤษ) Grad.Dip. (Teaching Profession) 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) 
  -  
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
     เป็นหลักสูตรระดับหลังปริญญาตรี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
 5.2 ภาษาท่ีใช้   
     การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและต าราเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา 
     5.3.1 รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกสาขา 
     5.3.2 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     5.3.3 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของคุรุสภา 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
     เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2561) ปรับปรุงจาก
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 6.2 คณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 
7/2561 วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 6.3 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 8/2561วันที่ 20 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 6.4 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 เป็นครูผู้สอนในระดับการศึกษาปฐมวัยระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือระดับอื่นๆ  
ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
 8.2 เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของภาครัฐและองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 
 8.3 เป็นนักวิชาการศึกษาในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  
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9. ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวสุกัญญรัตน์ 
คงงาม 

อาจารย์ ค.ด.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
ศษ.บ. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 

ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 2534 
2 นางสุมาลี 

พงศ์ติยะไพบูลย์ 
อาจารย์ ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 

ศษ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

2526 

3 นางพรรณี คอนจอหอ ผู้ช่วย 
ศาสตราจาจารย ์

ปร.ด.(เทคโนโลยี
สารสนเทศคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2555 

คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2542 

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2536 
4 นางสาวณัฐกานต์ 

ภาคพรต 
อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร
ทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 

ศศ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 

ศษ.บ. (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 
5 นายวิฑูรย์ 

คุ้มหอม 
อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและ 

การสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560 

ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร  2551 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-สังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 

ศศ.บ (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2545 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรุี  รหสัไปรษณีย์ 76000 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพื่ อ ให้ เกิดการผลักดันไปสู่ เป้ าหมายของยุทธศาสตร์ชาติดั งกล่าว ภายใต้ วิสัยทัศน์  
ของยุทธศาสตร์ คือ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” หรือเรียกโดยทั่วไปว่า “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งการพัฒนา
ประเทศทุกมิติต้องมุ่งตอบสนองการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านเศรษฐกิจของประเทศจากประเทศ  
ที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูงโดยก้าวสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม(Value-Based 
Economy) โดยมีหลักของฐานคิดเปลี่ยนจากผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์ ไปสู่การสร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม” 
เปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมเปลี่ยนการบริการไปสู่การบริการที่มีค่าตอบแทนสูง 

การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว การพัฒนาคน การเตรียมคนให้มีสมรรถนะ 
ที่ จะตอบสนองการขับเคลื่อนและแข่งขันกับนานาประเทศนับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริม 
ให้ยุทธศาสตร์ชาติบรรลุจุดมุ่ งหมายและวิสัยทัศน์ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษา 
เป็นกระบวนการส าคัญประการหนึ่งที่จะพัฒนาคนให้มีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขัน  
ได้ การผลิตและพัฒนาครูเพื่อไปพัฒนาคนของประเทศให้มีศักยภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง  ครูต้องได้รับ
การศึกษา หล่อหลอมให้มีความรู้และทักษะที่สามารถไปพัฒนาคนได้อย่างมีมาตรฐาน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเลื่อนไหลของ

สิ่งต่าง ๆ ในสังคม ความหลากหลายของสังคม การเสื่อมถอย การเกิดใหม่ของความรู้ ศิลปวัฒนธรรม 
ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น ข อ ง สั ง ค ม  เ ท ค โ น โ ล ยี ล้ ว น ส่ ง ผ ล ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น  ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต ข อ ง ค น  
ในสังคมจะต้องมีสมรรถนะที่พร้อมจะรับมือเพื่อการด ารงชีวิตในสภาพสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว 
ได้  สมรรถนะที่คนจะต้องมีส าหรับการด ารงชีวิต คือ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสมรรถนะ 
ที่ต้องพัฒนาให้เกิดข้ึนเพื่อการน าไปใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันและสังคมอนาคต 

การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนให้มีสมรรถนะหรือทักษะในศตวรรษที่ 21  จึงได้ใช้การจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้เนื้อหา การจ าเนื้อหา แต่ต้องเป็นการจัดการศึกษา 
ที่ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง พัฒนาสมรรถนะของทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษา การพัฒนาคนให้มีทักษะดังกล่าว ครูนับเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ ครูจึงต้องมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่จะสร้างพัฒนาทักษะในศตวรรษที่  21 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา 
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ครูจึงมีความส าคัญที่จะช่วยให้ครูสามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัฒน์  การจัดการศึกษาจึงต้องเตรียม 

คนรองรับการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และอนาคตด้วยการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน 
มีทักษะในศตวรรษที่ 21  ที่ประกอบด้วย 3R 8C ประกอบด้วย ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน  
ทักษะทางคณิตศาสตร์  ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
เชิงนวัตกรรม  ทักษะการท างานร่วมกันหรือท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  ทักษะการสื่อสารและการรู้เท่า
ทันสื่อ  ความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี  ทักษะทางอาชีพ และความมีคุณธรรมเมตตา 

การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
จึงต้องยึดกรอบสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 
ที่ก าหนดกรอบสมรรถนะผู้เรยีนไว้ 6 ด้าน คือ(1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ตามศาสตร์ (3) ทักษะทาง
ปัญญา(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการคิดวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีและในกลุ่มวิชาชีพทางการศึกษา และ (6) ทักษะการจัดการ
เรียนรู้  ทั้ง 6 ทักษะดังกล่าวจะน าเป็นกรอบแนวด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร รวมถึง
ข้อก าหนดด้านต่าง ๆ ของหลักสูตรประกอบด้วยมาตรฐานด้านอาจารย์  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนด 

นอกจากนั้นการพัฒนาหลักสูตรยังยึดกรอบประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญา 
และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ.2556 ประกาศคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชา ชีพครู  ผู้ บ ริ ห า ร ส ถาน ศึกษา  ผู้ บ ริ ห า ร ก า ร ศึ กษา แล ะ ศึกษานิ เ ทศก์  ต าม ข้อบั ง คั บ 
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบของสถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่ยุทธศาสตร์ชาติมุ่งพัฒนา

ประเทศสู่วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” หรือประเทศไทย 4.0 ส่งผลให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ต้องยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และประกาศคุรุสภา 
เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 และประกาศคุรุสภาเรื่องสาระความรู้ สมรรถนะและ
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ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ซึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพ
ครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้ยึดกรอบของสถานการณ์ที่เป็นเป้าหมายชาติข้อบังคับและมาตรฐาน
ประกาศของสภาวิชาชีพทุกประการ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถ่ิน มีบทบาทตามพันธกิจ 

ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 7 ประกอบด้วย (1) การผลิตบัณฑิต 
(2) การวิจัย (3) การบริการวิชาการ และ (4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

การผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.2561) จึงเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในข้อ 1 และเป็นการปฏิบัติพันธ
กิจในเรื่องของการบริการวิชาการโดย พัฒนาครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถ่ินให้มีมาตรฐานสมรรถนะ 
ครูอันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและสังคมท้องถ่ินต่อไป 

นอกจากนั้นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้มีพระราโชบาย 
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งอยู่ในทุกท้องถ่ินของประเทศได้มีบทบาทในการผลิตและพัฒนาครูในท้องถ่ิน 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ได้ร่วมกันน าพระราโชบายดังกล่าวมาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รวม 4 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครู เป็นหนึ่งในสี่ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

จากบทบาทตามพันธกิ จของพระร าชบัญญัติ มหา วิทยาลั ยร าช ภัฏ พ .ศ . 2547  
และยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ตามพระราโชบายดังกล่าวประกอบกับความต้องการพัฒนาครู  
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในท้องถ่ินที่ปฏิบัติหน้าที่ครูโดยขาดความรู้และทักษะ 
ในด้านศาสตร์ของวิชาชีพครู จะได้ศึกษาความรู้และฝึกทักษะวิชาชีพครู และน าไปใช้ในการจัดการศึกษาใน
ท้ อ ง ถ่ิ น ให้ มี คุณภาพ  ต ามยุ ท ธศาส ตร์ ช าติ  2 0  ปี  ก า ร พัฒ นาผู้ เ รี ย น ในศตวร ร ษที่  2 1  
และสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเ มื่อจบการศึกษาตามที่สภาวิชาชีพครูก าหนดไว้ 
ต่อไป 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นรายวิชาที่เป็นข้อก าหนด

ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูโดยเฉพาะ 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู เป็นรายวิชาที่ เปิดสอน 

ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูเท่านั้น 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบุรี 
2) บริหารตามมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญาของส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา(สกอ.) และประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทาง 
การศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556  
และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของ  
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา  
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1.ปรัชญา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  มุ่ งพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ครู หรือผู้สอน 

ในสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาความรู้  ทักษะ  คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู   
หล่อหลอมคุณลักษณะของครู สู่การเป็นครูที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูก าหนด และก้าวสู่  
การประกอบวิชาชีพครูอย่างครูมืออาชีพ 

1.2 ความส าคัญ 
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพช้ันสูงที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์เฉพาะในการประกอบวิชาชีพ มีกรอบ

มาตรฐาน สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพซึ่งได้แก่ คุรุสภา ในสถานศึกษา 
ของท้องถ่ินปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะหรือสาขา วิชาด้านต่างๆ  
ที่ไม่ใช่ปริญญาสาขาการศึกษา แต่มีใจรัก  มุ่งมั่นและสนใจที่จะประกอบวิชาชีพครู บุคคลเหล่านี ้
ต้องได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานที่ คุ รุสภาก าหนด รวมถึง 
หล่อหลอมคุณลักษณะของความเป็นครู  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพ
ก าหนด และสามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ของวิชาชีพครูพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาในระดับต่างๆ  

จากความส าคัญของมาตรฐานวิชาชีพครูดังกล่าว คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทโดยตรงในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาครูในท้องถ่ิน รับผิดชอบ 
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา 
ของรัฐบาล และเอกชน ต้องได้รับการศึกษา พัฒนา ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  

คณะครุศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนให้กลุ่มครูดังกล่าวตลอดมาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด เพื่อก้าวทันต่อการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาประเทศต่อไป 

1.3 วัตถุประสงค์ 
   เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี ้
   1.3.1 มีความรู้ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะด้านความรู้ 11 มาตรฐาน ตามที่คุรุสภา
ก าหนด และประยุกต์สู่ความรู้ที่ควรจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  
และอนาคต 
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 1.3.2 เป็นผู้มีทักษะวิชาชีพครู กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญปัญหา และสามารถ
ประยุกต์สู่การด ารงชีวิตในสังคมปลูกฝัง เป็นต้นแบบของนักเรียนและสังคมในปัจจุบันและอนาคตได ้
 1.3.3 เป็นผู้มี คุณธรรมจริยธรรมอันเหมาะสมต่อวิ ชาชีพครู  มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
และสามารถปลูกฝัง ถ่ายทอดและเป็นต้นแบบแก่นักเรียนและสังคมได้ 
 1.3.4 สามารถน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ประยุกต์สู่การเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน 
ให้มีสมรรถนะในการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3.5เป็นผู้มีความสามารถและพัฒนางานและเส้นทางวิชาชีพสู่ การเป็นผู้น าทางวิชาการ 
แก่สังคมวิชาชีพครู 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 
แล ะป ร ะก าศขอ ง คณะกร ร ม ก า ร คุ รุ ส ภ า ว่ า ด้ ว ยม าตร ฐ าน วิ ช า ชีพ  พ . ศ . 2 557ก า ห น ด 
และปรับปรุงสาระส าคัญจากสภาพปัญหาของการศึกษาและการก าหนดแนวทางการบริหารหลักสูตร 
ให้มีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

 
แผนการพัฒนา 
/เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรงุหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครูเพื่อการพฒันาใหม้ี
มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สกอ.ก าหนด 

 

- ตรวจสอบองค์ประกอบและ
รายละเอียดของหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการใน
เรื่องมาตรฐาน หลักเกณฑ์แนวทาง 
แนวปฏิบัติ กรอบมาตรฐานต่างๆ ในการ
พัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

- ตรวจสอบการบริหารจัดการหลักสูตร
ให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

- รายงานการวิพากษ์
หลกัสูตรของคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร 

- ผลการอนมุัติหลักสูตรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

- รายงานการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา 
/เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. ปรับปรงุหลักสูตรตามกรอบ
การรบัรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพของ 
คุรุสภา พ.ศ.2557 

- ตรวจสอบการบริหาร
จัดการหลกัสูตรใหเ้ป็นตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ที่คุรสุภา
ก าหนด 

- บริหารจัดการหลักสูตรทัง้
ในส่วนของมาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานการผลิตให้เป็นไป
ตามเกณฑก์ารรบัรอง
ประกาศนียบตัรสาขาวิชาชีพครู
ที่คุรุสภาก าหนด 

- ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพฒันา
รูปแบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ ์

 

- ผลการรับรองหลกัสูตรจาก
คุรุสภา 

- ผลการประเมินสภาพจริง
ด้านมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
จากคุรสุภา 

- รายงานวิจัยเกี่ยวกับการ
บรหิารจัดการหลกัสูตร 

3. ปรับปรงุหลักสูตรให้
สอดคล้องกบั ความ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมเศรษฐกิจ
การเมืองและความก้าวหน้าทาง
วิชาการและตอบสนองต่อความ
ต้องการใช้ครูของสถานศึกษาใน
ท้องถ่ิน 

- ส่งเสริมให้มีวิจัยติดตาม
ความสอดคล้องของหลักสูตรกับ
ความเจรญิก้าวหน้าทางวิชาการ 
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 
เพื่อปรับปรงุหลักสูตรให้
สอดคล้องและช้ีน าความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการหรือ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

- ก าหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
เพื่อช้ีน าการเปลี่ยนแปลงต่างๆของ
วิชาชีพครู 

 

-  ผลการศึกษาวิจัยความ
สอดคล้องของหลกัสูตรกับ
บริบทต่างๆ  

- ผลการประเมินบัณฑิตและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- ตรวจสอบการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
และ สกอ. ก าหนด 

- วิสัยทัศน์ของหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา 
/เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบรกิาร
วิชาการให้มีความรูส้มรรถนะ 
และเจตคติที่ทันสมัยและ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- พัฒนาทกัษะการจัดการ
เรยีนรู้ของบุคลากรด้านการเรยีน
การสอนให้มีนวัตกรรมการจัดการ
เรยีนรูท้ี่มปีระสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

- สนับสนุนให้คณาจารย์มี
การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการ
สอนอย่างตอ่เนื่อง 

- สนับสนุนให้คณาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ของ
หลักสูตรไดม้ีการจัดการความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่อบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 

- ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ้

- ความพึงพอใจของผูเ้รียนตอ่
กระบวนการจัดการเรียนรู ้

- รายงานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

5. แผนการสนับสนุน
งบประมาณ ครุภัณฑ์ สื่อ
เทคโนโลยีด้านการเรียนการ
สอน 

- ส ารวจความเพียงพอของ
สื่อ เทคโนโลยีด้านการเรียนการ
สอน 

- สนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ จัดหาครุภัณฑ์ 
สื่อเทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้
อย่างเพียงพอ 

- ผลการประเมินความพงึ
พอใจ/ความคิดเห็นต่อการเรียน
การสอน 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 
1.ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
จัดการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเปน็ 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษา

มี ร ะ ยะ เ วลากา ร ศึ กษา ไม่ น้ อ ยก ว่ า  15  สั ป ด าห์  ห รื อ เ ที ยบ เ ท่ า ใ นกร ณีที่ เ ปิ ด ก าร ศึกษา 
ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์โดยมุ่งให้นักศึกษาที่ เป็นครูแล้วได้เรียน  
และฝึกประสบการณ์ในภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการ แนวทางที่ส านักงานเลขานุการ 
คุรุสภา ก าหนดในเรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขณะศึกษาตามหลักสูตร ที่ต้องมีเวลาเพียงพอและมี
ช่วงเวลาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ใช้การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนพฤษภาคม– สิงหาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกันยายน– ธันวาคม 
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาและไม่เกิน 3 ปี

การศึกษา ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 

2.1.2 การนับ เวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้มี เ วลาการปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2ภาคการศึกษา  

2.1.3 กรณีนักศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยมีเหตุผล 
อันสมควร มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้ขยายเวลาเป็นรายกรณีโดยมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.1.4 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
1) การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561หมวด 7 ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
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2) การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 หมวดที่ 9 ว่าด้วยการส าเร็จการศึกษา 

2.2 คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปที่ก.พ. และสกอ.รับรอง 
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.3  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
มีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

2.4  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.4.1 นักศึกษาไม่ได้จบสายครูโดยตรงและมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพครูก่อนเข้าศึกษา 

ในปริมาณน้อย 
2.4.2 นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขณะเรียน ท าให้มีภาระงานอื่น นอกเหนืองานสอน

จ านวนมาก และมีกิจกรรมของสถานศึกษาในวันหยุด ซึ่งตรงกับวันที่เรียน จึงมีจ านวนเวลามาเรียนที่ไม่
เต็มเวลา 

2.5  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4 
2.5.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูทั้งการบูรณาการผ่านการจัดการเรียนรู้ และ

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
2.5.2  บูรณาการจัดการเรียนรายวิชาสู่การปฏิบัติงาน (Cooperative work and Learning) 

2.6  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
รับปีละ 120 คน คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาปีละ 120 คน 

 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ช้ันปีที่ 1 - 120 120 120 120 
ช้ันปีที่ 2 - - 120 120 120 

รวมจ านวนนักศึกษา - 120 240 240 240 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 120 120 120 
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2.7 งบประมาณตามแผน 
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าบ ารุงการศึกษา (เหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร 39,000 บาท) 

