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รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา/คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
Graduate Diploma Program in Teaching Profession

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
Graduate Diploma (Teaching Profession)
Grad.Dip. (Teaching Profession)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับหลังปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและตาราเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
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5.3 การรับเข้าศึกษา
5.3.1 รับ นัก ศึก ษาไทยและต่างประเทศที่ ส ามารถใช้ ภาษาไทยได้เ ป็นอย่างดี และส าเร็จ
การศึก ษาไม่ ต่ากว่ าปริญญาตรีทั้ งในและต่างประเทศที่ ได้รับการรับ รองจากสานั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกสาขา
5.3.2 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.3.3 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของคุรุสภา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 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 สภามหาวิท ยาลัยอนุมั ติ/เห็นชอบหลัก สูตรในการประชุม ครั้ง ที่ 8/2561วันที่ 20 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2561
6.4 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สูตรจะได้รับ การเผยแพร่ว่าเป็นหลัก สูตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เป็ น ครู ผู้ ส อนในระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หรื อ ระดั บ อื่ น ๆ
ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
8.2 เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของภาครัฐและองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
8.3 เป็นนักวิชาการศึกษาในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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9. ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1 นางสาวสุกัญญรัตน์
คงงาม

2 นางสุมาลี
พงศ์ติยะไพบูลย์

3 นางพรรณี คอนจอหอ

4 นางสาวณัฐกานต์
ภาคพรต

5 นายวิฑูรย์
คุ้มหอม

ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
ทางวิชาการ
อาจารย์
ค.ด.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
ศษ.บ. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
ค.บ. (การประถมศึกษา)
อาจารย์
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
ศษ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ผู้ช่วย
ปร.ด.(เทคโนโลยี
ศาสตราจาจารย์ สารสนเทศคุณภาพ
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
อาจารย์

อาจารย์

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ทางการศึกษา)
ศศ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา)
ศษ.บ. (อุตสาหกรรม)
ปร.ด. (หลักสูตรและ
การสอน)
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-สังคม
ศึกษา)
ศศ.บ (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540
2538

วิทยาลัยครูนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2534
2536
2529

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2526

2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2542

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2542
2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551
2550

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2545

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000

2536
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามที่รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การผลั ก ดั น ไปสู่ เ ป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ดั ง กล่ า ว ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์
ของยุทธศาสตร์ คือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” หรือเรียกโดยทั่วไปว่า “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งการพัฒนา
ประเทศทุ ก มิ ติต้อ งมุ่ ง ตอบสนองการปรับ เปลี่ยนโครงสร้ างด้ านเศรษฐกิ จ ของประเทศจากประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูงโดยก้าวสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม(Value-Based
Economy) โดยมีหลักของฐานคิดเปลี่ยนจากผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์ ไปสู่การสร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม”
เปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมเปลี่ยนการบริการไปสู่การบริการที่มีค่าตอบแทนสูง
การขั บ เคลื่ อ นตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ ดั ง กล่า ว การพั ฒ นาคน การเตรี ย มคนให้มี ส มรรถนะ
ที่ จ ะตอบสนองการขั บ เคลื่ อ นและแข่ ง ขั น กั บ นานาประเทศนั บ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม
ให้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ บ รรลุ จุ ด มุ่ ง หมายและวิ สั ย ทั ศ น์ ดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การศึ ก ษา
เป็นกระบวนการส าคัญ ประการหนึ่ง ที่ จ ะพัฒ นาคนให้ มี ส มรรถนะและความสามารถในการแข่ ง ขั น
ได้ การผลิตและพัฒนาครูเพื่อไปพัฒนาคนของประเทศให้มี ศั ก ยภาพจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง 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
ในสัง คมจะต้อ งมี สมรรถนะที่ พ ร้อ มจะรับมื อเพื่อการดารงชีวิตในสภาพสัง คมและวัฒ นธรรมดัง กล่าว
ได้ สมรรถนะที่ ค นจะต้ อ งมี ส าหรั บ การด ารงชี วิ ต คื อ ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง เป็ น สมรรถนะ
ที่ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อการนาไปใช้ในการดารงชีวิตในสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันและสังคมอนาคต
การจัดการศึกษาเพื่อ เตรียมคนให้มีสมรรถนะหรือทักษะในศตวรรษที่ 21 จึง ได้ใช้การจัด
การศึก ษาที่มุ่ งเน้นการถ่ ายทอดความรู้ การเรียนรู้เนื้อหา การจ าเนื้อหา แต่ต้องเป็นการจัดการศึกษา
ที่ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้าง พัฒนาสมรรถนะของทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษา การพัฒนาคนให้มีทักษะดังกล่าว ครูนับเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ ครูจึงต้องมีกระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ จ ะสร้ า งพั ฒ นาทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นา
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ครูจึงมีความสาคัญที่จะช่วยให้ครูสามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
จากสภาพการเปลี่ย นแปลงของสั ง คมยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ การจั ด การศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งเตรียม
คนรองรั บ การด ารงชี วิ ต ในสั ง คมปั จ จุบั น และอนาคตด้ ว ยการจั ด การเรีย นการสอนเพื่ อให้ ผู้เ รียน
มี ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ที่ ป ระกอบด้ ว ย 3R 8C ประกอบด้ ว ย ทั ก ษะการอ่ า น ทั ก ษะการเขี ย น
ทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ทั ก ษะการแก้ ปัญ หา ทั ก ษะความคิ ด สร้างสรรค์
เชิงนวัตกรรม ทักษะการทางานร่วมกันหรือทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา ทักษะการสื่อสารและการรู้เท่า
ทันสื่อ ความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะทางอาชีพ และความมีคุณธรรมเมตตา
การพั ฒ นาหลัก สูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู( ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2561)
จึง ต้องยึดกรอบสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึกษาแห่ง ชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ที่กาหนดกรอบสมรรถนะผู้เรียนไว้ 6 ด้าน คือ(1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ตามศาสตร์ (3) ทักษะทาง
ปั ญ ญา(4) ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ (5) ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีแ ละในกลุ่มวิชาชีพทางการศึกษา และ (6) ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ ทั้ง 6 ทักษะดังกล่าวจะนาเป็นกรอบแนวดาเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร รวมถึง
ข้อกาหนดด้านต่าง ๆ ของหลักสูตรประกอบด้วยมาตรฐานด้านอาจารย์ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกาหนด
นอกจากนั้ น การพั ฒ นาหลัก สูต รยั ง ยึด กรอบประกาศคุ รุส ภา เรื่ อ ง การรั บ รองปริญ ญา
และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ.2556 ประกาศคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิ ชา ชี พ ครู ผู้ บ ริ ห า ร ส ถา น ศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษา แ ล ะ ศึ ก ษา นิ เ ท ศก์ ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่ยุทธศาสตร์ชาติมุ่งพัฒนา
ประเทศสู่วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” หรือประเทศไทย 4.0 ส่งผลให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ต้องยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุ ดมศึก ษาแห่งชาติ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2558 และประกาศคุรุ ส ภา
เรื่องการรับรองปริญ ญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ข้อบังคับ
คุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ พ.ศ.2556 และประกาศคุ รุส ภาเรื่องสาระความรู้ สมรรถนะและ
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ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ซึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพ
ครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้ยึดกรอบของสถานการณ์ที่เป็นเป้าหมายชาติ ข้อบังคับและมาตรฐาน
ประกาศของสภาวิชาชีพทุกประการ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทตามพั น ธกิ จ
ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 7 ประกอบด้วย (1) การผลิตบัณฑิต
(2) การวิจัย (3) การบริการวิชาการ และ (4) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู ( ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2561) จึงเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในข้อ 1 และเป็นการปฏิบัติพันธ
กิ จในเรื่ อ งของการบริ ก ารวิ ช าการโดย พั ฒ นาครูที่ ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ นท้ องถิ่ น ให้มี ม าตรฐานสมรรถนะ
ครูอันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและสังคมท้องถิ่นต่อไป
นอกจากนั้นตามพระราโชบายของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้มี พระราโชบาย
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งอยู่ในทุกท้องถิ่นของประเทศได้มีบทบาทในการผลิตและพัฒนาครูในท้องถิ่น
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึก ษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง ที่ ป ระชุมอธิการบดีมหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้ร่วมกั นนาพระราโชบายดัง กล่าวมาจัดท าเป็นยุท ธศาสตร์การดาเนินงานของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
รวม 4 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครู เป็นหนึ่งในสี่ยุทธศาสตร์ดังกล่าว
จากบทบาทตามพั น ธกิ จ ของพระร าชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย รา ชภั ฏ พ.ศ. 254 7
และยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ตามพระราโชบายดังกล่าวประกอบกับความต้องการพัฒ นาครู
ที่ ป ฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในท้ องถิ่นที่ ปฏิบัติหน้าที่ ครูโดยขาดความรู้และทักษะ
ในด้านศาสตร์ของวิชาชีพครู จะได้ศึกษาความรู้และฝึกทักษะวิชาชีพครู และนาไปใช้ในการจัดการศึกษาใน
ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ มี คุ ณภา พ ต า ม ยุ ท ธศา ส ต ร์ ชา ติ 2 0 ปี ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ น ศต วร ร ษที่ 2 1
และสามารถขอรับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครูเ มื่ อ จบการศึ ก ษาตามที่ ส ภาวิ ช าชี พ ครู ก าหนดไว้
ต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหลัก สูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นรายวิชาที่เ ป็นข้อกาหนด
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูโดยเฉพาะ
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู เป็ น รายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอน
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูเท่านั้น
13.3 การบริหารจัดการ
1) มี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
2) บริ ห ารตามมาตรฐานและเกณฑ์ ก ารรั บ รองปริ ญ ญาของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา(สกอ.) และประกาศคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง การรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทาง
การศึก ษาเพื่ อ การประกอบวิช าชี พ พ.ศ.2557ข้อบัง คับ คุรุส ภาว่า ด้ วยมาตรฐานวิ ชาชีพ พ.ศ.2556
และประกาศคณะกรรมการคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของ
ผู้ป ระกอบวิชาชีพครู ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาผู้บริหารการศึก ษาและศึก ษานิเทศก์ ตามข้อบัง คับ คุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1.ปรัชญา
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู มุ่ ง พั ฒ นาผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รู หรื อผู้ ส อน
ในสถานศึ ก ษาที่ ต้ อ งพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ครู
หล่ อหลอมคุ ณลัก ษณะของครู สู่ ก ารเป็ นครู ที่ มี สมรรถนะตามมาตรฐานวิ ชาชี พครูก าหนด และก้ าวสู่
การประกอบวิชาชีพครูอย่างครูมืออาชีพ
1.2 ความสาคัญ
วิชาชีพ ครูเ ป็นวิชาชีพ ชั้นสูง ที่ ต้อ งใช้ศ าสตร์ และศิ ล ป์เ ฉพาะในการประกอบวิ ชาชี พ มี ก รอบ
มาตรฐาน สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพซึ่ง ได้แก่ คุรุสภา ในสถานศึก ษา
ของท้ อ งถิ่ น ปัจ จุบัน มี ผู้ป ฏิ บั ติห น้ า ที่ ค รูที่ จ บปริญ ญาตรี ในสาขาวิ ช าเฉพาะหรือสาขาวิ ช าด้ านต่างๆ
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ป ริ ญ ญาสาขาการศึ ก ษา แต่ มี ใ จรั ก มุ่ ง มั่ น และสนใจที่ จ ะประกอบวิ ช าชี พ ครู บุ ค คลเหล่านี้
ต้ อ งได้ รั บ การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ตามกรอบมาตรฐานที่ คุ รุ ส ภาก าหนด รวมถึ ง
หล่อหลอมคุณลักษณะของความเป็นครู เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพ
กาหนด และสามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ของวิชาชีพครูพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาในระดับต่างๆ
จากความสาคัญของมาตรฐานวิชาชีพครูดังกล่าว คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ มี บ ทบาทโดยตรงในการจั ดการศึก ษาเพื่อผลิ ตและพัฒ นาครู ใ นท้ องถิ่น รับ ผิดชอบ
ในเขตจัง หวัดเพชรบุรี จัง หวัดประจวบคีรีขันธ์ และจัง หวัดใกล้เ คียง ผู้ป ฏิบัติห น้าที่ครูในสถานศึกษา
ของรัฐบาล และเอกชน ต้องได้รับการศึกษา พัฒนา ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
คณะครุศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนให้กลุ่มครูดังกล่าวตลอดมาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด เพื่อก้าวทันต่อการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาประเทศต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีความรู้ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะด้านความรู้ 11 มาตรฐาน ตามที่คุรุสภา
ก าหนด และประยุ ก ต์ สู่ ค วามรู้ ที่ ค วรจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คมในปั จ จุ บั น
และอนาคต
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1.3.2 เป็นผู้มี ทั ก ษะวิชาชีพ ครู กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ ปัญ หา และสามารถ
ประยุกต์สู่การดารงชีวิตในสังคมปลูกฝัง เป็นต้นแบบของนักเรียนและสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้
1.3.3 เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมอั น เหมาะสมต่ อ วิ ชาชี พ ครู มี จ รรยาบรรณของวิ ช าชี พ
และสามารถปลูกฝัง ถ่ายทอดและเป็นต้นแบบแก่นักเรียนและสังคมได้
1.3.4 สามารถนาความรู้ ทั กษะ ประสบการณ์ ประยุกต์สู่การเรียนการสอนเพื่อพั ฒนานักเรียน
ให้มีสมรรถนะในการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.5เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถและพั ฒ นางานและเส้น ทางวิ ช าชี พ สู่ ก ารเป็น ผู้น าทางวิ ช าการ
แก่สังคมวิชาชีพครู
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
แ ล ะ ป ร ะ ก า ศขอ ง คณะ ก ร ร ม ก า ร คุ รุ ส ภ า ว่ า ด้ ว ย ม า ต ร ฐ า น วิ ชา ชี พ พ . ศ. 2 5 5 7 ก า ห น ด
และปรับปรุง สาระสาคัญ จากสภาพปัญหาของการศึกษาและการก าหนดแนวทางการบริหารหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
แผนการพัฒนา
/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาให้มี
มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สกอ.กาหนด

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- ตรวจสอบองค์ประกอบและ
รายละเอียดของหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการใน
เรื่องมาตรฐาน หลักเกณฑ์แนวทาง
แนวปฏิบัติ กรอบมาตรฐานต่างๆ ในการ
พัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
- ตรวจสอบการบริหารจัดการหลักสูตร
ให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด

- รายงานการวิพากษ์
หลักสูตรของคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร
- ผลการอนุมัติหลักสูตรจาก
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
- รายงานการบริหารจัดการ
หลักสูตร
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แผนการพัฒนา
/เปลี่ยนแปลง
2. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพของ
คุรุสภา พ.ศ.2557

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับ ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ
การเมืองและความก้าวหน้าทาง
วิชาการและตอบสนองต่อความ
ต้องการใช้ครูของสถานศึกษาใน
ท้องถิ่น

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- ตรวจสอบการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็นตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ที่คุรสุ ภา
กาหนด
- บริหารจัดการหลักสูตรทัง้
ในส่วนของมาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานการผลิตให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การรับรอง
ประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู
ที่คุรุสภากาหนด
- ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์

- ผลการรับรองหลักสูตรจาก
คุรุสภา
- ผลการประเมินสภาพจริง
ด้านมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
จากคุรสุ ภา
- รายงานวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการหลักสูตร

- ส่งเสริมให้มีวิจัยติดตาม
- ผลการศึกษาวิจัยความ
ความสอดคล้องของหลักสูตรกับ สอดคล้องของหลักสูตรกับ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ บริบทต่างๆ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
- ผลการประเมินบัณฑิตและ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้
ผู้เกี่ยวข้อง
สอดคล้องและชี้นาความ
- ตรวจสอบการบริหารจัดการ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการหรือ หลักสูตรให้เป็นตามเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
- กาหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตร และ สกอ. กาหนด
เพื่อชี้นาการเปลี่ยนแปลงต่างๆของ - วิสัยทัศน์ของหลักสูตร
วิชาชีพครู
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แผนการพัฒนา
/เปลี่ยนแปลง
4. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการให้มีความรูส้ มรรถนะ
และเจตคติที่ทันสมัยและ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

5. แผนการสนับสนุน
งบประมาณ ครุภัณฑ์ สื่อ
เทคโนโลยีด้านการเรียนการ
สอน

กลยุทธ์
- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทางานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
- พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้มีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูท้ ี่มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
- สนับสนุนให้คณาจารย์มี
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนให้คณาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ของ
หลักสูตรได้มีการจัดการความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
- สารวจความเพียงพอของ
สื่อ เทคโนโลยีด้านการเรียนการ
สอน
- สนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ จัดหาครุภัณฑ์
สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
อย่างเพียงพอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่อบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนในหลักสูตร
- ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
- ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
- รายงานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

- ผลการประเมินความพึง
พอใจ/ความคิดเห็นต่อการเรียน
การสอน
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

12

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1.ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษา
มี ร ะ ย ะ เ วลา กา รศึ ก ษา ไม่ น้ อ ยก ว่ า 1 5 สั ป ด า ห์ ห รื อ เ ที ย บเ ท่ า ใ น กรณี ที่ เปิ ด ก าร ศึ ก ษา
ภาคฤดู ร้ อ นมี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 8 สั ป ดาห์ โ ดยมุ่ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็น ครู แ ล้ว ได้ เ รียน
และฝึก ประสบการณ์ในภาคการศึกษาปกติ ทั้ ง นี้เ ป็นไปตามหลักการ แนวทางที่ ส านัก งานเลขานุการ
คุรุสภา กาหนดในเรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขณะศึกษาตามหลักสูตร ที่ต้องมีเวลาเพียงพอและมี
ช่วงเวลาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ใช้การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนพฤษภาคม– สิงหาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกันยายน– ธันวาคม
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาในการศึก ษาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาและไม่เกิน 3 ปี
การศึก ษา ทั้ ง นี้เ ป็นไปตามข้อ บัง คับของมหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
2.1.2 การนั บ เวลาการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา ให้ มี เ วลาการปฏิ บั ติ ก ารสอน
ในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2ภาคการศึกษา
2.1.3 กรณี นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถส าเร็ จ การศึ ก ษาตามระยะเวลาที่ ก าหนดโดยมี เ หตุ ผ ล
อันสมควร มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้ขยายเวลาเป็นรายกรณีโดยมติคณะกรรมการบริหารหลักสูต ร
2.1.4 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
1) การวัดผลการศึก ษาให้เ ป็นไปตามข้อบัง คับ ของสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561หมวด 7 ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
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2) การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 หมวดที่ 9 ว่าด้วยการสาเร็จการศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผู้ศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ก.พ. และสกอ.รับรอง
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
มีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.4.1 นักศึกษาไม่ได้จบสายครูโดยตรงและมีประสบการณ์เกี่ยวกับ วิชาชีพครูก่ อนเข้า ศึก ษา
ในปริมาณน้อย
2.4.2 นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขณะเรียน ทาให้มีภาระงานอื่น นอกเหนืองานสอน
จานวนมาก และมีกิจกรรมของสถานศึกษาในวันหยุด ซึ่งตรงกับวันที่เรียน จึงมีจานวนเวลามาเรียนที่ไม่
เต็มเวลา
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4
2.5.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูทั้งการบูรณาการผ่านการจัดการเรียนรู้ และ
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2.5.2 บูรณาการจัดการเรียนรายวิชาสู่การปฏิบัติงาน (Cooperative work and Learning)
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
รับปีละ 120 คน คาดว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษาปีละ 120 คน
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564 2565
ชั้นปีที่ 1
120 120 120 120
ชั้นปีที่ 2
120 120 120
รวมจานวนนักศึกษา
120 240 240 240
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา 120 120 120
ระดับชั้นปี
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2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
2561

