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คำนำ 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) จัดทำ

ข้ึนเพื่อใหไดหลักสูตรที่ถูกตองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  และตามเกณฑ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (หลักสูตร 4 ป) และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให

สามารถนำหลักสูตรฉบับน้ีไปใชในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กำหนดไวในศาสตรทางการศึกษาปฐมวัยโดยสามารถนำแนวคิดทฤษฎี หลักการ และนวัตกรรมทางการศึกษา

ปฐมวัยมาประยุกตใชในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยใหเหมาะสม กับบริบทของแตละทองถ่ิน 

  การดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ป) (หลักสูตร

ปรับปรงุ พ.ศ.  2562) โดยปรับจากหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 

2560) ซึ่งมีลักษณะเปนรายวิชาโดยผานการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ  จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูใช

บัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยตาง  ๆเพื่อตรวจสอบปรับแกเน้ือหา

สาระจากคำอธิบายรายวิชาตาง ใๆหสมบูรณย่ิงข้ึน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณคณะกรรมการผูจัดทำหลักสูตรและผูเกี่ยวของทุกทาน ในการชวยจัดทำ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  ฉบับน้ี

ใหสำเร็จดวยดี 
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สารบัญ 

หนา 

คำนำ                                                                                                    (1) 

สารบญั (2) 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป                         1 

 1. รหัสและช่ือหลักสูตร       1 

 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา      1 

 3. วิชาเอก        1 

 4. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลกัสตูร     1 

 5. รปูแบบของหลักสูตร        1 

 6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   2 

  7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน               2 

  8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสำเรจ็การศึกษา                             2 

 9. ช่ือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษา 

 ของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร      3 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน        4 

 11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณา 

ในการวางแผนหลกัสูตร        4   

 12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพฒันาหลักสูตร 

และความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน      6

 13. ความสัมพันธ (ถามี) กบัหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 7 

หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร       9 

 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร     9 

 2. แผนพฒันาปรับปรงุ      10 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  12 

 1. ระบบการจัดการศึกษา     12 

 2. การดำเนินการหลักสูตร     12 

 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน     14 

 4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)  38 

 5. กิจกรรมเสริมความเปนคร ู     44 

 6. ขอกำหนดเกี่ยวกบัการทำโครงงานหรืองานวิจัย   45 
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สารบญั (ตอ) 

 หนา 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมนิผล   46 

 1. การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนักศึกษา               46 

  2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน             48 

 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียน      

จากหลักสูตรสูรายวิชา       55   

 4. การกระจายความรบัผิดชอบสมรรถนะจากหลกัสูตรสูรายวิชา  69 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา    81  

 1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)                81 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา           82 

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร                 83 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย      84 

 1. การเตรียมการสำหรบัอาจารยใหม    84                 

2. การพัฒนาความรูและทกัษะใหแกคณาจารย    84                   

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร     85                    

 1. การกำกับมาตรฐาน      85                    

 2. บัณฑิต       85                  

 3. นักศึกษา      86                    

 4. อาจารย                     88    

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   89                    

 6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู     91                   

 7. ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)                       92                                

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร   94                    

 1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน     94                  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม     94                 

 3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร   94

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง   95 
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สารบญั (ตอ) 

  หนา 

ภาคผนวก                     97 

  ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วาดวยการจัดการศึกษา 

ภาคปกติระดับไมเกินปริญญาตรี พ.ศ. 2560                               100 

 ภาคผนวก ข คำอธิบายรายวิชา                 123 

 ภาคผนวก ค การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(หลกัสูตร 4ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                 171 

 ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑมาตรฐานคุรสุภาและองค

ความรูตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร  (หลักสูตรสีป่)  

พ.ศ. 2562             211 

 ภาคผนวก จ ผลงานวิชาการอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 221  

 ภาคผนวก ฉ  แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร   231 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ป) 

(หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

คณะ   :  ครุศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร    

    รหัสหลักสูตร     :    25541491120762 

ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ป) 

ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Education Program in Early Childhood Education 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 

 ช่ือยอ  :    ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :    Bachelor of Education (Early Childhood Education) 

 ช่ือยอ  :    B.Ed. (Early Childhood Education) 

3. วิชาเอก  ไมมี 

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  136 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1 รูปแบบ  

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

5.3 ภาษาท่ีใช 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

5.4 การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่มีความสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง 

5.6 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(หลักสูตร 4 ป)  (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562) ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (5ป) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  ใชหลักสูตรครั้งแรก พ.ศ. 2562 เปดสอนภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562 

  คณะกรรมการประจำคณะพิจารณากลั่นกรองใหความเห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุมครัง้ที ่ 

2/2562  เมื่อวันที่  21  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่4/2562  เมื่อวันที ่15 เดือนมีนาคม

พ.ศ. 2562 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน    

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 ในปการศึกษา 

2564 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

8.1  ครูสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด 

8.2  นักวิชาการทางดานการศึกษา 

8.3  อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 

 

 

 

 



 

9. ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหนง และคณุวุฒกิารศึกษา ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหนงทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั ป พ.ศ. 

3 8099 0004X XX X ผูชวยศาสตราจารย จรุงใจ มนตเลี้ยง ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546 

ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 

ค.บ. นาฏศิลป วิทยาลยัครูสวนสนัุนทา 2524 

3 1009 0428X XX X อาจารย จุฬาลักษณ สตุระ กศ.ม การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2542 

3 9099 0036X XX X 

 

อาจารย สุทธิชา มาลีเลศ ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2551 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 2547 

3 3610 0103X XX X 

 

อาจารย สุชาดา จิตกลา กศ.ม การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ผลของกระแสโลกาภิวัตนไดสรางคานิยมใหกับประชาคมโลกผานทางขอมูลขาวสาร 4 

ลักษณะ ดังน้ี (1) คานิยมทางการเมือง ทำใหประชาชนมีคานิยมที่จะเลือกผูนำที่มีแนวความคิดแบบ

นายทุนเศรษฐกิจแบบตะวันตกไปเปนรัฐบาล ซึ่งจะสงผลตอการพึ่งพาโลกตะวันตกมากขึ้น  (2) 

การคาของโลกจะเปนที่มาของเขตการคาเสรี (Free Trade Area – FTA) ซึ่งเปนความเสรีบนความ

ไมเทาเทียมกัน ซึ่งไมใชความยุติธรรมทางการคา  ทำใหธุรกิจขนาดเล็กในประเทศน้ันตองลมไป (3) 

การครอบงำทางส ังคมว ัฒนธรรม เร ื ่องส ิทธ ิมน ุษยชน (Human Right)  การบร ิโภคนิยม 

(Consumerism) การนิยมวัตถุ (Materialism) รวมถึงอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environment) ซึ่งจะ

อนุรักษเฉพาะในสิ่งที่ประเทศดอยพัฒนาไมพรอม แตโลกตะวันตกพรอม และ (4) การหมุนเวียนของ

ตลาดทุน (Capital Market Flows) เป นผลทำใหประชากรของประเทศมีผู ก ู ย ืม (Borrower)                       

หาแหลงเงินกูจากตางประเทศพรอม ๆ กันกับที่หาในประเทศมากข้ึน (วรรณะ รัตนพงษ และอนัตต 

ลัคนหทัย, 2560) จากการศึกษาพบวาคานิยม 4 ประการในตัวประชากรไทยในปจจุบันนี้เปนเรื่อง

สำคัญในการทาทายผูบริหารประเทศในการสรางทุนมนุษยใหกับประเทศอยางไรจึงจะทำใหประเทศ

พึ่งพานานาประเทศนอยลง การทำธุรกิจขนาดเล็กยังคงอยูไดในประเทศไมเปนทาสธุรกิจขนาดใหญ

ของตางชาติและประชากรสามารถพึ่งพาตนเองได  การสรางทุนมนุษยอยางไรใหมีคานิยมที่ดี                 

รักชาติ รักสังคม และรักชุมชน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิตที่ย่ังยืนในอนาคต  ซึ่งสิ่งที่กลาว

มาแลวนี้อยูในทิศทางการพัฒนาทุนมนุษยตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 

2579) ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเปนงานที่ทาทายการพัฒนาทุนมนุษยในประเทศ ในปจจุบัน  

ใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศไดในอนาคต   

เด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กที่มีอายุต่ำกวา 8 ป  ซึ่งเปนชวงที่มีความสําคัญที่สุดในการพัฒนา

เด็กปฐมวัย เนื่องจากสมองของเด็กมีการพัฒนาอยางมากทําใหเด็กสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 

(Curtis & O’ Hagan, 2003) การพัฒนาสมองเด็กข้ึนกับการกระตุนจากสิ่งแวดลอม การพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยในแตละดานลวน มีความสําคัญตอชีวิตและความเปนผู ใหญของเด็กในอนาคต เพราะ

ประสบการณในวัยเด็กเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอ ความเปนตัวตนของเด็ก (Levine & Munsch, 2011) 

ดังนั้นในชวงปฐมวัย จึงถือวาเปนชวงที่มีเวลาที่มี ความสําคัญอยางยิ่งในการวางรากฐานสําหรับ

คุณภาพของบุคคลที่มีผลไปจนตลอดชีวิต (Allen & Marotz, 2000) การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเปน

เรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมเพื่อพฒันาคนไทยที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสงผล

4 
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ตออนาคตของประเทศชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) เมื่อเด็กปฐมวัยกลุมน้ี       

จะกลายเปนประชากรในอนาคตที่พัฒนาประเทศในอีก 20 ปขางหนา ความจําเปนของการกําหนด

ทิศทางการ พัฒนาทุนมนุษยตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงมีความหมาย

และความสําคัญในการที่จะนํามาพจิารณาเพื่อใชในการพัฒนาใหเด็กปฐมวัยในวันนี้ไดมีตนทุนและ

ศักยภาพตามที่ประเทศตองการ การสรางคานิยมในการดำเนินชวิตแบบวิถีพอเพียง จึงเปนการสราง

ทุนมนุษยในการอยู รวมกันอยางสงบสุข เพราะความพอเพียง ทำใหคนไมโลภ  เมื ่อไมโลภก็ไม

เบียดเบียนผูอื่น เมื่อไมเบียดเบียนผูอื่น ก็จะไมทำใหผูอื่นเดือดรอน เมื่อไมทำใหผูอื่นเดือดรอน ก็จะ

รูจักแบงปน นำมาซึ่งความสงบสุขในสังคม การพึ่งพานานาประเทศก็นอยลง ทำใหเด็กปฐมวัย

เจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีศักยภาพในความพอเพียงและสามารถพัฒนาประเทศไดตาม  วิถีไทยและ

วิถีโลกไดตามศักยภาพของแตละคน   

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณความรุนแรงในสังคมเปนการใชกำลังหรือพลังทางกายโดยเจตนาตอตนเอง 

ผูอื่น หรือตอกลุมหรือชุมชนอื่น โดยขมขู  เพื่อกอใหเกิดหรือมีความเปนไปไดสูงวาจะเกิดการบาดเจบ็ 

การเสียชีวิต การทำรายจิตใจ การพัฒนาไมเพียงพอหรือการลิดรอนสิทธิโดยไมคำนึงถึงผลที่ตามมา  

ความรุนแรงดังกลาว  พรากชีวิตผูคนทั่วโลกไปมากกวา 1.5 ลานคนทุกป สูงกวา 50% เปนเพราะ

อัตวินิบาตกรรม อีก 35% มาจากฆาตกรรม และอีก 12% เปนผลโดยตรงมาจากสงครามหรือ              

ความขัดแยงรูปแบบอื่น ความรุนแรงมักมีผลตลอดชีวิตตอสุขภาพกายและจิตของเหยื่อ ตลอดจน

หนาที่ทางสังคม และชะลอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศ 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ความรุนแรงในสังคมสูง  ซึ่งเกิดจากการกระทำรนุแรงที่

เกิดขึ้นระหวางคนใกลชิด ซึ่งสาเหตุความรุนแรงที่เกิดขั้นสวนใหญมาจากครอบครัว โรงเรียน หรือ 

ชุมชนที่อยูใกลชิดกัน ลักษณะของความรุนแรงมีตั้งแตดุดาดวยถอยคำ ลงโทษดวยวิธีการแปลกๆ     

การทำรายรางกาย และคุกคามทางเพศ สวนใหญเกิดกับเด็กและผูหญิง  และพบปญหาความรุนแรง

ในโรงเรียนในปจจุบันเกิดเหตุการณการใชความรุนแรงข้ึนระหวางนักเรียนกับนักเรยีน และระหวางครู

กับนักเรียน ทั้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แตสิ่งที่นาเปนหวงคือความรุนแรงที่เกิดใน

โรงเรียน ระหวางครูและนักเรียน ระหวางนักเรียนกับนักเรียน เพราะสิ่งเหลานี้ อาจหลอหลอมให

นักเรียนมีพฤติกรรมความรุนแรง และออกไปกอความรุนแรงนอกสถานศึกษาเมื่อนักเรียนเจรญิเติบโต

เปนผูใหญ   

เด็กปฐมวัยเปนวัยเริ ่มตนของชีวิตจึงถือวาเปนชวงที ่มีเวลาที ่มีความสําคัญอยางย่ิง                  

ในการวางรากฐานสําหร ับคุณภาพของบุคคลที ่ม ีผลไปจนตลอดชีวิต (Allen & Marotz, 2000)                 