ภาคการศึกษาที่ 1 (14,000) 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 

ภาคการศึกษาที่ 2 (14,000) 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 

ภาคการศึกษาที่ 3 (14,000) 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 

รวมรายรับ 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 
 

2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ      

   1. ค่าตอบแทน 3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 

   2. ค่าใช้สอย 756,000 756,000 756,000 756,000 756,000 

   3. ค่าวัสดุ  252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 

ข. งบลงทุน 
   1. ค่าครุภัณฑ์  

 
504,000 

 
504,000 

 
504,000 

 
504,000 

 
504,000 

รวมรายจา่ย 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 
 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 39,000 บาท 

2.8 ระบบการศึกษา : แบบช้ันเรียน 

2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยการ
เทียบโอนหน่วยกิต 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2561 หมวด 6 
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3.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวม    34 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

ก.หมวดวิชามาตรฐานความรู ้   27 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ   7 หน่วยกิต 

 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หมวดวิชา (หน่วยกิต) 

 1.  หมวดวิชามาตรฐานความรู้ 27 

 2.  หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  7 

รวมหน่วยกิต 34 
  

3.1.3รายวิชาตามหลักสูตรและข้อก าหนดตามหมวดวิชา  
ก.  หมวดวิชามาตรฐานความรู้            27 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1016101 ความเป็นคร ู 3(2-2-5) 
1016102 ภาษาและวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
1017104 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
1026201 ปรัชญาการศึกษาและการพฒันาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1027302 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 3(2-2-5) 
1027303 การจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มศาสตร ์ 2(2-1-3) 
1037301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1047401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
1047402 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
1056501 จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว 3(2-2-5) 
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ข.  หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 

1026801 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1(60) 
1027801 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 3(240) 
1027802 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 3(240) 

 

3.1.4 แผนการศึกษา ตลอดหลักสูตร 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

1016101 ความเป็นคร ู 3(2-2-5) 
1026201 ปรัชญาการศึกษาและการพฒันาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1016102 ภาษาและวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
1056501 จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว 3(2-2-5) 
1026801 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1(60) 

 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

1027302 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 3(2-2-5) 
1037301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1047401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1027801 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 3(240) 

 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

1027303 การจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มศาสตร ์ 2(2-1-3) 
1047402 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
1017104 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
1027802 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 3(240) 
 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

    (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ก) 
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3.2 ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 
3.2.1  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ี 
ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน    
 ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

1. นางสุมาล ี
พงศ์ติยะไพบลูย ์

อาจารย ์ ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน 

2536 
2529 
2526 

4 4 4 4 4 

2. นางสาวสุกัญญรัตน์  
คงงาม 

อาจารย ์ ค.ด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล 
การศึกษา) 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 

2553 
 

2540 
2538 

 
2534 

4 4 4 4 4 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ี 
ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน    
 ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

3. นางพรรณี 
คอนจอหอ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศคุณภาพ) 
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบรุ ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

2555 
2542 

 
2536 

4 4 4 4 4 

4. นางสาวณัฐกานต์  
ภาคพรต 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารทางการศึกษา) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ศษ.บ. (อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2557 
 

2544 
2542 

4 4 4 4 4 

5. นายวิฑูรย์ คุ้มหอม อาจารย ์ ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา) 
ศศ.บ (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2560 
2551 
2550 
2545 

4 4 4 4 4 

18 
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3.2.2  อาจารย์ผูส้อน 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน    
 ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

1. นางสาวกาญจนา  
บุญสง่ 

รองศาสตราจารย ์ กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 
ค.ม. (การประถมศึกษา) 
ศษ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4 4 4 4 4 

2. นายยศ 
ธีระเดชพงศ์ 

รองศาสตราจารย ์ ค.ม. (พลศึกษา) 
ค.บ. (พลศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 4 4 4 4 

3. นายปัญญา 
ทองนลิ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (หลกัสูตรและการสอน) 
ค.บ. (เกษตรศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
วิทยาลัยครูเพชรบรุ ี

4 4 4 4 4 

4. นางสาวอัญชนา    
พานิช 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบรหิารการศึกษา) 
Cert. in ESL 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Douglas College, Canada 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยครูเพชรบรุ ี

4 4 4 4 4 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน    
 ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

5. นางมณฑา 
จ าปาเหลอืง 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (บรหิารการศึกษา) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

4 4 4 4 4 

6. 
 

นางสาวสุกญัญา   
แพงโสม 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา) 
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 4 4 4 4 
 

7. นางเพ็ญทิพย์   
สายกฤษณะ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ค.ม. (พลศึกษา) 
ค.บ. (พลศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

4 4 4 4 4 

8. 
 

นางพรรณี 
คอนจอหอ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศคุณภาพ) 
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุ ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

4 4 4 4 4 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน    
 ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

9 นางสาวสุกญัญรัตน์  
คงงาม 

อาจารย ์ ค.ด. (การวัดและประเมนิผล 
การศึกษา) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล 
การศึกษา) 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 

4 4 4 4 4 

10 นายธนกฤต 
ทองคล้ า 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาลัยครูเพชรบรุ ี

4 4 4 4 4 

11. นางสุมาลี   
พงศ์ติยะไพบลูย ์

อาจารย ์ ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

4 4 4 4 4 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน    
 ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

12. นางสาวณัฐกานต์  
ภาคพรต 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารทางการศึกษา) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ศษ.บ. (อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

4 4 4 4 4 

13 นางสาวฐิติรัตน์   
คล่องด ี

อาจารย ์ ปร.ด. (จิตวิทยาการปรกึษา) 
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภูม ิ

4 4 4 4 4 

  

22 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน    
 ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

14. นายอภิชาติ 
เลนะนันท ์

อาจารย ์ กศ.ด. (บรหิารการศึกษา) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

4 4 4 4 4 

15. นางสาวยุพิน 
ยืนยง 

อาจารย ์ ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
ศศ.ม. (หลกัสูตรและการนเิทศ) 
ค.บ. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4 4 4 4 4 

16. นายกฤษฏา 
วรพิน 

อาจารย ์ ค.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร)์ 
วท.บ. (คณิตศาสตรบ์รสิุทธ์ิ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 4 4 4 4 

17. นางสาวนวรัตน์ 
ประทุมตา 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
ศศ.ม. (การวิจัยการศึกษา) 
วท.บ. (การวิจัยด าเนินงาน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4 4 4 4 4 

  

23 
 



 

24 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน    
 ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

18. นายวิฑูรย์ 
คุ้มหอม 

อาจารย ์ ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา) 
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4 4 4 4 4 

19. นางสาวยุพิน 
โกณฑา 

อาจารย ์ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 4 4 4 4 

20. นางสาววิชชญา 
มณีชัย 

อาจารย ์ วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) 
ค.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

4 4 4 4 4 

21. นางสาวพีชาณิกา  
เพชรสงัข์ 

อาจารย ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 4 4 4 4 

  

24 
 



 

25 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน    
 ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

22. นางรพีพรรณ    
เทียมเดช 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. (ภาษาไทย) 
 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

4 4 4 4 4 

23. นายพิศาล 
ปานแก้ว 

อาจารย ์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปกร 
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

4 4 4 4 4 

24. นางศุภรัศมิ ์
ศิรพุทธิพันธ์ 

อาจารย ์ ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

4 4 4 4 4 

 
  

25 
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3.2.3  อาจารย์นิเทศก ์

รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ 

คุณวุฒิของอาจารย์นิเทศก์ 
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด-ต่ าสุด) 

ประสบการณ์ 
การนิเทศ 

(ปี) 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน 

สถานะของอาจารย์
นิเทศก์ 

คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1. นางสาวสุกญัญรัตน์  
คงงาม 

ค.ด.  
 
ค.ม. 
ศษ.บ.  
 
ค.บ.  

การวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
วิจัยการศึกษา 
การวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
าธิราช 
วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 

21 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบรุ ี

  

2. นายธนกฤต 
ทองคล้ า 

ศษ.ม. 
ค.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร ์
วิทยาลัยครูเพชรบรุ ี

23 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบรุ ี

  

3. นางสาวสุกญัญา 
แพงโสม 

กศ.ม. 
 
ศษ.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
 
เทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

24 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบรุ ี
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รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ 

คุณวุฒิของอาจารย์นิเทศก์ 
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด-ต่ าสุด) 

ประสบการณ์ 
การนิเทศ 

(ปี) 

สถานท่ีท างาน 
ปัจจุบัน 

สถานะของอาจารย์
นิเทศก์ 

คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

4. นายยศ 
ธีระเดชพงศ์ 

ค.ม. 
ค.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

30 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบรุ ี

  

5. นางสุมาล ี
พงศ์ติยะไพบลูย ์

ค.ด. 
ศษ.ม. 

 
กศ.บ. 

จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการศึกษา 
 
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ บางแสน 

20 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบรุ ี

  

6. นางสาวยุพิน 
ยืนยง 

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
 
ค.บ.  

หลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรและการ 
นิเทศ 
การวัดผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร 
ปฐม 

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบรุ ี
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รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ 

คุณวุฒิของอาจารย์นิเทศก์ 
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด-ต่ าสุด) 

ประสบการณ์ 
การนิเทศ 

(ปี) 

สถานท่ีท างาน
ปัจจุบัน 

สถานะของอาจารย์
นิเทศก์ 

คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

7. นายวิฑูรย์ 
คุ้มหอม 

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศษ.บ. 
 
ศศ.บ. 

หลักสูตรและการ
สอน 
มานุษยวิทยา 
มัธยมศึกษา-สังคม
ศึกษา 
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มา 
ธิราช 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบรุ ี

  

8. นางสาวณัฐกานต์   
ภาคพรต 

ปร.ด. 
 
 
ศษ.ม. 
 
ศษ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารทาง 
การศึกษา 
เทคโนโลยีทางการ 
ศึกษา 
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบรุ ี
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รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ 

คุณวุฒิของอาจารย์นิเทศก์ 
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด-ต่ าสุด) 

ประสบการณ์ 
การนิเทศ 

(ปี) 

สถานท่ีท างาน
ปัจจุบัน 

สถานะของอาจารย์
นิเทศก์ 

คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

9.  นางสาวยุพิน 
โกณฑา 

กศ.ม. 
 
กศ.บ. 

การวัดผลการศึกษา 
 
การวัดผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

13 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบรุ ี

  

10. นางสาวพีชาณิกา   ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เพชรสงัข์ ค.บ. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพชรบรุ ี   
11. นางศุภรัศมิ์   
ศิรพุทธิพันธ์ 

ศษ.ม. จิตวิทยาครูการศึกษา 
พิเศษ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบรุ ี

  

 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 
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รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ 

คุณวุฒิของอาจารย์นิเทศก์ 
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด-ต่ าสุด) 

ประสบการณ์ 
การนิเทศ 

(ปี)  

สถานท่ีท างาน
ปัจจุบัน 

สถานะของอาจารย์
นิเทศก์ 

คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

12. นายณฐกร  
ดวงพระเกษ 

ปร.ด. วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู ้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบรุ ี

  

 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
 วท.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 
    

13. นายกฤษฏา  ค.ด.  หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วรพิน ค.ม.  การศึกษาคณิตศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพชรบรุ ี   
 วท.บ.  คณิตศาสตร์บรสิุทธ์ิ มหาวิทยาลัยศิลปากร     

  

 
30 



 

31 

รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ 

คุณวุฒิของอาจารย์นิเทศก์ 
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด-ต่ าสุด) 

ประสบการณ์ 
การนิเทศ 

(ปี) 

สถานท่ีท างาน
ปัจจุบัน 

สถานะของอาจารย์
นิเทศก์ 

คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

14. นางสาวนวรัตน์ 
     ประทุมตา  

ปร.ด. 
 
ศศ.ม. 
วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลย ี
 
การวิจัยการศึกษา 
การวิจัยด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบรุ ี

  

 

3.2.4  อาจารย์พิเศษ 
  การจ้างอาจารย์พิเศษใหเ้ป็นไปตามคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร โดยผ่านการเห็นชอบจากฝ่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 มีการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษาทีม่ีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรสุภาก าหนด 

หรือสถานศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัตงิานตามสัญญาจ้าง จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ป ีหรือจ านวนตามที่
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาก าหนด 

4.1.2 มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนดไว้  ได้แก่ 

1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ 

ของผู้เรียน 
3) สามารถท าวิจัยในช้ันเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
4) สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน 

4.2 ช่วงระยะเวลา 
4.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 60 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา โดยฝึกปฏิบัติงานระหว่างเรียน 
ในภาคการศึกษาที่ 1 

4.2.2 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา มีจ านวนช่ัวโมงสอน 

ในวิชาเอก/วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา 
รวมไม่น้อยกว่า 120 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษามีการเตรียมการสอน จัดท าโครงการพิเศษ การวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตรวจงานและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่าภาคการศึกษา 
ละ 240 ช่ัวโมง 
 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
ก าหนดให้ท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน

ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานจะต้องเกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
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5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ออกแบบการวิจัยและท าเป็นงานวิจัยหรือโครงงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์หรือ

สามารถผลิตสื่อที่เป็นสื่อที่เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และมีเจตคติที่ดี 
ต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 

5.3  การเตรียมการ 
มีการจัดท าคู่มือ การอบรมสร้างความรู ้ความเข้าใจ จัดอาจารย์ที่ปรึกษา การก าหนดช่ัวโมงให้

ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการใหค้ าปรกึษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวิจัยหรอืโครงงานทางเว็บไซต์ และ
ปรับปรุงใหท้ันสมยัเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างการวิจัยหรอืโครงงานใหศึ้กษาและการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
หรือเสนองานวิจัย โครงงาน 

5.4  กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัยหรือโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา 

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอผลงานที่

ก าหนดเป็นระยะๆ 
 
6. การจัดกิจกรรมเสริมสรรถนะวิชาชีพครู 

6.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
จัดโครงการกจิกรรมเสรมิสรรถนะทางวิชาการระหว่างเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ2 โครงการ 

ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเสนอผลการวิจัย โครงการพเิศษ การร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ หรือจัดโดยสถานศึกษาองค์กรวิชาชีพคร ู

จัดโครงการกิจกรรมเสริมคุณลักษณะความเป็นครู เช่น การจัดกิจกรรมจิตอาสาหรือจิต
สาธารณะ การเข้าค่ายคุณธรรมหรือกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

6.2 มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ 
น าความรู้ประสบการณ์จากการรว่มกิจกรรมไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน ออกแบบ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรไปใช้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และใช้ใน
การปฏิบัติงานในสถานศึกษานักศึกษาปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

6.3 ช่วงเวลา  
กิจกรรมเสริมสรรถนะวิชาการอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 กิจกรรมและกิจกรรมเสริม

สมรรถนะด้านคุณลักษณะความเป็นครู อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 กิจกรรม 
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6.4 การเตรียมการ 
มีการจัดท าคู่มือกิจกรรม บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษา ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร การให้ข้อมูลทางวิชาการ คุณลักษณะความเป็นครูทางเว็บไซต์หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสห์รือสื่อออนไลน์ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

6.5 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา 
2) ประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนทุกภาคการศึกษา 
3) ประเมินจากรายงานผลโครงการและการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีความรู้ ทักษะ 
และคุณธรรม 
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู ตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพของ
คุรุสภา 

1)  สง่เสริมการจดัการเรยีนรูโ้ดยมุ่งเน้นใหผู้้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ประกอบด้วย การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research based 
learning) การสอนโดยเน้นปญัหาเป็นฐาน (Problem based learning) การ
สอนโดยโครงงาน (Project based learning)  

2)บรูณาการการฝึกปฏิบัตงิานจริงกบัการเรียนการสอน (work based 
learning) ทัง้การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จรงิใน
สถานศึกษา 

3)สง่เสรมิการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา และมีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชา  

4)จัดกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
อย่างตอ่เนือ่งและหลากหลาย ได้แก่ค่ายจติอาสา ค่ายคุณธรรม 

2) มีทักษะกระบวน 
การคิดการจัดการ  
การเผชิญปญัหา 

1)บูรณาการทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญปญัหาใน
การเรียนการสอนทุกรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและการฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2)ส่งเสริมการเรียนรูท้ี่มุง่เน้นใหผู้เ้รียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
การปฏิบัตจิรงิ 

3) ถ่ายทอด
กระบวนการคิด  
การจัดการ  
การเผชิญปญัหา สู่
การพัฒนานกัเรียนได้ 

1) ส่งเสรมิการฝึกปฏิบัติจริงกับนักเรียนที่ผูเ้รียนรับผิดชอบในเรื่อง
ของการฝึกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญปัญหาพบจากการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

2) สง่เสรมิกระบวนการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนได้มกีารจดัการความรู้ 
(knowledge management) ในเรื่องกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
ปัญหาฝึกใหบ้รหิารจดัการ เผชิญปญัหา จากสภาพการณ์จรงิทีป่ฏิบัติงาน 

4) มีคุณลกัษณะของ
ความใฝรู่้ มีศักยภาพ
ในการพัฒนางานและ
เส้นทางอาชีพ 

1)เสริมสร้างการใฝ่หาความรู้ใหม่ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2) เสรมิสร้างความสามารถในการพฒันางานผ่านกระบวนการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง 
3) ส่งเสรมิการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองขณะจัดการเรียนการสอน

ทุกรายวิชา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครูมีคุณธรรม
และศาสตร์พระราชาที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น 
เข้าใจโลกมีจิตสาธารณะเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

2) สามารถจัดการและคิดแก้ไขปัญหาทางคุณธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลพินิจทางค่านิยม  ความรู้สึกของผู้อื่น  และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics)ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม  จริยธรรมของ

สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
3) การใช้กรณีศึกษา (Case study) 
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร 
5) บูรณาการสอดแทรกในกิจกรรมและการเรียนการสอน 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
5) วัดและประเมินจากผลการประเมินของสถานศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติงาน 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 
และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็นระบบ 

2) มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ 
ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความจริง 