ปีงบประมาณ
2563

2562

2564

2565

ค่าบารุงการศึกษา (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
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
ข. งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
รวมรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2562 2563

2561

2564

2565

3,528,000
756,000
252,000

3,528,000
756,000
252,000

3,528,000
756,000
252,000

3,528,000
756,000
252,000

3,528,000
756,000
252,000

504,000
5,040,000

504,000
5,040,000

504,000
5,040,000

504,000
5,040,000

504,000
5,040,000

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 39,000 บาท
2.8 ระบบการศึกษา : แบบชั้นเรียน
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 จานวนหน่วยกิตรวม
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก.หมวดวิชามาตรฐานความรู้
ข. หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ

34

หน่วยกิต

27
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หมวดวิชา
(หน่วยกิต)
1. หมวดวิชามาตรฐานความรู้
27
2. หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
7
รวมหน่วยกิต
34
3.1.3รายวิชาตามหลักสูตรและข้อกาหนดตามหมวดวิชา
ก. หมวดวิชามาตรฐานความรู้
27 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1016101 ความเป็นครู
3(2-2-5)
1016102 ภาษาและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
1017104 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
1026201 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1027302 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1027303 การจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มศาสตร์
2(2-1-3)
1037301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1047401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1047402 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1056501 จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว
3(2-2-5)
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ข. หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
รหัส
ชื่อวิชา
1026801
การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
1027801
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
1027802
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2

7 หน่วยกิต
หน่วยกิต(ชั่วโมง)
1(60)
3(240)
3(240)

3.1.4 แผนการศึกษา ตลอดหลักสูตร
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
1016101
ความเป็นครู
1026201
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
1016102
ภาษาและวัฒนธรรม
1056501
จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว
1026801
การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(60)

1027302
1037301
1047401
1027801

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(240)

1027303
1047402
1017104
1027802

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
การจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มศาสตร์
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษา
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2

2(2-1-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(240)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ก)
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3.2 ชื่อ นามสกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน
3.2.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

2. นางสาวสุกัญญรัตน์
คงงาม

อาจารย์

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

2565

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

2564

อาจารย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2536
2529
2526

4

4

4

4

4

2553

4

4

4

4

4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540
2538

วิทยาลัยครูนครสวรรค์

2534
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1. นางสุมาลี
พงศ์ติยะไพบูลย์

สถาบันการศึกษา

2563

คุณวุฒิการศึกษา

2562

ชื่อ-นามสกุล

ปีที่
สาเร็จ
การศึกษา

2561

ที่

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ภาระการสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา

18

2555
2542
2536
2557
2544
2542
2560
2551
2550
2545

2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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ผู้ช่วย
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
ศาสตราจารย์ คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศกึ ษา)
4. นางสาวณัฐกานต์
อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาคพรต
การสือ่ สารทางการศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศษ.บ. (อุตสาหกรรม)
5. นายวิฑูรย์ คุ้มหอม
อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา)
ศศ.บ (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)

สถาบันการศึกษา

2564

คุณวุฒิการศึกษา

2563

3. นางพรรณี
คอนจอหอ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

2562

ชื่อ-นามสกุล

ภาระการสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา

2561

ที่

ปีที่
สาเร็จ
การศึกษา
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3.2.2 อาจารย์ผสู้ อน

3.

4.

นางสาวอัญชนา
พานิช

2565

นายยศ
ธีระเดชพงศ์
นายปัญญา
ทองนิล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Douglas College, Canada
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยครูเพชรบุรี

2564

2.

รองศาสตราจารย์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ค.ม. (การประถมศึกษา)
ศษ.บ. (ประวัติศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ค.ม. (พลศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา)
ผู้ช่วย
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศาสตราจารย์ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (เกษตรศาสตร์)
ผู้ช่วย
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ศาสตราจารย์ Cert. in ESL
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา

2563

นางสาวกาญจนา
บุญส่ง

คุณวุฒิการศึกษา

2562

1.

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

2561

ชื่อ-นามสกุล

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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ที่

ภาระการสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา

20

7.
8.

2565

นางสาวสุกญ
ั ญา
แพงโสม
นางเพ็ญทิพย์
สายกฤษณะ
นางพรรณี
คอนจอหอ

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน
ผู้ช่วย
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสตราจารย์ ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วย
ค.ม. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ค.บ. (พลศึกษา)
วิทยาลัยครูนครปฐม
ผู้ช่วย
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศาสตราจารย์ คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
สารสนเทศ)
เกล้าธนบุรี
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศกึ ษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2564

6.

ผู้ช่วย
กศ.ด. (บริหารการศึกษา)
ศาสตราจารย์ กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา)

สถาบันการศึกษา

2563

นางมณฑา
จาปาเหลือง

คุณวุฒิการศึกษา

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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5.

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

2562

ชื่อ-นามสกุล

2561

ที่

ภาระการสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา

21

11.

นางสุมาลี
พงศ์ติยะไพบูลย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2565

นายธนกฤต
ทองคล้า

ค.ด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
ค.บ. (การประถมศึกษา)
ผู้ช่วย
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ศาสตราจารย์ ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา)
อาจารย์
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยครูนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน
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10

อาจารย์

สถาบันการศึกษา

2564

นางสาวสุกญ
ั ญรัตน์
คงงาม

คุณวุฒิการศึกษา

2563

9

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

2562

ชื่อ-นามสกุล

2561

ที่

ภาระการสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา

22

นางสาวฐิติรัตน์
คล่องดี

อาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

2565

13

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารทางการศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศษ.บ. (อุตสาหกรรม)
ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา)
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)

2564

อาจารย์

2563

นางสาวณัฐกานต์
ภาคพรต

สถาบันการศึกษา

2562

12.

คุณวุฒิการศึกษา

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

22

ชื่อ-นามสกุล

2561

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ที่

ภาระการสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา

23

อาจารย์

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

15.

นางสาวยุพิน
ยืนยง

อาจารย์

16.

นายกฤษฏา
วรพิน

อาจารย์

17.

นางสาวนวรัตน์
ประทุมตา

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศศ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ)
ค.บ. (การวัดผลการศึกษา)
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์บริสุทธิ์)
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ศศ.ม. (การวิจัยการศึกษา)
วท.บ. (การวิจัยดาเนินงาน)

อาจารย์

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2565

นายอภิชาติ
เลนะนันท์

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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14.

สถาบันการศึกษา

2564

คุณวุฒิการศึกษา

2563

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

2562

ชื่อ-นามสกุล

2561

ที่

ภาระการสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา

24

19.

นางสาวยุพิน
โกณฑา
นางสาววิชชญา
มณีชัย
นางสาวพีชาณิกา
เพชรสังข์

อาจารย์

20.
21.

อาจารย์
อาจารย์

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา)
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา)
วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
ค.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

2565

อาจารย์

2564

นายวิฑูรย์
คุ้มหอม

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

4

4

4

4

4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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18.

คุณวุฒิการศึกษา

2563

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

2562

ชื่อ-นามสกุล

2561

ที่

ภาระการสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา

25

23.

นายพิศาล
ปานแก้ว

อาจารย์

24.

นางศุภรัศมิ์
ศิรพุทธิพันธ์

อาจารย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน
มหาวิทยาลัยศิลปกร

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

2565

ผู้ช่วย
กศ.ม. (ภาษาไทย)
ศาสตราจารย์
กศ.บ. (ภาษาไทย)

2564

นางรพีพรรณ
เทียมเดช

สถาบันการศึกษา

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

25

22.

คุณวุฒิการศึกษา

2563

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

2562

ชื่อ-นามสกุล

2561

ที่

ภาระการสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา

26

3.2.3 อาจารย์นิเทศก์
คุณวุฒิของอาจารย์นิเทศก์
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด-ต่าสุด)

รายชื่ออาจารย์นิเทศก์
คุณวุฒิ
1. นางสาวสุกญ
ั ญรัตน์
คงงาม

ค.ด.
ค.ม.
ศษ.บ.

3. นางสาวสุกญ
ั ญา
แพงโสม

กศ.ม.
ศษ.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

การวัดและประเมินผล
การศึกษา
วิจัยการศึกษา
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
การประถมศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
าธิราช
วิทยาลัยครูนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานะของอาจารย์
นิเทศก์
สถานที่ทางานปัจจุบัน
อาจารย์ อาจารย์
ประจา พิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี

26

2. นายธนกฤต
ทองคล้า

ค.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา

ประสบการณ์
การนิเทศ
(ปี)

23

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี



24

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
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คุณวุฒิของอาจารย์นิเทศก์
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด-ต่าสุด)

รายชื่ออาจารย์นิเทศก์
คุณวุฒิ
ค.ม.
ค.บ.

5. นางสุมาลี
พงศ์ติยะไพบูลย์

ค.ด.
ศษ.ม.
กศ.บ.

6. นางสาวยุพิน
ยืนยง

ปร.ด.
ศศ.ม.
ค.บ.

พลศึกษา
พลศึกษา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรและการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิเทศ
การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร
ปฐม

สถานที่ทางาน
ปัจจุบัน

สถานะของอาจารย์
นิเทศก์
อาจารย์ อาจารย์
ประจา
พิเศษ


30

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

20

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี



4

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
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4. นายยศ
ธีระเดชพงศ์

สาขาวิชา

ประสบการณ์
การนิเทศ
(ปี)

28

คุณวุฒิของอาจารย์นิเทศก์
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด-ต่าสุด)

รายชื่ออาจารย์นิเทศก์
7. นายวิฑูรย์
คุ้มหอม

สาขาวิชา

ปร.ด.
ศศ.ม.
ศษ.บ.

หลักสูตรและการ
สอน
มานุษยวิทยา
มัธยมศึกษา-สังคม
ศึกษา
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทาง
การศึกษา
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
อุตสาหกรรม

ศศ.บ.

8. นางสาวณัฐกานต์
ภาคพรต

ปร.ด.

ศษ.ม.
ศษ.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

สถานที่ทางาน
ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มา
ธิราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานะของอาจารย์
นิเทศก์
อาจารย์ อาจารย์
ประจา
พิเศษ


28

คุณวุฒิ

ประสบการณ์
การนิเทศ
(ปี)



29

คุณวุฒิของอาจารย์นิเทศก์
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด-ต่าสุด)

รายชื่ออาจารย์นิเทศก์
คุณวุฒิ
9. นางสาวยุพิน
โกณฑา

กศ.ม.
กศ.บ.
ค.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.

การวัดผลการศึกษา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยาครูการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พิเศษ
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง

สถานที่ทางาน
ปัจจุบัน

13

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

5

สถานะของอาจารย์
นิเทศก์
อาจารย์ อาจารย์
ประจา
พิเศษ
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10. นางสาวพีชาณิกา
เพชรสังข์
11. นางศุภรัศมิ์
ศิรพุทธิพันธ์

สาขาวิชา

ประสบการณ์
การนิเทศ
(ปี)

30

คุณวุฒิของอาจารย์นิเทศก์
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด-ต่าสุด)

รายชื่ออาจารย์นิเทศก์
คุณวุฒิ
12. นายณฐกร
ดวงพระเกษ

ปร.ด.

13. นายกฤษฏา
วรพิน

ค.ด.
ค.ม.
วท.บ.

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้
หลักสูตรและการสอน
สุขศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถานที่ทางาน
ปัจจุบัน

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

สถานะของอาจารย์
นิเทศก์
อาจารย์ อาจารย์
ประจา
พิเศษ


30

กศ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

ประสบการณ์
การนิเทศ
(ปี)



31

คุณวุฒิของอาจารย์นิเทศก์
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด-ต่าสุด)

รายชื่ออาจารย์นิเทศก์
คุณวุฒิ
14. นางสาวนวรัตน์
ประทุมตา

ปร.ด.
ศศ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
การวิจัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การวิจัยดาเนินงาน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์
การนิเทศ
(ปี)
4

สถานที่ทางาน
ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

สถานะของอาจารย์
นิเทศก์
อาจารย์ อาจารย์
ประจา
พิเศษ
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3.2.4 อาจารย์พิเศษ
การจ้างอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผ่านการเห็นชอบจากฝ่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

32
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษาทีม่ ีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรสุ ภากาหนด
หรือสถานศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัตงิ านตามสัญญาจ้าง จานวนไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจานวนตามที่
สานักงานเลขาธิการคุรุสภากาหนด
4.1.2 มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูที่คุรุสภากาหนดไว้ ได้แก่
1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
2) สามารถประเมิน ปรับ ปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน
3) สามารถทาวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4) สามารถจัดทารายงานผลการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน
4.2 ช่วงระยะเวลา
4.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครู 60 ชั่ วโมง/ภาคการศึ กษา โดยฝึ ก ปฏิ บั ติ งานระหว่ างเรียน
ในภาคการศึกษาที่ 1
4.2.2 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ฝึ ก ปฏิ บัติ การสอนในสถานศึ กษา ไม่ น้ อยกว่ า 2 ภาคการศึก ษา มี จ านวนชั่วโมงสอน
ในวิชาเอก/วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา
รวมไม่ น้ อยกว่ า 120 ชั่ วโมงต่ อ ภาคการศึ กษามี การเตรียมการสอน จั ดท าโครงการพิเ ศษ การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตรวจงานและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่าภาคการศึกษา
ละ 240 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
กาหนดให้ทางานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน
ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานจะต้องเกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ออกแบบการวิจัยและทาเป็นงานวิจัยหรือโครงงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์หรือ
สามารถผลิตสื่อ ที่ เ ป็นสื่อ ที่ เ ป็นนวัตกรรมที่ส อดคล้องกั บวัตถุป ระสงค์ก ารเรียนรู้ และมี เ จตคติที่ ดี
ต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง
5.3 การเตรียมการ
มีการจัดทาคู่มือ การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จัดอาจารย์ที่ปรึกษา การกาหนดชั่วโมงให้
คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวิจัยหรือโครงงานทางเว็บไซต์ และ
ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างการวิจัยหรือโครงงานให้ศึกษาและการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือเสนองานวิจัย โครงงาน
5.4 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาวิจัยหรือโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ คาปรึกษา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
2) ประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลานาเสนอผลงานที่
กาหนดเป็นระยะๆ
6. การจัดกิจกรรมเสริมสรรถนะวิชาชีพครู
6.1 คาอธิบายโดยย่อ
จัดโครงการกิจกรรมเสริมสรรถนะทางวิชาการระหว่างเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ2 โครงการ
ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเสนอผลการวิจัย โครงการพิเศษ การร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ หรือจัดโดยสถานศึกษาองค์กรวิชาชีพครู
จัดโครงการกิ จกรรมเสริม คุณลักษณะความเป็นครู เช่น การจัด กิ จ กรรมจิตอาสาหรือจิต
สาธารณะ การเข้าค่ายคุณธรรมหรือกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
6.2 มาตรฐาน ผลการเรียนรู้
นาความรู้ประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน ออกแบบ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรไปใช้ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และใช้ใน
การปฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง าน ปฏิ บั ติ ต นตามกรอบคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
6.3 ช่วงเวลา
กิ จ กรรมเสริมสรรถนะวิชาการอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 กิ จ กรรมและกิจกรรมเสริม
สมรรถนะด้านคุณลักษณะความเป็นครู อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 กิจกรรม
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6.4 การเตรียมการ
มีการจัดทาคู่มือกิจกรรม บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษา ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร การให้ข้อมูลทางวิชาการ คุณลักษณะความเป็นครูทางเว็บไซต์หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6.5 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา
2) ประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนทุกภาคการศึกษา
3) ประเมินจากรายงานผลโครงการและการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มีความรู้ ทักษะ
1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรูโ้ ดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย
และคุณธรรม
ตนเอง ประกอบด้วย การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research based
จรรยาบรรณของ
learning) การสอนโดยเน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) การ
วิชาชีพครู ตามกรอบ สอนโดยโครงงาน (Project based learning)
มาตรฐานวิชาชีพของ
2)บูรณาการการฝึกปฏิบัตงิ านจริงกับการเรียนการสอน (work based
คุรุสภา
learning) ทัง้ การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง และสถานการณ์จริงใน
สถานศึกษา
3)ส่งเสริมการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา และมีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชา
4)จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
อย่างต่อเนือ่ งและหลากหลาย ได้แก่ค่ายจิตอาสา ค่ายคุณธรรม
2) มีทักษะกระบวน
1)บูรณาการทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญปัญหาใน
การคิดการจัดการ
การเรียนการสอนทุกรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและการฝึก
การเผชิญปัญหา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2)ส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่มงุ่ เน้นให้ผเู้ รียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
การปฏิบัตจิ ริง
3) ถ่ายทอด
1) ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติจริงกับนักเรียนที่ผเู้ รียนรับผิดชอบในเรื่อง
กระบวนการคิด
ของการฝึกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญปัญหาพบจากการ
การจัดการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
การเผชิญปัญหา สู่
2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยผูเ้ รียนได้มกี ารจัดการความรู้
การพัฒนานักเรียนได้ (knowledge management) ในเรื่องกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
ปัญหาฝึกให้บริหารจัดการ เผชิญปัญหา จากสภาพการณ์จริงทีป่ ฏิบัติงาน
4) มีคุณลักษณะของ
1)เสริมสร้างการใฝ่หาความรู้ใหม่ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ความใฝ่รู้ มีศักยภาพ
2) เสริมสร้างความสามารถในการพัฒนางานผ่านกระบวนการวิจัย
ในการพัฒนางานและ อย่างต่อเนื่อง
เส้นทางอาชีพ
3) ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองขณะจัดการเรียนการสอน
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) สามารถจัดการและคิดแก้ไขปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม 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) วัดและประเมิ นจากผลการเข้าร่วมกิ จ กรรมเสริม ความเป็น ครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
5) วัดและประเมินจากผลการประเมินของสถานศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติงาน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด
และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็นระบบ
2) มี ความตระหนัก รู้ห ลัก การ และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ เ กี่ ยวข้องอย่างบูร ณาการ
ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความจริง
3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
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4) มี ความสามารถในการคิดวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ และประเมิ นค่าองค์ความรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
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) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมด้านวิชาการกาหนดตลอดหลักสูตร
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็ จ จริง ท าความเข้าใจ และประเมิ นข้อมู ลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการวินิจฉัย การแก้ปัญหา และทาการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง
2) สามารถคิดแก้ปัญหาทางการศึกษาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ
3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒ นางานนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่าง
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์ทางด้านการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมี
นวัตกรรม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
(Problem-based learning)
2) การทาวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning)
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3) การวิจัยและพั ฒนานวัตกรรมอย่างมี วิสัยทั ศน์ (Research andDevelopment และ
Vision-based learning)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ด้านวิชาการตลอดหลักสูตร
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ
วิชาชีพ และทางสังคม
2) วัดและประเมินจากผลการการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วั ด และประเมิ นจากผลการเข้า ร่ว มกิ จ กรรมเสริม ความเป็น ครูด้ า นวิ ช าการตลอด
หลักสูตร
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มี ความไวในการรับรู้ความรู้ สึกของผู้อื่นเข้าใจผู้อื่ นมีมุมมองเชิงบวก มี วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม
2) มี ความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้ อย่าง
สร้างสรรค์
3) มี ภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มี ความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้เรียน และมี ความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในสังคมในปัจจุบันและอนาคต
2.4.2 กลยุท ธ์ก ารสอนที่ใช้พั ฒนาการเรียนรู้ด้านทัก ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ(Participative learning through action)
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม(Shared leadership)ในการนาเสนองานวิชาการ
3) การให้ ค วามคิ ด เห็ น และการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น แบบสะท้ อ นกลั บ (Reflective
thinking)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า
3) วัดและประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
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4) วั ด และประเมิ น จากการเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมเสริม ความเป็ นครู เป็ น รายปี ตลอด
การศึกษา
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีความไวในการวิเ คราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์
ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
2) มีความสามารถในการใช้ดุลพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือก
ใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนาเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึก ษาจากข่ า ว/
ข้อมูลต่างๆ ในสังคม
2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาหรือปัญหาผู้เรียน โดยใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศข้ อ มู ล เชิ ง ปริม าณ ข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ หลั ก การแนวคิ ด และทฤษฎี ผลงานวิจัย
ประกอบการเสนอรายงาน
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะในการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วัดและประเมิ นจากผลการติดตามวิเ คราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการศึกษา
2) วัดและประเมิ นผลการสืบ ค้นและนาเสนอรายงานประเด็นส าคัญ ด้านการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal)รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
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2) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี รู ป แบบห ลากหลายทั้ ง ผู้ เ รี ย นที่ มี
ความสามารถพิ เ ศษ ผู้เ รียนที่ มี ความสามารถปานกลาง และผู้เ รียนที่ มี ความต้องการพิเ ศษอย่างมี
นวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ โดยบูรณาการ
ศาสตร์และทักษะสาคัญสาหรับผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ศาสตร์พระราชาและภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนการสอน
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การปฏิ บั ติ ก ารสอนเต็ ม เวลาในสถานศึ ก ษา (Field based learning through
action)
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสมรรถนะการสอน การสัมมนา โดยแลกเปลี่ยนระหว่างกลุม่
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสมรรถนะการสอนตลอดหลักสูตร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาชีพครู
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