การพัฒนา   เด็กปฐมวัยจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาคน

ไทยที่มีคุณภาพ  การลดปญหาความรุนแรงในโรงรียนและครอบครัวเปนการลดการกอตัวการใช               

ความรุนแรงของเด็กปฐมวัยตั้งแตเริ่มตน เพื่อใหเด็กเหลานี้เจริญเติบโตเปนบุคคลที่ไมใชความรุนแรง            
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ในการแกปญหา สงผลใหสังคมไทยในอนาคตมีความสงบสุขปลอดความรุนแรงในสังคม เกิด                    

ความมั่นคงในสังคม  

การผลิตครูปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มีความเขาใจเรื่องประสิทธิภาพของการสื่อสารเชิง

บวกและการรูจักวิธีการแกปญหาแบบสันติวิธีจะชวยสรางสัมพันธภาพทางบวกระหวางเด็กกับเด็ก        

เด็กกับครู และเด็กกับครอบครัว เพื่อสรางความไววางใจใหเกิดขึ้นในหนวยงานเล็ก ๆ ของสังคม    

เพื่อชวยลดความรุนแรงในสังคมไทยในอนาคตไดอีกทางหน่ึง  

นอกจากน้ันในปจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากปจจัย

ทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม  จะเห็นไดจากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมาใชแรงงานคน                  

ในดานสังคมน้ันมีการเปลี่ยนแปลงดานการเพิ่มประชากรลดลง  มีเด็กปฐมวัยลดลงมากทั้งดานจำนวน

และคุณภาพ  ผู ปกครองมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กลดลง  จากการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัย                  

มีสมรรถนะทางสติปญญา และการคิดลดลง  สวนทางดานวัฒนธรรมนั ้น  สังคมไทยมีการรับ

วัฒนธรรมตางชาติมากขึ้นจากสภาพสังคมไรพรมแดน  การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงตองมีการสงเสริม

พัฒนาเด็กปฐมวัยใหเปนพลเมืองและพลโลกที่ดีที่มีจุดเนนในการเสริมสรางวินัย  การมีพัฒนาการ

สมวัย การมีสุขภาวะที่ดี การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะชีวิต มีอัตลักษณความเปนไทย และ

ทักษะในศตวรรษที่21เจริญเติบโตเปนกำลังของชาติในอนาคต  

11.3 สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ 

ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง 

โดยปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และ                 

มีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนา 

ของครูโดยใชการประเมินเชิงประจกัษที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก 

จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาครู

ในดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผู เร ียนเปนสำคัญ พัฒนานวัตกรรม  และ

เทคโนโลยีทางการศึกษาในดานหลักสูตรและการเรยีนการสอนใหกาวหนาและกาวไกลเพื่อนำประเทศ

ไทยไปสู การเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทางดาน

การศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และภาษาเปนตน 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมที่เนน

ผลลัพธการเรียนรูใหเปนบณัฑิตครูที่มคุีณภาพ ใหมีศักด์ิศรีความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู

ซึ่งเปนวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง ใฝรู     

เปนครูดี ครูเกง มีความรู และใฝรู มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดี    

ตอวิชาชีพ มีคุณธรรมและเปนผูมีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ สามารถ
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ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสทิธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการ

ศึกษาที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง มีความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเองไดอยางย่ังยืน สามารถสรางความเช่ือมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ 

ดังน้ันหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษา เพื่อใหมีครูที่มีศักยภาพที่จะ

พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวและเพื่อใหสนองตอบตอการแกไข

ปญหาการขาดแคลนครู โดยเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต   

ข้ันพื้นฐาน มีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งทางดานสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

        เพื่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและพัฒนาทองถ่ิน 

สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลอง

กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมปิญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม เปนนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ สำนึกในความ

เปนไทย มีความรักและผกูพนัตอสถานบัน และทองถ่ิน อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อ

ชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจำนวนและคุณภาพ

สอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสำนึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรม

ของทองถ่ินและของชาติ 

12.2.4 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตบัณฑิตและพฒันาครู บุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

     13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  

รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร นักศึกษาตางคณะสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 
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13.3 การบริหารจัดการ  

13.3.1 แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อทำหนาที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารยผู สอนและนักศึกษาในการพิจารณาขอกำหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ                        

การประเมินผลการดำเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ทำหนาที่กำกับดูแล โดยประสานงานกับ      

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ 

และควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนด

รายวิชา 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

  บูรณาการองคความรู ผลิตครปูฐมวัย มีจิตอาสา พัฒนาเด็กทุกดาน รวมสรางสรรคสังคมดวย

ความดี  

1.2  ความสำคัญ   

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาต้ังแตปการศึกษา 2534 เปนหลักสูตรทีม่ีนักศึกษานิยมเขาศึกษา 

เปนจำนวนมาก เพราะเมื ่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานไดทั ้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถานศึกษา ในสังกัดอื่น ๆ ตลอดจนสามารถสรางงานดวยตนเองโดยเปดสถานรับเลี้ยงเด็กในรูปแบบ

ตาง ๆ  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                

ไดปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง                     

พ.ศ. 2560) ทั้งน้ีเพื่อใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ซ ึ ่งส งผลตอการบริหารจัดการหลักสูตร และการผลิตบัณฑิต                       

ใหมีคุณภาพ มีความเปนครู มีความรูคูคุณธรรม มีทักษะในการบูรณาการความรู และประสบการณ               

ในการจัดการเรียนรู ใหกับเด็กปฐมวัย เพื ่อนำไปสู การพัฒนาเด็กปฐมวัยที ่ เปนกำลังสำคัญ                    

ในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตตอไป  

 ดังนั ้น จึงไดปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพื ่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ                   

พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  

ความกาวหนาของศาสตรการศึกษาปฐมวัยและเทคโนโลยี รวมทั้งตลาดแรงงาน และบริบททางสังคม

ที ่เปลี ่ยนแปลงไป เพื ่อมุ งผลิตบัณฑิตใหมีความรู  และทักษะที ่จะนำไปใชในการจัดการศึกษา                 

ระดับปฐมวัย  

1.3  วัตถุประสงค  

  เพื่อใหผูเขารับการศึกษามีคุณลกัษณะ ดังน้ี   

 1.3.1. มีความรู ความสามารถในเนื ้อหาวิชาการศึกษาปฐมวัยและวิชาชีพครูเพื ่อนำไป

ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

 1.3.2. มีความรูความสามารถในศาสตรการสอน และบูรณาการองคความรู เพื่อออกแบบการ

จัดการเรียนรูการศึกษาปฐมวัย มีทักษะและกระบวนการ ตลอดจนเลือกใชเทคนิควิธีการสอนที่

เหมาะสม 
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1.3.3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค ตลอดจนมี

ทักษะในศตวรรษที่ 21 

1.3.4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

1.3.5. มีความสามารถและทักษะการใชภาษาเพื ่อการสื ่อสาร ถายทอดความรูกับผูเร ียน 

บุคคลและกลุมตางๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

1.3.6. มีความสามารถในการบูรณาการองคความรู เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูการศึกษา

ปฐมวัยทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

1.3.7. มีทักษะในการคนควา แสวงหาความรู และมีความสามารถในการออกแบบและทำการ

วิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนางานในหนาที่และเสนทางวิชาชีพ 

1.3.8. มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑิต ใหมี 

   มาตรฐานไมต่ำกวาท่ี สกอ.  

   และคุรุสภา กำหนด 

 

1. พัฒนาหลักสตูรโดยมีพ้ืนฐาน 

    จากแผนพัฒนาการศึกษา 

    แหงชาตแิละมาตรฐาน    

    วิชาชีพและจรรยาบรรณ   

  ของวิชาชีพ ของบคุลากร    

ทางการศึกษา  

2. ตดิตามประเมินหลักสตูร 

    อยางสม่ำเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน 

    หลักสูตร 

 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    

   การศึกษาปฐมวัยให      

   สอดคลองกับ 

   ความเปล่ียนแปลงทางสังคม    

   เศรษฐกิจ การเมืองและ 

   ความกาวหนาทางวิชาการ 

 

 

 

1. ตดิตามความเปลีย่นแปลงใน 

   สังคม และวิชาการอยาง 

   สม่ำเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจ   

    ของ ผูใชบัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรท่ี 

    สอดคลองกับความ    

    เปลี่ยนแปลงทาง สงัคม  

    เศรษฐกิจ การเมืองและ  

    ความกาว หนาทาง  

    วิชาการซ่ึง ประกอบดวย 

    ผูทรงคุณวุฒ ิ

    ท้ังภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบคุลากร 

   ดานการเรียนการสอน และ   

   บริการวิชาการใหมีความรู  

1. สนับสนุนบุคลากรดาน 

   การเรียนการสอนใหทำงาน 

   บริการแกองคกรภายนอก 

1. ปริมาณงานบริการ  

    วิชาการตอบคุลากร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

   สมรรถนะและเจตคติท่ี 

   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 

   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 

   ของวิชาชีพ 

 

2. พัฒนาทักษะการจัดการ   

    เรียนรูของบคุลากรดานการ   

    เรียนการสอนใหมีนวัตกรรม    

    การจัดการเรียนรูท่ีมี   

    ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    ดานการเรียนการสอน 

    ในหลักสตูร 

2. ความพึงพอใจของผูเรียน   

    ตอประสิทธิภาพการจัด 

    การเรียนรู 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  

ระบบการจัดการศึกษาทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และภาคฤดูรอน มีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 

8 สัปดาห  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  8 สัปดาห ซึ่งระยะเวลาและ

จำนวนหนวยกิตในภาคฤดูรอนมีสัดสวนเทียบเคียงกับการศึกษาภาคปกติ ทั้งน้ีการลงทะเบียนเรียนใน

ภาคฤดูรอนข้ึนอยูกับการพิจารณาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 

2.  การดำเนนิการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

ภาคฤดูรอน    เดือนเมษายน - มิถุนายน 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

2.2.1 เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยมีผลการเรยีน

เฉลี่ยไมต่ำกวา 2.50  

2.2.2 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 

2.2.3 สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู  และผานเกณฑของสำนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกซึ่งสถานบันอุดมศึกษา

เปนผูกำหนด 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

      2.3.1 ปรับตัวเขากับสภาวะใหมในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

      2.3.2 ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรในมหาวิทยาลัย 
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2.4  กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม

ผู ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและฝายกิจการนักศึกษาดูแล

ประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีที่มีปญหา 

2.4.2  จัดใหมีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับ

นักศึกษาแรกเขาทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับไดคะแนนไมเปนไป ตามที่คณะกำหนด  

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 4 ป 

จำนวนนักศึกษา/ชั้นป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 หมายเหตุ 

ช้ันปที่ 1 60 60 60 60  

ช้ันปที่ 2 - 60 60 60  

ช้ันปที่ 3 - - 60 60  

ช้ันปที่ 4 - - - 60  

รวม 60 120 180 240  

คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 60  

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายการ แหลงเงิน 
ประมาณการรายรับ 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 รวม 

1.   เงินรายได    780,000   780,000   780,000   336,000   2,676,000  

      1.1  คาธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได  780,000   780,000   780,000   336,000   2,676,000  

2. งบประมาณแผนดิน 
 

 933,300   1,106,800   831,900   292,400   3,164,400  

     2.1  เงินเดือน (ขาราชการ) งบแผนดิน  486,200   725,600   315,100   -     1,526,900  

     2.2  เงินอุดหนุน  (พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

งบแผนดิน 
 399,100   333,200   468,800   244,400   1,445,500  

     2.3  คาวัสดุการศึกษา งบแผนดิน  48,000   48,000   48,000   48,000   192,000  

รวมทั้งสิ้น   1,713,300   1,886,800   1,611,900   628,400   5,840,400  
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 2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

รายการ 
ประมาณการคาใชจาย 

เปอรเซ็นต ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 รวม 

ก.  งบบุคลากร  32.57   544,700   725,600   367,600   -     1,637,900  

1.  เงินเดือน  30.37   486,200   725,600   315,100   -     1,526,900  

2.  คาจางชั่วคราว  2.21   58,500   -     52,500   -     111,000  

ข. งบดำเนินงาน  38.68   563,100   609,600   557,100   215,200   1,945,000  

1.  คาตอบแทน ใชสอยและ

วัสด ุ
 31.52   473,100   519,600   467,100   125,200   1,585,000  

2.  คาสาธารณูปโภค  7.16   90,000   90,000   90,000   90,000   360,000  

ค. งบลงทุน  -     -     -     -      -    

1.  คาครุภัณฑ  -     -     -     -     -     -    

2.  คาทีด่ิน ส่ิงกอสราง  -     -     -     -     -     -    

ง. เงินอุดหนุน  28.75   399,100   333,200   468,800   244,400   1,445,500  

1.  คาใชจายบุคลากร 

(พนักงานมหาวิทยาลัย) 
 28.75   399,100   333,200   468,800   244,400   1,445,500  

รวมทั้งสิ้น  100.00   1,506,900   1,668,400   1,393,500   459,600   5,028,400  

       

งบประมาณตลอดหลักสูตรเฉลี่ยตอนักศึกษา  1  คน    ประมาณ    83,800      บาท 

และคาใชจายตอคนตอปการศึกษา  20,950  บาท 

 

2.7  ระบบการศึกษา  

  แบบช้ันเรียน 

  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

  อื่น ๆ (ระบุ) 

2.8. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

การเทียบโอนเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ  2560 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

   หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 4 ป จัดการศึกษาแบบเต็มเวลา สำเรจ็การศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา 

และไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
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 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหนวยกิต    รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา             136 หนวยกิต 