3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 
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4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู ้
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method) 
2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี 
4) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning)เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้

ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมด้านวิชาการตลอดหลักสูตร 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ 
5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมด้านวิชาการก าหนดตลอดหลักสูตร 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการวินิจฉัย การแก้ปัญหา และท าการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง 

2) สามารถคิดแก้ปัญหาทางการศึกษาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่
การแก้ไขไดอ้ย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ 

3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่าง
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และการพัฒนาศาสตร์ทางด้านการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมี
นวัตกรรม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 

(Problem-based learning) 
2) การท าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning) 
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3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์  (Research andDevelopment และ 
Vision-based learning) 

4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ด้านวิชาการตลอดหลักสูตร 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพ และทางสังคม 

2) วัดและประเมินจากผลการการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูด้านวิชาการตลอด

หลักสูตร 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นมีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม 

2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

3) มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในสังคมในปัจจุบันและอนาคต 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ(Participative learning through action) 
2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม(Shared leadership)ในการน าเสนองานวิชาการ 
3) การให้ความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective 

thinking) 
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

2.4.3 กลยุท ธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้ านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ 
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า 
3) วัดและประเมินจากผลน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
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4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
การศึกษา 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ 

ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
2) มีความสามารถในการใช้ดุลพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือก 

ใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และน าเสนอ 

ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าว /

ข้อมูลต่างๆ ในสังคม 
2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาหรือปัญหาผู้เรยีน โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงสถิติ หลักการแนวคิดและทฤษฎี ผลงานวิจัย
ประกอบการเสนอรายงาน 

3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ 

ด้านการศึกษา 
2) วัดและประเมินผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal)รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
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2) มีความเ ช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้ งผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 

3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ โดยบูรณาการ
ศาสตร์และทักษะส าคัญส าหรับผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ศาสตร์พระราชาและภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนการสอน 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา  (Field based learning through 

action) 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสมรรถนะการสอน การสัมมนา โดยแลกเปลี่ยนระหว่างกลุม่ 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสมรรถนะการสอนตลอดหลักสูตร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาชีพครู 
ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. ทกัษะด้าน
การจัดการ

เรียนรู ้

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชามาตรฐานความรู้                   

1016101 ความเป็นคร ู                   

1016102 ภาษาและวัฒนธรรม                   

1017104 การประกันคุณภาพการศึกษา                   

1026201 ปรัชญาการศึกษาและการพฒันาหลักสูตร                   

1027302 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน                   

1026303 การจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มศาสตร ์                   
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. ทกัษะด้าน
การจัดการ

เรียนรู ้

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1037301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางการศึกษา 

                  

1047401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้                   

1047402 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้                   

1056501 จิตวิทยาการเรียนการสอนและ 
การแนะแนว 

                  

หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ                   

1026801 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน                   

1027801 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1                   

1027802 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2                   
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. ทกัษะด้าน
การจัดการ

เรียนรู ้

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1047401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้                   

1047402 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้                   

1056501 จิตวิทยาการเรียนการสอนและ 
การแนะแนว 

                  

หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ                   

1026801 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน                   

1027801 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1                   

1027802 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2                   
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ปี 1 มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพครู ทักษะทางปัญญา ในหลักวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและการประเมินผล การ
จัดการเรียนรู้ การออกแบบนวัตกรรมและการน าเทคโนโลยีเพื่อมาหนุนเสรมิการเรียนรู้ของนักเรยีน 
และมีแนวโน้มปรับบุคลิกท่าทีแบบครูมืออาชีพ และสามารถเป็นครูแนะแนว ครูที่ใช้ทักษะการให้
ค าปรึกษาทางจิตวิทยาแก่นักเรียนหรือบุคคลอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ปี 2 มีภาวะผู้น า จิตส านึก เจตคติที่ดีต่อความเป็นครู ลุ่มลึกในศาสตร์ทางด้านการศึกษา สามารถ
วิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา และเป็นผู้ที่น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองโดยการศึกษาต่อหรือหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา 
การวัดผลและส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (หมวด 7)  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน มีผล

การเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
โดยด าเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชาตามมาตรฐานการเรียนรู้ทัง้ 5 ด้าน (Learning Outcome) 
ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ( Curriculum 
Mapping) โดยก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะต้อง
มีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบระดับสาขาวิชาต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ทุกภาค
การศึกษา 

2.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 

1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด าเนินการตามระบบของ
มหาวิทยาลัยซึ่งได้ก าหนดระบบกลไกในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ โดยจัดให้มีคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

2) ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกวิชา โดยพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา และวิชาที่
มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน/เช่ือมโยงกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนหรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง 
และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่นหรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความ  
ทางวิชาการหรือผลการวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

3) ประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมถึงสมรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด
ประเมินผลกิจกรรมและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรวมทั้งการประเมินด้วยวิธีอื่นที่ก าหนด 
ในรายละเอียดวิชา และการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1.2 การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) 
การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ต้องด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้

ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านอย่างเป็นระบบทุกภาคการศึกษา ประเมินตามมาตรฐานหมวด
การศึกษาทั่วไปอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่มีการเปิดสอนเทอมนั้น โดยประเมินในส่วนการ
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รับผิดชอบหลัก ()  และเลือกประเมนิส่วนรบัผดิชอบรอง () ด้วยการประเมินหรอืการวิจัยจากหลาย
แหล่ง เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและผลการเรยีนรู้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในรายละเอยีด
ของหมวดศึกษาทั่วไป และน าผลการประเมินหรือการวิจัยที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน 

2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
1) ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกทุกปี

การศึกษาและรายงานคณะ และมหาวิทยาลัย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1) สอบถามความคิดเหน็ของบัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถามหรือการประชุมร่วมกัน 
2) ประเมินสภาวการณ์การมีงานท า จากศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปประกอบอาชีพ รวมทั้ง 

ขอข้อเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
3) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหลังจบการศึกษาไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 เป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 (หมวด9) 
3.2 เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร 
3.3  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 8 ระดับหรือเทียบเท่า 
3.4 ผ่านกิจกรรมพัฒนาความเป็นครูและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรและแนวปฏิบัติส าคัญของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา/สภาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศสัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี เพื่อทราบนโยบาย บทบาทของอาจารย์  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน เพื่อจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องระหว่างคุณวุฒิกับรายวิชา 

1.2 การจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.3 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
1.4 ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนเพิ่มพูนความรู้ปีละไม่ต่ ากว่า20 ช่ัวโมง พัฒนานวัตกรรม เอกสาร 

ต าราและงานวิจัยการเรียนการสอน ร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

กับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมนิผลการวิจัยและการผลติผลงานทางวิชาการปีละไม่ต่ ากว่า 
20 ช่ัวโมง 

2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัด 
และการประเมินผลการวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ 

2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลการวิจยัและการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์
ในหลักสูตรและอาจารย์ต่างมหาวิทยาลัย 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพและต าแหน่งทางวิชาการได้แก่ด้านการสอนการ

วิจัยการบริการวิชาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการท าผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมการประชุมสัมมนาและดูงานทางวิชาการ 

และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตและการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการ

ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.2.4 กระตุ้นให้คณาจารย์น าความรู้ในศาสตร์ของตนเองออกไปสู่การบริการวิชาการ 

แก่ชุมชนหรือท้องถ่ิน และบูรณาการสู่การวิจัย และการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา มีระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานดังนี้ 

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่  ก ากับดูแลการบริหารหลักสูตร ด าเนินการบริหารหลักสูตร  
ให้เป็นไปตามพันธกิจหลักและงานที่มอบหมายอื่น ๆ  มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์
และนักศึกษา มีการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของหลักสูตรทุกปี และมีหน้าที่ปรับปรุง  
หลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 
มาประกอบการพิจารณา และมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายกลุ่มวิชาให้อาจารย์สอนตามวิชาชีพ 
และประสบการณ์ 

1.3 มีการประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิการศึกษาของนักศึกษา มีการประเมินผลการศึกษาเพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน และมีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษา 
ทุกช้ันปี 

1.4 มีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละช้ันปี 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

ของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และภาวะ  
การมีงานท าของบัณฑิต หลักสูตรท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต  
เป็นประจ าทุกปี  และแจ้ งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมีเกณฑ์คะแนน 
ดังนี้ 

2.1สาขาวิชาส ารวจอัตราการมีงานท าของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ซึ่งต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
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2.2 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในบัณฑิตของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ในระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.5 (เกณฑ์ดี) จากจ านวนเต็ม 5 และน าข้อมูลมาใช้ประกอบการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ยังติดตามความคิดเห็น/ต้องการผู้ใช้บัณฑิตและสังคมเพื่อน าข้อมูล  
ใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษามาพัฒนาบัณฑิตรุ่นต่อไปอีกทั้งใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

3. นักศึกษา 
หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา 
3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา คือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปที่ ก.พ. 

และ สกอ.รับรองหรือเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 (หมวด 2) (ภาคผนวก) รวมทั้งผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 หลักสูตรสง่เสริมพัฒนานักศึกษา 
1) ก าหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้ 

และพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นพัฒนาความเป็นครู สมรรถนะหรือทักษะทาง
วิชาชีพ 

2) มีระบบการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษาโดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ 
ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษา 
กับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office hours) เพื่อให้นักศึกษา
เข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรม 
แก่นักศึกษา 

โดยสาขาวิชาจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทุกคน และมหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนา
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ทราบบทบาทและหน้าที่การเป็นที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
จะมีแฟ้มประวัตินักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการให้ค าปรึกษา สาขาวิชาจัดให้มีช่ัวโมงที่อาจารย์ 
ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

3) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถด าเนินการอุทธรณ์ได้ตามระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้ค าแนะน า 

3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ 
ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
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4. อาจารย ์
หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับ 

อาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตาม 
และทบทวนหลักสูตร การบริหารการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
1)  ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับหลักสูตร ความสามารถพิเศษเฉพาะ
ด้าน ประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และระดับคะแนนภาษาอังกฤษ 

2) มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครผูม้ีคุณสมบัติตามก าหนด  
3) คณะกรรมการสาขาวิชาทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการสอน  
4) เสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติซึ่งผ่านการทดสอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่งตั้งตาม

ระเบียบ 
4.2 การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 

1) การแต่งตั้งและจ้างอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามความต้องการความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ 
เท่านั้น และมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามเกณฑ์ สกอ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2) พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และพิจารณาเลือกตามประวัติอาจารย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน ซึ่งการจ้างอาจารย์พิเศษเป็นผู้ เ ช่ียวชาญเฉพาะด้านตามรายวิชานั้นๆ ต้องมีการวางแผน 
ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้เสนอรายช่ือ 

3) อาจารย์พิเศษต้องมีแผนการสอนตามค าอธิบายรายวิชาที่หลักสูตรจัดท าไว้ประกอบ 
การสอน และต้องรับการประเมินการสอนของทุกภาคการศึกษา ส าหรับการอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์
พิเศษอนุมัติท าโดยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
1) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน 

การสอน 
2)  อาจารย์ผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  

เพื่อประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทาง 
ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3) คณาจารย์มีการประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตร  
อย่างต่อเนื่อง 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร

เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้  
หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยมี
กระบวนการสาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งานซึ่งแสดงความเช่ือมโยงกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังมีกระบวนการทบทวนและปรบัปรงุหลักสตูรใหท้ันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษาหรือไม่เกิน 5 ปี 

หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงได้ให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึง
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริม  
ให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 

 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดยด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ ก าหนดข้ันตอนและวิธีการทวนสอบ ระยะเวลาการด าเนินการ
ทวนสอบ  แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ (ระดับผลการเรียนรู้) ผิดปกติ และการรายงาน 
ผลการทวนสอบ เพื่อเป็นการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 
6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

6.1 การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
1) ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน 

ควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้านการศึกษาหรือสาขาวิชาอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

2 )การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องต้องเข้าใจโครงสร้าง
และธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก
ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

6.2 การบรหิารงบประมาณ 
คณะครุศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เช่น ครุภัณฑ์หลักในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



 

52 

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม ตัวอย่าง อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่น  
 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป 40  เครื่อง 
2 เครื่องโปรเจ็คเตอร ์ 8 เครื่อง 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค  10 เครื่อง 
4 ต าราภาษาไทยเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนการสอน

ในหมวดต่าง ๆ  เช่น 
หมวดปรัชญาการศึกษา 
หมวดการศึกษา  
- การวิจัยทางการศึกษา 
- จิตวิทยาการศึกษา 
หมวดการศึกษาพิเศษ 
- วิธีการสอนและการเรียน 
- การทดสอบและการประเมินผล 
- คุณสมบัติวิชาชีพครู 
- การสอนของครู 
หมวดภาษา 
- ภาษาและวัฒนธรรม 

1,586 เล่ม 

6 ต าราภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดทางการศึกษาต่าง ๆ  95 เล่ม 
7 วารสารวิชาการ 34 ช่ือเรื่อง 

 
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

มีคณะกรรมการสาขาวิชาการวางแผนการจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียน  
การสอนของสาขาวิชา และให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเสนอรายช่ือต าราที่ใช้ประกอบการเรียน  
และสื่อการสอน จากนั้นคณะกรรมการจัดงบประมาณจัดซื้อวัสดุและต าราให้ แก่ โดยมีเจ้าหน้าที่ 
ของสาขาวิชาติดตามการใช้งานและตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 
และสื่อการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกับผู้สอน

อย่างเป็นระบบ และให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
มีเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาจัดหมวดหมู่พร้อมลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ต ารา และสื่อการสอนต่าง ๆ โดยมี
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรดังนี้ 

1) จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนส าหรับการใช้ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี 

2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อระดมความคิดเห็นและแนวทางการวางแผน
พัฒนาและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการ 

 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ) 
ที่จัดการเรียนการสอนตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน 
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชารายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

5)  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม 
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
การเรียนที่ก าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7)มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
ที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการเป็นที่ปรึกษา 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี 
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

11)  ระดับความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.5  
จากคะแนนเต็ม 5.0 (หลังจากบัณฑิตจบการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี) 

  X X X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลักสตูร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยทุธ์การสอน 

1.1.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อน าไป
วางแผนกลยุทธ์การสอน ส าหรับรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้ 
จากวิธีการที่ใช้การเรียนการสอน โดยให้แบบสอบถาม หรือการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาระหว่าง  
ภาคการศึกษา 

1.1.3 ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม
และผลการสอบ 

1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน 
 ในกรณีที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุงกลุยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน

การตรงต่อเวลาการช้ีแจงเป้าหมายวัตถุประสงค์รายวิชาช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบ 
ตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาปีสุดท้าย หรือนักศึกษาที่ก าลังส าเร็จการศึกษา และการเปดิ
เว็บไซด์ (website)  เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินหลักสูตรตามผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 
และ/หรือผู้ประเมินภายนอก  ซึ่งดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอน และรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร 

2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิตโดยประเมินความพึงพอใจ 
ต่อคุณภาพบัณฑิต 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 
 ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 การปรับปรุงรายวิชา   
อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

ในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลหรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท ารายงาน 
ผลการด าเนินการรายวิชา เสนอประธานสาขาวิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7   

ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวม

ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผล  
การประเมินการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ของนักศึกษา
รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเป็นของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าเสนอประธานสาขาวิชา 

4.2.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนและสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรเพื่อวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
เสนอต่อคณบดี 

4.2.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุกๆ 5 ปี โดยจะปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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 ค าอธบิายรายวิชา 
หมวดวิชามาตรฐานความรู ้

 
รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1016101 ความเป็นครู             3(2-2-5) 

Being a Professional Teacher 
ความหมาย ความส าคัญของวิชาชีพครู สภาพงานครู คุณลักษณะของครู มาตรฐานวิชาชีพ

ครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพ การปลูกฝังให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การวิเคราะห์ศาสตร์พระราชาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู ให้มีคุณลักษณะ
ของครูในศตวรรษที่ 21ปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การแสวงหาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์ 
การสอน และเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาผู้เรียนให้คิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูสู่ครูมืออาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง 

Definition of terms, importance of teacher profession, teacher working 
environment, teacher’ s qualification, teacher professional standards, legal acts concerned 
with teachers and their profession, boosting spirituality of being a teacher.  Analyzing the 
King’ s wisdom to apply for teacher professional development to be the 21st century 
teachers.  Performing for self-competency development of professional ethics, interaction 
between teacher and learners which promotes learners’ potential, inquiring knowledge and 
teaching strategy in the taught subject, sorting information and current knowledge to catch 
up with the current issues.  Developing learners to analyze, synthesize, and create new 
innovations.   Making progress and advancement in teaching profession to be  
a professional teacher continuously. 
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1016102 ภาษาและวัฒนธรรม             2(2-0-4) 

Language and Culture 
ทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่ าน และการเ ขียน ทั้ งภาษาไทย  

และภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพครู การบูรณาการภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา ตลอดจน
การเช่ือมโยงภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง  
ในปัจจุบันและอนาคตอย่างสันติ 

Language skills in listening, speaking, reading and writing both in Thai and 
foreign language especially English language for effective communication and for teacher 
professional development.  Integrating Thai and foreign language into individual subject 
learning lessons, as well as connecting languages and cultures for better and peacefully 
living in a multi-cultural society and in the current and future changes. 
 
รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1017104 การประกันคุณภาพการศึกษา             2(2-0-4) 

Educational Quality Assurance 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา การด าเนินการจัดการคุณภาพ ประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สามารถด าเนินการจัดการคุณภาพ ประเมินคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพและน าผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

Principles, concepts and practices in educational quality management and 
educational quality assurance. Undertaking quality management, quality evaluation and 
developing quality of learning activities.  Ability in undertaking quality management, quality 
evaluation and developing quality cycle of learning activity.   Analyzing outcomes of 
educational quality assurance and bringing it to improve the quality of learning activity for 
learners’ development in a systematic practice. 
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1026201 ปรชัญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร             3(2-2-5) 

Education Philosophy and Curriculum Development 
ความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญของการศึกษาปรัชญา แนวคิดทฤษฎี 

ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม รูปแบบการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน แนวคิดและวิธีการ  
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่ือมโยงสู่การ
วิเคราะห์ และประยุกต์ปรัชญาการศึกษาสู่หลักการ แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ สามารถปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ หลักสูตร 
เพื่อสามารถน าไปจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตรและสามารถน าผล  
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรได้ 

Definition, background and importance of educational philosophy. Principles 
and theories in education, religion, economy, society, and management model in Thai 
education at the present time.  Concepts and procedures of educational management 
for strengthening sustainable development, education for community development and 
society.  Associating analysis and application of theories into curriculum development 
guideline, model, and implementation. Practice analyzing basic information and curricula 
for forming a curriculum, implementation, and evaluation in order to use the result for 
developing a curriculum.  
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1027302 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน             3(2-2-5) 
 Learning and Classroom Management 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู ้การจดัการเรยีนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน 
และการพัฒนา ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา ความสามารถในการวางแผนหลักสูตรที่เช่ือมโยง 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สมรรถนะหลัก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และศาสตร์พระราชาสู่การ
เรียนการสอน 

Principles, concepts, theories and practices associated with process in 
preparing lesson plans, designing learning activities and learning environment in order to 
enable the learners to be an analytical thinker, a creative innovator, and a problem 
solver.  Integrative education and inclusive learning, classroom management and 
development of a learning center in school. Ability in preparing lesson and learning plans 
of a subject, integration in a subject and among subjects, main competencies, desirable 
characteristics, and the King’s wisdoms. Bring them into practice for actual outcome and 
building the classroom atmosphere.  Management of environment and learning center 
for learners to have complete mastery over their potential. 
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1027303  การจัดการเรยีนรู้เฉพาะกลุ่มศาสตร ์              2(2-1-3) 
 Specific Learning Management 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาทักษะปฏิบัติ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย และเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระวิชา สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และเทคโนโลยี สาธิตการสอน วิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติการสอน 
ของตนเองและผู้อื่น เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชา 
 Principles, concepts,  learning theories, models of learning management, 
designing learning activities, learning assessment and evaluation in the language learning 
subject matter, sciences, mathematics, social sciences, skill and practice subject matters, 
early childhood education, and children with special needs.  Ability in making preparing 
learning lesson plans that integrate different subject matters, main competency, 
desirable characteristics and technology. Demonstrate teaching, criticizing learning lesson 
plans, and teaching practice done by oneself and others in order to improve the learning 
management in certain subject matter. 
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1037301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา             3(2-2-5) 

Technology Innovation and Information       
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมนิสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร น าเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่
เหมาะสม การประยุกต์ น าไปทดลองใช้ ประเมินและปรับปรุงพัฒนา ฝึกวิเคราะห์สภาพปัญหา การ
เรียนการสอนในสถานศึกษา เพื่อออกแบบ ผลิต ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ ศึกษา  
ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 

Principles, concepts, designs, applications, and evaluation of materials, 

innovation, information technology used for learning and communication in general. 
Presentation of appropriate model of innovation, applying the model, experimenting the 
model and evaluating it for further improvement. Practice analyzing situational problems 
and the context of learning and teaching in schools in order to design, produce, and 
implement certain educational information technology in accordance and suitability for 
encouraging and promoting competency and skills of the 21st century. 
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1047401   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                     3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation 
หลักการ  แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งพฤติกรรม

ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย คุณธรรมของผู้ประเมิน การปฏิบัติและการด าเนินการวัด 
และการประเมินผลการเรียนรู้ตลอดกระบวนการ ประกอบด้วย การก าหนดจุดมุ่งหมายการวัด การเลือก
เครื่องมือวัดผล การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล การรวบรวมข้อมูล  
ผลการวัด การใช้สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการศึกษา การจ าแนกระดับการเรียนรู้ 
และตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินสภาพจริงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การ ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวัดและประเมินผล การใช้ผลประเมินการเรียนรู้และการน าผลการวัด  
และการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตร 

Principles, concepts, practices in assessment and evaluation of learners’ learning 
outcomes in terms of; cognitive behavior, psychomotor and affective behaviors.  Moral of 
evaluators, procedure and operation of assessment and evaluation of learning throughout 
the learning process that comprises of determining assessment objectives, selecting 
measurement instruments, developing and checking the instruments used for assessment 
and evaluation, data collection from assessment, using basic statistics for learning 
assessment and evaluation, classifying levels of learning, and judging learning outcomes 
performed by the learners from authentic assessment with actual evidence.  Applying 
computerized programs in learning assessment and evaluation, using the evaluation results 
for the learners’ learning improvement, learning management and curriculum development. 
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
รหัสวิชา     การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้             3(2-2-5) 
1047402    Research for Learning Development 
       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตลอด
กระบวนการ ประกอบด้วย  การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน การก าหนดประเด็นวิจัย  
เพื่อพัฒนาผู้เรียน  การใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าสู่การออกแบบนวัตกรรม  
การจัดการเรยีนรู้  การออกแบบและวางแผนการวิจัย ทั้งการออกแบบเกีย่วกับตัวอย่างวิจัย การออกแบบ
การรวมรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย  ตลอดจนการด าเนินการวิจัย  การสรุปผลและเขียนรายงานการ วิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้การสะท้อนผลการวิจัย  จรรยาบรรณครูนักวิจัย และการน าผลการวิจัยไปใช้  
ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 

Principles, concepts and practices in research.  Conducting a research for 
learning improvement and development in a full range that includes analyzing problems 
of learning made by the learners, identifying a research topic for learners’ development, 
employing the principles and theories and related research findings for designing an 
innovative learning solution, designing and planning a research that includes sampling, 
data collection, instruments used for data collection, and data analysis, using computer 
programs for conducting a study, conducting a full- range research, making conclusion 
and writing a research report for learning development, reflecting research findings, ethics 
of teacher as a researcher, and implementing or exploiting the findings into practice or 
actual application in a classroom for improvement of teaching, learning, and learners’ 
development. 
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1056501 จิตวิทยาการเรยีนการสอนและการแนะแนว                3(2-2-5) 

Psychology of Learning and Guidance 
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา

การศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน  การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การประยุกต์
หลักจิตวิทยาสู่การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิก ลักษณะเหมาะสมกับความเป็นครูมืออาชีพ ส่งเสริม  
ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่รู้เท่าทันโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีสมรรถนะ 
ในการแข่งขัน การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และอนาคตอย่างมีความสุข 

Introduction to psychology and human development psychology, 
psychology of learning and educational psychology, psychology for guidance and 
counseling. Counseling and guiding practice to encourage and support learners for better 
quality of life.  Using psychology for understanding and supporting learners for their 
learning potential fulfillment.  Applying psychology principles for self-  development to 
have the appropriate personality and characteristics of being a professional teacher, to 
promote learners to have life skills that catch up knowingly with the current world, 
especially the 21st century skills, in order to have competitive competence and live in 
the current and future society happily. 
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หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
 

รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1026801 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน                                                 1(60) 
 Practicum  

วางแผนศึกษางานของสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ของครู ชุมชน สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ด้วยกระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ 
ฯลฯ   มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้  
ด้วยตนเอง  การวัดผลประเมินผล ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการวิเคราะห์บทเรียน เพื่อออกแบบ
ทดสอบ  การจัดท าข้อสอบ  การตรวจข้อสอบ และการให้คะแนน วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน  การบูรณาการ สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และศาสตร์พระราชา สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ออกแบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้อง  
กับแผนการจัดการเรียนรู้  น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จ าลอง  
และสถานการณ์จริงวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนาการสอนได้ และการพัฒนาความเป็นครู  
มืออาชีพ 

Planning a study of school’s performance, teacher’s roles, community and facilities 
with a participatory practice that employs different approaches; such as observation, questioning, 
interview, etc., focusing on learning management, preparing learning lesson plans for learners’ self-
instructed learning which includes assessment and evaluation of learning.  Theoretical knowledge 
and practice in lesson analysis for designing and developing tests, test item, marking, and giving 
score. Analyze learning output systematically for a research study in solving the learners’ problems. 
Integrating important competences, desirable characteristics and the King’s wisdoms.  Ability in 
preparing learning lesson plans for improving learners’ abilities of knowledge, skills, and desirable 
characteristics.  Design assessment and evaluation of learning that complies with the designed 
lesson plans. Implementing the prepared lesson plans into both a simulated classroom and a real 
classroom in school, and then analyze the problems found for further teaching improvement and 
teacher professional development. 
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รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1027801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1               3(240) 

Internship 1 
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ตามสาระที่ตนศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงช้ัน ร่วมกับเพื่อน   

ครูผู้เช่ียวชาญ  อาจารย์ที่ปรึกษา  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระ สมรรถนะส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้สาระวิชา 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  บันทึก  วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้  
ปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองน าไปวางแผนพัฒนา  และรายงาน
อย่างเป็นระบบศึกษา  ฝึกปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ มีการวางแผน  บันทึก  ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
สม่ าเสมอ  และน าเสนอประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
ด้วยกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในหน้าที่ครูและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้  ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้  
พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งด าเนินการท าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 

Practice teaching in a school at least one grade level based on the field of 
study under an expert-level teacher and a counsellor instructor. Prepare learning lesson 
plans that integrate subject matters, main competences, desirable characteristics, English 
language, technology, and the King’s wisdoms in certain subject strand.  Developing the 
school curriculum, running learners’ development activities, documenting and analyzing 
learning output and problems of learners systematically.  Analyze self for strengths and 
weaknesses for personal improvement and report within proper educational system. 
Practice working in teacher’ s routines in planning, recording and doing assessment 
systematically and regularly, as well as report the learning experiences in a sharing 
manner with their group partners periodically and consecutively under the process of 
Professional Learning Community (PLC) in order to make them learn and understand the 
role and duty as a teacher, obtain skills in learning management, practice knowledge 
transferring and curriculum development, as well as conducting a research for learners’ 
development, and running activities for the learners’ development. 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1027802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                 3(240) 

Internship 2  
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ตามสาระที่ตนศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงช้ัน ร่วมกับเพื่อน

ครูที่เช่ียวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระ สมรรถนะส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีและศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้สาระวิชา 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน  น าปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
จากการเรียนการสอน มาวางแผนและด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบในลักษณะของการวิจัย 
ในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการสอนของตน 
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม  และมีการเผยแพร่สู่ประชาคมวิชาชีพครู เพื่อให้ปฏิบั ติหน้าที่คร ู
โดยแสดงพฤติกรรมและทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการสอน  แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ได้อย่างครูมืออาชีพ  น าเสนอผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนกับครูในสถานศึกษาและในกลุ่มนักศึกษา
เป็นระยะอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการ การเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ ( Professional Learning 
Community : PLC) พัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

Practice teaching in a school at least one grade level based on the field of 
study under an expert-level teacher and a counsellor instructor. Prepare learning lesson 
plans that integrate subject matters, main competences, desirable characteristics, English 
language, technology, and the King’ s wisdoms in certain subject strand.  Developing a 
school curriculum, running learners’ development activities. Bring the learning problems 
of the learners to plan and undertake improvement systematically as an action research 
in a continuum. Report the teaching practice and personal teaching quality improvement 
to the group partners in a sharing manner and publicize in the teacher professional 
community to show their certain teaching performance and skills. Solving problems and 
improving learning management like a professional teacher and showing the 
performance by sharing it with the teachers in school and with their classmate students 
periodically and consecutively under the process of Professional Learning Community 
(PLC) for developing educational work systematically. 
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ภาคผนวก  ข 
การเปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรและรายวิชาหลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู 
ระหว่างหลักสูตร พ.ศ.2556 กับ หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2562 

หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหต ุ
จ านวนหน่วยกิตรวม     34 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวม     34 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตคงเดมิ 

หมวดวิชามาตรฐานความรู้ 27 หน่วยกิต หมวดวิชามาตรฐานความรู้ 27 หน่วยกิต เปลี่ยนแปลงโดย 

1016101  ความเป็นครู 3(2-2-5) 1016101  ความเป็นครู 3(2-2-5) บูรณาการรายวิชา
ปรัชญาทางการศึกษา
ร่วมกับรายวิชาหลักสูตร 
-เพิ่มรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะกลุ่มศาสตร ์

1017102  ภาษาและวัฒนธรรม 2(2-0-4) 1016102  ภาษาและวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
1017104  การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 1017104  การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
1016102  ปรัชญาทางการศึกษา 2(2-0-4) 1026201  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1026201  หลักสูตร 3(2-2-5) 1027302  การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 3(2-2-5) 
1026302  การจัดการเรียนรู้และการ

จัดการช้ันเรียน 
3(2-2-5) 1027303  การจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุม่ศาสตร์ 2(2-1-3) 

1036301  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

3(2-2-5) 1037301  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การศึกษา 

3(2-2-5) 

1046401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 10477401  การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
1047402  การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 1047402  การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
1056501  จิตวิทยาการเรียนการสอนและ

การแนะแนว 
3(2-2-5) 1056501  จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว 3(2-2-5) 
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หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหต ุ
หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต  

1026801 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1(60) 1026801 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1(60)  
1027801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(240) 1027801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(240)  
1027802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(240) 1027802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(240)  

 

72 
 



 

74 

ตารางเปรียบเทียบค าอธบิายรายวิชาหลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู 
ระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2556 กับ หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 

หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหต ุ
1016101   ความเป็นครู                         3(2-2-5) 

Being a Professional Teacher 
ความส าคัญของวิชาชีพครู สภาพงานและคุณลักษณะของครู 
มาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู 
หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ คุรุสภาก าหนด การปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นคร ูการจัดการความรูเ้กีย่วกับวิชาชีพครู การ
สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติ
ตนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตนเพื่อ
พัฒนาสมรถนะตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้ เรียนคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีการแสวงหาและ
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มี
จิตวิญาณความเป็นครู มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้
สังคม 

1016101   ความเป็นครู                         3(2-2-5) 
Being a Professional Teacher 

ความหมาย ความส าคัญของวิชาชีพครู สภาพงานครู 
คุณลักษณะของครู มาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ครูและวิชาชีพ การปลูกฝงัให้มจีิตวิญญาณความเป็นครู  
การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การวิเคราะห์ศาสตร์
พระราชาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู ให้มี
คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21ปฏิบัติตนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
กับผู้เรียนทีส่่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การแสวงหา
ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน และเลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
ผู้เรียนให้คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
ปรับปรงุค าอธิบายรายวิชา

โดยเพิ่มการวิเคราะห์ศาสตร์
พระราชาเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาวิชาชีพครู ประยุกต์สูก่าร
ปฏิบัติตน และถ่ายทอดสู่ผูเ้รียน
ตามแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี 
และยุทธศาสตร์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และ
จุดเน้นการผลิตครูของ
มหาวิทยาลัยสอดคล้องกบั
คุณลักษณะของครูในศตวรรษ
ที่ 21 
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หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหต ุ
1017102   ภาษาและวัฒนธรรม              2(2-0-4) 

Language and Culture 

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่ อการเป็นครู  
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะทาง
ภาษาในการสื่อความหมาย การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 

1016102   ภาษาและวัฒนธรรม              2(2-0-4) 

Language and Culture 
ทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู 
การบูรณาการภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการจัดการ
เรียนรู้แต่ละรายวิชา ตลอดจนการเ ช่ือมโยง ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตอย่างสันติ 

 

ปรับปรงุค าอธิบายรายวิชา 
โดยเพิ่มทกัษะการใช้ภาษา
ด้านการฟัง การพูดการอ่าน
และการเขียน ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 
การบรูณาการภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการ
จัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
เพื่อให้นกัศึกษาสามารถ
พัฒนาและน าไปใช้ได้จริง 
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1017104   การประกันคุณภาพการศึกษา       2(2-0-4) 

Educational Quality Assurance 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ด าเนินการจัดการคุณภาพ ประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

 

1017104   การประกันคุณภาพการศึกษา    2(2-0-4) 

               Educational Quality Assurance 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
การด าเนินการจัดการคุณภาพ ประเมินคุณภาพและพัฒนา
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถด าเนินการ
จัดการคุณภาพ ประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ผลการ
ประกันคุณภาพและน าผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

 

เพิ่มค าอธิบายรายวิชา การ
วิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพ
แล ะน า ผ ล ไปสู่ ก า รพัฒนา
คุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ 
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1016102   ปรัชญาการศึกษา             2(2-0-4) 

Educational Philosophy 

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ยั่งยืนโดยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิดและ
ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

1026201 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร  
             3(2-2-5) 
             Education Philosophy and  
             Curriculum Development 

ความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญ
ของการศึกษาปรัชญา แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม รูปแบบการจัดการศึกษาไทย
ในปัจจุบัน แนวคิดและวิ ธีการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ชุมชน และสังคม เช่ือมโยงสู่การวิเคราะห์ และประยุกต์
สู่หลักการ แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ สามารถ
ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์หลักสูตร
เพื่อสามารถน าไปจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ 
การประเมินหลักสูตรและสามารถน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรได้ 

 

ปรับช่ือวิชา และค าอธิบาย
รายวิชา โดยบูรณาการวิชา
ปรัชญาการศึกษา และวิชา
ห ลั ก สู ต ร  ม า เ ป็ นร าย วิชา
เดี ยวกั น เพื่ อ ให้การพัฒนา
หลั กสูต รมี รากฐานมาจาก
ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีทาง
การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคม รูปแบบการจัดการศึกษา
ไทยในปัจจุบัน เป็นหลักสูตรที่
ทันสมัย 