6. ทักษะด้าน
การจัดการ
เรียนรู้

รายวิชา
1

2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1016101 ความเป็นครู





































1016102 ภาษาและวัฒนธรรม





































1017104 การประกันคุณภาพการศึกษา





































1026201 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร





































1027302 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน





































1026303 การจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มศาสตร์
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หมวดวิชามาตรฐานความรู้
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

6. ทักษะด้าน
การจัดการ
เรียนรู้

รายวิชา
2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1037301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา





































1047401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้





































1047402 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1056501 จิตวิทยาการเรียนการสอนและ
การแนะแนว
หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ









































































1026801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน





































1027801 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1





































1027802 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคลากร
ตัวเลขการ
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี

6. ทักษะด้าน
การจัดการ
เรียนรู้

รายวิชา
2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1047401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้





































1047402 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1056501 จิตวิทยาการเรียนการสอนและ
การแนะแนว
หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ









































































1026801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน





































1027801 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1





































1027802 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปี
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
ปี 1 มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพครู ทักษะทางปัญญา ในหลักวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและการประเมินผล การ
จัดการเรียนรู้ การออกแบบนวัตกรรมและการนาเทคโนโลยีเพื่อมาหนุนเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
และมีแนวโน้มปรับบุคลิกท่าทีแบบครูมืออาชี พ และสามารถเป็นครูแนะแนว ครูที่ใช้ทักษะการให้
คาปรึกษาทางจิตวิทยาแก่นักเรียนหรือบุคคลอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
ปี 2 มี ภาวะผู้นา จิตส านึก เจตคติที่ ดีต่อความเป็นครู ลุ่ม ลึก ในศาสตร์ท างด้านการศึก ษา สามารถ
วิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา และเป็นผู้ ที่นาความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองโดยการศึกษาต่อหรือหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
การวัดผลและสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยราชภัฏ เพชรบุรีว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (หมวด 7)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กาหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาทุกคน มีผล
การเรี ย นรู้ ทุ ก ด้ า นตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
โดยดาเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชาตามมาตรฐานการเรียนรู้ทงั้ 5 ด้าน (Learning Outcome)
ตามแผนที่ แ สดงการกระจายความรับ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ข องรายวิ ช า ( Curriculum
Mapping) โดยกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะต้อง
มี ก ารวางแผนและรายงานผลการทวนสอบระดับ สาขาวิชาต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ทุ ก ภาค
การศึกษา
2.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา
1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดาเนินการตามระบบของ
มหาวิทยาลัยซึ่งได้กาหนดระบบกลไกในการดาเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ โดยจัดให้มีคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2) ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกวิชา โดยพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา และวิชาที่
มี เ นื้อหาใกล้เ คียงกั น/เชื่อ มโยงกั นเพื่อไม่ ให้เกิ ดความซ้าซ้อนหรือให้เกิ ด ความสัม พันธ์และต่อเนื่อง
และทบทวนเนื้อหาโดยเที ยบเคียงกั บรายวิชาของสถาบันอื่นหรือเทียบเคียงกั บตาราหรือบทความ
ทางวิชาการหรือผลการวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
3) ประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมถึ งสมรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิก ารศึก ษาที่ ส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) ก าหนด
ประเมิ น ผลกิ จ กรรมและการฝึก ประสบการณ์ วิ ช าชี พครู ร วมทั้ ง การประเมิ นด้ ว ยวิ ธี อื่ น ที่ ก าหนด
ในรายละเอียดวิชา และการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1.2 การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ต้องดาเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุ กด้านอย่างเป็นระบบทุ กภาคการศึก ษา ประเมิ นตามมาตรฐานหมวด
การศึกษาทั่วไปอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่มีการเปิดสอนเทอมนั้น โดยประเมินในส่วนการ
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รับผิดชอบหลัก () และเลือกประเมินส่วนรับผิดชอบรอง () ด้วยการประเมินหรือการวิจัยจากหลาย
แหล่ง เพื่อพิสูจน์ว่าผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กาหนดในรายละเอียด
ของหมวดศึกษาทั่วไป และนาผลการประเมินหรือการวิจัยที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน
2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) ประเมิ น หลัก สูต รโดยคณะกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ภายในและภายนอกทุ ก ปี
การศึกษาและรายงานคณะ และมหาวิทยาลัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถามหรือการประชุมร่วมกัน
2) ประเมิ นสภาวการณ์ การมี งานท า จากศิ ษย์ เก่ าที่ จบการศึ กษาไปประกอบอาชี พ รวมทั้ ง
ขอข้อเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
3) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหลังจบการศึกษาไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561 (หมวด9)
3.2 เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.3 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 8 ระดับหรือเทียบเท่า
3.4 ผ่านกิจกรรมพัฒนาความเป็นครูและการฝึกประสบการณ์วิชาชี พครูตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรและแนวปฏิบัติสาคัญของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา/สภาวิชาชีพ

47

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศสัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เพชรบุ รี เพื่ อ ทราบนโยบาย บทบาทของอาจารย์ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตร
และอาจารย์ผู้สอน เพื่อจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องระหว่างคุณวุฒิกับรายวิชา
1.2 การจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
1.3 การกาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
1.4 กาหนดให้อาจารย์ทุกคนเพิ่มพูนความรู้ปีละไม่ต่ากว่า20 ชั่วโมง พัฒนานวัตกรรม เอกสาร
ตาราและงานวิจัยการเรียนการสอน ร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการปีละไม่ตากว่
่ า
20 ชั่วโมง
2.1.2 ศึก ษาดูง านทั้ งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัด
และการประเมินผลการวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1.3 ส่ง เสริม หรือ สร้างโอกาสให้อาจารย์มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการ
จัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลการวิจยั และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์
ในหลักสูตรและอาจารย์ต่างมหาวิทยาลัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพและตาแหน่งทางวิชาการได้แก่ด้านการสอนการ
วิจัยการบริการวิชาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการทาผลงานเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.2 ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ เ ข้ า ร่ว มการอบรมการประชุ ม สัม มนาและดู ง านทางวิ ช าการ
และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.3 ส่ง เสริมให้อาจารย์ผลิตและการนาเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการ
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.4 กระตุ้ น ให้ค ณาจารย์ น าความรู้ใ นศาสตร์ข องตนเองออกไปสู่ก ารบริก ารวิ ชาการ
แก่ชุมชนหรือท้องถิ่น และบูรณาการสู่การวิจัย และการจัดการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลัก สูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู บริห ารจัดการหลัก สูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รที่ ป ระกาศใช้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา มีระบบและกลไกการกากับมาตรฐานดังนี้
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ด าเนิ น การบริ ห ารหลั ก สู ตร
ให้เป็นไปตามพันธกิจหลักและงานที่มอบหมายอื่น ๆ มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์
และนั ก ศึ ก ษา มี ก ารจัด ท ารายงานการประเมิ น คุณ ภาพของหลัก สูต รทุ ก ปี และมี ห น้าที่ ป รับ ปรุง
หลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงแนวโน้ม
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต
มาประกอบการพิจารณา และมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1.2 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร มอบหมายกลุ่ ม วิ ช าให้ อ าจารย์ ส อนตามวิ ช าชี พ
และประสบการณ์
1.3 มี ก ารประเมิ น ผลอาจารย์ผู้ส อนโดยนัก ศึก ษาทุ ก สิ้นภาคการศึก ษา มี ก ารทวนสอบ
ผลสัม ฤทธิ์ก ารศึก ษาของนัก ศึก ษา มี ก ารประเมิ นผลการศึก ษาเพื่อนาผลการประเมิ นไปปรับ ปรุง
กระบวนการเรียนการสอน และมี ก ระบวนการติดตามประสิท ธิภาพและผลการเรียนของนัก ศึกษา
ทุกชั้นปี
1.4 มีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
2. บัณฑิต
หลัก สูตรมีก ารติดตามคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และภาวะ
การมี ง านท าของบัณฑิ ต หลัก สูตรท าการส ารวจความพึง พอใจและความคาดหวัง ของผู้ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
เป็ น ประจ าทุ ก ปี และแจ้ ง ผลการส ารวจให้ กั บ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รได้ รั บ ทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพั ฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมีเกณฑ์คะแนน
ดังนี้
2.1สาขาวิชาสารวจอัตราการมีงานทาของบัณฑิตหลังสาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ซึ่งต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70
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2.2 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในบัณฑิตของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชีพครู
ในระดับ คะแนนไม่ ต่ากว่า 3.5 (เกณฑ์ ดี) จากจ านวนเต็ม 5 และนาข้อมู ลมาใช้ประกอบการพัฒนา
ปรับ ปรุง หลัก สูตร นอกจากนี้ยัง ติดตามความคิดเห็น/ต้องการผู้ใ ช้บัณฑิ ตและสัง คมเพื่อน าข้ อ มู ล
ใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษามาพัฒนาบัณฑิตรุ่นต่อไปอีกทั้งใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสู ตร
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
3.1 หลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา คือ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ ก.พ.
และ สกอ.รับรองหรือเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 (หมวด 2) (ภาคผนวก) รวมทั้งผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
1) ก าหนดให้ ก ารจัด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ด้ ว ยกิ จ กรรมที่ ส ามารถให้เ กิ ด การเรียนรู้
และพัฒ นาศัก ยภาพที่ จาเป็นให้กั บนักศึกษา โดยเน้น พัฒนาความเป็นครู สมรรถนะหรือ ทักษะทาง
วิชาชีพ
2) มี ร ะบบการให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่ นัก ศึก ษาโดยมีก ารแต่งตั้งอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนโดยนั ก ศึ ก ษาที่ มี ปั ญ หาในการเรี ย นสามารถปรึก ษา
กั บ อาจารย์ที่ ป รึก ษาทางวิชาการได้โ ดยอาจารย์ของคณะทุ ก คนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ป รึกษา
ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office hours) เพื่อให้นักศึกษา
เข้ า ปรึ ก ษาได้ น อกจากนี้ ต้ อ งมี ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ค าปรึก ษาแนะน าในการจั ด ท ากิ จ กรรม
แก่นักศึกษา
โดยสาขาวิชาจัดอาจารย์ที่ ปรึกษาให้นักศึก ษาทุก คน และมหาวิท ยาลัยจัดประชุมสัมมนา
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ทราบบทบาทและหน้าที่การเป็นที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
จะมีแฟ้มประวัตินักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการให้คาปรึกษา สาขาวิชาจัดให้มีชั่วโมงที่อาจารย์
ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถดาเนินการอุทธรณ์ได้ตามระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้คาแนะนา
3.3หลั ก สูต รมี ก ารติ ด ตามข้ อ มู ล ที่ แ สดงผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ดขึ้ น กั บ นั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ อั ต ราการคงอยู่
ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
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4. อาจารย์
หลั ก สู ต รให้ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ภาพของอาจารย์ จึ ง มี น โยบายและแผนระยะยาวในการรับ
อาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร การบริหารการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
1) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เกณฑ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับหลักสูตร ความสามารถพิเศษเฉพาะ
ด้าน ประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และระดับคะแนนภาษาอังกฤษ
2) มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครผูม้ ีคุณสมบัติตามกาหนด
3) คณะกรรมการสาขาวิชาทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการสอน
4) เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติซึ่งผ่านการทดสอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่งตั้งตาม
ระเบียบ
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
1) การแต่งตั้งและจ้างอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามความต้องการความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
เท่านั้น และมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามเกณฑ์ สกอ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2) พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และพิจารณาเลือกตามประวัติอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ า น ซึ่ ง การจ้ า งอาจารย์ พิ เ ศษเป็น ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นตามรายวิ ช านั้ น ๆ ต้ อ งมี ก ารวางแผน
ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้เสนอรายชื่อ
3) อาจารย์พิ เ ศษต้อ งมี แผนการสอนตามคาอธิบ ายรายวิชาที่ ห ลัก สูตรจัดท าไว้ป ระกอบ
การสอน และต้องรับการประเมินการสอนของทุกภาคการศึกษา สาหรับการอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์
พิเศษอนุมัติทาโดยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรและผู้สอน ประชุม ร่วมกั นในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน
2) อาจารย์ ผู้ ส อนเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และส่ ง ต่ อ ให้ ค ณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
เพื่ อ ประเมิ น ผลและให้ค วามเห็น ชอบการประเมิ นผลทุ ก รายวิ ชา ตลอดจนปรึก ษาหารือแนวทาง
ที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3) คณาจารย์ มี การประชุ มร่ วมกั นเพื่ อปรึ ก ษาหารื อเกี่ ยวกั บ แนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ตร
อย่างต่อเนื่อง
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูให้ความสาคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร
เพื่อให้ตอบสนองต่อ ความต้อ งการของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้
หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่ง สอดคล้องกับวิ สัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยมี
กระบวนการสาระสาคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งานซึ่งแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังมีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษาหรือไม่เกิน 5 ปี
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุ งได้ให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคานึง
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริม
ให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา
หลัก สูตรมี กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิ์ของนักศึ ก ษา โดยดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ กาหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ ระยะเวลาการดาเนินการ
ทวนสอบ แนวปฏิบัติก รณีก ารประเมินผลสัม ฤทธิ์ (ระดับ ผลการเรียนรู้ ) ผิดปกติ และการรายงาน
ผลการทวนสอบ เพื่อเป็นการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล
6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1) กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุน
ควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้านการศึกษาหรือสาขาวิชาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2 )การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องต้องเข้าใจโครงสร้าง
และธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก
ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
6.2 การบริหารงบประมาณ
คณะครุศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เช่น ครุภัณฑ์หลักในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
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6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม ตัวอย่าง อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่น
ลาดับ
1
2
3
4

6
7

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
เครื่องโปรเจ็คเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
ตาราภาษาไทยเกี่ยวกับ การศึกษาและการเรียนการสอน
ในหมวดต่าง ๆ เช่น
หมวดปรัชญาการศึกษา
หมวดการศึกษา
- การวิจัยทางการศึกษา
- จิตวิทยาการศึกษา
หมวดการศึกษาพิเศษ
- วิธีการสอนและการเรียน
- การทดสอบและการประเมินผล
- คุณสมบัติวิชาชีพครู
- การสอนของครู
หมวดภาษา
- ภาษาและวัฒนธรรม
ตาราภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดทางการศึกษาต่าง ๆ
วารสารวิชาการ

จานวน
40 เครื่อง
8 เครื่อง
10 เครื่อง
1,586 เล่ม

95 เล่ม
34 ชื่อเรื่อง

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มี คณะกรรมการสาขาวิชาการวางแผนการจัดหาและติ ดตามการใช้ท รัพยากรการเรี ย น
การสอนของสาขาวิชา และให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึก ษาเสนอรายชื่อตาราที่ใช้ประกอบการเรียน
และสื่อการสอน จากนั้นคณะกรรมการจัดงบประมาณจัดซื้อวัส ดุและตาราให้ แก่ โดยมี เ จ้าหน้าที่
ของสาขาวิชาติดตามการใช้ง านและตรวจสอบสภาพครุ ภัณฑ์ หนัง สือ เอกสารประกอบการสอน
และสื่อการสอนอย่างต่อเนื่อง
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6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกับผู้สอน
อย่ า งเป็ น ระบบ และให้ อ าจารย์ ผู้ส อนและนัก ศึ ก ษาประเมิ น ความต้ อ งการใช้ ท รั พยากรร่วมกั น
มีเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาจัดหมวดหมู่พร้อมลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ตารา และสื่อการสอนต่าง ๆ โดยมี
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรดังนี้
1) จัดทาแบบสารวจความต้องการจากนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนสาหรับการใช้ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปี
2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อระดมความคิดเห็นและแนวทางการวางแผน
พัฒนาและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ X
X
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มี ร ายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ. 2 ที่ ส อดคล้องกับ X
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ) X
X
ที่ จัดการเรียนการสอนตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชารายงานผล X
X
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5) มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รตาม X
X
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา

ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
6) มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผล X
X
X
X
X
การเรียนที่กาหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7)มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน
X
X
X
X
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา X
X
X
X
X
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการเป็นที่ปรึกษา
9) อาจารย์ป ระจ าหลัก สูตรทุ กคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ X
X
X
X
X
และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
10) ระดับ ความพึง พอใจของนัก ศึกษาปีสุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
X
X
X
X
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.5
X
X
X
จากคะแนนเต็ม 5.0 (หลังจากบัณฑิตจบการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและข้อ เสนอแนะจากอาจารย์ที่ มีความรู้ ความสามารถในการใช้กลยุทธ์ก ารสอนเพื่อนาไป
วางแผนกลยุทธ์การสอน สาหรับรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตร สอบถามนัก ศึก ษาเกี่ ยวกั บ ประสิท ธิผ ลการเรียนรู้
จากวิธีก ารที่ ใช้ก ารเรียนการสอน โดยให้แบบสอบถาม หรือการสนทนากลุ่ม กับ นัก ศึก ษาระหว่าง
ภาคการศึกษา
1.1.3 ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม
และผลการสอบ
1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน
ในกรณีที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุงกลุยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลาการชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์รายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตร ประเมิ นหลัก สูตรจากนัก ศึก ษาปัจ จุบัน และบัณฑิ ตที่จบ
ตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาปีสุดท้าย หรือนักศึกษาที่กาลังสาเร็จการศึกษา และการเปิด
เว็บไซด์ (website) เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 คณะกรรมการบริหารหลัก สูต ร ประเมิ น หลัก สูตรตามผลการประเมิ น ของผู้ท รงคุณวุฒิ
และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ซึ่งดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอน และรายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร
2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิตโดยประเมินความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ นคุณภาพการศึก ษาประจ าปี ตามดัชนีบ่ง ชี้ผ ลการดาเนิน งานที่ ร ะบุในหมวดที่ 7
โดยคณะกรรมการประเมิ นอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
ในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รั บข้อมูลหรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดทารายงาน
ผลการดาเนินการรายวิชา เสนอประธานสาขาวิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
4.2.1 อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตั วบ่ง ชี้ใ นหมวดที่ 7
ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี โดยรวบรวม
ข้ อ มู ล การประเมิ นประสิท ธิ ผ ลของการสอน รายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ช า รายงานผล
การประเมินการสอน และสิ่งอานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
รายงานผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ความคิ ด เป็ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาเสนอประธานสาขาวิชา
4.2.3 อาจารย์ป ระจ าหลัก สูตรทบทวนและสรุป ผลการดาเนินงานหลัก สูตรเพื่อวางแผน
ปรับ ปรุง การดาเนินงานเพื่อ ใช้ในปีก ารศึก ษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
เสนอต่อคณบดี
4.2.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุกๆ 5 ปี โดยจะปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2565
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชามาตรฐานความรู้
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1016101 ความเป็นครู
3(2-2-5)
Being a Professional Teacher
ความหมาย ความสาคัญของวิชาชีพครู สภาพงานครู คุณลักษณะของครู มาตรฐานวิชาชีพ
ครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพ การปลูกฝังให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การวิเคราะห์ศาสตร์พระราชาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู ให้มีคุณลักษณะ
ของครูในศตวรรษที่ 21ปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกั บผู้เรียนที่ส่งเสริมการพั ฒนาศักยภาพผู้เรียน การแสวงหาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์
การสอน และเลือ กใช้ ข้ อมู ลข่าวสารความรู้เ พื่อให้ทั นต่ อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาผู้เรียนให้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1016102 ภาษาและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Language and Culture
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น ทั้ ง ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพครู การบูรณาการภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา ตลอดจน
การเชื่อมโยงภาษาและวัฒ นธรรมเพื่ อ การอยู่ร่วมกั นในสัง คมพหุวัฒ นธรรมและการเปลี่ยนแปลง
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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1017104 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา การดาเนินการจัดการคุณภาพ ประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สามารถดาเนิ นการจัดการคุ ณภาพ ประเมิ นคุ ณภาพ และพัฒนาคุ ณภาพการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ผลการประกั นคุณภาพและนาผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1026201 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Education Philosophy and Curriculum Development
ความหมาย ความเป็ น มา และความส าคั ญ ของการศึ ก ษาปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม รูปแบบการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน แนวคิดและวิธีก าร
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม เชื่อมโยงสู่การ
วิเคราะห์ และประยุกต์ปรัชญาการศึกษาสู่หลักการ แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนา
หลั ก สู ต ร การน าหลั ก สู ต รไปใช้ สามารถปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน วิ เ คราะห์ หลั ก สูตร
เพื่อสามารถนาไปจัดท าหลัก สูตร การนาหลัก สูตรไปใช้ การประเมิ นหลัก สูตรและสามารถนาผล
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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1027302 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Learning and Classroom Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
คิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละแก้ ปั ญ หาได้ การบู ร ณาการการเรี ย นรู้ แ บบเรี ย นรวม การจั ด การชั้ น เรี ย น
และการพั ฒ นา ศู น ย์ ก ารเรีย นในสถานศึ ก ษา ความสามารถในการวางแผนหลัก สู ตรที่ เ ชื่ อมโยง
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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1027303 การจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มศาสตร์
2(2-1-3)
Specific Learning Management
หลัก การ แนวคิด ทฤษฎีก ารจัดการเรียนรู้ รูป แบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาทักษะปฏิบัติ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย และเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ สามารถจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระวิชา สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และเทคโนโลยี สาธิ ต การสอน วิ พ ากษ์ แผนการจัด การเรีย นรู้แ ละการปฏิ บัติ ก ารสอน
ของตนเองและผู้อื่น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชา
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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1037301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Technology Innovation and Information
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ การเรียนรู้ และเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการสื่อสาร นาเสนอรูป แบบนวัตกรรมที่
เหมาะสม การประยุกต์ นาไปทดลองใช้ ประเมินและปรับปรุงพัฒนา ฝึกวิเคราะห์สภาพปัญหา การ
เรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา เพื่ อ ออกแบบ ผลิ ต ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา
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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1047401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งพฤติกรรม
ด้ านพุ ท ธิ พิ สั ย ทั ก ษะพิ สั ยและจิ ตพิ สั ย คุ ณธรรมของผู้ ป ระเมิ น การปฏิ บั ติ และการด าเนิ นการวัด
และการประเมินผลการเรียนรู้ตลอดกระบวนการ ประกอบด้วย การกาหนดจุดมุ่งหมายการวัด การเลือก
เครื่องมื อ วัดผล การพั ฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื อวัดและประเมิ นผล การรวบรวมข้อมูล
ผลการวั ด การใช้ ส ถิ ติ เ บื้อ งต้ นในการวั ด และประเมิ น ผลการศึก ษา การจ าแนกระดั บ การเรียนรู้
และตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เ รียนจากการประเมิ นสภาพจริงโดยใช้หลักฐานเชิง ประจัก ษ์ การ ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวัดและประเมินผล การใช้ผ ลประเมินการเรียนรู้และการนาผลการวัด
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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1047402 Research for Learning Development
หลัก การ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตลอด
กระบวนการ ประกอบด้ ว ย การวิ เ คราะห์ปัญ หาการเรียนรู้ของผู้เ รียน การก าหนดประเด็นวิจัย
เพื่ อ พัฒ นาผู้เ รียน การใช้ แนวคิ ดทฤษฎี และงานวิ จัยที่ เ กี่ ยวข้องเพื่ อนาสู่ก ารออกแบบนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ การออกแบบและวางแผนการวิจัย ทั้งการออกแบบเกีย่ วกับตัวอย่างวิจัย การออกแบบ
การรวมรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์เ พื่ อ การวิ จัย ตลอดจนการด าเนิ นการวิ จัย การสรุป ผลและเขี ย นรายงานการ วิจัย
เพื่อพัฒ นาการเรียนรู้การสะท้ อนผลการวิจัย จรรยาบรรณครูนัก วิจัย และการนาผลการวิจัยไปใช้
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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1056501 จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว
3(2-2-5)
Psychology of Learning and Guidance
จิตวิท ยาพื้ นฐานและจิตวิท ยาพัฒ นาการของมนุษย์จิต วิท ยาการเรียนรู้และจิต วิ ท ยา
การศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา การให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การประยุกต์
หลัก จิตวิท ยาสู่ก ารพั ฒ นาตนเองให้มี บุคลิก ลัก ษณะเหมาะสมกั บ ความเป็นครูมื ออาชี พ ส่ง เสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่รู้เท่าทันโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีสมรรถนะ
ในการแข่งขัน การดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1026801 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
1(60)
Practicum
วางแผนศึกษางานของสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ของครู ชุมชน สิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ ด้วยกระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์
ฯลฯ มุ่ ง เน้นการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ผู้เ รียนสร้างการเรีย นรู้
ด้วยตนเอง การวัดผลประเมินผล ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการวิเคราะห์บทเรียน เพื่อ ออกแบบ
ทดสอบ การจั ด ท าข้ อ สอบ การตรวจข้ อ สอบ และการให้ ค ะแนน วิ เ คราะห์ ผ ลการเรี ย นรู้
อย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน การบูรณาการ สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และศาสตร์พระราชา สามารถจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนทั้งด้ านความรู้
ทั ก ษะ และคุณลัก ษณะอั นพึง ประสงค์ ออกแบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กั บ แผนการจัดการเรียนรู้ นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์จริงวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒ นาการสอนได้ และการพัฒนาความเป็น ครู
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’ selfinstructed 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.

69

รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1027801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3(240)
Internship 1
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามสาระที่ตนศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงชั้น ร่วมกับเพื่อน
ครูผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระ สมรรถนะสาคัญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้ส าระวิชา
การพัฒนาหลัก สูตรสถานศึกษา จัดกิ จ กรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึ ก วิเ คราะห์ผลการจัดการเรียนรู้
ปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองนาไปวางแผนพัฒนา และรายงาน
อย่างเป็นระบบศึกษา ฝึกปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ มีการวางแผน บันทึก ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
สม่ าเสมอ และน าเสนอประสบการณ์ เ พื่อ แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ใ นกลุ่ ม เป็น ระยะๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อง
ด้วยกระบวนการของชุม ชนการเรียนรู้สู่ครูมื ออาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในหน้าที่ครูและมีทั กษะในการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติก ารจัดการเรียนรู้
พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งดาเนินการทาการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 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.

70

รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1027802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3(240)
Internship 2
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามสาระที่ตนศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงชั้น ร่วมกับเพื่อน
ครูที่เชี่ยวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระ สมรรถนะสาคัญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีและศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้สาระวิชา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึก ษา การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน นาปัญ หาการเรียนรู้ของผู้เรียน
จากการเรี ยนการสอน มาวางแผนและด าเนิ น การแก้ ไ ขอย่ า งเป็ น ระบบในลัก ษณะของการวิจัย
ในชั้ น เรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการสอนของตน
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม และมี การเผยแพร่สู่ประชาคมวิชาชีพครู เพื่อให้ปฏิบั ติหน้าที่ครู
โดยแสดงพฤติก รรมและทั ก ษะเฉพาะเกี่ ย วกั บ การสอน แก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างครูมืออาชีพ นาเสนอผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนกับครูในสถานศึกษาและในกลุ่มนักศึกษา
เป็ น ระยะอย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยกระบวนการ การเรี ย นรู้ สู่ ค รู มื อ อาชี พ ( 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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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ระหว่างหลักสูตร พ.ศ.2556 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

34 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตรวม
27 หน่วยกิต หมวดวิชามาตรฐานความรู้

34 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตคงเดิม
เปลี่ยนแปลงโดย

1016101
1017102
1017104
1016102
1026201
1026302

3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1016101
1016102
1017104
1026201
1027302
1027303

3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-1-3)

บูรณาการรายวิชา
ปรัชญาทางการศึกษา
ร่วมกับรายวิชาหลักสูตร
-เพิ่มรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะกลุ่มศาสตร์

3(2-2-5)

1037301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
10477401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1047402 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1056501 จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว

ความเป็นครู
ภาษาและวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ปรัชญาทางการศึกษา
หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน
1036301 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
1046401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1047402 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1056501 จิตวิทยาการเรียนการสอนและ
การแนะแนว

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

ความเป็นครู
ภาษาและวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
การจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุม่ ศาสตร์

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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จานวนหน่วยกิตรวม
หมวดวิชามาตรฐานความรู้
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
7 หน่วยกิต หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ

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

1026801 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
1027801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1027802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

หมายเหตุ
7 หน่วยกิต
1(60)
3(240)
3(240)
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2556 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

1016101 ความเป็นครู
3(2-2-5)
Being a Professional Teacher
ความสาคัญของวิชาชีพครู สภาพงานและคุณลักษณะของครู
มาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู
หลั ก ธรรมาภิ บ าล และความซื่ อ สั ตย์ สุ จ ริ ต คุ ณธรรมและ
จรรยาบรรณของวิ ชาชี พ ที่ คุ รุ สภาก าหนด การปลู ก ฝังจิต
วิญญาณความเป็นครู การจัดการความรูเ้ กีย่ วกับวิชาชีพครู การ
สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติ
ตนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตนเพื่อ
พัฒนาสมรถนะตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรอบรู้ใน
เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อนและกลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีการแสวงหาและ
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มี
จิตวิญาณความเป็นครู มี จิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้
สังคม

1016101 ความเป็นครู
3(2-2-5)
Being a Professional Teacher
ความหมาย ความสาคัญของวิชาชีพครู สภาพงานครู
คุณลักษณะของครู มาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ครูและวิชาชีพ การปลูกฝังให้มจี ิตวิญญาณความเป็นครู
การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การวิเคราะห์ศาสตร์
พระราชาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู ให้มี
คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21ปฏิบัติตนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
กับผู้เรียนทีส่ ่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การแสวงหา
ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน และเลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
ผู้เรียนให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
โดยเพิ่มการวิเคราะห์ศาสตร์
พระราชาเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาวิชาชีพครู ประยุกต์สกู่ าร
ปฏิบัติตน และถ่ายทอดสู่ผเู้ รียน
ตามแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี
และยุทธศาสตร์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และ
จุดเน้นการผลิตครูของ
มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของครูในศตวรรษ
ที่ 21
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1017102 ภาษาและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Language and Culture
ภาษาและวั ฒ นธรรมไทยเพื่ อ การเป็ น ครู
ภาษาต่างประเทศเพื่ อพั ฒ นาวิชาชีพ ครู การใช้ทั กษะทาง
ภาษาในการสื่อความหมาย การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

1016102 ภาษาและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Language and Culture
ทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อการ
สื่อสารอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ และเพื่อการพัฒ นาวิ ชาชี พ ครู
การบูรณาการภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการจัดการ
เรี ย นรู้ แ ต่ ล ะรายวิ ช า ตลอดจนการเชื่ อ มโยง ภาษาและ
วัฒ นธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกั นในสังคมพหุวัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตอย่างสันติ

หมายเหตุ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
โดยเพิ่มทักษะการใช้ภาษา
ด้านการฟัง การพูดการอ่าน
และการเขียน ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
การบูรณาการภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการ
จัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ
พัฒนาและนาไปใช้ได้จริง
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1017104 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุ ณภาพการศึ กษาและการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา การ
ดาเนินการจัดการคุณภาพ ประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

1017104 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4)
Educational Quality Assurance
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บการ
จัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
การดาเนินการจัดการคุณภาพ ประเมินคุณภาพและพัฒนา
คุ ณภาพการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ สามารถดาเนินการ
จัดการคุณภาพ ประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการจัด
กิ จ กรรมการเรียนรู้อย่ างต่ อเนื่ อง การวิ เ คราะห์ผลการ
ประกั นคุณภาพและนาผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

หมายเหตุ
เพิ่ม คาอธิบ ายรายวิช า การ
วิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพ
แล ะ น า ผ ล ไปสู่ ก า รพั ฒนา
คุ ณ ภาพการจั ด กิ จ กรรมการ
เรี ยนรู้ เพื่ อพั ฒนาผู้ เรียนอย่าง
เป็นระบบ

75

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

77

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

1016102 ปรัชญาการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Philosophy
ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา
เศรษฐกิ จ สัง คม วัฒ นธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างการพั ฒนาที่ ยั่งยืน การพัฒ นาสถานศึก ษาอย่าง
ยั่ง ยืนโดยการวิเ คราะห์และประยุก ต์ใช้ป รัชญา แนวคิดและ
ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
1026201 หลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum
หลัก การ แนวคิด ทฤษฎีและรูป แบบการพัฒ นาหลักสูตร
ระดั บ ของหลั ก สู ต ร การจั ด เนื้ อ หา และประสบการณ์
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก สู ต ร การน าหลั ก สู ต รไปใช้ การประเมิ น
หลักสูตร หลักสูตรที่ตอบสนองต่อการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานหลักสูตรแม่บทสู่การพัฒนาหลักสูตรในระดับท้องถิ่น นา
หลั ก สู ต รไปทดลองใช้ และประเมิ น และนาผลการประเมิ น
หลักสูตรไปสู่การพัฒนาหลักสูตรได้

1026201 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Education Philosophy and
Curriculum Development
ความหมาย ความเป็นมา และความสาคัญ
ของการศึก ษาปรัชญา แนวคิดทฤษฎีท างการศึ ก ษา
ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม รูปแบบการจัดการศึกษาไทย
ในปั จ จุ บั น แนวคิ ด และวิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ชุมชน และสังคม เชื่อมโยงสู่การวิเคราะห์ และประยุกต์
สู่หลักการ แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การน าหลั ก สู ต รไปใช้ สามารถ
ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์หลักสูตร
เพื่อสามารถนาไปจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้
การประเมินหลักสูตรและสามารถนาผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรได้

ปรับชื่อวิชา และคาอธิบาย
รายวิ ช า โดยบู ร ณาการวิ ช า
ปรั ช ญาการศึ ก ษา และวิ ช า
ห ลั ก สู ต ร ม า เ ป็ นรา ยวิ ช า
เดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นา
หลั ก สู ต รมี ร ากฐานมาจาก
ปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี ท าง
การศึก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ
สังคม รูปแบบการจัดการศึกษา
ไทยในปัจจุบัน เป็นหลักสูตรที่
ทันสมัย
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ปรับ ปรุงคาอธิบ ายรายวิชา
เพิ่มการบูรณาการกลุ่มศาสตร์
สมรรถนะสาคัญ คุณลัก ษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ แ ละศาสตร์
พระราชา
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1026302 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1027302 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
Learning and Classroom Management
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
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และแนวปฏิ บั ติ
กระบวนการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการ เกี่ ยวกั บ กระบวนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ โดยยึด ออกแบบการจัดการเรียนรู้ สิ่ง แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
กรอบทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์ และ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการ แก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การ
การเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ จั ด การจั ด ชั้ น เรี ย น และการพั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ใ น
การจัดชั้นเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึก ษา สถานศึกษา สามารถจัดทาแผนการจัดเรียนรู้ในสาระวิชา
สามารถจัดทาแผนการจัดเรียนรู้ และนาไปสู่การปฏิบัติ ควบคู่ การบูรณาการในกลุ่มสาระ ระหว่างกลุ่มสาระ สมรรถนะ
กั บ การสร้างบรรยากาศจัดการชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อม ส าคัญ คุณลั ก ษณะอันพึงประสงค์ และศาสตร์พระราชา
และศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ และนาไปสู่ก ารปฏิบัติให้เ กิ ดผลจริง ควบคู่กั บ การสร้าง
บรรยากาศจัดการชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อม และศูนย์
การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