  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

   จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต โดยโครงสรางของ

หลักสูตรแบงเปนหมวดวิชา  ดังน้ี   

   3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไมนอยกวา           30    หนวยกิต 

    (1) กลุมวิชาบงัคับเรียน โดยไมนับหนวยกิต        

    (2) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร       12    หนวยกิต 

    (3) กลุมวิชามนุษยศาสตร         6  หนวยกิต 

    (4) กลุมวิชาสงัคมศาสตร         6  หนวยกิต 

    (5) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี      6  หนวยกิต 

   3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน          เรียนไมนอยกวา  100     หนวยกิต 

    (1) กลุมวิชาชีพคร ู        40   หนวยกิต 

     1. สาระวิชาชีพครู       26  หนวยกิต 

     2. ประสบการณวิชาชีพ      14  หนวยกิต 

    (2) กลุมวิชาเอก                เรียนไมนอยกวา              60      หนวยกิต 

     1. วิชาเอกเด่ียว       40 หนวยกิต 

     2. วิชาที่เสริมสมรรถนะและศักยภาพความลุมลึก 

       เลือกเรียนไมนอยกวา     20 หนวยกิต 

   3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไมนอยกวา       6  หนวยกิต 

   3.1.3 รายวิชา    

การกำหนดรห ัสว ิชาของหล ักส ูตรมหาว ิทยาล ัยราชภัฏนครศร ีธรรมราช                    

ใชระบบตัวเลข 7 หลัก โดยมีแนวทางกำหนดเหมือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใชอยูเดิม กลาวคือ                 

ใชระบบ ISCED (International Standard Classification of Education) ดังน้ี 

     AAABCDD 

  DD ลำดับกอนหลัง 

  C  ลักษณะเน้ือหาวิชา 

  B ระดับการศึกษา/ ระดับความยากงาย/ ช้ันปที่ควรเรียน 

  AAA หมวดวิชาและหมูวิชา 
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 AAA   :   เลขรหสัประจำหมวดหมูวิชา 

 B   : กำหนดระด ับช ั ้นป หร ือระด ับความยากงายและระด ับการศึกษา                      

ที่ควรเรียน ไวดังน้ี 

 1 ระดับปริญญาตรี   ช้ันปที่ 1 

 2 ระดับปริญญาตรี   ช้ันปที่ 2 

 3 ระดับปริญญาตรี   ช้ันปที่ 3 

 4 ระดับปริญญาตรี   ช้ันปที่ 4 

                      5 ระดับปริญญาตรี   ช้ันปที่ 5 

 6 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 7 ระดับปริญญาโท 

 8 ระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง 

 9 ระดับปริญญาเอก 

 C   : ลักษณะเน้ือหาวิชาตามกลุมวิชาในสาขาวิชา กำหนดไวดังน้ี 

 1 กลุมวิชาพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย (107-1--) 

 2 กลุมวิชาหลักสูตรแบบเรียนคูมอืโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย (107-2--) 

 3 กลุมวิชาวิธีสอน กระบวนการเตรยีมความพรอม             (107-3--) 

 4 กลุมวิชาสื่อและนวัตกรรม                                 (107-4--) 

 5 กลุมวิชาการแนะแนว และการบรกิารชุมชน                  (107-5--) 

 6 กลุมวิชาการประเมินผล การสรางแบบทดสอบ   (107-6--) 

 7 กลุมวิชาการบริหาร                                       (107-7--) 

 8 การฝกประสบการณวิชาชีพ   (107-8--) 

 9 โครงการพเิศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ (107-9--)        

    

                 รายละเอียดรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                   30  หนวยกิต                                                         

    กำหนดการเรียนรูไมนอยกวา 30  หนวยกิต  จากจำนวน 5 กลุมวิชา  ดังตอไปน้ี 

    1.1 กลุมวิชาบังคับเรียน โดยไมนับหนวยกิต  

         นักศึกษาแรกเขาตองผานการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในกรณีที่

นักศึกษาไมผานเกณฑขั้นต่ำท่ีกำหนด ตองเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต 

                   9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ                                2(1-2-3) 

   Intensive English Course 
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  นักศึกษาแรกเขาตองผานการทดสอบความสามารถทางภาษาไทย ในกรณีที่

นักศึกษาไมผานเกณฑขั้นต่ำท่ีกำหนด ตองเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต 

                     9000001 เสริมทกัษะภาษาไทย                                   2(1-2-3) 

   Intensive Thai Course 

  กรณีนักศึกษาผานเกณฑขั้นต่ำที่กำหนด หรือมีผลการเรียนผานในรายวิชา

เสริมทักษะภาษาไทย ตองเรียนรายวิชาน้ี 

9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai Proficiency for Communication 

3(2-2-5) 

1.2 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร นักศึกษาเลือกเรียนกลุมภาษาอังกฤษ  จำนวน 12 หนวยกิต   

1.2.1  กลุมภาษาอังกฤษ   จำนวน  12  หนวยกิต 

9000134 ภาษาอังกฤษสำหรบัชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตใช 

English for Application 

3(2-2-5) 

9000137 ภาษาอังกฤษสำหรบทกัษะการทำงาน 

English for Working Skills 

3(2-2-5) 

หมายเหตุ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือนักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่มีผลคะแนน

การทดสอบภาษาอังกฤษในเกณฑเทียบไดไมต่ำกวา B2 อาจยกเวนโดยใหเลือกเรียนกลุมภาษา

อื่นได 1 กลุม ในกลุมภาษาใดภาษาหน่ึง ดังน้ี 

1.2.2  กลุมภาษาจีน  จำนวน  12  หนวยกิต 

9000138 ภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวัน 

Chinese for Daily Life 

3(2-2-5) 

9000139 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

 

9000140 ภาษาจีนเพื่อการประยุกตใช 

Chinese for Application 

3(2-2-5) 

9000141 ภาษาจีนสำหรับทกัษะการทำงาน 

Chinese for Working Skills 

 

3(2-2-5) 
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1.2.3  กลุมภาษาญีปุ่น   จำนวน  12  หนวยกิต 

9000142 ภาษาญี่ปุนสำหรับชีวิตประจำวัน   

Japanese for Daily Life 

3(2-2-5) 

9000143 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสือ่สาร  

Japanese for Communication 

3(2-2-5) 

9000144 ภาษาญี่ปุนเพื่อการประยุกตใช 

Japanese for Application 

3(2-2-5) 

9000145 ภาษาญี่ปุนสำหรับทักษะการทำงาน 

Japanese for Working Skills 

3(2-2-5) 

1.2.4  กลุมภาษาเกาหลี   จำนวน  12  หนวยกิต 

9000146 ภาษาเกาหลสีำหรับชีวิตประจำวัน 

Korean for Daily Life 

3(2-2-5) 

9000147 ภาษาเกาหลเีพื่อการสือ่สาร   

Korean for Communication 

3(2-2-5) 

9000148 ภาษาเกาหลเีพื่อการประยุกตใช 

Korean for Application 

3(2-2-5) 

 

9000149 ภาษาเกาหลสีำหรับทักษะการทำงาน 

Korean for Working Skills 

3(2-2-5) 

1.2.5  กลุมภาษาอินโดนีเซีย   จำนวน  12  หนวยกิต 

9000150 ภาษาอินโดนีเซียสำหรบัชีวิตประจำวัน  

Bahasa Indonesia for Daily Life 

3(2-2-5) 

9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 

Bahasa Indonesia for Communication 

3(2-2-5) 

9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกตใช 

Bahasa Indonesia for Application 

3(2-2-5) 

9000153 ภาษาอินโดนีเซียสำหรบัทักษะการทำงาน 

Bahasa Indonesia for Working Skills 

3(2-2-5) 

1.2.6  กลุมภาษามาเลเซีย   จำนวน  12  หนวยกิต 

9000154 ภาษามาเลเซียสำหรบัชีวิตประจำวัน  

Bahasa Malaysia for Daily Life 

3(2-2-5) 

9000155 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 

Bahasa Malaysia for Communication 

3(2-2-5) 
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9000156 ภาษามาเลเซียเพื่อการประยุกตใช 

Bahasa Malaysia for Application 

3(2-2-5) 

9000157 ภาษามาเลเซียสำหรบัทักษะการทำงาน 

Bahasa Malaysia for Working Skills 

3(2-2-5) 

1.2.7  กลุมภาษาพมา   จำนวน  12  หนวยกิต 

9000158 ภาษาพมาสำหรบัชีวิตประจำวัน 

Burmese for Daily Life 

3(2-2-5) 

9000159 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร   

Burmese for Communication  

3(2-2-5) 

9000160 ภาษาพมาเพื่อการประยุกตใช 

Burmese for Application 

3(2-2-5) 

9000161 ภาษาพมาสำหรบัทกัษะการทำงาน 

Burmese for Working Skills 

3(2-2-5) 

 

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร เลอืกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต  

Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 

9000205 พฤติกรรมมนุษยกบัการพฒันาตน 

Human Behavior and Self Development 

3(3-0-6) 

9000206 ความจริงของชีวิต 

Meaning of Life 

3(3-0-6) 

9000207 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา 

Information for Study Skills 

3(3-0-6) 

 

1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

1.4.1 รายวิชาบังคบั 

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 

Nakhon Si Thammarat Studies 

3(2-2-5) 

1.4.2 รายวิชาเลือก 

9000304 ชีวิตและเศรษฐกจิพอเพียง 

Life and Sufficiency Economy   

 

3(2-2-5) 
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9000306 อาเซียนศึกษา 

ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

9000307 พลเมืองกบัความรบัผิดชอบตอสงัคม 

Civics and Social Responsibility 

3(2-2-5) 

 

9000308 พลวัตของสงัคมโลก 

Dynamics of Global Society 

3(3-0-6) 

9000309 การจัดการเพื่อชีวิต 

Management for Life 

3(3-0-6) 

  หมายเหตุ  บงัคับเรียนรายวิชาชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  9000304  3(2-2-5)      

   เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 

1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เลอืกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

จากรายวิชาตอไปน้ี 

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

Information Technology for Life 

3(2-2-5) 

9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 

Health Management 

3(2-2-5) 

9000403 พืชพรรณเพื่อชีวิต  

Plants for Life 

3(2-2-5) 

9000407 การคิดและการตัดสินใจ  

Thinking and Decision Making 

3(2-2-5) 

9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิง่แวดลอม  

Development of Quality of Life and 

Environment 

3(2-2-5) 

9000409 การเกษตรในชีวิตประจำวัน     

Agriculture for Daily Life 

3(2-2-5) 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                           เรียนไมนอยกวา                   100 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาชีพครู                            เรียนไมนอยกวา                   40 หนวยกิต 

2.1.1 สาระวิชาชีพครู                        ไมนอยกวา                    26 หนวยกิต 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ           

ความเปนคร ู

Teachers’ Virtue, Moral Principle, Ethics and 

Disposition 

3(2-2-5) 
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1002101 นโยบายและการบรหิารคุณภาพการศึกษา    

Education Policy and Quality Management 

3(2-2-5) 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  

Learning Management Methodology  

3(2-2-5) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู 

Innovation and Information Technologies for 

Education and Learning 

3(2-2-5) 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1043415 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู 

Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

1051106 จิตวิทยาสำหรบัคร ู

Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับคร ู

Thai Language for Communication for Teachers 

2(1-2-3) 

 

2.1.2 ประสบการณวิชาชีพ                     14 หนวยกิต 

         2.1.2.1 ประสบการณระหวางเรียน                                    2 หนวยกิต 

   1022802 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 

Professional Practicum I    

1(45) 

  1023836 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 

Professional Practicum II 

1(45) 

 

2.1.2.2 ประสบการณวิชาชีพ                                          12 หนวยกิต 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    

Internship I 

6(270) 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    

Internship II 

6(270) 
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2.2 วิชาเอก                             เรียนไมนอยกวา                        60 หนวยกิต 

2.2.1 วิชาเอกเด่ียว                                                            40 หนวยกิต 

1071104 สมองกับการเรียนรูสำหรบัเด็กปฐมวัย 

Brain and Learning for Early Childhood  

3(2-2-5) 

1071105 การอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมการเรียนรูสำหรบัเด็ก

ปฐมวัย 

Take Caring and Learning Encouragement for 

Early Childhood                               

3(2-2-5) 

1071109 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรบัเด็ก

ปฐมวัย 

Heath Care and Safety for Early Childhood  

3(2-2-5) 

1071110 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูสำหรบัเด็กปฐมวัย                         

Child Psychology Development and 

Learning for Early Childhood            

2(1-2-3) 

1071302 การจัดกจิกรรมสงเสรมิความพรอมทางดานรางกาย

สำหรับเด็กปฐมวัย      

Physical Development Activities for Early 

Childhood  

3(2-2-5) 

1073504 การมสีวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการจัด

การศึกษา                        

Family and Community Participation in Early 

Childhood Education            

3(2-2-5) 

1071304 การจัดกจิกรรมความฉลาดทางอารมณและสังคม

สำหรับเด็กปฐมวัย  

Emotional Quotient and Social Quotient 

Activities for Early Childhood  

3(2-2-5) 

1072203 การชวยเหลือพฒันาเด็กปฐมวัยทีม่ีความตองการ

จำเปนพิเศษ 

Special Needed Early Childhood Take Caring 

3(2-2-5) 

1072320 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 

English for Early Childhood Teachers 

2(1-2-3) 
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1072319 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการสำหรับ

เด็กอายุต่ำกวา 3 ป   

Integrated Learning Experience for Children 

Under Three Years Old 

3(2-2-5) 