1026201   หลักสูตร              3(2-2-5) 

Curriculum 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
ระดับของหลักสูตร  การจัดเนื้ อหา และประสบการณ์  
วัตถุประสงค์หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร หลักสูตรที่ตอบสนองต่อการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานหลักสูตรแม่บทสู่การพัฒนาหลักสตูรในระดับท้องถ่ิน น า
หลักสูตรไปทดลองใช้ และประเมินและน าผลการประเมิน
หลักสูตรไปสู่การพัฒนาหลักสูตรได้ 
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1026302   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน        

3(2-2-5) 

  Learning and Classroom Management 

ห ลั ก ก า ร  แ น ว คิ ด  แ น ว ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้  โดยยึด
กรอบทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการ 
การเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
การจัดช้ันเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
สามารถจัดท าแผนการจัดเรียนรู้ และน าไปสู่การปฏิบัติ ควบคู่
กับการสร้างบรรยากาศจัดการช้ันเรียน การจัดสิ่งแวดล้อม 
และศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ 

1027302   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน            

 3(2-2-5) 

   Learning and Classroom Management 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้ เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ
แก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การ
จัดการจัดช้ันเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา สามารถจัดท าแผนการจัดเรียนรู้ในสาระวิชา 
การบูรณาการในกลุ่มสาระ ระหว่างกลุ่มสาระ สมรรถนะ
ส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และศาสตร์พระราชา 
และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง ควบคู่กับการสร้าง
บรรยากาศจัดการช้ันเรียน การจัดสิ่งแวดล้อม และศูนย์
การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพิ่มการบูรณาการกลุ่มศาสตร์ 
สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะ
อันพึ งประสงค์และศาสตร์
พระราชา 
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- 1027303  การจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มศาสตร์    2(2-0-4) 

Specific Learning Management 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การวัดผล
และประเมิลผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาทักษะ
ปฏิบัติ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระวิชา 
สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเทคโนโลยี 
สา ธิตการสอน วิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติการสอนของตนเองและผู้อื่น เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชา 

 

เป็นรายวิชาที่ เพิ่มมาใหม่
เพื่อให้นักศึกษาครูมีความรู้  
ค ว ามส าม า ร ถแล ะคว า ม
เช่ียวชาญในกลุ่มศาสตร์ของ
ตนมากยิ่งข้ึน 
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1036301  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
              การศึกษา                                  3(2-2-5) 

 Technology Innovation  and Information 

หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้และ
การประเมินสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

1037301   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
               การศึกษา                                 3(2-2-5) 

  Technology Innovation and Information 
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ 

และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร น าเสนอ
รูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม การประยุกต์ น าไปทดลองใช้ 
ประเมินและปรับปรุงพัฒนา ฝึกวิเคราะห์สภาพปัญหา การ
เรียนการสอนในสถานศึกษา เพื่อออกแบบ ผลิต ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการ
เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 

 

 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
โดยเพิ่มกระบวนการพัฒนา
น วัตก ร ร มและ เทค โนโลยี
ทางการ ศึกษาและจุ ด เน้น
นวัตกรรมที่พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
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1046401  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 

หลกัการ  แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การด าเนินการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้และการน าผลการวัดและประเมนิไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน 

1046401  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5) 

  Learning Measurement and Evaluation 

หลักการ  แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัยและจิตพิสัย คุณธรรมของผู้ประเมิน การปฏิบัติ
และการด าเนินการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตลอด
กระบวนการ ประกอบด้วย การก าหนดจุดมุ่งหมายการวัด 
การเลือกเครื่องมือวัดผล การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดและประเมินผล การรวบรวมข้อมูลผลการวัด 
การใช้สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
การจ าแนกระดับการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนจากการประเมินสภาพจริงโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวัดและ
ประเมินผล การใช้ผลประเมินการเรียนรู้และการน าผลการ
วัดและการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตร 

 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
โดยเพิ่ มกระบวนการวัดผล
ประ เมินผลให้ ชัด เจน การ
ป ร ะ เ มิ นส ภาพจริ ง โ ดยใ ช้
หลักฐานเชิงประจักษ์และการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วัดผลและประเมินผล 
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1047402   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    3(2-2-5) 

Research for Learning Development 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การ
ผลิตงานวิจัยและการน าผลการวิจัยไปใช้ในการจดัการเรยีน
การสอน การพฒันาการเรยีนการสอน การพฒันาการ
เรยีนรู้และการพฒันาผูเ้รียน 

 

1047402   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5) 

Research for Learning Development 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การ
ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดกระบวนการ 
ประกอบด้วย  การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การก าหนดประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การใช้แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อน าสู่การออกแบบ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การออกแบบและวางแผนการ
วิจัย ทั้งการออกแบบเกี่ยวกับตัวอย่างวิจัย การออกแบบ
การรวมรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การวิจัย  ตลอดจนการด าเนินการวิจัย  การสรุปผลและ
เขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  การสะท้อน
ผลการวิจัย  จรรยาบรรณครูนักวิจัย และการน าผลการวิจยั
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการ
สอน การพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 

 

ปรับเพิ่มค าอธิบายรายวิชา 
โดยกระบวนการการวิจัย การ
น าผล วิจัยไปใช้ ให้มีความ
ชัดเจนในค าอธิบายรายวิชา 
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1056501   จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว   
               3(2-2-5) 

  Psychology of Learning and Guidance 

จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของ
มนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
แนะแนวและการให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจ
และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

1056501  จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว     
              3(2-2-5) 

  Psychology of Learning and Guidance 

จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของ
มนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  การใช้จิตวิทยาเพื่อ
ความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ เต็ม
ศักยภาพ การประยุกต์หลักจิตวิทยาสู่การพัฒนาตนเองให้มี
บุคลิก ลักษณะเหมาะสมกับความเป็นครูมืออาชีพ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่รู้เท่าทันโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน การ
ด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และอนาคตอย่างมีความสุข 

 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
โดยเพิ่มค าอธิบายรายวิชาด้าน
การประยุกต์หลักจิตวิทยาสู่
การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิก 
ลักษณะเหมาะสมกับความเป็น
ครู มื ออา ชีพ   การส่ ง เสริม
ผู้เรียนในด้านทักษะชีวิต ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสมรรถนะ
ในการแข่งขัน การด ารงชีวิตใน
ปัจจุบัน และอนาคต 
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1026801   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  1(60) 

Practicum  

วางแผนศึกษางานของสถานศึกษา บทบาทหน้าที่
ของครู ชุมชน สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ด้วยกระบวนการ
ศึกษาอย่างมีส่วนร่วมด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น สังเกต 
สอบถาม สัมภาษณ์ ฯลฯ   มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การวัดผลประเมินผล ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการ
วิเคราะห์บทเรียน เพื่อออกแบบทดสอบ  การจัดท าข้อสอบ  การ
ตรวจข้อสอบ และการให้คะแนน วิเคราะห์ผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน และการ
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  ออกแบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้  น าแผนการจัดการเรียนรู้ไป
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง
วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการพัฒนาการสอนได ้

1026801  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน   1(60) 

Practicum  

วางแผนศึกษางานของสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ของ
ครู ชุมชน สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ด้วยกระบวนการศึกษา
อย่างมีส่วนร่วมด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น สังเกต สอบถาม 
สัมภาษณ์ ฯลฯ   มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างการเรยีนรู้ด้วยตนเอง  การวัดผล
ประเมินผล ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการวิเคราะห์
บทเรียน เพื่อออกแบบทดสอบ  การจัดท าข้อสอบ  การ
ตรวจข้อสอบ และการให้คะแนน วิเคราะห์ผลการเรียนรู้อย่างเปน็
ระบบ เพื่อน าไปสู่การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน  การบูรณาการ 
สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และศาสตร์พระราชา 
สามารถจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ออกแบบการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้  น า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริงวิเคราะห์และเสนอแนวทางการ
พัฒนาการสอนได้ และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

 

เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
โดยมีการบูรณาการภายใน
กลุ่มสาระ ระหว่างกลุม่สาระ 
สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และศาสตร์
พระราชาในการจัดการ
เรียนรู ้
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1027801   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1  3(240) 

Internship 1 

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ตามสาระที่
ตนศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงช้ัน ร่วมกับเพื่อน  ครูผู้เช่ียวชาญ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
บันทึก  วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้  ปัญหาของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองน าไป
วางแผนพัฒนา  และรายงานอย่างเป็นระบบศึกษา  ฝึก
ปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ มีการวางแผน  บันทึก  ประเมินผล
อย่างเป็นระบบสม่ าเสมอ และน าเสนอประสบการณ์เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นกลุม่เปน็ระยะๆ  อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้
เกิดความรู้และเข้าใจในหน้าที่ครูและมีทักษะในการจัดการ
เรียนรู้  ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้  พัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง
ด าเนินการท าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  และจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้ 

 

1027801  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1  3(240) 
              Internship 1 

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ตามสาระที่ตน
ศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงช้ัน ร่วมกับเพื่อน  ครูผู้เช่ียวชาญ  อาจารย์
ที่ปรึกษา  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระ 
สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีและศาสตร์พระราชาในการจัดการเรยีนรู้สาระวิชา การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  บันทึก  
วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้  ปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองน าไปวางแผนพัฒนา  และ
รายงานอย่างเป็นระบบศึกษา  ฝึกปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ มีการ
วางแผน  บันทึก  ประเมินผลอย่างเป็นระบบสม่ าเสมอ  และ
น าเสนอประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเป็นระยะๆ  
อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) เพื่อให้เกิดความรู้
และเ ข้าใจในหน้าที่ ครูและมีทักษะในการจัดการ เรียนรู้   
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้  พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งด าเนินการท า
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 

 

เพิ่มค าอธิบายบายวิชาโดย
มีการบูรณาการภายในกลุ่ม
สาระ ระหว่างกลุ่มสาระ 
สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีและศาสตร์
พระราชาในการจัดการเรียนรู้
สาระวิชา ประยกุต์ใช้
กระบวนการของชุมชนการ
เรียนรู้สู่ครมูืออาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) ในการ
การพัฒนาตนเองและพฒันา
วิชาชีพ 
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1027802   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  3(240) 

Internship 2 

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ตามสาระที่ตน
ศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงช้ัน ร่วมกับเพื่อน ครูเช่ียวชาญ อาจารย์
ที่ปรึกษา มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้การพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา  การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน  น าปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากภาคเรียนที่แล้วมาวางแผนและด าเนินการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบในลักษณะของการวิจัยในช้ันเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการ
สอนของตนโดยการแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นกลุม่  และมีการเผยแพร่
สู่ประชาคมวิชาชีพครู  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ครูโดยแสดง
พฤติกรรมและทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการสอน  แก้ปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างครูมืออาชีพ  น าเสนอผล
การปฏิบัติงาน  พัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ 

 

1027802   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       3(240) 

Internship 2  
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ตามสาระที่ตนศึกษา

อย่างน้อย 1 ช่วงช้ัน ร่วมกับเพื่อนครูที่เช่ียวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา มี
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระ สมรรถนะส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีและศาสตร์
พระราชาในการจัดการเรียนรู้สาระวิชา การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรยีน  น าปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจากการเรียนการสอน มาวางแผนและด าเนินการแก้ไขอย่างเป็น
ระบบในลักษณะของการวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการสอนของตนโดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่ม  และมีการเผยแพร่สู่ประชาคมวิชาชีพครู เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ครูโดยแสดงพฤติกรรมและทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการสอน  
แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างครูมืออาชีพ  
น าเสนอผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนกับครูในสถานศึกษาและใน
กลุ่มนักศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการ การเรียนรู้
สู่ครูมืออาชีพ (PLC) พัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

 

เพิ่มค าอธิบายบายวิชาโดย
มีการบูรณาการภายในกลุ่ม
สาระ ระหว่างกลุ่มสาระ 
สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีและศาสตร์
พระราชาในการจัดการเรียนรู้
สาระวิชา 

ประยุกต์ใช้กระบวนการ
ของชุมชนการเรียนรูสู้่ครมูือ
อาชีพ (Professional 
Learning Community : 
PLC) ในการการพฒันาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ 
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ภาคผนวก  ค 
การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาท่ีเปิดสอน 

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
เทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานท่ีคุรุสภาก าหนด (11 มาตรฐาน) 
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ตารางวิเคราะหเ์นือ้หาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน เทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานทีคุ่รสุภาก าหนด (11 มาตรฐาน) 
 

มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู ้
ตามมาตรฐาน 

สมรรถนะ 
ตามมาตรฐาน 

ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

1.ความเป็น
ครู 

(1) สภาพงานครู 
คุณลักษณะ และ
มาตรฐานวิชาชีพครู  
(2) การปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครู  
(3) กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
กับครูและวิชาชีพครู  
(4) การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู  
(5) การสร้าง
ความก้าวหน้าและ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเนื่อง 

(1) รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่
สอนและกลยทุธ์การสอน 
เพื่อใหผู้้เรียนคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ได้  
(2) แสวงหาและเลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารความรู้
เพื่อใหท้ันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
(3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
กับผูเ้รียนที่สง่เสรมิการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน  
(4) มีจิตวิญญาณความ
เป็นคร ู 

1016101  ความเป็นครู                              3(2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญของวิชาชีพครู  สภาพงานครู  

คุณลักษณะของครู มาตรฐานวิชาชีพครู (สร.1) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับครูและวิชาชีพครู (สร.3) การปลูกฝังให้มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู (สร.2) (สม.4)  การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู (สร.4) 
การวิเคราะห์ศาสตร์พระราชาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ
ครู ให้มีคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 (สม.1) ปฏิบัติตนเพื่อ
พัฒนาสมรถนะตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (สม.3) มีการ
แสวงหาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน และเลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (สม.2) รอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน(สม.1)  เพื่อให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  การสร้างความก้าวหน้า 
และพัฒนาวิชาชีพครูสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง(สร.5) 

ครอบคลมุทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
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มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู ้
ตามมาตรฐาน 

สมรรถนะ 
ตามมาตรฐาน 

ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

2.ภาษาและ
วัฒนธรรม 

( 1 )  ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรมไทยเพื่อการ
เป็นครู  
(2) ภาษาต่างประเทศ
เพื่อพฒันาวิชาชีพครู 

(1) สามารถใช้ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน การ
เ ขี ยนภาษาไทย  และ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการ
สื่ อ ค ว า ม ห ม ายอย่ า ง
ถูกต้อง  
(2) ใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

1016102 ภาษาและวัฒนธรรม                          2(2-0-4) 

ทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ(สม.1) (สร.1)   และเพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพครู  (สร.2)  การบูรณาการภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา (สม.1)  
ตลอดจนการเช่ือมโยง ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
อย่างสันติ(สม.2)   

ครอบคลมุทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
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มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู ้
ตามมาตรฐาน 

สมรรถนะ 
ตามมาตรฐาน 

ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

3.การ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

(1 )  หลักการ แนวคิด 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ
การศึกษา  
(2) การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

( 1 )  ส าม า ร ถจั ด ก า ร
คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้  
อย่างต่อเนื่อง  
(2) สามารถด าเนินการ
จั ด กิ จ ก ร ร มปร ะ เมิ น
คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ 

1017104 การประกันคุณภาพการศึกษา         2(2-0-4) 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจดัการคุณภาพการศึกษา

(สร.1) และการประกันคุณภาพการศึกษา (สร.2)  
การด าเนนิการจัดการคุณภาพ ประเมินคุณภาพและพฒันาคุณภาพ
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ (สม.2)สามารถด าเนินการจัดการคุณภาพ 
ประเมินคุณภาพและพฒันาคุณภาพการจัดกจิกรรมการเรียนรูอ้ย่าง
ต่อเนือ่ง (สม.1)การวิเคราะหผ์ลการประกันคุณภาพและน าผลไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการจดักจิกรรมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ 

ครอบคลมุทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
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มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู ้
ตามมาตรฐาน 

สมรรถนะ 
ตามมาตรฐาน 

ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

4.ปรัชญา
การศึกษา 
และ
หลักสูตร 

มาตรฐานความรูป้รัชญา
การศึกษา 
 (1) ปรัชญา แนวคิด และ
ทฤษ ฎี ท า ง ก า ร ศึ กษา 
ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม  
(2) แนวคิด และกลวิธีการ
จัดการศึกษา เพื่อเสริมสรา้ง
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
มาตรฐานความรูห้ลกัสูตร 
 (1) หลักการ แนวคิดใน
การจัดท าหลักสูตร  
(2) การน าหลักสูตรไปใช้  
(3) การพัฒนาหลักสูตร 

มาตรฐานความรูป้รัชญา
การศึกษา 
 ( 1 )  ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ
พัฒนาสถานศึกษา  
(2 )  วิ เคราะห์ เกี่ ยวกับ
การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
มาตรฐานความรูห้ลกัสูตร 
(1) วิเคราะห์หลักสูตร
แ ล ะ ส า ม า ร ถ จั ด ท า
หลักสูตรได้  
(2) ปฏิบัติการประเมิน
หลักสูตรและน าผลการ
ป ร ะ เ มิ น ไป ใ ช้ ใ นก า ร
พัฒนาหลักสูตร 

1026201   ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-
5) 

ความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญของการศึกษา
ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
(สร.1 ปรัชญา)รูปแบบการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน แนวคิด
และวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน (สร.2 
ปรัชญา)การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน และสังคม เช่ือมโยงสู่
การวิเคราะห์ และประยุกต์ปรัชญาการศึกษา(สม.1 ปรัชญา) 
สู่หลักการ แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร (สร.1 หลักสูตร) 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (สร.3 หลักสูตร)การน าหลักสูตรไป
ใช้ (สร.2 หลักสูตร)สามารถปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อสามารถน าไปจัดท าหลักสูตร (สม.1 
หลักสูตร) (สม.2 ปรัชญา)การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตรและสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรได(้สม.2 หลักสูตร) 

ครอบคลมุทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
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มาตรฐาน
ความรู้ 
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5.การ
จัดการ
เรียนรู้และ
การจัดการ
ช้ันเรียน 

(1) หลักการ แนวคิด แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท า
แ ผ น ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้ 
(2) ทฤษฎีและรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้ เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  แ ล ะ
แก้ปัญหาได้  
(3) การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม  
(4) การจัดการช้ันเรียน  
(5) การพฒันาศูนย์การ
เรียนในสถานศึกษา 

( 1 )  ส า ม า ร ถ จั ด ท า
แ ผ น ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
น า ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิบั ติ ใ ห้
เกิดผลจริง  
(2) สามารถสร้าง
บรรยากาศการจัดการช้ัน
เรียนใหผู้้เรียนเกิดการ
เรียนรู ้

1027302  การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรยีน    3(2-2-5) 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับ

กระบวนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้(สร.1, สร.2) การบูร
ณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม(สร.3) การจัดการจัดช้ันเรียน 
(สร.4)และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา (สร.5)
สามารถจัดท าแผนการจัดเรียนรู้ในสาระวิชา การบูรณาการใน
กลุ่มสาระ ระหว่างกลุ่มสาระ สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และศาสตร์พระราชา และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
จริง(สม.1) ควบคู่กับการสร้างบรรยากาศจัดการช้ันเรียน การจัด
สิ่งแวดล้อม และศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ(สม.2) 

ครอบคลมุทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
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6.การ
จัดการ
เรียนรู้
เฉพาะกลุ่ม
ศาสตร ์

  1027303  การจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มศาสตร์     2(2-1-3) 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ การวัดผลและประ
เมิลผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาทักษะปฏิบัติ กลุ่ม
การศึกษาปฐมวัย และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สามารถจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระวิชา สมรรถนะส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเทคโนโลยี สาธิตการสอน วิพากษ์
แผนการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติการสอนของตนเองและผู้อื่น 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชา 

เป็นรายวิชาที่
เพิ่มมาใหม่
เพื่อให้นกัศึกษา
ครูมีความรู้ 
ความสามารถ
และความ
เช่ียวชาญในกลุ่ม
ศาสตร์ของตน
มากยิ่งข้ึน  
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7.นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทาง
การศึกษา 

 (1) หลักการ แนวคิด 
ก า ร อ อ ก แ บ บ  ก า ร
ประยุกต์ ใ ช้  และการ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้  
( 2 )  เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ทศ เ พื่ อ ก า ร
สื่อสาร  

 (1 )  ประยุกต์ใ ช้  และ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้  
(2) สามารถใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร
สื่อสาร 

1037301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 3(2-2-5) 
         หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรยีนรู้ (สร.1)
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร(สร.2) น าเสนอรูปแบบ
นวัตกรรมที่เหมาะสม การประยุกต์ น าไปทดลองใช้ ประเมินและ
ปรับปรุงพัฒนา ฝึกวิเคราะห์สภาพปัญหา การเรียนการสอนใน
สถานศึกษา (สม.1)เพื่อออกแบบ ผลิต ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้าง
สมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21(สม.2) 

ครอบคลมุทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
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8.การวัด
และ
ประเมินผล
การเรียนรู ้

(1 )  หลักการ แนวคิด 
และแนวปฏิบัติในการวัด
แล ะป ร ะ เ มิ นผ ล การ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
(2) ปฏิบัติการวัดและ
การประเมินผล 

( 1 )  ส าม า ร ถ วัดแล ะ
ประเมินผลได้  
(2) สามารถน าผลการ
ประ เมิ น ไป ใ ช้ ในการ
พัฒนาผู้เรียน 

1047401  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       3(2-2-5) 
 หลักการ  แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียน (สร.1)ทั้งพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและ
จิตพิสัย คุณธรรมของผู้ประเมิน การปฏิบัติและการด าเนินการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้(สร.2) (สม.1)ตลอดกระบวนการ 
ประกอบด้วย การก าหนดจุดมุ่งหมายการวัด การเลือกเครื่องมือ
วัดผล การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การรวบรวมข้อมูลผลการวัด การใช้สถิติเบื้องต้นใน
การวัดและประเมินผลการศึกษา การจ าแนกระดับการเรียนรูแ้ละ
ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินสภาพจริงโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวัดและ
ประเมินผล การใช้ผลประเมินการเรียนรู้และการน าผลการวัดและ
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้
และการพัฒนาหลักสูตร(สม.2) 

ครอบคลมุทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
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9.การวิจัย
เพื่อ
พัฒนาการ
เรียนรู ้

 (1) หลักการ แนวคิด 
แนวปฏิบัติในการวิจัย  
( 2 )  ก า ร ใ ช้ แล ะผ ลิ ต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้  
 

(1) สามารถนําผลการวิจัย
ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  

(2) สามารถท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน 

1047402   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้           3(2-2-5) 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย(สร.1) การผลิต

งานวิจัย เพื่ อพัฒนาการเรียนรู้ (สร.2) ตลอดกระบวนการ 
ประกอบด้วย  การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
ก าหนดประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การใช้แนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าสู่การออกแบบนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้  การออกแบบและวางแผนการวิจยั ทั้งการออกแบบเกีย่วกบั
ตัวอย่างวิจัย การออกแบบการรวมรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย  ตลอดจนการด าเนินการวิจัย  การ
สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้(สม.2)   

การสะทอ้นผลการวิจยั จรรยาบรรณครูนกัวิจัย และการน า
ผลการวิจยัไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพฒันาการเรียน
การสอน การพฒันาการเรยีนรู้และการพฒันาผูเ้รียน(สม.1) 

ครอบคลมุทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
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10.จิตวิทยา
ส าหรับคร ู

(1) จิตวิทยาพื้นฐานและ
จิตวิทยาพัฒนาการของ
มนุษย์  
(2) จิตวิทยาการเรียนรู้
และจิตวิทยาการศึกษา  
(3 )  จิต วิทยาการแนะ
แ น ว แ ล ะ ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษา 

(1) สามารถให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือผู้ เ รี ยนให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
(2) ใช้จิตวิทยาเพื่อความ
เข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 

1056501 จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะ
แนว  3(2-2-5) 
     จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ (สร.1) 
จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา (สร.2)จิตวิทยาการ
แนะแนวและการให้ค าปรึกษา(สร.3) การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (สม.1) การใช้จิตวิทยาเพื่อความ
เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ (สม.2)
การประยุกต์หลักจิตวิทยาสู่การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิก ลักษณะ
เหมาะสมกับความเป็นครูมืออาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่
รู้เท่าทันโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มี
สมรรถนะในการแข่งขัน การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และ
อนาคตอย่างมีความสุข 

ครอบคลมุทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
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ผลการ

วิเคราะห์ 
11.การ
ปฏิบัติ
วิชาชีพ
ระหว่าง
เรียน 

(1) การสังเกตการจัดการเรียนรู้  
(2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
(3) การทดลองสอนในสถานการณ์
จ าลอง และสถานการณ์จริง 
(4) การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือวัดผล 
(5) การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน 
และการตัดสินผลการเรียน  
(6) การสอบภาคปฏิบัติและการให้
คะแนน  
(7) การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน 
(8) การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

( 1 )  ส า ม า ร ถ
จัดท าแผนการ
จั ดการ เ รี ยนรู้  
เพื่อจุดประสงค์
ก า ร ส อ น ที่
หลากหลาย  
( 2 )  ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติการสอน 
อ อ ก แ บ บ
ทดสอบ วัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ผู้เรียน 

1026801 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1(60) 
      วางแผนศึกษางานของสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ของครู ชุมชน สิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆ ด้วยกระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมด้วยวิธีการ
หลากหลาย เช่น สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ฯลฯ (สร.1) มุ่งเน้นการจัดการเรยีนรู้ 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง (สร.2) 
การวัดผลประเมินผล ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ(สร.6) ในด้านการวิเคราะห์
บทเรียน เพื่อออกแบบทดสอบ  การจัดท าข้อสอบ (สร.4)  การตรวจข้อสอบ และ
การให้คะแนน  การตัดสินผลการเรียน  (สร.5) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อน าไปสู่การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน (สร.7)  การบูรณาการ สมรรถนะ
ส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และศาสตร์พระราชา สามารถจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์(สม.1) ออกแบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู ้(สม.2) น าแผนการจัดการเรยีนรู้ไปจัดการเรยีนการสอนใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง(สร.3) วิเคราะห์และเสนอแนวทางการ
พัฒนาการสอนได้ และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ (สร.8)    

ครอบคลมุทุก
สาระความรู้
ตามมาตรฐาน
และสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน 
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มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู ้
ตามมาตรฐาน 

สมรรถนะ 
ตามมาตรฐาน 

ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการ
วิเคราะห ์

12.การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 1 

(1) การปฏิบัติการสอน
วิชาเอก  
( 2 )  ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล และน าผล
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า
ผู้เรียน  
(3) การวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน  
( 4 )  ก า ร แล ก เปลี่ ยน
เ รี ยน รู้  ห รื อ แบ่ ง ปั น
ความรู้ ในการสัมมนา
การศึกษา 

(1) สามารถจัดการ
เ รี ย น รู้ ใ น ส า ข า
วิชาเอก 
( 2 )  ส า ม า ร ถ
ประเมิน ปรับปรุง 
และศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน  
(3) ปฏิบัติงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย 

   1027801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    3(240) 
      ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ตามสาระที่ตนศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงช้ัน (สร.
1) (สม.1)  ร่วมกับเพื่อน ครูผู้เช่ียวชาญ  อาจารย์ที่ปรึกษา  มีการจัดท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ที่บูรณาการสาระ สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีและศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้สาระวิชา การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  บันทึก  วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้  ปัญหา
ของผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ  วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองน าไปวางแผนพัฒนา(สร.
2) และรายงานอย่างเป็นระบบศึกษา  ฝึกปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ มีการวางแผน  บันทกึ  
ประเมินผลอย่างเปน็ระบบสม่ าเสมอ (สม.2) และน าเสนอประสบการณ์เพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในกลุ่มเป็นระยะๆ  อย่างต่อเนื่อง(สร.4) ด้วยกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้สู่
ครูมืออาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพื่อให้เกิดความรู้และ
เข้าใจในหน้าที่ครูและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้  ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้  พัฒนา
หลักสูตร รวมทั้งด าเนินการท าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน(สร.3) (สม.2) และจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายได(้สม.3)    

ครอบคลมุ
ทุกสาระ
ความรู้ตาม
มาตรฐาน
และ
สมรรถนะ
ตาม
มาตรฐาน 
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มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู ้
ตามมาตรฐาน 

สมรรถนะ 
ตามมาตรฐาน 

ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ผลการ

วิเคราะห ์
13.การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 2 

(1) การปฏิบัติการสอน
วิชาเอก  
( 2 )  ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล และน าผล
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า
ผู้เรียน  
(3) การวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน  
( 4 )  ก า ร แล ก เปลี่ ยน
เ รี ยน รู้  ห รื อ แบ่ ง ปั น
ความรู้ ในการสัมมนา
การศึกษา 

(1) สามารถจัดการ
เ รี ย น รู้ ใ น ส า ข า
วิชาเอก 
( 2 )  ส า ม า ร ถ
ประเมิน ปรับปรุง 
และศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน  
(3) ปฏิบัติงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย 

1027802   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2          3(240) 
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ตามสาระที่ตนศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงช้ัน (สร.

1) (สม.1) ร่วมกับเพื่อนครูที่เช่ียวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการสาระ สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีและศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้สาระวิชา การวัดและประเมินผล 
และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน(สร.2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(สม.3) น าปัญหาการเรียนรู้ของผู้ เรียนจากการเรียนการสอน มาวางแผนและ
ด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบในลักษณะของการวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง(สร.3)(
สม.2) รายงานผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการสอนของตนโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม และมีการเผยแพร่สู่ประชาคมวิชาชีพครู เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ครูโดยแสดงพฤติกรรมและทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการสอน  แก้ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ได้อย่างครูมืออาชีพ  น าเสนอผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนกับครูใน
สถานศึกษาและในกลุ่มนักศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง(สร.4)ด้วยกระบวนการ การ
เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ (Professional Learning Community:PLC) พัฒนางานอย่างเปน็
ระบบ 

ครอบคลมุ
ทุกสาระ
ความรู้ตาม
มาตรฐาน
และ
สมรรถนะ
ตาม
มาตรฐาน 
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ภาคผนวก ง 
หลักการจัดรหัสวิชา 
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รหัสวิชา 
 

ความหมายของรหัสวิชาเอก 

เลขรหัสสามหลักแรก หมายถึง หมวดวิชาของคณะครุศาสตร ์

101 หมายถึง หมู่วิชาหลกัการศึกษา 

102 หมายถึง หมู่วิชาหลกัสูตรและการสอน 

103 หมายถึง หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

104 หมายถึง หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 

105 หมายถึง หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนวทางการศึกษา 

106 หมายถึง หมู่วิชาบรหิารการศึกษา 

107 หมายถึง หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย 

154 หมายถึง หมู่วิชาภาษาไทย 

155 หมายถึง หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 

253 หมายถึง หมู่วิชาสังคมศึกษา 

400 หมายถึง หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ 
ในหมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

408 หมายถึง หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

409 หมายถึง หมู่วิชาคณิตศาสตร ์

412 หมายถึง หมู่วิชาคอมพิวเตอร ์

500 หมายถึง หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ 
ในหมู่วิชาเกษตรศาสตร ์

   

เลขรหัสหลักท่ีสี ่ หมายถึง ล าดับความยากง่ายหรอืช้ันป ี

6 หมายถึง ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

7 หมายถึง ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 
3)ของบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
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เลขรหัสหลักท่ีห้า หมายถึง ลักษณะเนื้อหา 

1 หมายถึง หลักการศึกษาทั่วไป 

2 หมายถึง หลักสูตรและแบบเรียน 

3 หมายถึง ทฤษฎีและหลกัการเกี่ยวกบัการสอน 

4 หมายถึง การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 

5 หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว 

6 หมายถึง วิธีสอนวิชาเฉพาะ 

7 หมายถึง การศึกษาปฐมวัย 

8 หมายถึง การฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

9 หมายถึง โครงการพิเศษ ปัญหาพเิศษ 

   

เลขรหัสหลักท่ีหกและเจ็ด หมายถึง ล าดับก่อน-หลงัของรายวิชา 

01-99 หมายถึง ล าดับก่อน-หลงัของรายวิชา 
แต่ละหมู่วิชาในหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ล าดับท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1. ชื่อ-สกุล : นางสุมาลี   พงศ์ติยะไพบูลย ์
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
วุฒิการศึกษา : 

ค.ด.   (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา )มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         บางแสน 

1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
    - 
2.  ผลงานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
    2.1 สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ ไกร บุญบันดาล วิฑูรย์ คุ้มหอม สมนึก ชูปาน
กลีบ และฐิติรัตน์ คล่องดี. (2559). การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้ในรูป
อิเลคทรอนิกส์เรื่องวิธีการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบส าหรับครัวเรือน
เกษตรกรรมแบบพื้นบ้าน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 (30-31 มีนาคม 
ถึง 1 เมาษายน) มหาวิทยาลัยศิลปากร: 904-912. 
    2.2 สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ และคณะ. (2560). การพัฒนาทักษะนักเรียน 
แห่งศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนน าต่อเนื่องและทุนทางปัญญา
ท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรี. ในโคชครูสู่ผู้เรียน (Teacher Coaching ) บทเรียนจาก
โครงการการวิจัยกรับวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนน าต่อเนื่อง. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.): 20-36. 
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ล าดับท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      2.3 สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ และนรินทร์ สังข์รักษา. (2561). การพัฒนาครูมือ
อาชีพโดยใช้การวิจัยจากประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างสรรค์
คุณภาพวิชาการ. Veridian E-Journal, Silapakorn University ปีที่ 11 ฉบับที่ 
1 (มกราคม–เมษายน) 2561: 1739-1759. 
3. ประสบการณ์ท างาน 
    3.1 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    3.2 รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    3.3 รองคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    3.4 ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา 
    3.5 อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/
ปริญญาเอก 
    3.6 นักวิจัยผลงานดีเด่นเรื่อง.”การพัฒนางานวิจัยและระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ:ให้เป็นกลไกวิชาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ” 
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประจ าปี 2552 
    3.7 นักวิจัยผลงานดีเด่นเรื่อง.”การบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในรายวิชาพื้ นฐานวิชาชีพครู”  ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2554 
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ล าดับท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      3.8 Research Excellence Award of the International Conference on 
The Excellence in Teacher Education and Research Innovation under 
the Project of the 1 2 0 th.  Thai Teacher Education Anniversary 
Celebration To Honor His Majesty the King:  The Teacher of the 
Land” 2013 
    3.9 นักวิจัยผลงานดีเด่นเรื่อง.”การพัฒนาเครือข่ายโดยใช้ทุนในพื้นที่เพื่อหนุน
เสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบุรี” ของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประจ าปี 2557 
4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีเคยสอน 
    4.1 จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว 
    4.2 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ 
    4.3  ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล 
    4.4  จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง 
    4.5  จิตวิทยาการสื่อสาร 
    4.6  การพัฒนาทักษะการคิด 
    4.7 ความเป็นครู 
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ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      4.8  พฤติกรรมมนุษย์กันการพัฒนาตน 
    4.9  สัมมนาและการศึกษาดูงานทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและการ 
แนะแนว 
    4.10 ภาษาและวัฒนธรรม 
    4.11 ทฤษฏีทางพฤติกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญรัตน์ คงงาม 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
วุฒิการศึกษา : 