หมายเหตุ
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เป็ น รายวิ ช าที่ เ พิ่ ม มาใหม่
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาครู มี ค วามรู้
ควา ม ส า ม า ร ถแล ะ คว า ม
เชี่ยวชาญในกลุ่ม ศาสตร์ ข อง
ตนมากยิ่งขึ้น
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1027303 การจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มศาสตร์ 2(2-0-4)
Specific Learning Management
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมิ ล ผลการเรีย นรู้ ในกลุ่ม สาระวิ ช าทางด้ านภาษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาทักษะ
ปฏิบัติ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ บู ร ณาการสาระวิ ช า
สมรรถนะส าคัญ คุณลัก ษณะอันพึง ประสงค์และเทคโนโลยี
สาธิ ต การสอน วิ พ ากษ์ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการ
ปฏิบัติการสอนของตนเองและผู้อื่น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชา

หมายเหตุ
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ปรั บ ปรุง ค าอธิ บ ายรายวิชา
โดยเพิ่ ม กระบวนการพั ฒ นา
น วั ต ก ร ร มและ เทคโนโลยี
ทางการศึ ก ษาและจุ ด เน้ น
นวั ต กรรมที่ พั ฒ นาทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21

79

1036301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
1037301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
3(2-2-5)
การศึกษา
3(2-2-5)
Technology Innovation and Information
Technology Innovation and Information
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้และ
การประเมิ นสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการ และการประเมินสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ และเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการสื่อสาร นาเสนอ
เรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
รูป แบบนวัตกรรมที่เ หมาะสม การประยุก ต์ นาไปทดลองใช้
ประเมิ นและปรับ ปรุง พัฒนา ฝึก วิเ คราะห์สภาพปัญหา การ
เรียนการสอนในสถานศึกษา เพื่อออกแบบ ผลิต ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการ
เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21

หมายเหตุ
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1046401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การดาเนินการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้และการนาผลการวัดและประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน

1046401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
ทักษะพิสัยและจิตพิสัย คุณธรรมของผู้ประเมิน การปฏิบัติ
และการดาเนินการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตลอด
กระบวนการ ประกอบด้วย การกาหนดจุดมุ่งหมายการวัด
การเลือกเครื่องมือวัดผล การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดและประเมินผล การรวบรวมข้อมูลผลการวัด
การใช้ส ถิติเ บื้องต้นในการวัดและประเมินผลการศึกษา
การจาแนกระดับการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ย นจากการประเมิ น สภาพจริ ง โดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง
ประจั ก ษ์ การใช้ โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ใ นการวั ด และ
ประเมินผล การใช้ผลประเมินการเรียนรู้และการนาผลการ
วัดและการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตร

หมายเหตุ
ปรั บ ปรุง ค าอธิ บ ายรายวิชา
โดยเพิ่ ม กระบวนการวั ด ผล
ประเมิ น ผลให้ ชั ด เจน การ
ป ร ะ เ มิ น ส ภา พ จริ ง โ ด ยใช้
หลัก ฐานเชิงประจักษ์และการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วัดผลและประเมินผล
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1047402 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การ
ผลิตงานวิจัยและการนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาการ
เรียนรู้และการพัฒนาผูเ้ รียน

1047402 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การ
ผลิ ต งานวิ จัย เพื่อพั ฒ นาการเรียนรู้ ตลอดกระบวนการ
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การกาหนดประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การใช้แนวคิด
ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น าสู่ ก ารออกแบบ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การออกแบบและวางแผนการ
วิจัย ทั้ ง การออกแบบเกี่ยวกับตัวอย่างวิจัย การออกแบบ
การรวมรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การวิจัย ตลอดจนการดาเนินการวิจัย การสรุปผลและ
เขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การสะท้อน
ผลการวิจัย จรรยาบรรณครูนักวิจัย และการนาผลการวิจยั
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการ
สอน การพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน

หมายเหตุ
ปรั บ เพิ่ม ค าอธิ บ ายรายวิชา
โดยกระบวนการการวิจัย การ
น าผลวิ จั ย ไปใช้ ให้ มี ค วาม
ชัดเจนในคาอธิบายรายวิชา
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1056501 จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว
3(2-2-5)
Psychology of Learning and Guidance
จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐานและจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการของ
มนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
แนะแนวและการให้ค าปรึก ษา การให้คาแนะนาช่ วยเหลื อ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจ
และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

1056501 จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว
3(2-2-5)
Psychology of Learning and Guidance
จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐานและจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการของ
มนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การแนะแนวและการให้ ค าปรึ ก ษา การให้ ค าแนะน า
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อ
ความเข้ า ใจและสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นให้ เ ต็ ม
ศักยภาพ การประยุกต์หลักจิตวิทยาสู่การพัฒนาตนเองให้มี
บุคลิก ลักษณะเหมาะสมกับความเป็นครูมืออาชีพ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่รู้เท่าทันโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน การ
ดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และอนาคตอย่างมีความสุข

หมายเหตุ
ปรั บ ปรุง ค าอธิ บ ายรายวิชา
โดยเพิ่มคาอธิบายรายวิชาด้ าน
การประยุ ก ต์ ห ลั ก จิ ต วิ ท ยาสู่
การพั ฒ นาตนเองให้ มี บุ ค ลิ ก
ลักษณะเหมาะสมกับความเป็น
ครู มื อ อาชี พ การส่ ง เสริ ม
ผู้เรียนในด้านทักษะชีวิต ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสมรรถนะ
ในการแข่งขัน การดารงชีวิตใน
ปัจจุบัน และอนาคต
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1026801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1(60)
Practicum
วางแผนศึกษางานของสถานศึกษา บทบาทหน้าที่
ของครู ชุมชน สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ด้วยกระบวนการ
ศึ กษาอย่ างมี ส่ วนร่ วมด้ วยวิ ธี การหลากหลาย เช่ น สั งเกต
สอบถาม สัมภาษณ์ ฯลฯ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ การจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การวัดผลประเมิ นผล ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการ
วิเคราะห์บทเรียน เพื่อออกแบบทดสอบ การจัดทาข้อสอบ การ
ตรวจข้อสอบ และการให้คะแนน วิเคราะห์ผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ เพื่ อนาไปสู่การวิจัยเพื่ อแก้ปัญหาผู้เรียน และการ
พัฒนาความเป็นครูมื ออาชีพ สามารถจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ออกแบบการวัดผลและประเมิ นผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ นาแผนการจัดการเรียนรู้ไป
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง
วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการพัฒนาการสอนได้

1026801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1(60)
Practicum
วางแผนศึกษางานของสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ของ
ครู ชุมชน สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ด้วยกระบวนการศึกษา
อย่างมีส่วนร่วมด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น สังเกต สอบถาม
สัมภาษณ์ ฯลฯ มุ่ งเน้นการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวัดผล
ประเมิ นผล ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ ในด้ านการวิ เคราะห์
บทเรี ยน เพื่ อออกแบบทดสอบ การจั ดท าข้ อสอบ การ
ตรวจข้อสอบ และการให้คะแนน วิเคราะห์ผลการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อนาไปสู่การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน การบูรณาการ
สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และศาสตร์พระราชา
สามารถจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ออกแบบการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ นา
แผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์ จริงวิ เคราะห์ และเสนอแนวทางการ
พัฒนาการสอนได้ และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

หมายเหตุ
เพิ่มคาอธิบายรายวิชา
โดยมีการบูรณาการภายใน
กลุ่มสาระ ระหว่างกลุม่ สาระ
สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และศาสตร์
พระราชาในการจัดการ
เรียนรู้
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1027801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 3(240)
Internship 1
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามสาระที่
ตนศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงชั้น ร่วมกับเพื่อน ครูผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การ
พั ฒ นาหลัก สูตรสถานศึ ก ษา จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้เ รียน
บันทึก วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ ปัญหาของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองนาไป
วางแผนพั ฒ นา และรายงานอย่างเป็นระบบศึก ษา ฝึก
ปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ มีการวางแผน บันทึก ประเมินผล
อย่างเป็นระบบสม่าเสมอ และนาเสนอประสบการณ์เ พื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นกลุม่ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดความรู้และเข้าใจในหน้าที่ครูและมีทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง
ดาเนินการทาการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้

1027801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 3(240)
Internship 1
ฝึก ปฏิบัติก ารสอนในสถานศึ ก ษา ตามสาระที่ ต น
ศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงชั้น ร่วมกับเพื่อน ครูผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์
ที่ ป รึก ษา มี ก ารจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระ
สมรรถนะส าคั ญ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ภาษาอั ง กฤษ
เทคโนโลยีและศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้สาระวิชา การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึก
วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ ปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
วิเ คราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองนาไปวางแผนพัฒนา และ
รายงานอย่างเป็นระบบศึกษา ฝึกปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ มีการ
วางแผน บันทึ ก ประเมิ นผลอย่างเป็นระบบสม่ าเสมอ และ
นาเสนอประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในกลุ่มเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) เพื่อให้เกิดความรู้
และเข้ า ใจในหน้ า ที่ ค รู แ ละมี ทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นรู้
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งดาเนินการทา
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้

หมายเหตุ
เพิ่มคาอธิบายบายวิชาโดย
มีการบูรณาการภายในกลุ่ม
สาระ ระหว่างกลุ่มสาระ
สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีและศาสตร์
พระราชาในการจัดการเรียนรู้
สาระวิชา ประยุกต์ใช้
กระบวนการของชุมชนการ
เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ
(Professional Learning
Community : PLC) ในการ
การพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

1027802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(240)
Internship 2
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามสาระที่ตน
ศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงชั้น ร่วมกับเพื่อน ครูเชี่ยวชาญ อาจารย์
ที่ปรึกษา มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน นาปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากภาคเรียนที่แล้วมาวางแผนและดาเนินการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการ
สอนของตนโดยการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นกลุม่ และมีการเผยแพร่
สู่ ป ระชาคมวิ ชาชี พครู เพื่ อให้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ครู โดยแสดง
พฤติกรรมและทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการสอน แก้ปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างครูมืออาชีพ นาเสนอผล
การปฏิบัติงาน พัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ

1027802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3(240)
Internship 2
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามสาระที่ตนศึกษา
อย่างน้อย 1 ช่วงชั้น ร่วมกับเพื่อนครูที่เชี่ยวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา มี
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระ สมรรถนะสาคัญ
คุณลัก ษณะอันพึงประสงค์ ภาษาอัง กฤษเทคโนโลยีและศาสตร์
พระราชาในการจั ด การเรี ย นรู้ ส าระวิ ช า การพั ฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน นาปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจากการเรียนการสอน มาวางแผนและดาเนินการแก้ไขอย่างเป็น
ระบบในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการสอนของตนโดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่ม และมีการเผยแพร่สู่ประชาคมวิชาชีพครู เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้ าที่ ครูโดยแสดงพฤติกรรมและทั กษะเฉพาะเกี่ ย วกั บ การสอน
แก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งครู มื อ อาชี พ
นาเสนอผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนกับครูในสถานศึกษาและใน
กลุ่มนักศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการ การเรียนรู้
สู่ครูมืออาชีพ (PLC) พัฒนางานอย่างเป็นระบบ

เพิ่มคาอธิบายบายวิชาโดย
มีการบูรณาการภายในกลุ่ม
สาระ ระหว่างกลุ่มสาระ
สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีและศาสตร์
พระราชาในการจัดการเรียนรู้
สาระวิชา
ประยุกต์ใช้กระบวนการ
ของชุมชนการเรียนรูส้ ู่ครูมือ
อาชีพ (Professional
Learning Community :
PLC) ในการการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ
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ภาคผนวก ค
การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
เทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภากาหนด (11 มาตรฐาน)

88

ตารางวิเคราะห์เนือ้ หาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน เทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานทีค่ ุรสุ ภากาหนด (11 มาตรฐาน)
สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
(1) รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่
สอนและกลยุทธ์การสอน
เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ได้
(2) แสวงหาและเลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารความรู้
เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
(3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
กับผูเ้ รียนที่สง่ เสริมการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
(4) มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

1016101 ความเป็นครู
3(2-2-5)
ความหมาย ความส าคั ญ ของวิ ช าชี พ ครู สภาพงานครู
คุณลักษณะของครู มาตรฐานวิชาชีพครู (สร.1) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับครูและวิชาชีพครู (สร.3) การปลูกฝังให้มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู (สร.2) (สม.4) การจัดการความรู้เกี่ ยวกับวิชาชีพครู (สร.4)
การวิเคราะห์ศาสตร์พระราชาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ
ครู ให้มีคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 (สม.1) ปฏิบัติตนเพื่อ
พัฒนาสมรถนะตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกั บผู้เรียนที่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (สม.3) มี การ
แสวงหาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน และเลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (สม.2) รอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุท ธ์การสอน(สม.1) เพื่อให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การสร้างความก้าวหน้า
และพัฒนาวิชาชีพครูสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง(สร.5)

ครอบคลุมทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
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มาตรฐาน
สาระความรู้
ความรู้
ตามมาตรฐาน
1.ความเป็น (1) สภาพงานครู
ครู
คุณลักษณะ และ
มาตรฐานวิชาชีพครู
(2) การปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครู
(3) กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
กับครูและวิชาชีพครู
(4) การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู
(5) การสร้าง
ความก้าวหน้าและ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเนื่อง
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มาตรฐาน
ความรู้

สาระความรู้
ตามมาตรฐาน

2.ภาษาและ ( 1 ) ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรม วัฒ นธรรมไทยเพื่อการ
เป็นครู
(2) ภาษาต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

(1) สามารถใช้ทั กษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน การ
เ ขี ย น ภา ษาไทย แ ละ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการ
สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย อ ย่ า ง
ถูกต้อง
(2) ใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ

1016102 ภาษาและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
ทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่ าน และการเขียน
ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อ
การสื่อสารอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ(สม.1) (สร.1) และเพื่อการ
พั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู (สร.2) การบู ร ณาการภาษาไทยและ
ภาษาต่ า งประเทศในการจัด การเรีย นรู้แ ต่ล ะรายวิช า (สม.1)
ตลอดจนการเชื่อมโยง ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
อย่างสันติ(สม.2)

ครอบคลุมทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน

88

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
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มาตรฐาน
ความรู้
3.การ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

(1) หลั ก การ แนวคิ ด
แนวปฏิบัติเ กี่ ยวกั บ การ
จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ
การศึกษา
(2) การประกั นคุณภาพ
การศึกษา

( 1 ) ส า ม า ร ถจั ด ก า ร
คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
คุณภาพการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
(2) สามารถดาเนินการ
จั ด กิ จ ก ร ร มปร ะเมิ น
คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้

1017104 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
(สร.1) และการประกันคุณภาพการศึกษา (สร.2)
การดาเนินการจัดการคุณภาพ ประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สม.2)สามารถดาเนินการจัดการคุณภาพ
ประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนือ่ ง (สม.1)การวิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพและนาผลไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ

ครอบคลุมทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
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สาระความรู้
ตามมาตรฐาน
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สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
มาตรฐานความรูป้ รัชญา
การศึกษา
( 1 ) ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ
พัฒนาสถานศึกษา
(2) วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ
การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
มาตรฐานความรูห้ ลักสูตร
(1) วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร
แ ล ะ ส า ม า ร ถ จั ด ท า
หลักสูตรได้
(2) ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น
หลั ก สู ต รและน าผลการ
ป ร ะ เ มิ น ไป ใ ช้ ใ น ก า ร
พัฒนาหลักสูตร

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

1026201 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-25)
ความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญ ของการศึก ษา
ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม
(สร.1 ปรัชญา)รูปแบบการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน แนวคิด
และวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน (สร.2
ปรัชญา)การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน และสังคม เชื่อมโยงสู่
การวิเ คราะห์ และประยุก ต์ป รัชญาการศึก ษา(สม.1 ปรั ชญา)
สู่ ห ลั ก การ แนวคิ ด ในการพั ฒ นาหลั ก สูต ร (สร.1 หลั กสู ตร)
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (สร.3 หลักสูตร)การนาหลักสูตรไป
ใช้ (สร.2 หลักสูตร)สามารถปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
วิ เ คราะห์ ห ลั ก สูต รเพื่ อสามารถน าไปจั ด ท าหลัก สูต ร (สม.1
หลักสูตร) (สม.2 ปรั ชญา)การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลั ก สู ต รและสามารถน าผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการพัฒ นา
หลักสูตรได้(สม.2 หลักสูตร)

ครอบคลุมทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
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มาตรฐาน
สาระความรู้
ความรู้
ตามมาตรฐาน
4.ปรัชญา มาตรฐานความรูป้ รัชญา
การศึกษา การศึกษา
และ
(1) ปรัชญา แนวคิด และ
หลักสูตร
ท ฤษฎี ท า ง ก า ร ศึ ก ษา
ศาสนา เศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒนธรรม
(2) แนวคิด และกลวิธีการ
จัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน
มาตรฐานความรูห้ ลักสูตร
(1) หลัก การ แนวคิดใน
การจัดทาหลักสูตร
(2) การนาหลักสูตรไปใช้
(3) การพัฒนาหลักสูตร
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มาตรฐาน
ความรู้
5.การ
จัดการ
เรียนรู้และ
การจัดการ
ชั้นเรียน

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
( 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 ฏิ บั ติ ใ ห้
เกิดผลจริง
(2) สามารถสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้น
เรียนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

1027302 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการจัดท าแผนการจัดการเรีย นรู้ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ (สร.1, สร.2) การบูร
ณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม(สร.3) การจัดการจัดชั้นเรียน
(สร.4)และการพัฒ นาศูน ย์ก ารเรีย นรู้ ใ นสถานศึก ษา (สร.5)
สามารถจัดทาแผนการจัดเรียนรู้ในสาระวิชา การบูรณาการใน
กลุ่มสาระ ระหว่างกลุ่มสาระ สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และศาสตร์พระราชา และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
จริง(สม.1) ควบคู่กับการสร้างบรรยากาศจัดการชั้นเรียน การจัด
สิ่ง แวดล้อม และศูนย์ก ารเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิ ดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ(สม.2)

ครอบคลุมทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
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สาระความรู้
ตามมาตรฐาน
(1) หลักการ แนวคิด แนว
ปฏิบัติเ กี่ยวกับการจัดทา
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
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
(2) ทฤษฎี แ ละรู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้ เ พื่อให้
ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์
คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
แก้ปัญหาได้
(3) การบู ร ณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม
(4) การจัดการชั้นเรียน
(5) การพัฒนาศูนย์การ
เรียนในสถานศึกษา
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มาตรฐาน
ความรู้
6.การ
จัดการ
เรียนรู้
เฉพาะกลุ่ม
ศาสตร์