1073101 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 

Nutrition for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1073308 การจัดกจิกรรมเพือ่สงเสรมิการเรียนรูสำหรบัเด็ก

กลุมเปาหมายเฉพาะ 

Experience Management to Encourage 

Learning for Specific Children Groups 

3(2-2-5) 

1073309 การจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย  

Experiences Learning Management for Early    

Childhood 

3(2-2-5) 

1073904 วิจัยและพฒันานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

Research and Create Innovation in Early 

Childhood Education 

3(2-2-5) 

 

2.2.2 วิชาท่ีเสริมสรางสมรรถนะและศักยภาพความลุมลึก                                                                                          

                                                   เลือกเรียนไมนอยกวา     20 หนวยกิต 

1071303 การจัดกจิกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับ  

เด็กปฐมวัย    

Language and Communication Activities for 

Early Childhood                         

3(2-2-5) 

1072317 การจัดกจิกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย 

Arts Activities for Early Childhood  

3(2-2-5) 

1072104 ลีลา จงัหวะและการเคลือ่นไหวสำหรบัเด็กปฐมวัย 

Movement Activities for Early Childhood  

3(2-2-5) 

1072405 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย      

Literatures for Early Childhood  

2(1-2-3) 

1073212 สิ่งแวดลอมสำหรบัเด็กปฐมวัย 

Environment for Early Childhood 

2(1-2-3) 

1073903 สัมมนาการพฒันาองคความรูและนวัตกรรมทาง

การศึกษาปฐมวัย  

2(1-2-3) 
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Seminar Development Trend and Innovation 

in Early Childhood Education  

1073306 การจัดกจิกรรมทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัย 

Science and Mathematic Activities for Early 

Childhood  

3(2-2-5) 

1072404 สื่อและการจัดกจิกรรมการเลนสำหรับเด็กปฐมวัย       

Media and Playing Activities Management for 

Early Childhood  

3(2-2-5) 

1073415 ละครและหุนสำหรับเด็กปฐมวัย 

Drama and Puppets for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1073505 สิทธิเด็ก 

Rights of the child  

2(1-2-3) 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                              เลือกเรียนไมนอยกวา                 6     หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยไมซ้ำกับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาทีก่ำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี   
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 /ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป มนุษยฯ 9000XXX (นักศึกษาเลือก) 3 2 2 5 

เฉพาะดาน 

สาระ

วิชาชีพ

ครู 

1001103 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ      

จิตวิญญาณความเปนครู 
3 2 2 5 

1031102 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

ส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู 
3 2 2 5 

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู 2 1 2 3 

วิชา 

เอกเด่ียว 

1071104 สมองเพ่ือการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 3 2 2 5 

1071105 
การอบรมเล้ียงดูและสงเสริมการเรียนรู

สำหรับเด็กปฐมวัย                                  
3 2 2 5 

1071304 
การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณและ

สังคมสำหรับเด็กปฐมวัย      
3 2 2 5 

1071110 
จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูสำหรับ

เด็กปฐมวัย                         
2 1 2 3 

รวม 22 14 16 36 

ชั่วโมง/สัปดาห = 66     

 

ปท่ี 1 /ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป 

สังคมฯ 9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3 2 2 5 

คณิต- 

วิทยฯ 
9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3 2 2 5 

เฉพาะดาน 

สาระ

วิชาชีพครู 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5 

1051106 จิตวิทยาสำหรับครู 3 2 2 5 

วิชา 

เอกเด่ียว 

1071109 
การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย

สำหรับเด็กปฐมวัย 
3 2 2 5 

1071302 
การจัดกิจกรรมสงเสริมความพรอมทาง   

ดานรางกายสำหรับเด็กปฐมวัย      
3 2 2 5 

วิชาที่

เสริมสราง 

สรรถนะฯ 

107xxxx (นักศึกษาเลือก 1) 3 - - - 

รวม 21 12+ 12+ 30+ 

ชั่วโมง/สัปดาห = 54+      
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ปท่ี 2 /ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป ภาษาฯ 
9000134 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 3 2 2 5 

9000110 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 2 2 5 

เฉพาะดาน 

สาระ

วิชาชีพครู 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  3 2 2 5 

วิชา 

เอกเด่ียว 
1072203 

การชวยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี      

ความตองการจำเปนพิเศษ 
3 2 2 5 

วิชาที่

เสริมสราง 

สรรถนะฯ 

107xxxx (นักศึกษาเลือก 2) 3 - - - 
107xxxx (นักศึกษาเลือก 3) 3 - - - 

107xxxx (นักศึกษาเลือก 4) 3 - - - 

รวม 18 6+ 6+ 15+ 

ชั่วโมง/สัปดาห = 36+     

 

ปท่ี 2 /ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป 

ภาษาฯ 9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 2 2 5 

คณิต- 

วิทยฯ 
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3 2 2 5 

เฉพาะดาน 

สาระวิชาชีพ

ครู 

1002101 

การรูเทาทันตอการเปล่ียนแปลงทาง

การศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

3 2 2 5 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3 2 2 5 

ประสบการณ

วิชาชีพ 
1022802 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1    1 0 45 0 

วิชา 

เอกเด่ียว 

1072320 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 2 1 2 3 

1072319 
การจัดประสบการณการเรียนรู                  

แบบบูรณาการ สำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3 ป    
3 2 2 5 

วิชาที่

เสริมสราง 

สรรถนะฯ 

107xxxx (นักศึกษาเลือก 5) 3 - - - 

รวม 21 11+ 57+ 28+ 

ชั่วโมง/สัปดาห = 96+      
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ปท่ี 3 /ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป 
ภาษาฯ 9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกตใช 3 2 2 5 

มนุษยฯ 9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3 2 2 5 

เฉพาะดาน 

สาระ

วิชาชีพครู 
1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3 2 2 5 

วิชา 

เอกเด่ียว 

1073101 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 3 2 2 5 

1073308 
การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู

สำหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ 
3 2 2 5 

วิชาที่

เสริมสราง 

สรรถนะฯ 

107xxxx 

(นักศึกษาเลือก 6) 

3 - - - 

เลือกเสรี  xxxxxxx (นักศึกษาเลือก) 3 - - - 

รวม 21 10+ 10+ 25+ 

ชั่วโมง/สัปดาห = 45+     

 

ปท่ี 3 /ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป 
ภาษาฯ 9000137 ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะการทำงาน 3 2 2 5 

สังคมฯ 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3 2 2 5 

เฉพาะดาน 

ประสบการณ

วิชาชีพ 
1023836 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2    1 0 45 0 

วิชา 

เอกเด่ียว 

1073309 
การจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับ  

เด็กปฐมวัย 
3 2 2 5 

1073904 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาปฐมวัย 
3 2 2 5 

1073504 
การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนใน

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
3 2 2 5 

วิชาที่

เสริมสราง 

สรรถนะฯ 

107xxxx 

(นักศึกษาเลือก 7) 

2 1 2 3 

เลือกเสรี  xxxxxxx (นักศึกษาเลือก) 3 - - - 

รวม 21 11+ 57+ 28+ 

ชั่วโมง/สัปดาห = 96+      
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ปท่ี 4 /ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

เฉพาะดาน 
ประสบการณ

วิชาชีพ 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6 0 270 0 

รวม 6 0 270 0 

ชั่วโมง/สัปดาห = 270     

 

 

ปท่ี 4 /ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

เฉพาะดาน 
ประสบการณ

วิชาชีพ 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6 0 270 0 

รวม 6 0 270 0 

ชั่วโมง/สัปดาห = 270      
 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

 คำอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ข  



 

 

 

30 

3.2 ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหนง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร   

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ป พ.ศ. 

3 8099 0004X XX X ผูชวยศาสตราจารย นางจรุงใจ มนตเลีย้ง ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546 

ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 

ค.บ. นาฏศิลป วิทยาลยัครูสวนสนัุนทา 2524 

3 1009 0428X XX X อาจารย นางสาวจุฬาลักษณ  สตุระ กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2542 

3 9099 0036X XX X 

 

อาจารย นางสาวสุทธิชา มาลีเลศ ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2551 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 2547 

3 3610 0103X XX X 

 

อาจารย นางสาวสชุาดา จิตกลา กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2543 

1 4099 0030X XX X 

 

อาจารย นางสาวสุพรรณิการ  ศรีสุวรรณ ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2557 

ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 
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3.2.2 อาจารยผูสอน 

 3.2.2.1 คณุสมบัติคณาจารยและบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน  

          คุณวุฒิของคณาจารย คุณวุฒิของอาจารยผูสอน อาจารยประจำหลักสูตร อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยพิเศษใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน  นอกจากน้ีอาจารยผูสอนรายวิชาชีพครูยังจะตองมี

คุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปน้ี  

1) ไดร ับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอยางนอยระดับใด

ระดับหนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือตองผานการอบรม

สาระเน้ือหาสำคัญ  ศาสตรวิชาชีพครูตามที่กำหนดไมนอยกวา 60 ช่ัวโมง และ 

2) มีประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา 1 ป และกรณีที่ผูสอนมี

ประสบการณนอยกวา 1 ป ใหมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนรวมกับผูสอนที่มี

ประสบการณการสอนต้ังแต 3 ปข้ึนไป และ 

3) ผูสอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะตองมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่

สอนหรือเกี่ยวของสัมพันธที่มีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เชน เอกสารประกอบการสอน ตำรา 

หนังสือ งานวิจัย อยางนอย 1 ช้ินงาน กรณีบทความอยางนอย 3 บทความ ภายใน 5 ปยอนหลัง และ 

4) มีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษา

อยางนอย 1 ป กรณีที่ยังไมมีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะตอง

มีประสบการณ การสอนอยางนอย 1 ปในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ป

การศึกษา ทั้งน้ีใหนับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหวางการศึกษาดวย 

    หมายเหตุ กรณีผูสอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมากอน มคอ. 1 ใชบังคับ ให

ยกเวนเกณฑคุณสมบัติผูสอนวิชาชีพครูขอ 2 – 4 

 บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบ ุคลากรสนับสนุนที ่มีค ุณวุฒิและมีความรู

ความสามารถ ทักษะดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความจำเปนและความตองการของการจัดการเรียนการสอน

อยางเพียงพอ 
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    3.2.2.2 ชื่อ - สกุลผูสอน  

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปพ.ศ. 

3 8011 00141 XXX อาจารย   นางกุสมุา ใจสบาย ปร.ด. วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557 

ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลยัครสูรุาษฎรธานี 2534 

3 8098 00013 XXX ผูชวยศาสตราจารย นางจุติพร อัศวโสวรรณ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556 

กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534 

ค.บ. ชีววิทยา วิทยาลยัครเูทพสตร ี 2527 

3 8409 00103 XXX อาจารย นางจิราภรณ  เหมพันธ กศ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549 

กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยทกัษิณ 2547 

3 9399 00011XX X ผูชวยศาสตราจารย นางสาวชิราพร หนูฤทธ์ิ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 

M.Ed. Education policy & 

Management 

University of Melbourne, 

Australia. 

2542 

ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533 

ศศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2531 

3 8009 00678 XXX ผูชวยศาสตราจารย นางนิตยารัตน คงนาลึก ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลยัครูนครศรีธรรมราช 2534 
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เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปพ.ศ. 

3 8006 00535 XXX ผูชวยศาสตราจารย นายนพรัตน ชัยเรือง กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 

กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540 

ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 2546 

ศษ.บ. วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 

ศษ.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

4 8001 00004 XXX ผูชวยศาสตราจารย นางนิลรัตน นวกจิไพฑูรย ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2560 

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539 

ศษ.บ. การวัดผลและประเมินผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2534 

3 8008 00357 XXX รองศาสตราจารย นายวีระยุทธ ชาตะกาญจน ค.ด บรหิารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547 

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2537 

ร.ป.บ. การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 
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เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปพ.ศ. 

3 8001 00364 XXX อาจารย นางสาวอโนทัย ประสาน ศศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553 

ค.ม. ครุศาสตรเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุร ี

2546 

ศศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป สถาบันราชภัฏพระนคร 2540 

3 1020 02371 XXX อาจารย นางสุภาวดี หนูเจริญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546 

ค.บ. นาฏศิลป วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 2524 

3 3201 00790 XXX ผูชวยศาสตราจารย นายประกอบ ใจมั่น ค.ด. การอุดมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548 

ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครสูุรินทร 2535 

1 8007 00006 XXX อาจารย นางสาวสุดา เจะอุมา ค.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี 2556 

ค.บ. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2550 

1 8099 00079 XXX อาจารย นางสาวศึกษา เรืองคำ ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2555 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550 

3 8001 00083 XXX อาจารย นายเศณวี ฤกษมงคล ศษ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552 

บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2549 
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เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปพ.ศ. 

3 8003 00342 XXX อาจารย นายอนิรุธ ชุมสวัสด์ิ ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2553 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2529 

1 8008 00073 XXX อาจารย นายอนุวัฒน จันทสะ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553 

ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2550 

3 8001 00724 XXX ผูชวยศาสตราจารย นางสุนีต์ิ ภูจิรฐาพันธุ 

 

ค.ม. นิเทศการศึกษาและการ

พัฒนาหลักสูตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2531 

ค.บ. ภาษาไทย - สังคมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2524 

3 8001 00724 XXX 

 

อาจารย 

 

นางสาวอารี สาริปา 

 

Ed.D. Curriculum and 

Instruction 

University of Science Malaysia, 

Malaysia 

2548 

ค.ม. การวัดและประเมินผล

การศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2535 

3 8001 01525 XXX อาจารย นายจีรนันท ปรีชาชาญ กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2550 

ค.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2548 
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เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปพ.ศ. 