ค.ด. (วัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (การประถมศึกษา  
ในโครงการคุรทุายาท รุน่ที่ 1) วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 

1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
    - 
2.  ผลงานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
    2.1 สุกัญญรัตน์ คงงาม, อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์และปัญญา ทองนิล. (2558). 
การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมินร่วมกับ
การบูรณาการงานในหน้าที่ครูและการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ :กรณีศึกษา
โรงเรียนพื้นที่น าร่องการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
วิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรี วิจัยครั้งที่ 5 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 
2558: 16-26. 
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ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      2.2 ยุพิน โกณฑา, สุกัญญรัตน์ คงงาม , ณัฐกานต์  ภาคพรต, อภิชาติ 
เลนะนันท์ และหทัยทิพย์ สีส่วน. (2559). ผลการส่งเสริมความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชช่ิงภายใต้โครงการน าร่องคูปอง
พัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6: 1408-1414. 
    2.3 Varaporn Yamtim, Sukanyarat Khong-ngam, Sasithorn Kiewkor, 
Amornrat Soisangwan, WissanuSapsombat.  ( 2 0 1 8 ) .  “ Assessing 
Network Management Needs of Teacher Networks for Enhancing 21st 
Century Teacher Competencies”  Paper Presented at Conference: 
2 0 1 8  International Conference on Education, Psychology, and 
Learning ( ICEPL 2 0 1 8 ) .  Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 
2018/04/06-2018/04/08: 121-134. 
3. ประสบการณ์การท างาน 
    3.1 รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    3.2 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรุ ี
    3.3 หัวหน้าฝ่ายวิจัย ส านักวิจยัและบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี    
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ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

         3.4 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 
    3.5 ครูโรงเรียนประถมศึกษา 
4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีเคยสอน 
    4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
    4.2 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
    4.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/การวิจัยในช้ันเรียน 
    4.4 วิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
    4.5 การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ 
    4.6 การวิจัยทางการศึกษา 
    4.7 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4.8 การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
     4.9 วิธีการทางสถิติเพื่อการส่งเสริมคุณภาพ 
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ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3.  ชื่อ-สกุล : นางพรรณี คอนจอหอ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
        เพชรบุรี 
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย 
        เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
    - 
2. ผลงานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
    2.1 พวงชัย หอสกุล, พรรณี  คอนจอหอ และปานจิตร์ หลงประดิษฐ์. (2558). 
การออกแบบหน้าจอสื่อการสอนวิชางานฝึกฝีมือ1 รหัสวิชา 21001003 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2. กรกฏาคม-ธันวาคม 
2558: 23-28. 
    2.2 ปิยวรรณ อ่วมจันทร์, อุไรรัตน์ เอี่ยมสะอาด, จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล และ
พรรณี คอนจอหอ . (2560). ระบบการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ ช่วยสอนวิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอเขาย้อย จังห วัดเพชรบุรี (3 th National Conference on 
Technology and Innovation Management NCTIM 2017 , 3 -5 มี น าค ม 
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: 17-62. 
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ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      
 

 

    2.3 ภาณุรัก จุ้ยส าราญ , สุกัญชลิกา บุญมาธรรม และพรรณี คอนจอหอ .
(2561). การพัฒนาระบบงานทนัตกรรม โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลหาดเจา้
ส าร าญ  อ า เภ อ เมื อ ง  จั งห วัด เพ ชรบุ รี  (4 th National Conference on 
Technology and Innovation Management NCTIM 2018 , 5 -6 มี น าคม 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: 1228-1232. 
3. ประสบการณ์ท างาน 
    3.1รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    3.2 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีเคยสอน 
    4.1 วิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
    4.2 วิชาการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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ล าดับท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4. ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐกานต์  ภาคพรต 

ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์

วุฒิการศึกษา : 

ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา) 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ศษ.บ. (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
    - 
2. ผลงานวิจัย 
    2.1 ยุพิน โกณฑา , สุกัญญรัตน์  คงงาม , ณัฐกานต์ ภาคพรต , อภิชาติ 
เลหะนันท์ และหทัยทิพย์ สีส่วน. (2559). ผลการส่งเสริมความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชช่ิง ภายใต้โครงการนาร่องคูปอง
พัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6: 1408-1414.   
    2.2 ณัฐกานต์ ภาคพรต, ปณิตา วรรณพิรุณ, และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2558). 
ผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ -เทคโนฯ 
สัมพันธ์ครั้งที่ 29 วันที่ 22-23 มกราคม 2558: 11-19. 
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ล าดับท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      2.3 ณัฐกานต์ ภาคพรต. (2558). การพัฒนาแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5. วันที่ 3–4 กรกฏาคม 2558. 
เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี: 34-39. 
3. ประสบการณ์ท างาน 
    3.1 เจ้าหน้าที่ดูแลซอฟต์แวร์ บริษัทแฮนด้ีคิดส์ จ ากัด 
    3.2 นักวิชาการ บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
    3.3 นักเขียนอิสระ 
    3.4 รองคณบดีคณะครุศาสตร ์
4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีเคยสอน 
    4.1 วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  
    4.2 วิชาหลักสูตรและการจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    4.3 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
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ล าดับท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      4.4 วิชานวัตกรรมทางด้านหลกัสูตรและการสอน 
    4.5 วิชาการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
    4.6 วิชานวัตกรรมและการเผยแพร ่
    4.7 วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรบัเด็กปฐมวัย 
    4.8 วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
    4.9 วิชาการพัฒนาหลักสูตร 

5. ชื่อ-สกุล : นายวิฑูรย์ คุ้มหอม 

ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์

วุฒิการศึกษา : 

ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ.บ. สาขา(มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ศศ.บ  (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)  
        มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
    -  
2. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
    2.1 วิฑูรย์ คุ้มหอม . (2558). ต านานความเช่ือ และพิธีกรรมบนวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงของชาวนาเมืองเพชรบุรี . วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 3(2) กรกฎาคม-ธันวาคม: 121-131. 
    2.2 ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร , วิฑูรย์ คุ้มหอม, อารยา ทับทิมสุวรรณ , มารินี 
สมรูป และสุจิตรา ไชยเดช. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในรูปแบบ
การศึกษานอกโรงเรียน และคุณลักษณะผู้เรียนของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. รายงานการสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6: 62-70. 
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ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  
 

    2.3 สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ ไกร บุญบันดาล วิฑูรย์ คุ้มหอม สมนึก ชูปานกลีบ 
และฐิติ รัตน์  คล่ องดี . (2559). การ วิจั ยและพัฒ นาชุดการ เรียนรู้ ในรู ป
อิเลคทรอนิกส์เรื่องวิธีการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบส าหรับครัวเรือน
เกษตรกรรมแบบพื้นบ้าน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 (30-31 มีนาคม ถึง 1 
เมาษายน) มหาวิทยาลัยศิลปากร: 904-912. 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรุ ี
ที่  145/2561 

เรื่อง  แต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒิและคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลกัสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู   
(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2561)  

  

  ตำมที่คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ได้จัดท ำหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต             

สำขำวิชำชีพครู (ฉบับปรับปรุง 2561) และจัดกำรเรียนกำรสอนมำจนถึงปัจจุบัน และด ำเนินกำรจัดท ำ 

(ร่ำง) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
 เพื่อให้หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)  มีควำม
สมบูรณ์     และสอดคล้องกับประกำศนียบัตรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2557 จึงขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและ
คณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)  เพื่อ
ด ำเนินกำรวิพำกษ์หลักสูตร ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปญัญำ    ทองนลิ  ประธำน 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกลู ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
4. ดร.วิทยำ พัฒนวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
5. นำยคุมภีร์ สำยะสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
6. ดร.ศศิธร  เขียวกอ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
7. รองศำสตรำจำรย์ยศ ธีรเดชพงศ์ กรรมกำร 
8. 
9. 
10. 
11. 

อำจำรย์ ดร.สุกัญญรัตน์ 
อำจำรย์ ดร.วรำภรณ์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สกุัญญำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนกฤต 

คงงำม 
ศรีวิโรจน ์
แพงโสม 
ทองคล้ ำ 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

12. อำจำรย์ ดร.สุมำลี    พงศ์ติยะไพบลูย ์ กรรมกำร 
13. อำจำรย์ ดร.ฐิตริัตน์ คล่องด ี กรรมกำร 
14. นำยณัฐพล อิ่มอำบ กรรมกำร 
15. นำงสิรทิิพย ์ ขำวสว่ำง กรรมกำร 
16. นำยชุมพล สิทธิชัย กรรมกำร 
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  ทั้งนี้ ให้กรรมกำรตำมรำยช่ือดังกล่ำวมีหน้ำที่ร่วมพิจำรณำ วิพำกษ์ และให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
รำยละเอียดและมำตรฐำนหลักสูตร รวมถึงด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอมหำวิทยำลัยตำม
ข้ันตอน เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
    

      สั่ง   ณ   วันที่   31  มกรำคม พ.ศ. 2561 
        

 

 

 

     (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสนำะ   กลิ่นงำม)  

            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

คณะครุศำสตร ์

 

17. นำงสำวทิพยร์ัตน์ นุ่มสวน กรรมกำร 
18. อำจำรย์ ดร. ณัฐกำนต์ ภำคพรต กรรมกำรและเลขำนุกำร 
19. นำงวิภำ เหล็กคม ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ภาคผนวก ช 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

 
 
 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกลู ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

3. ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้อ านวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ 

4. นายคุมภีร์ สายะสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี 

5. ดร.ศศิธร  เขียวกอ ครูโรงเรียนพญาไท 
ครูดีเด่นจากส านักงานเลขาธิการคุรสุภา และ
อีกหลายรางวัล 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์
มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ .ศ . ๒๕๕๘  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒ ) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราว
ประชุมครั้งที่   ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดข้อบังคับไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็น
ต้นไป  

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน  

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้  
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย

แต่งตั้งท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุม และรักษามาตรฐานทางวิชาการในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย   

“สภาวิชาการ”  หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่สังกัด

ซึ่งหมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าของคณะ /สถาบัน/
ส านัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยด้วย  

/ อาจารยป์ระจ า......... 
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“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น มีหน้าที่ด้าน 
การสอน การวิจัยและความรับผิดชอบตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มิได้เป็นอาจารย์
ประจ า และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดข้อ  ๑๙.๓.๒.๒, ๑๙.๓.๒.๓ หรือ ๒๐.๓.๒.๒, 
๒๐.๓.๒.๓ มีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ และได้รับการแต่งตั้งโดย
อธิการบดี  

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มคุีณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร   

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหเ้ปน็อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร  

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า  อาจารย์ประจ าซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้าน

การศึกษาการจัดแผนการเรียนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี   
“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี    
“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี   
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า  อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิ เศษที่ มี คุณ วุฒิ 

ประสบการณ์สอนและผลงานวิชาการตรงตามหลักสูตรที่สอน และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี  
   “การจัดการศึกษาในเวลาปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใน
เวลาราชการ   

“การจัดการศึกษานอกเวลาปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากการ
จัดการศึกษาในเวลาปกติ   

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออก ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง
รวมทั้งตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและการจัดระบบการบริหารระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ข้อ ๖  ให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคณะกรรมการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
๖.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
๖.๒ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อ ๗  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๗.๑ องค์ประกอบ 
(๑) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการ ประกอบด้วย 

(ก) คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ 
(ข) ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 
(ค) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
(ง ) รองผู้ อ านวยการส านั ก งานส่ ง เส ริม วิชาการและงานทะ เบี ยน เป็ น

ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๒ อ านาจและหน้าที่ 

(๑) วางนโยบายและพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(๒) วางระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและด าเนินงานจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

(๓) พิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสภา
วิชาการและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

(๔) ควบคุมการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบและนโยบาย 
(๕) อนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 
(๖)  เสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ เสนอให้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร         

และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
(๗) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสม  ตามที่คณบดีน าเสนอต่อ

อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

/ (8) ให้ค าปรกึษา...... 
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(๘) ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานเพื่อพัฒนางาน 

ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
(๙) ด าเนินการวางแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(๑๐) งานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ไม่ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้อ านาจและหน้าที่ดังนี้   

(๑) พิจารณาร่างหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาและน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย   

 
(๒) พิจารณาเกณฑ์เกี่ยวกับการรับนักศึกษา การสอน การวิจัย การจัดตารางสอน และ

การจัดตารางสอบของนักศึกษา   
(๓) พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  
(๔) การวางแผน  การควบคุมมาตรฐาน  การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ

หลักสูตร และการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร   
(๕) พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการสอบรายวิชา สอบวัดคุณสมบัติ สอบ

ภาษาต่างประเทศ สอบประมวลความรู้ สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเพื่อให้อธิการบดีพิจารณา
แต่งตั้ง    

(๖) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้  
(๗) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๙  ให้คณบดีในคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีอ านาจหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล การ
จัดการเรียน การสอนในคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและมติคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
ระบบการศึกษา 

 

ข้อ ๑๐ รูปแบบการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยจัดการศึกษาปีละ ๒ ภาคการศึกษา       

มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ใน
ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค 

 / ข้อ 11 การคิดหน่วยกิต...... 
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ข้อ ๑๑ การคิดหน่วยกิต 
๑๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 

ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๑๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๑๑.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๑๑.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

๑๑.๕  การค้นคว้าอิสระ  ที่ ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕  ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๑๑.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ ๑๒ ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชาอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ 
ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้  

๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลาศึกษา       

ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา   
๑๓.๓  ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้

ระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้
ระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน ๖  ปีการศึกษา การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้ เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลาให้
มหาวิทยาลัยก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษา  โดยเทียบเคียงกับ
จ านวนหน่วยกิต      ที่ก าหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม  

 

หมวด ๓ 
หลักสูตรการศึกษา 

 

ข้อ ๑๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมีดังนี้   
๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาแล้ว 

/ 14.2 หลักสูตร..... 
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๑๔.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรทีเ่บ็ดเสรจ็ในตัวเองส าหรับ
ผู้ส าเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

๑๔.๓ หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการผลิตนักวิชาการและ         

นักวิชาชีพในระดับสูงกว่าข้ันปริญญาตรี 
๑๔.๔ หลักสูตรปริญญาเอก  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา

นักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง ในระดับสูงกว่าปริญญาโท 
ข้อ ๑๕ โครงสร้างของหลักสูตร 

๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ 

หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ  
แผน ก เป็นแผนการศึกษาซึ่งเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี ้ 

แบบ ก๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่ งมี ค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่ นเพิ่มข้ึนก็ได้โดยไม่นับ       

หน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
แบบ ก๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ

ต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา  โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์     

แต่ต้องท าภาคนิพนธ์หรือมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
๑๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา

นักวิชาการ และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 
แบบ ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด

ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนก็ได้ โดย
ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดดังนี้ 

แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทจะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ 

หน่วยกิต 
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 

๗๒ หน่วยกิต 
               ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ

คุณภาพเดียวกัน 

/ แบบ ๒.............. 
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แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมดังนี้  

แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท  จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า     

๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ 

หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ทั้งแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ

เดียวกัน 
หมวด ๔ 

การควบคุมการศึกษา 
 

ข้อ ๑๖ จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือ       

สหวิทยาการ หรือหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน ในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอจ านวนและคุณวุฒิของคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามล าดับ 

เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี 
ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน 

คณาจารย์หรือบุคคลากรประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้น  ให้ถือเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยได้ โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบเหมือนอาจารย์ประจ า ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของอาจารย์ผู้สอน 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ข้อ ๑๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๑๗.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (๑) มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

/ ต าแหน่งทาง.............. 
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ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓ รายการ  ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษา
อย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ป ีหรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป ีทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

 ๑๗.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน 
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ 

รายการภายใน ๒ ป ีหรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป ีทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 ๑๗.๓ อาจารย์ผู้สอน 
  (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน 

และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ป ีหรือ ๒ รายการภายใน 

๔ ป ีทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี

คุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

/ ข้อ 18 ประกาศนียบัตร.............. 
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ข้อ ๑๘ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
 ๑๘.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓ รายการ  ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษา
อย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ป ีหรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป ีทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

 ๑๘.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน 
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งศาสตราจารย์ และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย  ๑ 

รายการภายใน ๒ ป ีหรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป ีทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 ๑๘.๓ อาจารย์ผู้สอน 
  (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มคุีณวุฒิข้ันต่ าปริญญาเอกหรอื
เทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และ  

  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ป ีหรือ ๒ รายการภายใน 

๔ ป ีทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

/ ในกรณีของ.............. 
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   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่
ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

ข้อ ๑๙ ปริญญาโท 
๑๙.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน 

และ 
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ป ีหรือ ๒ รายการภายใน 

๔ ป ีทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
๑๙.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  

(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่ง   ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย  ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 
 
 
 

/ ๑๙.๓ อาจารยท์ี่ปรึกษา.............. 
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๑๙.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 

คือ 
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระ 

(ก)  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  

(ข) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปรญิญา 

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บคุคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ป ีหรือ ๒ รายการภายใน    

๔ ป ีทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  

(ก) เป็นอาจารย์ประจ า  ต้องมี คุณ วุฒิ และผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่าง
น้อยในระดับชาติ  ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง 

(ค) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการ
ตามที่ก าหนดในข้อ ๑๙.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับ
บัณฑิตศึกษา และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ ตามล าดับ 

(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ทั้งนี้ในกรณีของอาจารย์ผู้สอบเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทุกประการ ดังนี้ 