สาระความรู้
ตามมาตรฐาน

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์

1027303 การจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มศาสตร์ 2(2-1-3)
หลัก การ แนวคิด ทฤษฎีก ารจัดการเรียนรู้ รูป แบบการ
จัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประ
เมิ ล ผลการเรียนรู้ในกลุ่ม สาระวิชาทางด้านภาษา วิท ยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ กลุ่ ม สาระวิ ช าทั ก ษะปฏิ บั ติ กลุ่ ม
การศึกษาปฐมวัย และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สามารถจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ บูร ณาการสาระวิ ช า สมรรถนะส าคั ญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเทคโนโลยี สาธิตการสอน วิพากษ์
แผนการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติการสอนของตนเองและผู้อื่น
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชา

เป็นรายวิชาที่
เพิ่มมาใหม่
เพื่อให้นกั ศึกษา
ครูมีความรู้
ความสามารถ
และความ
เชี่ยวชาญในกลุ่ม
ศาสตร์ของตน
มากยิ่งขึ้น
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มาตรฐาน
ความรู้
7.นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทาง
การศึกษา

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
(1) ประยุ ก ต์ ใ ช้ และ
ประเมิ น สื่ อ นวั ต กรรม
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้
(2) สามารถใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศเ พื่ อ ก า ร
สื่อสาร

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้ (สร.1)
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร(สร.2) นาเสนอรูปแบบ
นวัตกรรมที่เหมาะสม การประยุกต์ นาไปทดลองใช้ ประเมินและ
ปรับ ปรุงพัฒนา ฝึก วิเ คราะห์สภาพปัญหา การเรียนการสอนใน
สถานศึกษา (สม.1)เพื่อออกแบบ ผลิต ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึก ษาให้มี ความสอดคล้องเหมาะสมกั บ การเสริม สร้าง
สมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21(สม.2)

ครอบคลุมทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน

1037301

93

สาระความรู้
ตามมาตรฐาน
(1) หลั ก การ แนวคิ ด
การออกแบบ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ และการ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้
( 2 ) เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศเ พื่ อ ก า ร
สื่อสาร
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มาตรฐาน
ความรู้
8.การวัด
และ
ประเมินผล
การเรียนรู้

สาระความรู้
ตามมาตรฐาน
(1) หลั ก การ แนวคิ ด
และแนวปฏิบัติในการวัด
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล การ
เรียนรู้ของผู้เรียน
(2) ปฏิ บั ติ ก ารวั ด และ
การประเมินผล

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
( 1 ) ส า ม า ร ถวั ด แ ล ะ
ประเมินผลได้
(2) สามารถน าผลการ
ประเมิ น ไปใช้ ใ นการ
พัฒนาผู้เรียน

ผลการวิเคราะห์

1047401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (สร.1)ทั้งพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและ
จิตพิสัย คุณธรรมของผู้ประเมิน การปฏิบัติและการดาเนินการวัดและ
การประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ( สร.2) (สม.1)ตลอดกระบวนการ
ประกอบด้วย การกาหนดจุดมุ่งหมายการวัด การเลือกเครื่องมือ
วั ด ผล การพั ฒ นาและตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ วั ด และ
ประเมินผล การรวบรวมข้อมูลผลการวัด การใช้สถิติเบื้องต้นใน
การวัดและประเมินผลการศึกษา การจาแนกระดับการเรียนรูแ้ ละ
ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินสภาพจริงโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวัดและ
ประเมินผล การใช้ผลประเมินการเรียนรู้และการนาผลการวัดและ
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรี ยนรู้
และการพัฒนาหลักสูตร(สม.2)

ครอบคลุมทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
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มาตรฐาน
สาระความรู้
ความรู้
ตามมาตรฐาน
9.การวิจัย (1) หลั ก การ แนวคิ ด
เพื่อ
แนวปฏิบัติในการวิจัย
พัฒนาการ ( 2 ) ก า ร ใ ช้ แ ล ะ ผ ลิ ต
เรียนรู้
งานวิจัยเพื่ อ พั ฒ นาการ
เรียนรู้

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

(1) สามารถนําผลการวิ จัย 1047402 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ครอบคลุมทุก
ไปใช้ ในการจั ด การเรี ย น
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ ใ นการวิ จั ย (สร.1) การผลิต สาระความรูต้ าม
การสอน
งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ( สร.2) ตลอดกระบวนการ มาตรฐานและ
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(2) สามารถท าวิจัยเพื่อ ประกอบด้ว ย การวิ เ คราะห์ปัญ หาการเรียนรู้ข องผู้เ รียน การ สมรรถนะตาม
พัฒนาการเรียนการสอน กาหนดประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การใช้แนวคิดทฤษฎีและ มาตรฐาน
และพัฒนาผู้เรียน
งานวิจัยที่ เ กี่ ยวข้องเพื่อนาสู่ การออกแบบนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ การออกแบบและวางแผนการวิจยั ทั้งการออกแบบเกีย่ วกับ
ตัวอย่างวิจัย การออกแบบการรวมรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิ วเตอร์เ พื่อการวิ จัย ตลอดจนการด าเนิ นการวิ จัย การ
สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้(สม.2)
การสะท้อนผลการวิจยั จรรยาบรรณครูนกั วิจัย และการนา
ผลการวิจยั ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียน
การสอน การพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาผูเ้ รียน(สม.1)
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สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
(1) สามารถให้คาแนะนา
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย นให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) ใช้จิตวิทยาเพื่อความ
เข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

1056501 จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะ
แนว
3(2-2-5)
จิตวิท ยาพื้นฐานและจิตวิท ยาพัฒ นาการของมนุ ษย์ (สร.1)
จิตวิท ยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา (สร.2)จิตวิท ยาการ
แนะแนวและการให้คาปรึกษา(สร.3) การให้คาแนะนาช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (สม.1) การใช้จิตวิทยาเพื่อความ
เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ (สม.2)
การประยุกต์หลักจิตวิทยาสู่การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิก ลักษณะ
เหมาะสมกับความเป็นครูมืออาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่
รู้เท่าทันโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มี
สมรรถนะในการแข่ ง ขั น การด ารงชี วิ ต ในสั ง คมปัจ จุ บัน และ
อนาคตอย่างมีความสุข

ครอบคลุมทุก
สาระความรู้ตาม
มาตรฐานและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
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มาตรฐาน
สาระความรู้
ความรู้
ตามมาตรฐาน
10.จิตวิทยา (1) จิตวิทยาพื้นฐานและ
สาหรับครู จิตวิท ยาพั ฒ นาการของ
มนุษย์
(2) จิตวิท ยาการเรียนรู้
และจิตวิทยาการศึกษา
(3) จิ ต วิ ท ยาการแนะ
แ น ว แ ล ะ ก า ร ใ ห้
คาปรึกษา
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มาตรฐาน
ความรู้
11.การ
ปฏิบัติ
วิชาชีพ
ระหว่าง
เรียน

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
(1) สามารถ
จั ด ท าแผนการ
จั ด การเรี ย นรู้
เพื่ อ จุ ด ประสงค์
ก า ร ส อ น ที่
หลากหลาย
(2) สามารถ
ปฏิ บั ติ ก ารสอน
อ อ กแบบ
ทดสอบ วัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ผู้เรียน

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1026801 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1(60)
วางแผนศึกษางานของสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ของครู ชุมชน สิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ ด้วยกระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมด้วยวิธีการ
หลากหลาย เช่น สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ฯลฯ (สร.1) มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง (สร.2)
การวัดผลประเมินผล ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (สร.6) ในด้านการวิเคราะห์
บทเรียน เพื่อออกแบบทดสอบ การจัดทาข้อสอบ (สร.4) การตรวจข้อสอบ และ
การให้คะแนน การตัดสินผลการเรียน (สร.5) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อนาไปสู่การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน (สร.7) การบูรณาการ สมรรถนะ
สาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และศาสตร์พระราชา สามารถจัดทาแผนการ
จั ดการเรียนรู้ที่ พัฒนาผู้เรี ยนทั้ งด้ านความรู้ ทั กษะ และคุ ณลั กษณะอั นพึ ง
ประสงค์(สม.1) ออกแบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ (สม.2) นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง(สร.3) วิเคราะห์และเสนอแนวทางการ
พัฒนาการสอนได้ และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ (สร.8)

ผลการ
วิเคราะห์
ครอบคลุมทุก
สาระความรู้
ตามมาตรฐาน
และสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
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สาระความรู้
ตามมาตรฐาน
(1) การสังเกตการจัดการเรียนรู้
(2) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(3) การทดลองสอนในสถานการณ์
จาลอง และสถานการณ์จริง
(4) การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือวัดผล
(5) การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน
และการตัดสินผลการเรียน
(6) การสอบภาคปฏิบัติและการให้
คะแนน
(7) การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน
(8) การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
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สาระความรู้
ตามมาตรฐาน

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการ
วิเคราะห์

12.การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 1

(1) การปฏิบัติก ารสอน
วิชาเอก
( 2 ) ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมิ น ผล และนาผล
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า
ผู้เรียน
(3) การวิจัยเพื่ อ พั ฒ นา
ผู้เรียน
( 4 ) ก า ร แ ล ก เปลี่ ย น
เ รี ย น รู้ ห รื อ แ บ่ ง ปั น
ความรู้ ใ นการสั ม มนา
การศึกษา

(1) สามารถจัดการ
เ รี ย น รู้ ใ น ส า ข า
วิชาเอก
(2) สามารถ
ประเมิ น ปรับ ปรุง
และศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
(3) ปฏิบัติงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย

1027801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(240)
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามสาระที่ตนศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงชั้น (สร.
1) (สม.1) ร่วมกับเพื่อน ครูผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ บูรณาการสาระ สมรรถนะสาคัญ คุณลัก ษณะอันพึงประสงค์ ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีและศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้สาระวิชา การพัฒ นาหลักสูตร
สถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึก วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ ปัญหา
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองนาไปวางแผนพัฒนา(สร.
2) และรายงานอย่างเป็นระบบศึกษา ฝึกปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ มีการวางแผน บันทึก
ประเมินผลอย่างเป็นระบบสม่าเสมอ (สม.2) และนาเสนอประสบการณ์เพื่อแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ในกลุ่มเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง(สร.4) ด้วยกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้สู่
ครู มื อ อาชี พ (Professional Learning Community: PLC) เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ แ ละ
เข้าใจในหน้าที่ครูและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ พัฒนา
หลัก สูตร รวมทั้ ง ดาเนินการท าการวิจัยเพื่อพัฒ นาผู้เ รียน(สร.3) (สม.2) และจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายได้(สม.3)

ครอบคลุม
ทุกสาระ
ความรู้ตาม
มาตรฐาน
และ
สมรรถนะ
ตาม
มาตรฐาน
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มาตรฐาน
ความรู้

100

มาตรฐาน
ความรู้
13.การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 2

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
(1) สามารถจัดการ
เ รี ย น รู้ ใ น ส า ข า
วิชาเอก
(2) สามารถ
ประเมิ น ปรับ ปรุง
และศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
(3) ปฏิบัติงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1027802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3(240)
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามสาระที่ตนศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงชั้น (สร.
1) (สม.1) ร่วมกับเพื่อนครูที่เชี่ยวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ บูรณาการสาระ สมรรถนะสาคัญ คุณลัก ษณะอันพึงประสงค์ ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีและศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้สาระวิชา การวัดและประเมินผล
และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน(สร.2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(สม.3) น าปั ญ หาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นจากการเรี ย นการสอน มาวางแผนและ
ดาเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง(สร.3)(
สม.2) รายงานผลการปฏิบัติง านและการพัฒ นาคุณ ภาพการสอนของตนโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม และมีการเผยแพร่สู่ประชาคมวิชาชีพครู เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ครูโดยแสดงพฤติกรรมและทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการสอน แก้ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ได้อย่างครูมืออาชีพ นาเสนอผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนกับครูใน
สถานศึกษาและในกลุ่มนักศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง(สร.4)ด้วยกระบวนการ การ
เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ (Professional Learning Community:PLC) พัฒนางานอย่างเป็น
ระบบ

ผลการ
วิเคราะห์
ครอบคลุม
ทุกสาระ
ความรู้ตาม
มาตรฐาน
และ
สมรรถนะ
ตาม
มาตรฐาน
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สาระความรู้
ตามมาตรฐาน
(1) การปฏิบัติก ารสอน
วิชาเอก
( 2 ) ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมิ น ผล และนาผล
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า
ผู้เรียน
(3) การวิจัยเพื่ อ พั ฒ นา
ผู้เรียน
( 4 ) ก า ร แ ล ก เปลี่ ย น
เ รี ย น รู้ ห รื อ แ บ่ ง ปั น
ความรู้ ใ นการสั ม มนา
การศึกษา
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101

ภาคผนวก ง
หลักการจัดรหัสวิชา

102

รหัสวิชา
ความหมายของรหัสวิชาเอก
เลขรหัสสามหลักแรก
101
102
103
104
105
106
107
154
155
253
400

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

408
409
412
500

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลขรหัสหลักทีส่ ี่
6

หมายถึง
หมายถึง

7

หมายถึง

หมวดวิชาของคณะครุศาสตร์
หมู่วิชาหลักการศึกษา
หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน
หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนวทางการศึกษา
หมู่วิชาบริหารการศึกษา
หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย
หมู่วิชาภาษาไทย
หมู่วิชาภาษาอังกฤษ
หมู่วิชาสังคมศึกษา
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
ในหมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หมู่วิชาคณิตศาสตร์
หมู่วิชาคอมพิวเตอร์
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
ในหมู่วิชาเกษตรศาสตร์
ลาดับความยากง่ายหรือชั้นปี
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน (ภาคเรียนที่
3)ของบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

103
เลขรหัสหลักที่หา้
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ลักษณะเนื้อหา
หลักการศึกษาทั่วไป
หลักสูตรและแบบเรียน
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการสอน
การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว
วิธีสอนวิชาเฉพาะ
การศึกษาปฐมวัย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ

เลขรหัสหลักที่หกและเจ็ด
01-99

หมายถึง
หมายถึง

ลาดับก่อน-หลังของรายวิชา
ลาดับก่อน-หลังของรายวิชา
แต่ละหมู่วิชาในหลักสูตร

104

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ลาดับที่
1.

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
2.1 สุมาลี พงศ์ติย ะไพบูล ย์ ไกร บุญ บันดาล วิฑู ร ย์ คุ้มหอม สมนึก ชูป าน
กลี บ และฐิ ติ รัต น์ คล่ อ งดี . (2559). การวิ จั ยและพั ฒ นาชุด การเรี ย นรู้ในรู ป
อิเลคทรอนิกส์เรื่องวิธีการดาเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบสาหรับครัวเรือน
เกษตรกรรมแบบพื้นบ้าน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติสาหรับ
บุคลากรสายสนับ สนุนวิชาการในสถาบันอุด มศึก ษา ครั้งที่ 8 (30-31 มี นาคม
ถึง 1 เมาษายน) มหาวิทยาลัยศิลปากร: 904-912.
2.2 สุมาลี พงศ์ติย ะไพบูล ย์ และคณะ. (2560). การพัฒ นาทั กษะนักเรียน
แห่งศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่องและทุนทางปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี. ในโคชครูสู่ผู้เรียน (Teacher Coaching ) บทเรียนจาก
โครงการการวิจัยกรับ วนการพัฒ นาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่อง. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.): 20-36.
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
ชื่อ-สกุล : นางสุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา )มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน
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สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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2.3 สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ และนรินทร์ สังข์รักษา. (2561). การพัฒนาครูมือ
อาชีพโดยใช้การวิจัยจากประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างสรรค์
คุณภาพวิชาการ. Veridian E-Journal, Silapakorn University ปีที่ 11 ฉบับ ที่
1 (มกราคม–เมษายน) 2561: 1739-1759.
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.2 รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.3 รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.4 ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา
3.5 อาจารย์ ส าขาวิช าวิท ยาการการศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรี/ปริญ ญาโท/
ปริญญาเอก
3.6 นักวิจัยผลงานดีเด่นเรื่อง.”การพัฒ นางานวิจัยและระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ:ให้เป็นกลไกวิชาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ”
ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประจาปี 2552
3.7 นัก วิจัยผลงานดีเด่นเรื่อง.”การบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งในรายวิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าชี พ ครู ” ของสภาคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจาปี 2554
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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 ” ของสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประจาปี 2557
4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาที่เคยสอน
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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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

4.8 พฤติกรรมมนุษย์กันการพัฒนาตน
4.9 สั ม มนาและการศึ ก ษาดู ง านทางจิต วิ ท ยาการให้ ค าปรึก ษาและการ
แนะแนว
4.10 ภาษาและวัฒนธรรม
4.11 ทฤษฏีทางพฤติกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญรัตน์ คงงาม
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
2. ผลงานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
2.1 สุกัญญรัตน์ คงงาม, อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์และปัญญา ทองนิล. (2558).
ค.ด. (วัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การส่งเสริม การพัฒ นาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผ ลการประเมินร่วมกั บ
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบูร ณาการงานในหน้ าที่ ครูและการสะท้ อนการจัดการเรียนรู้ :กรณี ศึก ษา
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
โรงเรียนพื้นที่นาร่องการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิจัยระดับ ชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรี วิจัยครั้งที่ 5 วันที่ 3-4 กรกฎาคม
ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (การประถมศึกษา
2558: 16-26.
ในโครงการคุรทุ ายาท รุน่ ที่ 1) วิทยาลัยครูนครสวรรค์
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สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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2.2 ยุ พิ น โกณฑา, สุ กั ญ ญรั ต น์ คงงาม, ณั ฐ กานต์ ภาคพรต, อภิ ช าติ
เลนะนันท์ และหทั ยทิพย์ สีส่วน. (2559). ผลการส่งเสริม ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่งภายใต้โครงการนาร่องคูปอง
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. ประสบการณ์การทางาน
3.1 รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.2 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.3 หัวหน้าฝ่ายวิจัย สานักวิจยั และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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3.4 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.5 ครูโรงเรียนประถมศึกษา
4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาที่เคยสอน
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์
4.2 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
4.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน
4.4 วิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
4.5 การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ
4.6 การวิจัยทางการศึกษา
4.7 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.8 การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
4.9 วิธีการทางสถิติเพื่อการส่งเสริมคุณภาพ
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3.

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
2.1 พวงชัย หอสกุล, พรรณี คอนจอหอ และปานจิตร์ หลงประดิษฐ์. (2558).
การออกแบบหน้ า จอสื่ อ การสอนวิ ช างานฝึ ก ฝี มื อ 1 รหั ส วิ ช า 21001003
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2. กรกฏาคม-ธันวาคม
2558: 23-28.
2.2 ปิยวรรณ อ่วมจันทร์ , อุไรรัตน์ เอี่ยมสะอาด, จิร วัฑ ฒ์ แก้ วโกศล และ
พรรณี คอนจอหอ. (2560). ระบบการเรี ย นรู้ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ช่ ว ยสอนวิ ช า
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สานักงานส่งเสริมการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย อ าเภอเขาย้ อ ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี (3th National Conference on
Technology and Innovation Management NCTIM 2017, 3 -5 มี น าค ม
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: 17-62.
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
ชื่อ-สกุล : นางพรรณี คอนจอหอ
ตาแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา :
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

111

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
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2.3 ภาณุ รัก จุ้ ยส าราญ, สุกั ญ ชลิ ก า บุญ มาธรรม และพรรณี คอนจอหอ.
(2561). การพัฒนาระบบงานทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหาดเจ้า
ส าราญ อ าเภ อ เมื อ ง จั งห วั ด เพ ชรบุ รี (4 th National Conference on
Technology and Innovation Management NCTIM 2018, 5-6 มี น าคม
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: 1228-1232.
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3.2 ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาที่เคยสอน
4.1 วิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4.2 วิชาการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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4.