3 8181 0067 XXX อาจารย นางทิพวรรณ ทองขุนดำ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ                

เปนภาษาตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2551 

อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539 

3 8006 00533 XXX อาจารย นางเบญจพร ชนะกลุ ปร.ด. การประเมนิการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 

ค.ม. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540 

ศศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                     

วิทยาเขตปตตานี 

2536 

1 8009 00051 XXX อาจารย นายปริญญา ปทุมมณี วท.ม. วิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 

วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2553 

3 8099 00008 XXX อาจารย นางสาวปยรัตน ธรรมรงค

รัตน 

ศศ.ม. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา 

2555 

ศศ.บ. ดุริยางคศาสตรสากล มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550 

3 8001 00939 XXX อาจารย นางอรดา โอภาสรัตนากร ศศ.ม. ภาษาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 
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เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปพ.ศ. 

3 8699 00008 XXX อาจารย นางสุจินต หนูแกว ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2555 

ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ                       

ในฐานะภาษาตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2527 

1 9399 00012 XXX อาจารย นายสรรปกรณ ปลองพันธ วท.ม. วิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553 

วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549 

1 8699 00080 xxx อาจารย นายนันทวัฒน เนตรเจริญ อม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557 

ศศ.บ. ภาษาเพื่อการพฒันา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2555 

1 9399 00167 xxx อาจารย นางสาวกรกีกลม หนูเกื้อ ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2560 

ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2556 

1 9399 00082 xxx อาจารย นางสาววรกร ธรรมภิบาล

อุดม 

อม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทกัษิณ 2552 

3 8001 00779 XXX อาจารย นางสาวจันจิรา นาวารัตน กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

ประสานมิตร 

2542 

ว.ทบ. พยาบาลและผดุงภรรค มหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติ 2536 
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เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปพ.ศ. 

3 8001 00362 XXX อาจารย นางสาวสุขุมาล  จันทวี กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร 

2536 

ศศ.บ.  ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร 

2531 

3 8005 00026 XXX อาจารย นายปรีชา สามัคคี กศ.ด. การบริหารและการพฒันา

การศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552 

ศศ.ม. การสอนสงัคมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530 

ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2525 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ)  

การจัดประสบการณภาคสนามของคณะครุศาสตร มี 3 รูปแบบ คือ 1) การฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูแบบบูรณาการในรายวิชา โดยกำหนดใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาใน

รายวิชาแตละภาคการศึกษา โดยผูสอนในแตละภาคการศึกษาวางแผนออกแบบภาระงานรวมกันอยาง

บูรณาการ และกำหนดใหการวัดประเมินผลภาระงานเปนสวนหน่ึงของการประเมินผลตามสมรรถนะ

และผลการเรียนรูที่กำหนดของแตละรายวิชา 2) รายวิชาฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประกอบดวย การฝก

ปฏิบัติงานในหนาที่ครูประจำช้ัน ครูประจำวิชา งานสนับสนุนการเรียนการสอน และการเปนผูชวยครู

และผูสอนรวมและ 3) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบดวย การสังเกตการบริหารใน

สถานศึกษา การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในหนาที ่ครู การทดลองสอนในชั ้นเรียนและมีการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ โดยอิสระควบคูกับการนิเทศ การบูรณาการความรู

ในการจัดการทำแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู โดยใชสื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวธีิ

การเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกบัผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู เพือ่

พัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรยีนรู การจัดกิจกรรม

ทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การ

สัมมนาทางการศึกษา 

ในแตละขั้นของประสบการณภาคสนาม กำหนดใหนักศึกษาทำคุรุนิพนธโดยการรวบรวม 

วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบติัหนาที่คร ูคุณลักษณะของความเปนคร ูผานกระบวนการถอด

บทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรูดวยตนเอง เขารวมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ 

สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) 

เพื่อนำไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

     งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตรกำหนดโดยเนนงานที่

นักศึกษาครูตองปฏิบัติจริง และเสริมสรางสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงคเพื่อใหนักศึกษาพรอม

ที่จะเปนผูเริ่มตนวิชาชีพครูที่ดี คือ 

 4.1.1 มีสมรรถภาพทางดานความรู ไดแก ความรูทั้งในเนื้อหาที่ใชสอนตามหลักสูตรและ

ความรูในศาสตรสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของ  

 4.1.2 มีสมรรถภาพทางดานเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู   

  4.1.2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ

จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการ

เรียนการสอน และการวิจัยในช้ันเรียน 
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     4.1.2.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการช้ันเรียน วัดและประเมินผล

การเรียนรู บันทึกและรายงานผลการจดัการเรยีนการสอน และทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 

   4.1.2.3 สามารถสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู            

ที่อบอุน  มั่นคง ปลอดภัย 

     4.1.3 ตระหนักถึงคุณคาของการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอน การ

วัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและ

การวิจัยในช้ันเรียนมาใชในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวาง

บุคคลมีสมรรถภาพดานคุณลักษณะ ไดแก ความสามารถในการพัฒนางานใหตั้งมั่นอยูในคุณธรรม 

และมีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม 

4.2 ชวงเวลา  

  4.2.1 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียน  

  4.2.1.1 ฝกปฏิบัติในสถานศึกษา จัดใหมีการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแตละรายวิชา

อยางบูรณาการในแตละภาคการศึกษา  

          4.2.1.2 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 2 

              4.2.1.3 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 3 

  4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

  4.2.2.1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 4 

  4.2.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ปการศึกษาท่ี ประสบการณภาคสนาม จำนวนชั่วโมงและตารางสอน 

ชั้นปท่ี 1  

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  

ชั้นปท่ี 2  

ภาคการศึกษาที่ 1 

ชั้นปท่ี 3  

ภาคการศึกษาที่ 1 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ครูแบบบูรณาการใน

รายวิชา 

ในแตละภาคเรียนใหผูสอนกำหนดภาระงาน

เชิงบรูณาการรายวิชาที่สอดคลองกบั

มาตรฐานผลลัพธการเรียนรูของแตละรายวิชา

ซึ่งกำหนดใหนักศึกษาตองไปเรียนรูและฝก

ปฏิบัติในสถานศึกษา  

ชั้นปท่ี 2  

ภาคการศึกษาที่ 2 

1022802 ฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพ 1 

1 หนวยกิต  45 ช่ัวโมง (8 ช่ัวโมงตอสปัดาห)  

ชั้นปท่ี 3  

ภาคการศึกษาที่ 2 

1023802 ฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพ 2 

1 หนวยกิต  45 ช่ัวโมง (8 ช่ัวโมงตอสปัดาห) 

ในช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
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ปการศึกษาท่ี ประสบการณภาคสนาม จำนวนชั่วโมงและตารางสอน 

ชั้นปท่ี 4 

ภาคการศึกษาที ่1 

1024836 ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 1 

6 หนวยกิต  270 ช่ัวโมง (8 ช่ัวโมงตอสปัดาห) 

ภาคเรียนที่ 1 

ชั้นปท่ี 4 

ภาคการศึกษาที ่2 

1024809 ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 2 

6 หนวยกิต  270 ช่ัวโมง (8 ช่ัวโมงตอสปัดาห) 

ภาคเรียนที่ 2 

 

 4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 4.4.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 4.4.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเปนครูและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 4.4.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสตัย

ตองานที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ประพฤติ

ตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน  

 4.4.1.3 มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติ

คนอื่น มีความสามัคคีและทำงานรวมกับผู อื ่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดำเนินชีวิตและการ

ตัดสินใจ  

 4.4.1.4 มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ

และคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทำงานและ

สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม 

ความรูสึกของผูอื่นและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปรงใสของสังคมและ

ประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปช่ันและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน

ผลงาน 

          4.4.2 ผลการเรียนรูดานความรู 

  4.4.2.1 มีความรอบรู ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะดานวิชาชีพครูอยาง

กวางขวางลึกซึ้ง มีความรูสามารถประยุกตสูการปฏิบัติ 

 4.4.2.2 มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห

ความรู และเนื ้อหาวิชาที ่สอนอยางลึกซึ ้งสามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนำไป

ประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน 

  4.4.2.3 มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ

พัฒนาผูเรียน 



41 

 

41 

 4.4.2.4 มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ตามมาตรฐาน 

 4.4.2.5 มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณา

การขามศาสตร และมีความรูในการประยุกตใช 

 4.4.3.6 ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสำคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่

ย่ังยืนและนำมาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

4.4.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 4.4.3.1 คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื ่อ สารสนเทศจาก

แหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทันเปนพลเมืองต่ืนรู มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับ

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นำไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคำนึงถึง

ความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัต ิคานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ 

บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

 4.4.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

 4.4.3.3 สรางและประยุกตใชความรูจากการทำวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวตักรรม

เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้งการ

ถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

4.4.4 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.4.4.1 รับรูและเขาใจความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ

และทางสังคม 

  4.4.4.2 ทำงานรวมกับผูอื่น ทำงานเปนทีม เปนผูนำและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

  4.4.4.3 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม 

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

  4.4.4.4 มีภาวะผูนำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจรยิธรรม 

สามารถช้ีนำถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

4.4.5 ผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเช ิงตัวเลขการสื ่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 4.4.5.1 วิเคราะหเชิงตัวเลข สำหรับขอมูลและสารสนเทศทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือ

คณิตศาสตร เพื่อเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
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 4.4.5.2 สื ่อสารกับผูเรียน บุคคลและกลุ มตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีการ

หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอดวยรูปแบบตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่เหมาะสม 

 4.4.5.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเปนสำหรับการเรียนรู การ

จัดการเรียนรู การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศรับและสงขอมูล

และสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง

ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน  

          4.4.6 ผลการเรียนรูดานวิทยาการจัดการเรียนรู 

  4.4.6.1 มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช

ปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ

สอน สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการ

เรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสม

กับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่ 

  4.4.6.2 มีความสามารถในการนำความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไข

และสงเสริมพัฒนาผูเรยีนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่

มีความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ หรือผุเรียนที่มี

ขอจำกัดทางกาย 

  4.4.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเร ียนร ู ให ผ ู  เร ียนไดเร ียนร ู จาก

ประสบการณ เรียนรู ผ านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณจริง สงเสริมใหผู เรียน

พัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน 

โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อ

ปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียน

สำคัญที่สุด 

  4.4.6.4 สรางบรรยากาศ จัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงาน

และสรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออำนวยความสะดวก

และรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตาม

ศักยภาพ 

  4.4.6.5 มีทักษะศตวรรษที่ 21 และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถนำทักษะเหลาน้ีมาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาตนเอง 

 



43 

 

43 

 4.5 สมรรถนะวิชาชีพครู 

สมรรถนะหลักท่ี 1 นำความรูและประสบการณวิชาชีพไปใชไดอยางถูกตอง 

สมรรถนะรองที่ 1.1 ประยุกตใชจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยา

ใหคำปรึกษาในการวิเคราะหและพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

สมรรถนะรองที่ 1.2 บูรณาการความรู เนื้อหาวิชา หลักสูตรศาสตรการสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู 

สมรรถนะรองที ่ 1.3 ใชความรู การวัดประเมินผลการเรียนรู  และการวิจัยเพื่อ

แกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

สมรรถนะรองที่1.4 สามารถใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา 

สมรรถนะรองที่ 1.5 ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

  สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบัติหนาที่ครู 

  สมรรถนะรองที่ 2.1 พัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครูอยางมุงมั่น 

สมรรถนะรองที่2.2 ประพฤติตนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนพลเมอืง

ที่เขมแข็ง 

สมรรถนะรองที่ 2.3 สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของ

ผูเรียนแตละบุคคล 

สมรรถนะรองที่ 2.4 สรางแรงบันดาลใจ และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนรูและ

สรางนวัตกรรม 

สมรรถนะรองที ่ 2.5 พัฒนาตนเองใหม ีความรอบรู  ท ันสมัยและทันตอการ

เปลีย่นแปลง 

สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 

  สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู สื่อ การวัดและประเมินผล

การเรียนรู 

  สมรรถนะรองที่ 3.2 บูรณาการความรูและศาสตรการสอนในการวางแผนและจดัการ

เรียนรูที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร 

  สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล ชวยเหลือและพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ 

สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ 

  สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุข

ในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สรางนวัตกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิด

ประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 
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สมรรถนะรองที ่ 3.6 ปฏิบัติงานรวมกับผู อื ่นอยางสรางสรรคและมีสวนรวมใน

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี 4 มีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

  สมรรถนะรองที่ 4.1 รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณ

ลักษะที่พึงประสงค 

สมรรถนะรองที ่ 4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับผู ปกครองและชุมชนเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรูที่มีคุณภาพของผูเรียน 

 สมรรถนะรองที่ 4.3 ศึกษา เขาถึงบริบทชุมชน และสามารถอยูรวมกันบนพื้นฐาน

ความแตกตางทางวัฒนธรรม 

 สมรรถนะรองที่ 4.4 สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

สมรรถนะหลักท่ี 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

   สมรรถนะรองที่ 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

5. กิจกรรมเสริมความเปนครู (Teacher Enhancing Activities) 