 (ก) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บคุคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทาง

/ วิชาการ..... 
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วิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 (ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง  

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ 

ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

(๔) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิข้ันต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเทา่ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บคุคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ป ีหรือ ๒ รายการภายใน 

๔ ป ีทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอน ไม่เกินร้อยละ ๕๐ 

ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน  
๑๙.๔ กรณีหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

(มคอ.๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องด าเนินการเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน  โดย
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาน้ัน ๆ  

ข้อ ๒๐ ปริญญาเอก 
๒๐.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน 

หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป ี

ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
๒๐.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

/ (1) มีคุณวุฒปิรญิญาเอก........... 
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(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และ   

(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี 
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๒๐.๓. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

(ก) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 

(ข) มีผลงานทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รบัปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
(ก) เป็นอาจารย์ประจ า  ต้องมี คุณ วุฒิ และผลงานทางวิชาการ

เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างน้อยในระดับ
นานาชาติ ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง  

(ค) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการ
ตามที่ก าหนดในข้อ ๒๐.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา และให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
รับทราบ ตามล าดับ 

 / (3) อาจารยผ์ูส้อบ............ 
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(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมไม่น้อยกว่า ๕  คน โดยประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี ้ 

(ก) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ 

รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ 

ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

(๔) อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิ เศษที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์หรือในสาขาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย  ๑ 

รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย  ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  ทั้งนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชาน้ัน 

/ 20.4 กรณีหลักสูตร............. 
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๒๐.๔ กรณีหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
(มคอ.๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องด าเนินการเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน  โดย
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาน้ัน ๆ 

ข้อ ๒๑ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
๒๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานวิจัย

ตามเกณฑ์ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลกัของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่
เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 

๒๑.๒ อาจารย์ประจ าหลกัสตูรที่มคุีณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ข้ึนไป  หรือมี คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งระดับ                 

รองศาสตราจารย์ข้ึนไป  และมีผลงานตามเกณฑ์ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา 

๒๑.๓ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ๑ คน และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกนิกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาเป็นรายกรณี 

และรายงานเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ และหากมีความจ าเป็นต้อง
ดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

๒๑.๔ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา หากเป็นที่ปรึกษาหลักทั้ง
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวน
นักศึกษา       ที่ท าการค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้การเป็นที่ปรึกษาหลักทั้งวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
รวมกันต้องไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา 

๒๑.๕ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และการค้นคว้าอิสระให้รวม
จ านวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน และต้องจัดสรรเวลาให้ค าปรึกษากับ
นักศึกษา 
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หมวด ๕ 
การรับเข้าศึกษาและการรายงานตัวเข้าศึกษา 

 

ข้อ ๒๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง 
๒๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

หรือเทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง 
๒๒.๓ หลักสูตรปริญญาโท รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ใน

หลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง 
๒๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญา

ตรีที่มีผลการเรียนดีมาก ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และผู้เข้าเป็นนักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับรองวุฒิการศึกษาให้การรับรอง  หรือ
หลักฐานรับรองการศึกษาที่รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ข้อ ๒๓ การรับสมัคร 
การสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไข วิธีการและจ านวนนักศึกษาให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๒๔ การรับเข้าศึกษา 

๒๔.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขวิธีการ  และ
จ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชาที่อยู่ในสังกัด  และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒๔.๒ ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะศึกษาได้ไม่เกินกว่า ๒ หลักสูตร ในช่วงเวลา
และในมหาวิทยาลัยเดียวกัน 

ข้อ ๒๕ ประเภทของนักศึกษา มี ๒ ประเภท คือ 
๒๕ .๑  นักศึกษาสามัญ  คือ  นัก ศึกษาที่ มี คุณสมบัติครบ ถ้วนตามข้อ  ๒๒  ซึ่ ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก 

๒๕ .๒  นัก ศึกษาวิสามัญ  คือ  นัก ศึกษาที่ มี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  ๒๒  ที่
มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองศึกษานักศึกษาวิสามญัจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เมื่อเรียนครบ ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย

/ กว่า 9 หน่วยกิต............. 
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กว่า ๙ หน่วยกิต และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

ในกรณีนักศึกษาวิสามัญไม่อาจเปลี่ยนสภาพตามวรรคแรก  จะอนุญาตให้เรียนต่อไป
อีก ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ จึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้  หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๖ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องน าหลักฐาน

มารายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาและการโอนหน่วยกิต 

 

ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนวิชาเรียนและระยะเวลาการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน           

๑๕ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา โดยประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรข้ันสูงใช้เวลาการศึกษา         

ไม่เกิน ๓ ปี ปริญญาโทใช้เวลาไม่เกนิ ๕ ปีการศึกษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน ๖ ป ี 

๒๗.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา การก าหนดเวลาลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

๒๗.๒ การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
(๑) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (CREDIT) 
(๒) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (NON-CREDIT) 
(๓) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (AUDIT) 

๒๗.๓ ภาคการศึกษาปกต ินักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน 

๑๕ หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายอาจลงทะเบียนน้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  การลงทะเบียนเรียนที่มี
จ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ก าหนด อาจท าไดโ้ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย 

๒๗.๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิทยานิพนธ์ รายวิชาพื้นฐานเสริมหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย 

ทั้งนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

/ ๒๗.๕ นักศึกษา............. 
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๒๗.๕ นักศึกษาที่เรียนวิชาครบตามหลักสูตรรวมแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา จะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

๒๗.๖ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนตามแผนการเรียน  หรือวิชาเทียบเท่าในสถาบัน
อื่นๆ เพื่อนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย 

๒๗.๗ นักศึกษาจะต้องมีเวลาเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษาน้ันๆ จึงจะมีสิทธ์ิเข้าสอบ ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

หรือการเรียนแผน ก แบบ ก๑ ในปริญญาโท และแบบ ๑ ในปริญญาเอก ไม่ต้องนับเวลาเข้าเรียน 
ข้อ ๒๘ การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน 

๒๘.๑ การขอเพิ่มวิชาเรียนจะกระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา 
๒๘.๒ การขอถอนวิชาเรียน จะกระท าได้ดังนี้ 

(๑) กรณีการถอนวิชาเรียนภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา เมื่อได้รับ
อนุมัติการเพิกถอนแล้ว รายวิชาน้ันจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา 

(๒) กรณีการถอนเมื่อพ้นก าหนด ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแต่ยังอยู่
ก่อนก าหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชาน้ันจะปรากฏ      

ในใบแสดงผลการศึกษา โดยบันทึกว่า“W” 
(๓) การเพิ่มและการถอนวิชาเรียนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่สอนรายวิชาน้ันๆ 
ข้อ ๒๙ การโอนผลการเรียน 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  อาจพิจารณารับโอนผลการเรียนจาก
สถาบันการศึกษาอื่นหรือจากภายในมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

๒๙.๑ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หรือเทียบเท่าที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

๒๙.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่อง
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 

๒๙.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร  B 

หรือระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S 
๒๙.๔ การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
๒๙.๕ นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของ

จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

/ ๒๙.6 รายวิชาหรือกลุ่ม.............. 
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๒๙.๖ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่ น ามา
ค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๒๙.๗ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่รับโอนมาอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๒๙.๘ ในหลักสูตรปริญญาโทซึ่งเป็นรายวิชาได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  ๕ ปี และใน
หลักสูตรปริญญาเอกเป็นรายวิชาซึ่งได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๖ ปี และได้ผลการศึกษา PD, P หรือไม่ต่ ากว่า B 

หรือเทียบเท่า 
๒๙.๙ ในกรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี

ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับข้ันปรญิญาตรีในสว่นที่เกี่ยวกับการลงทะเบยีนเรยีน 
ข้อ ๓๐ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือมีกรรมการที่ปรึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติครบตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่
ละสาขาวิชา  
 

หมวด ๗ 
การประเมินผลการศึกษา 

 

การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการ ดังนี ้
ข้อ ๓๑ ให้คณะที่เปิดสอนจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้งเป็นอย่าง

น้อย 
ข้อ ๓๒ การประเมินผลการเรียน 

ให้มีการประเมินผลการเรียน โดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา ดังนี ้
๓๒.๑ ระบบค่าคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ คือ 

ระดบั ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ยอดเยี่ยม (EXCELLENT) ๔.๐๐ 
B+ ดีมาก (VERY GOOD) ๓.๕๐ 
B ดี (GOOD) ๓.๐๐ 
C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) ๒.๕๐ 
C พอใช้ (AVERAGE) ๒.๐๐ 
D+ อ่อน (POOR) ๑.๕๐ 
D อ่อนมาก (VERY POOR) ๑.๐๐ 
E ตก (FAIL) ๐.๐๐ 

 

/ ระบบนี้ใช้ส าหรบั.............. 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ค่าระดับคะแนนที่ถือว่า
สอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า B และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จึงถือว่าจบได้รับปริญญาน้ันๆ  

๓๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนใช้ประเมิน ดังนี ้
(๑) ใช้ประเมินรายวิชาเสริม  รายวิชาที่ เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  การสอบ

ประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้ 
 

 
 

     ผลการศึกษา   ระดับการประเมิน 
     ผ่านดีเยี่ยม   PD   (PASS WITH DISTINCTION) 
     ผ่านด ี    G     (GOOD) 
     ผ่าน    P      (PASS) 
     ไม่ผ่าน    F      (FAIL) 
 

(๒) ใช้ประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยการประเมินเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ  และการประเมินการ
ค้นคว้าอิสระ มีการประเมินดังนี้ 
 

           คุณภาพวิทยานิพนธ์       ระดับการประเมิน 
           และการค้นคว้าอิสระ 
      ยอดเยี่ยม    EXCELLENT 
      ดี     GOOD 
      ผ่าน     PASS 
      ไม่ผ่าน     FAIL 
 

ข้อ ๓๓ สัญลักษณ์อื่นๆ มีดังนี ้
S (SATISFACTORY) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ แบ่ งหน่ วยกิต 

ลงทะเบียนและประเมินผลงานผ่าน 
U (UNSATISFACTORY) ใช้ส าหรับประเมนิวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าอิสระทีแ่บ่งหน่วย

กิต ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน 
AU (AUDIT) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต 
W (WITHDRAW) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อน

ก าหนดปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 

/ I (INCOMPLETE)...................... 
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I (INCOMPLETE) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ท างานไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมิน
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้งานทะเบียนและประมวลผล
เปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็น“E”  

ข้อ ๓๔ การประเมินรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
๓๔.๑ ประเมินโดยการสอบวัดความรู้ 
๓๔.๒ ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล 
๓๔.๓ ประเมินเพื่อการยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตรงกับรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน 
(๒) มีเอกสารรับรองจากสถาบัน หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารับรอง

ว่าผ่านการสอบได้ในรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
ข้อ ๓๕ การสอบประเภทต่างๆ 

๓๕.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  เว้นแต่
รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมฟัง หรือรายวิชาที่ได้ยกเลิกโดยถูกต้องตามระเบียบ อาจารย์ประจ าวิชาส่งผล
การสอบรายวิชาตามรูปแบบของมหาวิทยาลยั ผ่านประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ 

๓๕.๒ การสอบประมวลความรู้ 
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข. ต้องสอบประมวลความรู้และมีแนวปฏิบัติ

ดังนี ้
(๑ )  นักศึกษาที่จ ะขอสอบประมวลความรู้  ต้องมีระยะ เวลาศึกษา

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 
(๒) การสอบประมวลความรู้ จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง 
(๓)  นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ  P ภายใน ๓ ครั้ง 

มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 
๓๕.๓ การเสนอหัวข้อ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไป

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓๕.๔ การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า

รับฟังได้ เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน 

ก แบบ ก๑ และแผน ก แบบ ก๒ และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก  แบบ ๑ และ แบบ ๒ โดยให้มี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบและประเมินผล และส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาภายใน ๗ วันท าการในเวลาราชการหลังการสอบ 

/ ๓๕.๕ การสอบการค้นคว้า.............. 
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๓๕.๕ การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้ และความ
เข้าใจการท าภาคนิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทแผน  ข โดยให้มี
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระเป็นผู้สอบและประเมินผลและส่งผลการสอบ
ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาภายใน ๗ วันท าการในเวลาราชการหลังการ
สอบ  

๓๕.๖ การสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) เป็นการสอบข้อเขียนและ
การสอบปากเปล่าในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อวัดความสามารถของนักศึกษาในการ
ด าเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิเสนอการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ 

โดยให้มีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบและประเมินผล 
๓๕ .๗  นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถใช้ภาษาไทยหรือ

ภาษาต่างประเทศในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้ 
๓๕.๘ การสอบภาษาต่างประเทศของทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก     

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อ ๓๖ วิทยานิพนธ์ 
๓๖.๑ นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ก แบบ ก๒ และนักศึกษาปริญญาเอกที่

เรียนตามแบบ ๒ จะเสนอช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์และช่ือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ได้จะต้องลงทะเบียน
เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๓๖.๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดท าวิทยานิพนธ์ต้องจัดท าแผนการด าเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้า อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

๓๖.๓ การสอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากกรรมการ     

ที่ร่วมสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 
ข้อ ๓๗ การค้นคว้าอิสระ 

๓๗.๑ นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ข จะเสนอช่ือเรื่องการค้นคว้าอิสระและช่ือ
คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระได้จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๓๗.๒ การสอบผ่านการค้นคว้าอิสระต้องได้รับมติจากกรรมการของจ านวนกรรมการ   

ที่ร่วมสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 
ข้อ ๓๘ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วย

กิต เพื่อพิจารณาการเรียนครบหลักสูตรเพียงครั้งเดียว 

/ ข้อ ๓๙ ในการค านวณ.......... 
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ข้อ ๓๙ ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากทุกรายวิชาที่มีการประเมินตามข้อ 

๓๒ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนที่ได้ทุก
ครั้งไปใช้ค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดทศนิยมสองต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 
 

หมวด ๘ 
การลาพัก การรักษา สถานภาพ  การลาออก  และการพ้นสภาพของนักศึกษา 

 

ข้อ ๔๐ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา 
๔๐.๑ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นค าร้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น

ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ   
๔๐.๒ นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค

การศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
๔๐.๓ นักศึกษาผู้ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับ

รักษาสถานภาพเป็นนักศึกษา ภายในเวลาที่ก าหนดในระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้ส าหรับนักศึกษารุ่นน้ันๆ 

๔๐.๔ นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา แต่ไม่มีหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่
ต้องลงทะเบียนเหลืออยู่ ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

๔๐.๕ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา  ให้เสนอใบลาออกต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๔๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นไปโดยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
๔๑.๑ ตาย 
๔๑.๒ ลาออกและได้รับอนุมัติ 
๔๑.๓ ส าเร็จการศึกษา 
๔๑.๔  มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก เนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียน การช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา และการลาพักการศึกษา 
๔๑.๕ ใช้เวลาศึกษาครบตามที่ก าหนดในข้อ ๑๓ 
๔๑.๖ สอบประมวลความรู้สอบวัดคุณสมบัติ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่สาม

ไม่ผ่าน 
๔๑.๗ ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษา  เมื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเห็นว่าท าการทุจริตใดๆที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษามีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงท าผิด

/ ระเบียบของ.............. 
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ระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และถูกพิพากษาถึงที่สุดจ าคุกในคดีอาญา  เว้นแต่ความผิดโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

ข้อ ๔๒ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่รักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา อาจขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 

หมวด ๙ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ ๔๓ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้ 

๔๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  มีระยะเวลา
การศึกษาตามก าหนด 

(๑) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๒) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
(๓) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๔๓.๒ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๑ 
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓ ) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
(๔) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละของการ

คัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๕) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง

น้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ   

(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย 
๔๓.๓ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๒ 

(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓ ) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

/ (๔) ศึกษารายวิชา.............. 
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(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น  ๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย 
(๗) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละ

ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๘) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง

น้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(PROCEEDING) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (PEER REVIEW) ก่อนการตีพิมพ์ โดยมีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

๔๓.๔ ปริญญาโท แผน ข 
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓ ) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
(๔)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ  
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๖) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION) 
(๗) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย 
(๘) ผลงานจากการค้นคว้าอิสระผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง

วิชาการ โดยร้อยละของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๙) ผลงานจากการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ 

ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
๔๓.๕ ปริญญาเอก แบบ ๑ 

(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓ ) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
(๔) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

/ (๕) วิทยานิพนธ์.............. 
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(๕) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยร้อยละ
ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

(๖) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ              อย่างน้อย ๒ เรื่อง  

(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย 
๔๓.๖ ปริญญาเอก แบบ ๒ 

(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓ ) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ  
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๖) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 
(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย 
(๘) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละ

ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๙) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง

น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย      ๑ เรื่อง  

ข้อ ๔๔ การขออนุมัติปริญญา 
๔๔.๑ นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดง

ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ 

ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา 
๔๔.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ ๔๓ 
(๒) ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(๓) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

/ ข้อ ๔๕ การประกัน.............. 
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ข้อ ๔๕ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๖ ประเด็น คือ 

๔๕.๑ การก ากับมาตรฐาน 
๔๕.๒ บัณฑิต 
๔๕.๓ นักศึกษา 
๔๕.๔ คณาจารย์ 
๔๕.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๔๕.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ข้อ ๔๖ การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ป ี 

 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๔๗ การด าเนินการใดที่มีการแต่งตั้งหรือผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกิดข้ึนก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  และยังอยู่ในระหว่างด าเนินการให้
ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ  

กรณีหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่ท าการปรับปรุงใหม่ที่มีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าว ให้ใช้ข้อบังคับนี้  
 

  ประกาศ   ณ  วันที่     ๒๐     มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

 พลเอก 

 
 
 

       (สุรยุทธ์  จุลานนท์) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ภาคผนวก ฌ 
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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