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐกานต์ ภาคพรต
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา)

1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย
2.1 ยุ พิ น โกณฑา, สุ กั ญ ญรั ต น์ คงงาม, ณั ฐ กานต์ ภาคพรต, อภิ ช าติ
เลหะนันท์ และหทัยทิพย์ สีส่วน. (2559). ผลการส่งเสริมความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้โครงการนาร่องคูปอง
พัฒ นาครู มหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. รายงานสืบ เนื่องการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6: 1408-1414.
2.2 ณัฐกานต์ ภาคพรต, ปณิตา วรรณพิรุณ, และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2558).
ผลการพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ ด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ
ปฏิ สั ม พั น ธ์. รายงานสืบ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ชาการระดั บ ชาติ โสตฯ-เทคโนฯ
สัมพันธ์ครั้งที่ 29 วันที่ 22-23 มกราคม 2558: 11-19.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศษ.บ. (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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2.3 ณัฐกานต์ ภาคพรต. (2558). การพัฒนาแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างแอปพลิเคชันส่ง เสริม การเรียนการสอนด้วยระบบปฏิบัติก ารแอนดรอยด์
สาหรับ บุคลากรทางการศึกษา. รายงานสืบ เนื่องการประชุม วิชาการระดับ ชาติ
ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5. วันที่ 3–4 กรกฏาคม 2558.
เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี: 34-39.
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 เจ้าหน้าที่ดูแลซอฟต์แวร์ บริษัทแฮนดี้คิดส์ จากัด
3.2 นักวิชาการ บริษัทสานักพิมพ์วัฒนาพานิช จากัด
3.3 นักเขียนอิสระ
3.4 รองคณบดีคณะครุศาสตร์
4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาที่เคยสอน
4.1 วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
4.2 วิชาหลักสูตรและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
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ลาดับที่

5.

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

วุฒิการศึกษา :
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.บ. สาขา(มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

4.4 วิชานวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน
4.5 วิชาการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
4.6 วิชานวัตกรรมและการเผยแพร่
4.7 วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย
4.8 วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
4.9 วิชาการพัฒนาหลักสูตร
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
2.1 วิ ฑู ร ย์ คุ้ ม หอม. (2558). ต านานความเชื่อ และพิ ธีก รรมบนวิถี ชีวิ ต ที่
เปลี่ ย นแปลงของชาวนาเมื อ งเพชรบุ รี . วารสารวิ ช าการมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 3(2) กรกฎาคม-ธันวาคม: 121-131.
2.2 ทิ พ ย์วรรณ จุ ลิรัชนีก ร, วิฑู รย์ คุ้ มหอม, อารยา ทั บ ทิ ม สุวรรณ, มารินี
สมรูป และสุจิตรา ไชยเดช. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในรูปแบบ
การศึกษานอกโรงเรียน และคุณลักษณะผู้เรียนของนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ใน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. รายงานการสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6: 62-70.
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ชื่อ-สกุล : นายวิฑูรย์ คุ้มหอม
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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2.3 สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ ไกร บุญบันดาล วิฑูรย์ คุ้มหอม สมนึก ชูปานกลีบ
และฐิ ติ รั ต น์ คล่ อ งดี . (2559). การวิ จั ย และพั ฒ น าชุ ด การเรี ย นรู้ ใ นรู ป
อิเลคทรอนิกส์เรื่องวิธีการดาเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบสาหรับครัวเรือน
เกษตรกรรมแบบพื้นบ้าน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติสาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 (30-31 มีนาคม ถึง 1
เมาษายน) มหาวิทยาลัยศิลปากร: 904-912.

117

ภาคผนวก ฉ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

118

คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
ที่ 145/2561
เรื่อง แต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิและคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
ตำมที่คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต
สำขำวิชำชีพครู (ฉบับปรับปรุง 2561) และจัดกำรเรียนกำรสอนมำจนถึงปัจจุบัน และดำเนินกำรจัดทำ
(ร่ำง) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
เพื่อให้ห ลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู (ฉบับปรับ ปรุง พ.ศ.2561) มี ควำม
สมบูรณ์ และสอดคล้องกับประกำศนียบัตรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2557 จึงขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและ
คณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) เพื่อ
ดำเนินกำรวิพำกษ์หลักสูตร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สิทธิชัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิตติรัตน์
ดร.วิทยำ
นำยคุมภีร์
ดร.ศศิธร
รองศำสตรำจำรย์ยศ
อำจำรย์ ดร.สุกัญญรัตน์
อำจำรย์ ดร.วรำภรณ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สกุ ัญญำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนกฤต
อำจำรย์ ดร.สุมำลี
อำจำรย์ ดร.ฐิตริ ัตน์
นำยณัฐพล
นำงสิรทิ ิพย์
นำยชุมพล

ทองนิล
แก้วเกื้อกูล
แสงเลิศอุทัย
พัฒนวงศ์
สำยะสนธิ
เขียวกอ
ธีรเดชพงศ์
คงงำม
ศรีวิโรจน์
แพงโสม
ทองคล้ำ
พงศ์ติยะไพบูลย์
คล่องดี
อิ่มอำบ
ขำวสว่ำง
สิทธิชัย

ประธำน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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17. นำงสำวทิพย์รัตน์
18. อำจำรย์ ดร. ณัฐกำนต์
19. นำงวิภำ

นุ่มสวน
ภำคพรต
เหล็กคม

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

ทั้งนี้ ให้กรรมกำรตำมรำยชื่อดังกล่ำวมีหน้ำที่ร่วมพิจำรณำ วิพำกษ์ และให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
รำยละเอี ยดและมำตรฐำนหลัก สูตร รวมถึงดำเนินกำรปรับ ปรุงหลัก สูตรเพื่อเสนอมหำวิทยำลัยตำม
ขั้นตอน เพื่ อ ให้ห ลัก สูตรเป็น ไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณ วุฒิ ร ะดับ อุดมศึก ษำแห่ ง ชำติ และเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสนำะ กลิ่นงำม)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศำสตร์
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ภาคผนวก ช
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมวิพากษ์หลักสูตร
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมวิพากษ์หลักสูตร
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์

แก้วเกื้อกูล
แสงเลิศอุทัย

3. ดร.วิทยา

พัฒนวงศ์

4. นายคุมภีร์

สายะสนธิ

5. ดร.ศศิธร

เขียวกอ

ผู้ทรงคุณวุฒิของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี
ครูโรงเรียนพญาไท
ครูดีเด่นจากสานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา และ
อีกหลายรางวัล
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ภาคผนวก ซ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่ อให้การจัดการศึกษาในระดับ บัณฑิ ตศึก ษาของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ เพชรบุรีเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์
มาตรฐาน หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่ ง
พระราชบัญญัติม หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติส ภามหาวิทยาลัยราชภั ฏเพชรบุรี ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกาหนดข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อ บังคับ นี้เรียกว่า “ข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็น
ต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิก ข้อ บัง คับ สภามหาวิท ยาลัยราชภั ฏเพชรบุ รี ว่าด้วย การจั ดการศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุม และรักษามาตรฐานทางวิชาการในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“สภาวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่สังกัด
ซึ่งหมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าของคณะ/สถาบัน /
สานัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยด้วย
/ อาจารย์ประจา.........
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“อาจารย์ป ระจ า” หมายความว่า บุคคลที่ ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น มีหน้าที่ด้าน
การสอน การวิจัยและความรับผิดชอบตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มิได้เป็นอาจารย์
ประจ า และมี คุณ สมบั ติต ามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนดข้อ ๑๙.๓.๒.๒, ๑๙.๓.๒.๓ หรื อ ๒๐.๓.๒.๒,
๒๐.๓.๒.๓ มีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ และได้รับการแต่งตั้งโดย
อธิการบดี
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีหน้าที่ในการ
บริหารและพั ฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม คุณภาพ การติดตาม
ประเมิ นผล และการพั ฒ นาหลัก สูตร อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ป ระจ าหลัก สูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่ มี ก ารจัดการศึก ษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรเกิ นกว่า ๑ หลัก สูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
“อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา” หมายความว่า อาจารย์ ป ระจ าซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า น
การศึกษาการจัดแผนการเรียนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“อาจารย์ที่ ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ ” หมายความว่า อาจารย์ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พนธ์ห ลั ก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ” หมายความว่า อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“อาจารย์ ผู้ ส อน” หมายความว่ า อาจารย์ ป ระจ าหรื อ อาจารย์ พิ เ ศษที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์สอนและผลงานวิชาการตรงตามหลักสูตรที่สอน และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“การจัดการศึกษาในเวลาปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใน
เวลาราชการ
“การจัดการศึกษานอกเวลาปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากการ
จัดการศึกษาในเวลาปกติ
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออก ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
รวมทั้งตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
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หมวด ๑
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและการจัดระบบการบริหารระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๖ ให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคณะกรรมการดาเนินงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
๖.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
๖.๒ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบและ
อานาจหน้าที่ดังนี้
๗.๑ องค์ประกอบ
(๑) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการ ประกอบด้วย
(ก) คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ
(ข) ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ
(ค) ผู้อานวยการส านักงานส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
(ง) รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นเป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๒ อานาจและหน้าที่
(๑) วางนโยบายและพั ฒ นาการด าเนิ น งานจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) วางระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับ การบริหารและดาเนินงานจัดการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
(๓) พิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสภา
วิชาการและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
(๔) ควบคุมการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบและนโยบาย
(๕) อนุมัติผลสาเร็จการศึกษา
(๖) เสนอชื่ อผู้ ส าเร็ จการศึ กษาต่ อสภาวิชาการ เสนอให้ ประกาศนี ยบั ตรหรือปริญญาบั ต ร
และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
(๗) พิ จ ารณากลั่นกรองคุณ สมบัติของบุคคลที่ เหมาะสม ตามที่ คณบดีนาเสนอต่อ
อธิก ารบดีเพื่ อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ผู้ท รงคุณวุฒิ ภายนอก อาจารย์ป ระจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
/ (8) ให้คาปรึกษา......
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(๘) ให้คาปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานเพื่อพัฒนางาน
ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
(๙) ดาเนินการวางแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๑๐) งานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ไม่ต่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้อานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) พิจารณาร่างหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาและนาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาเกณฑ์เกี่ยวกับการรับนักศึกษา การสอน การวิจัย การจัดตารางสอน และ
การจัดตารางสอบของนักศึกษา
(๓) พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
(๔) การวางแผน การควบคุม มาตรฐาน การประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาในระดั บ
หลักสูตร และการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร
(๕) พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการสอบรายวิชา สอบวัดคุณสมบัติ สอบ
ภาษาต่างประเทศ สอบประมวลความรู้ สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเพื่อให้อธิการบดีพิจารณา
แต่งตั้ง
(๖) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
(๗) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๙ ให้คณบดีในคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีอานาจหน้าที่ควบคุม กากับ ดูแล การ
จัดการเรียน การสอนในคณะให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานการอุดมศึก ษาและมติคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ข้อ ๑๐ รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาคโดยจัดการศึกษาปีละ ๒ ภาคการศึกษา
มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนต้องจัดการเรียนให้มีจานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิ ตตามที่กาหนดไว้ใน
ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
/ ข้อ 11 การคิดหน่วยกิต......
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ข้อ ๑๑ การคิดหน่วยกิต
๑๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ ใช้เวลาบรรยายหรืออภิ ป รายปัญ หาไม่ น้อยกว่ า ๑๕
ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ ใช้เวลาฝึก หรือทดลองไม่ น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๑.๓ การฝึก งานหรือการฝึก ภาคสนาม ที่ ใช้เวลาไม่ น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๑.๔ การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทา
โครงงานหรือกิจ กรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค
๑๑.๕ การค้ น คว้า อิ ส ระ ที่ ใช้ เวลาศึ ก ษาค้ น คว้ าไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๕ ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๑.๖ วิท ยานิพ นธ์ ที่ใช้เวลาศึก ษาค้นคว้าไม่น้อยกว่ า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ ๑๒ ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชาอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้
ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิ ต และประกาศนียบัตรบัณฑิ ตชั้นสู ง ให้ใช้เวลาศึก ษา
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๑๓.๓ ปริญ ญาเอก ผู้ที่ สาเร็จ ปริญ ญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญ ญาเอกให้ใช้
ระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญ ญาเอกให้ใช้
ระยะเวลาศึ ก ษา ไม่ เ กิ น ๖ ปี ก ารศึ ก ษา การลงทะเบี ย นเรี ย นส าหรับ ผู้ เ ข้ าศึ ก ษาแบบไม่ เต็ ม เวลาให้
มหาวิท ยาลัยกาหนดจ านวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ล ะภาคการศึก ษา โดยเที ยบเคียงกั บ
จานวนหน่วยกิต ที่กาหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม
หมวด ๓
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ ๑๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมีดังนี้
๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาแล้ว
/ 14.2 หลักสูตร.....
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๑๔.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรทีเ่ บ็ดเสร็จในตัวเองสาหรับ
ผู้สาเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้ว
๑๔.๓ หลักสูตรปริญ ญาโท เป็นหลัก สูตรการศึก ษาที่ เน้นการผลิตนักวิชาการและ
นักวิชาชีพในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรี
๑๔.๔ หลั ก สู ต รปริญ ญาเอก เป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ในระดับสูงกว่าปริญญาโท
ข้อ ๑๕ โครงสร้างของหลักสูตร
๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาซึ่งเน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก๑ ท าเฉพาะวิ ทยานิ พนธ์ ซึ่ งมี ค่ าเที ยบได้ ไม่ น้ อยกว่ า ๓๖ หน่ วยกิ ต
มหาวิท ยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่ม เติมหรือทากิ จกรรมทางวิชาการอื่ นเพิ่มขึ้นก็ ได้โดยไม่ นับ
หน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
ต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ ต้องทาวิท ยานิพนธ์
แต่ต้องทาภาคนิพนธ์หรือมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๑๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดย
ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทจะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘
หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ สาเร็จ ปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิท ยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีม าตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
/ แบบ ๒..............
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แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ สาเร็จปริญ ญาโท จะต้องทาวิท ยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรีจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิท ยานิพนธ์ทั้งแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีม าตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
หมวด ๔
การควบคุมการศึกษา
ข้อ ๑๖ จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาต้อ งอยู่ประจ าหลัก สูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึก ษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึก ษามากกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิท ยาการหรือ
สหวิท ยาการ หรือ หลักสู ตรปริญญาโทและปริญ ญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน ในกรณีที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาที่ไม่ สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
การศึกษาระดับ บัณฑิตศึก ษา และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอจานวนและคุณวุฒิของคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามลาดับ
เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี
ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
คณาจารย์ ห รือ บุคคลากรประจาของสถาบันในความร่วมมื อนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ระดับ บัณ ฑิ ตศึก ษา
อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยได้ โดยมีหน้าที่
และความรับ ผิดชอบเหมื อ นอาจารย์ ป ระจ า ทั้ ง นี้ต้องมี คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ ของอาจารย์ผู้ส อน
อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อ ๑๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๗.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ ได้รับ การเผยแพร่ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในการพิ จ ารณาแต่งตั้ง ให้ บุคคลดารง
/ ตาแหน่งทาง..............
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ตาแหน่ ง ทางวิช าการอย่ างน้ อ ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้ อนหลั ง โดยอย่า งน้ อย ๑ รายการต้อ งเป็ น
ผลงานวิจัย สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษา
อย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๑๗.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑
รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับ สาขาวิชาที่ ไม่ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๗.๓ อาจารย์ผู้สอน
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน
๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี ทั้ งนี้อ าจารย์พิ เศษต้อ งมี ชั่วโมงสอนไม่ เกิ นร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมี อาจารย์ป ระจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ส าหรับ หลั ก สู ต รประกาศนี ยบั ต รบั ณ ฑิ ต ทางวิช าชีพ อาจารย์ ผู้ส อนต้ องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
/ ข้อ 18 ประกาศนียบัตร..............
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ข้อ ๑๘ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๘.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่ ง ทางวิช าการอย่ างน้ อ ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้ อนหลั ง โดยอย่า งน้ อย ๑ รายการต้อ งเป็ น
ผลงานวิจัย สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้อ งมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษา
อย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สาหรับ หลัก สูตรประกาศนียบัตรบัณ ฑิ ตชั้นสูง ทางวิชาชีพ อาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๑๘.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑
รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับ สาขาวิชาที่ ไม่ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๘.๓ อาจารย์ผู้สอน
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มคี ุณวุฒิขั้นต่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน
๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
/ ในกรณีของ..............
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ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิป ริญญาเอก แต่
ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
ข้อ ๑๙ ปริญญาโท
๑๙.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน
และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน
๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑๙.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่ง ทางวิชาการอย่างน้อย๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้ งนี้
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับ สาขาวิชาที่ ไม่ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
/ ๑๙.๓ อาจารย์ที่ปรึกษา..............
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๑๙.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
คือ
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระ
(ก) ต้อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สูต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริญ ญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(ข) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บคุ คลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน
๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
(ก) เป็ น อาจารย์ ป ระจ า ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่าง
น้อยในระดับชาติ ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง
(ค) เป็นผู้ท รงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการ
ตามที่กาหนดในข้อ ๑๙.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัม พั นธ์กับ หัวข้อวิทยานิพ นธ์ห รือค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับ
บัณฑิตศึกษา และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ ตามลาดับ
(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ห ลัก หรือ อาจารย์ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ร่วม ทั้ ง นี้ ในกรณี ข องอาจารย์ ผู้ส อบเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทุกประการ ดังนี้
(ก) กรณี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สูต ร ต้อ งมี คุ ณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บคุ คลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทาง
/ วิชาการ.....
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วิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมี ผ ลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตีพิ ม พ์เผยแพร่ในวารสารที่ มี ชื่ออยู่ในฐานข้อมู ลที่ เป็นที่ ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
(๔) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือ อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมี ประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรั บ ปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บคุ คลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน
๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ ๕๐
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๙.๔ กรณีห ลักสูตรการจัดการศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทที่ มีก รอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(มคอ.๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องดาเนินการเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดย
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ ๒๐ ปริญญาเอก
๒๐.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒๐.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน
/ (1) มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก...........
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(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับ สาขาวิชาที่ ไม่ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิ จารณาเป็นรายกรณี
๒๐.๓. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ก) ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(ข) มีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้ งนี้
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
(ก) เป็ น อาจารย์ ป ระจ า ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างน้อยในระดับ
นานาชาติ ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง
(ค) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ไม่มีคุณวุฒิห รือผลงานทางวิชาการ
ตามที่กาหนดในข้อ ๒๐.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่านการเห็น ชอบจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา และให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
รับทราบ ตามลาดับ
/ (3) อาจารย์ผสู้ อบ............
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(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ป ระจาหลักสู ตร
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย รวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ คน โดยประธานกรรมการสอบต้ อ งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และไม่เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(ก) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี ผลงานทางวิชาการ
ภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี คุณวุฒิป ริญญาเอกหรือเที ยบเท่ า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย และแจ้ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
(๔) อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ผู้ ส อนต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหรื อ อาจารย์ พิ เศษที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์หรือในสาขาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อ ขอรับ ปริญ ญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑
รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้ ง นี้ อย่างน้อย ๑ รายการต้ องเป็ นผลงานวิจัย ทั้ ง นี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น
/ 20.4 กรณีหลักสูตร.............
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๒๐.๔ กรณีหลัก สูตรการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาเอกที่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(มคอ.๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องดาเนินการเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดย
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ ๒๑ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๒๑.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานวิจัย
ตามเกณฑ์ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่
เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
๒๑.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่ง
ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ขึ้ น ไป หรื อ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า และด ารงต าแหน่ ง ระดั บ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี ผ ลงานตามเกณฑ์ ๑ คน ให้ เป็นอาจารย์ที่ ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ห ลัก ของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา
๒๑.๓ อาจารย์ป ระจาหลัก สูตรที่ มี คุณ วุฒิป ริญ ญาเอกหรือเที ยบเท่ าที่ มี ตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ๑ คน และมีความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่กาหนด ให้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับบัณฑิ ตศึกษาเป็นรายกรณี
และรายงานเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ และหากมีความจาเป็นต้อง
ดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
๒๑.๔ อาจารย์ประจาหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระของนัก ศึกษาปริญ ญาโทได้ไม่เกิ น ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา หากเป็นที่ ปรึกษาหลักทั้ ง
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจานวน
นักศึกษา ที่ทาการค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้การเป็นที่ปรึกษาหลักทั้งวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
รวมกันต้องไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา
๒๑.๕ ภาระงานของอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ และการค้น คว้าอิส ระให้ ร วม
จานวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน และต้องจัดสรรเวลาให้คาปรึกษากั บ
นักศึกษา
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หมวด ๕
การรับเข้าศึกษาและการรายงานตัวเข้าศึกษา
ข้อ ๒๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง
๒๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง
๒๒.๓ หลักสูตรปริญญาโท รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า ใน
หลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง
๒๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญา
ตรีที่มีผลการเรียนดีมาก ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศของ
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา และผู้เ ข้า เป็ น นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งแสดงหลั ก ฐานการส าเร็ จ การศึก ษาจาก
สถาบันการศึกษาที่ม หาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มี หน้าที่รับ รองวุฒิก ารศึก ษาให้การรับ รอง หรือ
หลักฐานรับรองการศึกษาที่รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ข้อ ๒๓ การรับสมัคร
การสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไข วิธีการและจานวนนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๔ การรับเข้าศึกษา
๒๔.๑ คณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษามหาวิท ยาลัยเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขวิธีก าร และ
จานวนนัก ศึก ษาที่ จ ะรับ ในแต่ล ะสาขาวิชาที่ อยู่ในสังกั ด และเสนอให้ม หาวิท ยาลัยพิจ ารณาจัดท าเป็ น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๔.๒ ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะศึกษาได้ไม่เกินกว่า ๒ หลักสูตร ในช่วงเวลา
และในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ข้อ ๒๕ ประเภทของนักศึกษา มี ๒ ประเภท คือ
๒๕.๑ นั ก ศึ ก ษาสามั ญ คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ๒๒ ซึ่ ง
มหาวิท ยาลัยรับ เข้าศึกษาเพื่ อรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิ ต ประกาศนียบัตรบัณฑิ ตชั้นสูง ปริญ ญาโท หรือ
ปริญญาเอก
๒๕.๒ นั ก ศึ ก ษาวิ ส ามั ญ คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ๒๒ ที่
มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองศึกษานักศึกษาวิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญโดยความเห็นชอบของ
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 จึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึก ษาสามัญ ได้ หรือให้อยู่ในดุล ยพินิจ ของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๖ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องนาหลักฐาน
มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
หมวด ๖
การลงทะเบียนวิชาและการโอนหน่วยกิต
ข้อ ๒๗ การลงทะเบี ย นวิชาเรีย นและระยะเวลาการศึก ษาให้ล งทะเบี ยนเรี ยนได้ไม่ เ กิ น
๑๕ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา โดยประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรขั้นสูงใช้เวลาการศึกษา
ไม่เกิน ๓ ปี ปริญญาโทใช้เวลาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญ ญาเอกใช้เวลาศึกษาไม่ เกิ น ๘ ปี ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน ๖ ปี
๒๗.๑ นักศึก ษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใดต้องได้รับ ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา การก าหนดเวลาลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
๒๗.๒ การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
(๑) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (CREDIT)
(๒) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (NON-CREDIT)
(๓) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (AUDIT)
๒๗.๓ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน
๑๕ หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายอาจลงทะเบียนน้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียนที่มี
จานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กาหนด อาจทาได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
๒๗.๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิทยานิพนธ์ รายวิชาพื้นฐานเสริมหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
/ ๒๗.๕ นักศึกษา.............
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๒๗.๕ นักศึกษาที่ เรียนวิชาครบตามหลัก สูตรรวมแล้วแต่ยังไม่สาเร็จการศึกษาและ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา จะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
๒๗.๖ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนตามแผนการเรียน หรือวิชาเทียบเท่าในสถาบั น
อื่น ๆ เพื่ อ นั บ เป็ น วิ ชาตามแผนการเรีย นได้ เ มื่ อได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย
๒๗.๗ นักศึกษาจะต้องมีเวลาเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
หรือการเรียนแผน ก แบบ ก๑ ในปริญญาโท และแบบ ๑ ในปริญญาเอก ไม่ต้องนับเวลาเข้าเรียน
ข้อ ๒๘ การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน
๒๘.๑ การขอเพิ่มวิชาเรียนจะกระทาได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
๒๘.๒ การขอถอนวิชาเรียน จะกระทาได้ดังนี้
(๑) กรณีการถอนวิชาเรียนภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา เมื่อได้รับ
อนุมัติการเพิกถอนแล้ว รายวิชานั้นจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา
(๒) กรณีการถอนเมื่ อพ้นกาหนด ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึก ษาแต่ยังอยู่
ก่อนกาหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยบันทึกว่า“W”
(๓) การเพิ่มและการถอนวิชาเรียนจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่สอนรายวิชานั้นๆ
ข้อ ๒๙ การโอนผลการเรียน
คณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึก ษามหาวิท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารับ โอนผลการเรียนจาก
สถาบันการศึกษาอื่นหรือจากภายในมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๒๙.๑ รายวิชาหรือ กลุ่ม รายวิช าในหลัก สูต รระดับ บั ณ ฑิ ตศึก ษา หรือ เที ยบเท่ าที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
๒๙.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
๒๙.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ สอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าระดับ คะแนนตัวอักษร B
หรือระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
๒๙.๔ การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
๒๙.๕ นัก ศึก ษาจะเที ยบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่ เกิน หนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
/ ๒๙.6 รายวิชาหรือกลุ่ม..............
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๒๙.๖ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เที ยบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่ นามา
คานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๒๙.๗ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่รับโอนมาอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๒๙.๘ ในหลัก สูตรปริญ ญาโทซึ่ง เป็น รายวิชาได้ ศึก ษามาแล้วไม่ เกิ น ๕ ปี และใน
หลักสูตรปริญญาเอกเป็นรายวิชาซึ่งได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๖ ปี และได้ผลการศึกษา PD, P หรือไม่ต่ากว่า B
หรือเทียบเท่า
๒๙.๙ ในกรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี
ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๓๐ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือมีกรรมการที่ปรึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของแต่
ละสาขาวิชา
หมวด ๗
การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ดาเนินการ ดังนี้
ข้อ ๓๑ ให้คณะที่เปิดสอนจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้งเป็นอย่าง
น้อย
ข้อ ๓๒ การประเมินผลการเรียน
ให้มีการประเมินผลการเรียน โดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา ดังนี้
๓๒.๑ ระบบค่าคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ คือ
ระดับ 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
/ ระบบนี้ใช้สาหรับ..............
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ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่า
สอบได้ต้องไม่ต่ากว่า B และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จึงถือว่าจบได้รับปริญญานั้นๆ
๓๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนใช้ประเมิน ดังนี้
(๑) ใช้ป ระเมิ น รายวิช าเสริม รายวิชาที่ เรีย นโดยไม่ นับ หน่ วยกิ ต การสอบ
ประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้
ผลการศึกษา
ผ่านดีเยี่ยม
ผ่านดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ระดับการประเมิน
PD (PASS WITH DISTINCTION)
G (GOOD)
P (PASS)
F (FAIL)

(๒) ใช้ประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยการประเมินเค้า
โครงวิท ยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ และการประเมินการ
ค้นคว้าอิสระ มีการประเมินดังนี้
คุณภาพวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ยอดเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ระดับการประเมิน
EXCELLENT
GOOD
PASS
FAIL

ข้อ ๓๓ สัญลักษณ์อื่นๆ มีดังนี้
S (SATISFACTORY) ใช้ ส าหรั บประเมิ นวิ ทยานิ พนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิ สระที่ แบ่ งหน่ วยกิ ต
ลงทะเบียนและประเมินผลงานผ่าน
U (UNSATISFACTORY) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระทีแ่ บ่งหน่วย
กิต ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน
AU (AUDIT) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต
W (WITHDRAW) ใช้ส าหรับ การบัน ทึ ก หลั งจากได้รับ อนุมั ติให้ถอนรายวิชานั้นก่ อ น
ก าหนดปลายภาคไม่ น้ อ ยกว่า ๒ สั ป ดาห์ ซึ่ง จะได้ รับ อนุ มั ติให้ ถอนวิช าเรียนในกรณี ที่ นัก ศึก ษาลาพั ก
การศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
/ I (INCOMPLETE)......................
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I (INCOMPLETE) ใช้ส าหรับ บันทึ ก การประเมิ นที่ ไม่ส มบูรณ์ ในรายวิชาที่ นัก ศึก ษายัง
ทางานไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดาเนินการขอรับการประเมิน
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดให้งานทะเบียนและประมวลผล
เปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็น“E”
ข้อ ๓๔ การประเมินรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
๓๔.๑ ประเมินโดยการสอบวัดความรู้
๓๔.๒ ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล
๓๔.๓ ประเมินเพื่อการยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตรงกับรายวิชาที่กาหนดให้เรียน
(๒) มีเอกสารรับรองจากสถาบัน หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารับรอง
ว่าผ่านการสอบได้ในรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
ข้อ ๓๕ การสอบประเภทต่างๆ
๓๕.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่
รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมฟัง หรือรายวิชาที่ได้ยกเลิกโดยถูกต้องตามระเบียบ อาจารย์ประจาวิชาส่งผล
การสอบรายวิชาตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วส่งให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ
๓๕.๒ การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข. ต้องสอบประมวลความรู้และมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะขอสอบประมวลความรู้ ต้ อ งมี ร ะยะเวลาศึ ก ษา
มาแล้ ว ไม่ น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร
(๒) การสอบประมวลความรู้ จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง
(๓) นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ไม่ต่ากว่าระดับ P ภายใน ๓ ครั้ง
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
๓๕.๓ การเสนอหัวข้อ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไป
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๓๕.๔ การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้ เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน
ก แบบ ก๑ และแผน ก แบบ ก๒ และนัก ศึกษาในหลัก สูตรปริญ ญาเอก แบบ ๑ และ แบบ ๒ โดยให้ มี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบและประเมินผล และส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาภายใน ๗ วันทาการในเวลาราชการหลังการสอบ
/ ๓๕.๕ การสอบการค้นคว้า..............
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๓๕.๕ การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้ และความ
เข้ าใจการท าภาคนิ พ นธ์ หรื อ การค้ น คว้า อิ ส ระของนั ก ศึ ก ษาในหลัก สู ต รปริญ ญาโทแผน ข โดยให้ มี
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระเป็นผู้สอบและประเมินผลและส่งผลการสอบ
ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาภายใน ๗ วันทาการในเวลาราชการหลังการ
สอบ
๓๕.๖ การสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) เป็นการสอบข้อเขียนและ
การสอบปากเปล่าในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อวัด ความสามารถของนักศึกษาในการ
ดาเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิเสนอการทาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒
โดยให้มีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบและประเมินผล
๓๕.๗ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกสามารถใช้ ภ าษาไทยหรื อ
ภาษาต่างประเทศในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้
๓๕.๘ การสอบภาษาต่างประเทศของทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ ๓๖ วิทยานิพนธ์
๓๖.๑ นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ก แบบ ก๒ และนักศึกษาปริญญาเอกที่
เรียนตามแบบ ๒ จะเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ได้จะต้องลงทะเบียน
เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓๖.๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดทาวิทยานิพนธ์ต้องจัดทาแผนการดาเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้า อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๓๖.๓ การสอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากกรรมการ
ที่ร่วมสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ข้อ ๓๗ การค้นคว้าอิสระ
๓๗.๑ นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ข จะเสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและชือ่
คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระได้จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓๗.๒ การสอบผ่านการค้นคว้าอิสระต้องได้รับมติจากกรรมการของจานวนกรรมการ
ที่ร่วมสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ข้อ ๓๘ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจานวนหน่วย
กิต เพื่อพิจารณาการเรียนครบหลักสูตรเพียงครั้งเดียว
/ ข้อ ๓๙ ในการคานวณ..........
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ข้อ ๓๙ ในการคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณจากทุกรายวิชาที่มีการประเมินตามข้อ
๓๒ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจานวนหน่วยกิตและค่าคะแนนที่ได้ทุก
ครั้งไปใช้คานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดทศนิยมสองตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
หมวด ๘
การลาพัก การรักษา สถานภาพ การลาออก และการพ้นสภาพของนักศึกษา
ข้อ ๔๐ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา
๔๐.๑ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นคาร้องแสดงเหตุผลความจาเป็น
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๔๐.๒ นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาที่ลาพักการศึกษา
๔๐.๓ นักศึกษาผู้ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องชาระค่ า ธรรมเนี ย มสาหรั บ
รั ก ษาสถานภาพเป็นนักศึกษา ภายในเวลาที่ก าหนดในระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้สาหรับนักศึกษารุ่นนั้นๆ
๔๐.๔ นักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา แต่ไม่มีหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่
ต้องลงทะเบียนเหลืออยู่ ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
๔๐.๕ นัก ศึก ษาผู้ป ระสงค์จ ะลาออกจากการเป็นนัก ศึก ษา ให้เ สนอใบลาออกต่อ
อาจารย์ที่ ป รึก ษา ประธานสาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึก ษามหาวิท ยาลัยเพื่อเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๔๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นไปโดยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
๔๑.๑ ตาย
๔๑.๒ ลาออกและได้รับอนุมัติ
๔๑.๓ สาเร็จการศึกษา
๔๑.๔ มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก เนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียน การชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา และการลาพักการศึกษา
๔๑.๕ ใช้เวลาศึกษาครบตามที่กาหนดในข้อ ๑๓
๔๑.๖ สอบประมวลความรู้สอบวัดคุณสมบัติ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่สาม
ไม่ผ่าน
๔๑.๗ ถูก ลงโทษให้ ออกจากการเป็ น นั ก ศึ ก ษา เมื่ อ คณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึก ษา
มหาวิท ยาลัยเห็น ว่า ท าการทุ จ ริตใดๆที่ เกี่ ยวข้องกั บ การศึกษามี ความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงท าผิด
/ ระเบียบของ..............
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ระเบียบของมหาวิท ยาลัยอย่างร้ายแรง และถูกพิพากษาถึงที่ สุดจาคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๔๒ การพ้นสภาพการเป็นนักศึก ษาอันเนื่องมาจากการไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่รักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา อาจขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
หมวด ๙
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๔๓ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้
๔๓.๑ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง มี ร ะยะเวลา
การศึกษาตามกาหนด
(๑) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๒) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
(๓) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๔๓.๒ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๑
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่ า นการประเมิ น ทั ก ษะภาษาต่ า งประเทศ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๔) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละของการ
คัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(๕) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิม พ์ ห รืออย่าง
น้ อ ยได้ รั บ การตอบรับ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รือ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
๔๓.๓ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๒
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่ า นการประเมิ น ทั ก ษะภาษาต่ า งประเทศ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
/ (๔) ศึกษารายวิชา..............
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(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
(๗) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละ
ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(๘) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิม พ์ ห รืออย่าง
น้ อ ยได้ รั บ การตอบรับ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รือ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิช าการในวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ช าการ หรื อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(PROCEEDING) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (PEER REVIEW) ก่อนการตีพิมพ์ โดยมีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔๓.๔ ปริญญาโท แผน ข
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่ า นการประเมิ น ทั ก ษะภาษาต่ า งประเทศ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๖) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION)
(๗) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
(๘) ผลงานจากการค้นคว้าอิส ระผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ โดยร้อยละของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(๙) ผลงานจากการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
๔๓.๕ ปริญญาเอก แบบ ๑
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่ า นการประเมิ น ทั ก ษะภาษาต่ า งประเทศ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๔) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
/ (๕) วิทยานิพนธ์..............
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(๕) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยร้อยละ
ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(๖) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิม พ์ ห รืออย่าง
น้ อ ยได้ รั บ การตอบรับ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รือ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
อย่างน้อย ๒ เรื่อง
(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
๔๓.๖ ปริญญาเอก แบบ ๒
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่ า นการประเมิ น ทั ก ษะภาษาต่ า งประเทศ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๖) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
(๘) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละ
ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(๙) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิม พ์ ห รือ อย่าง
น้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๑ เรื่อง
ข้อ ๔๔ การขออนุมัติปริญญา
๔๔.๑ นักศึกษาผู้คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้องแสดง
ความจานงขอสาเร็จการศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์
ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา
๔๔.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ตามข้อ ๔๓
(๒) ไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ
(๓) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
/ ข้อ ๔๕ การประกัน..............
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ข้อ ๔๕ การประกันคุณภาพหลัก สูตร ให้ทุ กหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๖ ประเด็น คือ
๔๕.๑ การกากับมาตรฐาน
๔๕.๒ บัณฑิต
๔๕.๓ นักศึกษา
๔๕.๔ คณาจารย์
๔๕.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๔๕.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อ ๔๖ การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุ กๆ ๕ ปี และมีการประเมิ นเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๗ การดาเนินการใดที่มีการแต่งตั้งหรือผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างดาเนินการให้
ดาเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ
กรณีหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่ทาการปรับปรุงใหม่ที่มีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
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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