 กิจกรรมเสริมความเปนครู สถาบันการศึกษาอาจจัดกิจกรรม/โครงการเปนการเฉพาะหรืออาจ

บริหารจัดการใหบูรณาการกับการเรยีนการสอนในรายวิชาตาง ๆ เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปน

ครูและเสริมสรางความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ปละไมนอยกวา 2 กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ 
ชั้นป 

1 2 3 4 

1. กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงมั่น และรักในอาชพีคร ู     
2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจติสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชนแก  

    ชุมชนและสังคม 
    

3. กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย  และความเปนไทย     

4. กิจกรรมตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร  

    พระราชา 
    

5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด     

6. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา     

7. กิจกรรมสงเสริมวิถชีีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกต้ัง     

8. กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป     

9. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ     

10. กิจกรรมทางวชิาการ     
11. กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณบัณฑิต     

รวม 5 7 6 4 
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6. ขอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย   

 6.1 คำอธิบายโดยยอ  

         กำหนดใหทำงานวิจัยในช้ันเรียนอยางสั้นมีองคประกอบการวิจัยครบถวน หรือโครงงาน   ผลิต

สื ่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวขอของงานวิจัยจะตองเกี ่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะ

ปฏิบัติงานภาคสนาม เปนงานที่มุงแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

หรือชุมชนที่เปนรูปธรรม และมีรายงานที่ตองนำสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

6.2.1 มีศักยภาพทางดานการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาตอและทำวิจัยในระดับ

การศึกษาที่สูงข้ึนได 

  6.2.2  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณวิชาชีพครู

และปฏิบัติการวิชาชีพครู) 

          6.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในดานการทำวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ

พัฒนาผูเรียน 

6.3 ชวงเวลา  

ปการศึกษาที่ 3 

6.4 จำนวนหนวยกิต 

3  หนวยกิต 

6.5 การเตรียมการ  

             มีการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ซึ่งมีการจัดทำโครงการวิจัยเบื้องตนเปนรายกลุมในช้ัน

ปที่ 2 กอนการทำการวิจัยเปนรายบุคคลในช้ันปที่ 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทำวิจัยช้ันเรียน มี

การกำหนดชั่วโมงการใหคำปรึกษา จัดทำบันทึกการใหคำปรึกษาใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงานทาง

เว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานวิจัยใหศึกษา 

      6.6 กระบวนการประเมินผล  

          ประเมินผลจากความกาวหนาในการทำโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดใหคำปรึกษาโดย

อาจารยที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ไดกำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลานำเสนอ

โปรแกรมและการทำงานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกลาวตองสามารถทำงานไดในขั ้นตน 

โดยเฉพาะการทำงานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การนำเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ำกวา  3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

     1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถดานการ

สอน 

 

นักศึกษาสามารถใชวิธีการสอนอยางหลากหลายตามความแตกตาง

ระหวางบุคคลเพื ่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ทันเหตุการณ ทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใชคอมพิวเตอรรวมถึงโปรแกรมทาง

คณิตศาสตรมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนได มีทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝรู ใฝเรียน 

เขาใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เกี่ยวของ  

2. ความสามารถดาน

วิชาการ  

 

นักศึกษามีความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอน                  

จนสามารถนำไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาข้ัน

พื ้นฐาน มีความคิดสรางสรรค ม ีท ักษะและมีวิจารณญาณในการ

แกปญหา ตระหนักในคุณคาของภาษาจีน และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 

รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการผลิต

สื่อและนวัตกรรมเพื่อใชในการเรียนการสอน วิเคราะหหลักสูตรและ

พัฒนาหลักสูตรและนำความรูไปบูรณาการกับการสอนวิชาอื่น ๆ ได  

3. ดานคุณธรรม 

 

นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใชหลักธรรมในการดำเนินชีวิต มี

ความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต และมีศีลธรรม  

4. ดานบุคลิกภาพ  

 

มีทักษะทางสังคมทำใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ ดีสามารถทำงาน

รวมกันกับผูอื่นได ใหคำปรึกษาแกนักเรยีนได เปนคนดี มีน้ำใจ/เอื้ออาทร

ศิษย รักงานสอน ใฝรู ใฝกาวหนา รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน เสมอ

ตนเสมอปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจดัการงานของตนเอง

ได แตงกายสุภาพเรียบรอย  

โครงการพัฒนานักศึกษาในดานคุณลักษณะพิเศษ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนาทักษะการผลิตสื่อสำหรับครูปฐมวัย 

2. โครงการศึกษาดูงานตามนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนตามนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

4. โครงการเตรียมความพรอมสูครูปฐมวัยมืออาชีพ 
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        1.2 การพัฒนาสมรรถนะหลักของนักศึกษา 

สมรรถนะ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ช้ันปที่ 1 

ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก  

        สามารถดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

ไดอยางเปนองครวม สอดคลองกับการ

เรียนรูของสมอง 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถในการดูแลและ

พัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวมที่สอดคลองกับการ

เรียนรูของสมอง 

2. สอดแทรกกิจกรรมการสนทนาภายในชั้นเรียนโดยการ

นำสถานการณจำลองที่เกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยที่สอดคลองกับการเรียนรูของสมอง 

3. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวกับการดูแลและ

พัฒนาเด็กปฐมวัยที่สอดคลองกับการเรียนรูของสมองของ

นักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดแสดงความรู  ความสามารถ

และสงเสริมใหนักศึกษาไดรู จักการกลาแสดงออกอยาง

สรางสรรค 

ช้ันปที่ 2 

ผูชวยสอน 

สามารถจัดประสบการณแบบบูรณาการ

สำหร ับ เด ็กปฐมว ั ยอาย ุต ่ ำกว  า  3 ป  

สอดคลองกับการเรียนรูของสมอง 

1. จัดกิจกรรมการเร ียนการสอนในชั ้นเร ียนโดยจัด

ประสบการณแบบบรูณาการสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกวา 

3 ป ที่สอดคลองกับการเรียนรูของสมอง 

2. จัดกิจกรรมสัมมนา การบรรยายหรืออภิปรายในเรื่อง

การจัดประสบการณแบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย

อายุต่ำกวา 3 ป ที่สอดคลองกับการเรียนรูของสมอง 

ช้ันปที่ 3 

ผูสอนรวม 

สามารถจัดประสบการณแบบบูรณาการ

สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป สอดคลองกบั

การเรียนรูของสมอง 

1. จัดกิจกรรมการเร ียนการสอนในชั ้นเร ียนโดยจัด

ประสบการณแบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 

ป ที่สอดคลองกับการเรียนรูของสมอง 

2. จัดกิจกรรมสัมมนา การบรรยายหรืออภิปรายในเรื่อง

การจัดประสบการณแบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย

อายุ 3-6 ป ที่สอดคลองกับการเรียนรูของสมอง 

ช้ันปที่ 4 

ครูมืออาชีพ 

สามารถต อยอดองคความร ู  ในศาสตร

การศึกษาปฐมวัยเชิงอนาคตได 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถตอยอดองค

ความรูในศาสตรทางการศึกษาปฐมวัย 

2. จัดกิจกรรมสัมมนา การบรรยายหรืออภิปรายที่เกี่ยวกบั

ศาสตรทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อเนนย้ำใหนักศึกษาได

ตระหนักถึงความรู ความเขาใจในการมองเห็นคุณคาที่

เกี่ยวกับศาสตรทางการศึกษาปฐมวัยเชิงอนาคตได 
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สมรรถนะ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมที่ใหนักศึกษาสามารถเขารวมการประชุม 

อบรมเชิงปฏิบติัการในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสตรทางการศึกษา

ปฐมวัยในสถาบันตาง ๆ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

    2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

     2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

      1) มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย ใฝรู และรักในการทำงาน 

     2) มีความเขาใจความจริงของชีวิต เห็นคุณคาของความเปนมนุษย และ

ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 

     3) มีความซาบซึ้ง เห็นคุณคา ในวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมงานศิลปะ วัฒนธรรมทั้ง

ทองถ่ินและประชาคมนานาชาติ 

      2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม และจริยธรรม 

        1) บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับเนื ้อหาวิชา พรอมใหนักศึกษา รวม

อภิปรายแนวทางปฏิบัติที่ดีเหมาะสม 

        2) ผูเรียนวิเคราะหกรณีศึกษา ศึกษานอกสถานที่ คัดเลือกกรณีตัวอยางที่ช่ืน

ชอบ แลวนำเสนอผลการศึกษา  

        3) กำหนดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 

    2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม และจริยธรรม 

    1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกดานคุณธรรม จริยธรรมทั้งใน และนอก

ช้ันเรียน 

    2) ประเมินพฤติกรรมในการเขาเรียน  การทำงานและการสงงาน 

    3) ตรวจผลงาน  ผลการศึกษากรณีศึกษาดานคุณธรรมและจริยธรรม 

  2.1.2 ดานความรู 

   2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

     1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู  

     2) มีความเขาใจในการดำรงชีวิตดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ

ปกครองทั้งใน ระดับทองถ่ิน สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร  เพื่อการพึ่งพาซึ่งกัน

และกัน 
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        3) สามารถใชภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอม และ

สิ่งแวดลอมของชุมชนและสังคม 

     2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

            1)  ศึกษาคนควาสาระการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 

            2)  ศึกษากรณีตัวอยาง อภิปราย สรุป และนำเสนอ 

            3)  เรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง 

      2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

             1) ทดสอบความรูความเขาใจ 

             2) ประเมินจากความสามารถในการรวมอภิปราย  การนำเสนอผลการศึกษา

คนควา 

           3)  ตรวจผลงาน  แบบฝกหัด 

  2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

    2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    1) สามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  

    2) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทำความเขาใจ วิเคราะห สังเคราะห สรุป และ

เสนอแนวทางแกไขที่สรางสรรค 

    3) สามารถประยุกตใชองคความร ู ในการจัดการคุณภาพชีว ิตของตน 

สรางสรรคสังคม และสิ่งแวดลอม 

    2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

       1) มอบหมายงานทั้งบุคคลและกลุมแลวนำเสนอผลการศึกษาคนควา 

         2) วิเคราะหกรณีศึกษา การสะทอนความคิด การวิเคราะหผลงานตาง ๆ 

         3) ศึกษาคนควานอกหองเรียน โดยการปฏิบัติภาคสนาม สำรวจ สัมภาษณ 

จัดทำรายงาน และนำเสนอ  

         4) เสนอแนวทางในการพ ัฒนาตน สร างสรรคส ังคมและสิ ่ งแวดลอม        

   2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

     1) ประเมินความสามารถในการรวมอภิปราย การนำเสนอผลงาน 

     2) ตรวจผลงานจากการศึกษาคนควา 

     3) ตรวจผลการพัฒนาตนเอง 

              4) ประเมินการมีสวนรวมในกระบวนการปฏิบัติจริง 
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  2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ  

         1) สามารถปรับตัวในดานการรับรู ความรู สึกของผู อื ่น มุมมองเชิงบวก             

วุฒิภาวะทางอารมณและสังคม การเปนผูนำและผูตามที่ดี การแกปญหาภายในกลุมและระหวางกลุม

อยางสรางสรรคและมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 

          2) สามารถวางแผนในการเรียนรู  และพัฒนาตนเอง 

     3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หนาที่ทั้งตอตนเองและผูอื่น 

       2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

         1) มอบหมายงานทั้งงานบุคคลและกลุม 

           2) การเรียนรูแบบรวมมือ 

       2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ ระหวางบคุคล

และความรับผิดชอบ 

         1) การประเมินตนเองและผูเรียนดวยกันในประเด็นที่กำหนด 

         2) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม เชน การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 

การยอมปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง เมื่อมีความคิดเห็นที่ดีกวา 

  2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

    2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร                  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     1) สามารถติดตอสื่อสาร ทัง้การฟง พูด อาน เขียน และเลอืกใชรูปแบบ               

การนำเสนอไดเหมาะสมทัง้ภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 

     2) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการสืบคน การรวบรวม 

วิเคราะห สังเคราะห และนำเสนอสารสนเทศไดมาตรฐานสากล 

     3) มีทักษะในการคิดวิเคราะหตัวเลขขอมูลสถิติเพื่อเปนพื ้นฐานในการ

แกปญหาและการตัดสินใจในการดำรงชีวิตประจำวัน 

   2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     1) การอภิปรายกลุม การเรียนรูแบบรวมมือ 

     2) การมอบหมายงาน ใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงสารสนเทศ

เว็บไซตที่เกี่ยวของ  แลวนำเสนอผลงานโดยใชรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

       3) ฝกรวบรวมขอมูลในประเด็นทีเ่กี่ยวของแลวฝกวิเคราะหสรุป และรายงาน

ผล 
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    2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข                  

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

        1) ประเมินพฤติกรรมในการสื่อสาร 

                     2) ประเมินความสามารถในการศึกษา และใชเทคโนโลยี 

        3) ตรวจผลงาน 

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน  

 2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  2.2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

    1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเปนครูและปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

    2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซื่อสัตยตองานที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่

ย่ังยืน  

        3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให

เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทำงานรวมกับผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดำเนินชีวิตและการ

ตัดสินใจ 

    4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 

จัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทำงานและ

สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม 

ความรูสึกของผูอื่นและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปรงใสของสังคมและ

ประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน

ผลงาน   

  2.2.1.2 ดานความรู 

    1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะดานวิชาชีพครูอยาง

กวางขวางลึกซึ้ง มีความรูสามารถประยุกตสูการปฏิบัติ 

    2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห

ความรู และเนื ้อหาวิชาที ่สอนอยางลึกซึ้งสามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนำไป

ประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน    

       3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐาน

ความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำ
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แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ

พัฒนาผูเรียน      

   4) มีความร ู และความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ         

การสื่อสารตามมาตรฐาน 

   5) มีความร ู  ความเขาใจในการบูรณาการความรู กับการปฏิบัต ิจริงและ          

การบูรณาการขามศาสตร และมีความรูในการประยุกตใช 

   6) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสำคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่

ย่ังยืนและนำมาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน  

 2.2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

  1) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื ่อ สารสนเทศจาก

แหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทันเปนพลเมืองตื่นรู มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและกาวทนักับ

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นำไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคำนึงถึง

ความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ 

บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค 

  3) สรางและประยุกตใชความรูจากการทำวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้งการ

ถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

 2.2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) รับรูและเขาใจความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ

และทางสังคม  

 2) ทำงานรวมกับผูอื่น ทำงานเปนทีม เปนผูนำและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี

กับผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดลอม 

 3) มีความรับผิดชอบตอหนาที ่ ตอตนเอง ตอผู เรียน ตอผู ร วมงาน และตอ

สวนรวม สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

   2.2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1) วิเคราะหเชิงตัวเลข สำหรับขอมูลและสารสนเทศทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติ 

หรือคณิตศาสตร เพื่อเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
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  2) สื่อสารกับผูเรียน บุคคลและกลุมตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีการ

หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอดวยรูปแบบตาง ๆ  โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

เหมาะสม 

  3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเปนสำหรับการเรียนรู การ

จัดการเรียนรู การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศรับและสงขอมูลและ

สารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง

ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน         

        2.2.1.6 ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

        1) มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช

ปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ

สอน สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการ

เรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสม

กับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่ 

      2) มีความสามารถในการนำความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไข

และสงเสริมพัฒนาผูเรยีนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่

มีความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มี

ขอจำกัดทางกาย 

      3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเร ียนร ู ให ผ ู  เร ียนไดเร ียนร ู จาก

ประสบการณ เรียนรู ผ านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณจริง สงเสริมใหผู เรียน

พัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน 

โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อ

ปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียน

สำคัญที่สุด 

      4) สรางบรรยากาศ จัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงาน

และสรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออำนวยความสะดวก

และรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตาม

ศักยภาพ 

      5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เชนการ

เรียนรูทักษะการรูเรือ่ง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อ
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การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ

นำทักษะเหลาน้ีมาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาตนเอง 
 

2.2.2 กลยุทธการสอน 

กลยุทธการสอน เปนกลยุทธการจัดการเรียนรู การถายทอดความรู การสรางแรง

บันดาลใจและสงเสริมใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงการใชเทคนิค 

วิธีการจัดการเรียนรูและสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เหมาะสมกับ

สาระวิชาและผูเรียนที่มีความแตกตางกันโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ บูรณาการความรูขามศาสตร ขาม

วัฒนธรรม และนำมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู เนื้อหา

สาระ และเทคโนโลยี ไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐาน

คุณวุฒิทั้ง 6 ดานคือ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี และ 6) ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู อาทิ 

 1) การเรียนรูจากกรณีศึกษา  

 2) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม  

 3) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจรงิในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 

 4) การบรรยายเชิงปฏิสมัพันธ 

 5) การเรียนรูแบบรวมมือ 

 6) การเรียนรูโดยใชการสบืสอบ (Inquiry-Based Learning) 

      7) การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม (Constructivism) 

      8) การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทลั  

      9) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน  (Flipped Classroom) 

10) การเรียนรูโดยใชสถานการณ/ปรากฏการณ/ฉากทัศนเปนพื้นฐาน 

(Phenomenon-based learning ) 

11) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  (Project-Based Learning) 

 12) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน  (Research-Based Learning) 

 13) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  (Problem-Based Learning) 

14) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

15) การเรียนรูดวยการนำตนเอง (Self-Directed Learning) 

16) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) การเขารวมกิจกรรมเสริมความ

เปนครเูปนรายปตลอดหลักสูตร 
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17) Team-based Learning 

18) Workplace-based Learning 

19) MOOC (Massive Open Online Course) 

                   20) การเรียนรูที่สงเสรมิทักษะการคิดข้ันสงู (Higher Order Thinking skills) 

 21) การเรียนรูโดยใชนวัตกรรม CCR 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

         การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใชแนวคิดการประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่

หลากหลาย สอดคลองกับเน้ือหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเปาหมายของการวัดและประเมินเพื่อ

ใชในการปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใชการวัดและประเมิน

เปนกลไกหรือเครื่องมือที่ทำใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองเปน ทำใหผูเรียนรูจักตนเอง และมี

ขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และทำใหผูเกี่ยวของใน

หลักสูตรมีขอมูลสารสนเทศในการเตรียมความพรอมและสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนในการประกอบ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมีกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ดานคือ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี และ 6) ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู อาทิ 

1) การสังเกต เชน พฤติกรรมการเรียน การทางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตาม

สภาพจริงหรือหรือในหองปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเขารวมกิจกรรมเสริม

ความเปนครู ฯลฯ 

2) การประเมินโดยเพื่อน พอแมผูปกครอง 

3) การประเมินกรณีศึกษา 

4) การใชแบบวัดทางจิตวิทยา เชน แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม คานิยม อุดมการณ 

จิตวิญญาณความเปนครู ทักษะการเรียนรู ความรอบรูดานตาง ๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 

5) การทดสอบความรู เชน การทดสอบความรูในเน้ือหารายวิชาที่เนนทฤษฎี 

6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เชน การนำเสนองาน โครงงาน 

รายงานการศึกษาคนควา การวิจัยในช้ันเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 

7) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

3. แผนท่ีแสดงกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 

    3.1 หมวดการศึกษาท่ัวไป 
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  3.1.1 ผลการเรียนรู ดานคณุธรรม จริยธรรม 

      3.1.1.1 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย ใฝรู และรักในการทำงาน 

      3.1.1.2 มีความเขาใจความจริงของชีวิต เห ็นคุณคาของความเปนมนุษย และ

ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ  

      3.1.1.3 มีความซาบซึ้ง เห็นคุณคา ในวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม งานศิลปวัฒนธรรม ทั้ง

ทองถ่ิน และประชาคมนานาชาติ  

   3.1.2 ผลการเรียนรูดานความรู 

    3.1.2.1 สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู 

    3.1.2.2 มีความเขาใจในการดำรงชีวิตดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง                   

การปกครองทั้งในระดับทองถ่ิน สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตรเพื่อการพึ่งพาซึ่งกัน

และกัน 

    3.1.2.3 สามารถใชภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมและ

สิ่งแวดลอมของชุมชน และสังคม 

    3.1.3  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    3.1.3.1 สามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 

    3.1.3.2 สามารถคนหาขอเท็จจริง ทำความเขาใจ วิเคราะห สังเคราะหสรุป และ

เสนอแนวทางแกไขที่สรางสรรค 

    3.1.3.3 สามารถประยุกตใชองคความรูในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน สรางสรรค

สังคม และสิ่งแวดลอม 

   3.1.4 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    3.1.4.1 สามารถปรับตัวในดานการรับรูความรูสึกของผูอื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะ

ทางอารมณและสังคม การเปนผูนำและผูตามที่ดี การแกปญหาภายในกลุมและระหวางกลุมอยาง

สรางสรรค และมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 

    3.1.4.2 สามารถวางแผนในการเรียนรู  และพัฒนาตนเอง 

    3.1.4.3 มีความรับผิดชอบตามบทบาท หนาที่ทั้งตอตนเองและผูอื่น 

   3.1.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    3.1.5.1 สามารถติดตอสื ่อสาร ทั ้งการฟง พูด อาน เขียน และเลือกใชรูปแบบ                   

การนำเสนอไดเหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 

    3.1.5.2 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสบืคน การรวบรวม วิเคราะห 

สังเคราะห และนำเสนอสารสนเทศไดมาตรฐานสากล 
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    3.1.5.3 มีทักษะในการคิดวิเคราะหตัวเลขขอมูลสถิติเพื ่อเปนพื ้นฐาน ในการ-

แกปญหา และตัดสินใจในการดำรงชีวิตประจำวัน



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก        O ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา หนวยกิต 
ชั้นป/ภาค

การศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

9000001  เสริมทักษะภาษาไทย 3(2-2-5)    O  O O O       O  

9000002  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)   O O O    O      O  

9000110  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 2/1   O  O O O       O  

9000134  ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 2/2 O    O  O  O O  O  O O 

9000135  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 2/1 O    O  O  O  O O  O O 

9000136  ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกตใช 3(2-2-5) 3/1 O    O O O  O O  O  O O 

9000137  ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะการทำงาน 3(2-2-5) 3/2 O    O O     O O  O  

9000138  ภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวนั  3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 

9000139   ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000140   ภาษาจีนเพ่ือการประยุกตใช 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000141  ภาษาจีนสำหรับทักษะการทำงาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  

9000142  ภาษาญี่ปุนสำหรับชีวิตประจำวนั 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 

9000143  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000144  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการประยุกตใช 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000145  ภาษาญี่ปุนสำหรับทักษะการทำงาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  
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รายวิชา หนวยกิต 
ชั้นป/ภาค

การศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

9000146  ภาษาเกาหลีเพ่ือสำหรับชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 

9000147  ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000148  ภาษาเกาหลีเพ่ือการประยุกตใช 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000149  ภาษาเกาหลีสำหรับทักษะการทำงาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  

9000150  ภาษาอินโดนีเซียสำหรับชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 

9000151  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000152  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการประยุกตใช 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000153  ภาษาอินโดนีเซียสำหรับทักษะการ

ทำงาน 
3(2-2-5)  

O    O O     O O  O  

9000154  ภาษามาเลเซียสำหรับชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 

9000155  ภาษามาเลเซียเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000156  ภาษามาเลเซียเพ่ือการประยุกตใช 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000157  ภาษามาเลเซียสำหรับทักษะการทำงาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  

9000158  ภาษาพมาสำหรับชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 

9000159  ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000160  ภาษาพมาเพ่ือการประยุกตใช 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000161  ภาษาพมาสำหรับทักษะการทำงาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  
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รายวิชา หนวยกิต 
ชั้นป/ภาค

การศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

9000205  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(2-2-5)   O O  O O   O  O O  O O 
9000206  ความจริงของชีวิต 3(2-2-5)       O   O  O  O O O 
9000207  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 3(2-2-5)   O O  O O   O O   O  O 
9000208  สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 3/1     O   O    O  O  

9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 3/2         O    O   
9000305  นครศรีธรรมราชศึกษา 3(2-2-5) 1/2  O  O     O   O O   
9000306  อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)   O  O     O   O O   

9000307  พลเมืองกับความรับชอบตอสังคม 3(2-2-5)                 

9000308  พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5)   O    O     O     

9000309  การจัดการเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)      O     O   O   
9000403  พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)   O      O       O 
9000406  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 1/1  O O  O O         O 
9000407  การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)   O   O    O     O  
9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอม 3(2-2-5)   O O  O         O O 
9000409  การเกษตรในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)   O   O    O  O   O  

9000410  การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 2/2   O  O   O      O  
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  3.2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 3.2.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเปนครูและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 3.2.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตยตอ

งานที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ประพฤติตนเปน

แบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน  

  3.2.1.3 มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอืน่ 

มีความสามัคคีและทำงานรวมกับผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

   3.2.1.4 มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ

คิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดลอม โดย

อาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอื่นและประโยชน

ของสังคมสวนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน

และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 3.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู 

  3.2.2.1 มีความรอบรูในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะดานวิชาชีพครูอยางกวางขวาง

ลึกซึ้ง มีความรูสามารถประยุกตสูการปฏิบัติ 

  3.2.2.2 มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะหความรู

และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้งสามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนำไปประยุกตใชในการ

พัฒนาผูเรียน    

  3.2.2.3 มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผูเรียน

  3.2.2.4 มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม

มาตรฐาน 

    3.2.2.5 มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ

ขามศาสตร และมีความรูในการประยุกตใช 

    3.2.2.6 ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสำคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

และนำมาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3.2.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 3.2.3.1 คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลที่

หลากหลายอยางรูเทาทันเปนพลเมืองตื่นรู มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
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โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

และวินิจฉัยแกป ญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคำนึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี 

ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ

ที่อาจเกิดข้ึน 

 3.2.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค 

   3.2.3.3 สรางและประยุกตใชความรูจากการทำวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้งการถายทอด

ความรูแกชุมชนและสังคม  

3.2.4 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  3.2.4.1 รับรูและเขาใจความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทาง

สังคม 

  3.2.4.2 ทำงานรวมกับผูอื่น ทำงานเปนทีม เปนผูนำและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน 

ผูรวมงาน ผูปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 3.2.4.3 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม 

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

 3.2.4.4 มีภาวะผู นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม 

สามารถช้ีนำถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

3.2.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.2.5.1 วิเคราะหเชิงตัวเลข สำหรับขอมูลและสารสนเทศทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือ

คณิตศาสตร เพื่อเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 3.2.5.2 สื่อสารกับผูเรียน บุคคลและกลุมตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีการหลากหลาย

ทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอดวยรูปแบบตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 

 3.2.5.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเปนสำหรับการเรียนรู การจัดการ

เรียนรู การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศรับและสงขอมูลและสารสนเทศ

โดยใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด

ลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 

          3.2.6 ผลการเรียนรูดานวิทยาการจัดการเรียนรู 

  3.2.6.1 มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใชปรัชญา

ตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ และ

เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการ

เรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของ

ผูเรียนและพื้นที่ 
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  3.2.6.2 มีความสามารถในการนำความรู ทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผู เรียนเปน

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและ

สงเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความ

แตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจำกัดทาง

กาย 

  3.2.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ 

เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณจริง สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาการคิด การทำงาน 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน โดยบูรณาการการทำงานกับการ

เรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสำคัญที่สุด 

  3.2.6.4 สรางบรรยากาศ จัดสภาพแวดลอม สื ่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ

สรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออำนวยความสะดวกและรวมมือ

กันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองใหเต็มตามศักยภาพ 

  3.2.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เชนการเรียนรูทักษะ

การรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะ

เทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหลาน้ีมาใชใน

การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาตนเอง 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉาพะดาน (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 
  

 

 

รายวิชา หนวยกิต 

ชั้นป 

/ภาค 

เรียน 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

สาระวิชาชีพครู (26 หนวยกิต) 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

             และจิตวิญญาณความเปนครู 
3(2-2-5) 1/1                         

 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1/2                          

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             เพื่อการสือ่สารการศึกษาและการ 

             เรียนรู 

3(2-2-5) 1/1                          

1051106 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 1/2                          

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรบัคร ู 2(1-2-3) 1/2                          

  1002101 นโยบายและการบรหิารคุณภาพ 

  การศึกษา  
3(2-2-5) 2/2                          

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 2/1                          

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 2/2                          

1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 3/1                          
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รายวิชา หนวยกิต ชั้นป 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

ประสบการณวิชาชีพ (14 หนวยกิต) 

1022802 ฝกปฏิบัตวิิชาชีพ 1  1(45) 2                          

1023836 ฝกปฏิบัตวิิชาชีพ 2  1(45) 3                          

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 4                          

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) 4                          

รวมผลลัพธการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ

ดาน กลุมวิชาชีพครู 
40                           
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเอก (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

หมวดวิชา/กลุมวิชา 

ช่ือรายวิชา 
หนวยกิต ช้ันป 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรส่ีป) พ.ศ. 2562 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

วิชาเอกเดี่ยว (40 หนวยกิต) 

1071104 สมองกับการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 1/1                          

1071105 การอบรมเล้ียงดูและสงเสริมการเรียนรู

สำหรับเด็กปฐมวัย   

3(2-2-5) 
1/1                          

1071110 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูสำหรับ

เด็กปฐมวัย 

2(1-2-3) 
1/1                          

1071304 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณและ

สังคมสำหรับเด็กปฐมวัย   

3(2-2-5) 
1/1                          

1071109 

 

การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย

สำหรับเด็กปฐมวัย   

3(2-2-5) 
1/2                          

1071302 

 

การจัดกิจกรรมสงเสริมความพรอมทางดาน

รางกายสำหรับเด็กปฐมวัย   

3(2-2-5) 
1/2                          

1072203 การชวยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความ

ตองการจำเปนพิเศษ   

3(2-2-5) 
2/1                          

1072319 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณา

การสำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3 ป   

3(2-2-5) 
2/2                          

1072320 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3) 3/1                          

1073101 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 3/2                          
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หมวดวิชา/กลุมวิชา 

ช่ือรายวิชา 
หนวยกิต ช้ันป 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรส่ีป) พ.ศ. 2562 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1073308 การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู

สำหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ   

3(2-2-5) 
3/2                          

1073309 การจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

3(2-2-5) 
3/2                          

1073504 การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนใน

การจัดการศึกษาปฐมวัย   

2(1-2-3) 
3/2                          

1073904 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ปฐมวัย    

3(2-2-5) 
3/2                          

 รวมวิชาบังคับ                            
วิชาที่เสริมสรางสมรรถนะและศักยภาพความลุมลึก   (20 หนวยกิต) 

1071303 

 

การจัดกิจกรรมทางภาษาและการส่ือสาร

สำหรับเด็กปฐมวัย   

3(2-2-5) 
                          

1072104 ลีลา จังหวะและการเคล่ือนไหวสำหรับเด็ก

ปฐมวัย   

3(2-2-5) 
                          

1073306 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย   

3(2-2-5) 
                          

1072317 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษา

ปฐมวัย   

3(2-2-5) 
                          

1072404 ส่ือและการจัดกิจกรรมการเลนสำหรับเด็ก

ปฐมวัย   

3(2-2-5) 
                          

1072405 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย   2(1-2-3)                           

67 



 

67 

หมวดวิชา/กลุมวิชา 

ช่ือรายวิชา 
หนวยกิต ช้ันป 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรส่ีป) พ.ศ. 2562 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1073903 สัมมนาการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม

ทางการศึกษาปฐมวัย 

3(2-2-5) 
                          

1073212 ส่ิงแวดลอมสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)                           

1073415 ละครและหุนสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)                           

1073505 สิทธิเด็ก 2(1-2-3)                           

รวมผลลัพธการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะดาน 

กลุมวิชาเอก 
                           

รวมผลลัพธการเรียนรูรวมตลอดหลักสูตร                            
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4. การกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสูรายวิชา  

     4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

          สมรรถนะในตารางมีความหมายดังน้ี 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

1. ทักษะการฟง 1.1 overall listening comprehension 

2. ทักษะการพูด 2.1 spoken interaction 

 2.2 spoken production 

3. ทักษะการอาน 3.1 overall reading comprehension 

4. ทักษะการเขียน 4.1 written interaction 

5. เคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย 5.1 มีความสามารถในการอธิบายและเคารพศักด์ิศรีความเปน

มนุษย ยอมรับความแตกตาง โดยไมรังเกียจ กีดกัน เลือก

ปฏิบัติในเรื่อง เพศ   ความคิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม ชาติ

กำเนิด รางกาย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและความ

เสมอภาค       

6. เคารพสทิธิ เสรีภาพ และการอยู

รวมกันในสงัคมไทยและประชาคมโลก

อยางสันติ 

6.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกบัสทิธิ และเสรีภาพ

ของตนเอง และผูอื่น สิทธิชุมชน และการอยูรวมกันใน

สังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติ 

7. เคารพกฎ กติกาของสังคมและ

กฎหมาย 

7.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกบั กฎ กติกาของสงัคม 

ขอบัญญัติ และกฎหมาย 

7.2 ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสงัคม และขอบัญญัติ ชุมชนและ

สังคมของตนเอง 

7.3 นำขอกำหนดตามกฎหมายมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

8. มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 8.1 มีความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมและคุณลักษณะ

ของผูมจีิตอาสาและจิตสาธารณะเกี่ยวกบัการมีจิตอาสา และ

จิตสาธารณะ 

8.2 เสนอโครงการเพื่อพัฒนาใหมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

8.3 ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการมจีิตอาสา โดยการชวยเหลอื

ผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน 

8.4 มีความ สามารถที่จะปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงการมีจติ

สาธารณะ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

9. มีความรู และความเขาใจการสราง

เสริมและดูแลสุขภาวะ 

9.1 มีความสามารถในการอภิปรายและสรปุความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับสุขภาวะ ไดแก  ทางรางกาย จิตใจ  ปญญา และสงัคม 

รวมทั้ง 4 กลยุทธ ในการจัดการ ไดแก การสรางเสริมสุขภาวะ 

การปองกันโรคและภัยสุขภาพ  การดูแลรักษา และการฟนฟูสุข

ภาวะ 

10. มีความสามารถในการออกแบบ

และจัดกจิกรรมการสรางเสรมิและ

ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรียนรู 

10.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกจิกรรมเพื่อ

เสริมสราง ดานสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 

10.2 มีความสามารถในการรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อ

เสริมสราง ดานสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 

11. มีความพรอมในการสรางเสริมและ

ดูแลสุขภาวะ ในดานที่สำคัญ 

11.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกบัการปองกันและการ

เขาถึงบรกิารเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของเด็กและ

เยาวชน โดยเฉพาะอยางย่ิง การทองไมพรอม ยาเสพติด 

โรคติดตอทางเพศสมัพันธ และเอดส สภาวะอวน และ

สุขภาพจิต 

11.2  ตระหนักในการปองกันโรคและภัยสุขภาพทีส่ำคัญของ

เด็กและเยาวชน 

12.  มีความรู และความเขาใจใน

ความสำคัญของกีฬาและนันทนาการ 

12.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรปุความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกบัความสำคัญของกีฬาและ นันทนาการ 

13. มีความสามารถในการออกแบบและ

จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ

จัดการเรียนรู 

13.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกจิกรรมกีฬาและ 

นันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 

13.2 แสดงออกถึงพฤติกรรม ”การมีน้ำใจเปนนักกีฬา” (รูแพ 

รูชนะ รูอภัย) ในชีวิตประจำวัน 

14. อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 และแนวคิดของทักษะ 5Cs ได 

14.1 มีความสามารถอธิบายแนวคิดของทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21  และทักษะ 5Cs ได 

14.2 มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  และทักษะ 5Cs  

15. พัฒนาทักษะทีส่ำคัญตามแนวคิด

ทฤษฎีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ

ทักษะ 5Cs เพื่อการดำเนินชีวิตและ

การทำงานอยางมีคุณภาพ 

15.1 เรียนรู และพฒันาทกัษะที่สำคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 และทกัษะ 5Cs 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

16.  มีทักษะในการจัดกจิกรรม

นันทนาการ 

16.1 มีทักษะในการขับรองเพลง 

16.2 มีทักษะในการเลนเครื่องดนตรีที่ใชในการจัดกจิกรรม

นันทนาการ 

16.3 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรปุความรูใน

การจัดกจิกรรมนันทนาการ 

17. มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป 17.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรปุความรูใน

ทารำวงในเพลงมาตรฐาน 

17.2 มีทักษะในการปฏิบัติเพลงรำวงมาตรฐาน 

17.3 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรปุความรูใน

การจัดการแสดง 

17.4 มีทักษะในการจัดการแสดง 

18. มีทักษะการใชประยุกตใชศิลปะ

สงเสริมพฒันาและการเรียนรูของ

ผูเรียน 

18.1 รูและเขาใจในหลกัทางสุนทรียศาสตรในงานทัศนศิลป 

18.2 สามารถสรางสรรคผลงานโดยใชหลักการทางทัศนธาตุ 

18.3 สามารถสรางสรรคผลงานโดยใชหลักการจัดองคประกอบ

ศิลป 

19. อธิบายแนวคิด และหลักการของ

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

19.1 มีความสามารถในการศึกษาคนควาแนวคิด และหลักการ

ของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

19.2 อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

20. ประยุกตใชหลักการทรงงาน หลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และแนวคิด

การพฒันาแบบย่ังยืนในชีวิตประจำวันได 

20.1 มีความสามารถอธิบายหลักการทรงงาน หลกัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบย่ังยืน 

20.2 สามารถนำหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง และแนวคิดการพฒันาแบบย่ังยืน มาประยุกตใชได 

21. สามารถวิเคราะห นโยบาย

ยุทธศาสตรแผนงานและโครงการ ลงสู

การปฏิบัติ 

 

21.1 อธิบายความหมาย ที่มา การจัดทำ การใชและการติดตาม

ประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการ การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

21.2 สามารถวิเคราะหแผนงานและโครงการ ดานการศึกษา

และการพัฒนาทองถ่ินในระดับชาติ กระทรวง จงัหวัด และ

สถานศึกษา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

21.3 สามารถจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา

และชุมชน แบบมสีวนรวมใหสอดคลองกบันโยบายและ

ยุทธศาสตรทีเ่กี่ยวของ 

21.4 สามารถติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน 

21.5 สามารถจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลพรอมทั้ง 

ขอเสนอแนะในการพฒันาปรับปรงุแผนงานและโครงการพฒันา 

สถานศึกษาและชุมชน 

22. สามารถคิดแบบวิจารณญาณแกปญหา

และสรางสรรค  

22.1 สามารถคิดวิเคราะห 

23. สามารถวิเคราะห นโยบาย

ยุทธศาสตรแผนงานและโครงการ ลงสู

การปฏิบัติ 

23.1  อธิบายและวิเคราะหความหมาย ที่มา การจัดทำ การใช

และการติดตามประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร เพื่อจัดทำ 

แผนงานและโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

24. ทักษะการอาน 24.1 overall reading comprehension 

25. ทักษะการเขียน 25.1 written  production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

81 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping)  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

ชั้น

ป/

ภาค 

สมรรถนะหลัก/รอง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 13.1 13.2 14.1 14.2 15.1 

9000134 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ชีวิตประจำวัน 
3(2-2-5) 2                

 
 

 
      

9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร 
3(2-2-5) 2                

 
 

 
      

9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ประยุกตใช 
3(2-2-5) 3                

 
 

 
      

9000137 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ทักษะการทำงาน 
3(2-2-5) 3                

 
 

 
      

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 3                         

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ

พอเพียง      
3(2-2-5) 3                

 
 

 
      

9000307  พลเมืองกับความ

รับผิดชอบตอสังคม 
3(2-2-5) n/a                

 
 

 
      

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) n/a                         

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือชีวิต 
3(2-2-5) 1                         

9000410 การบริหารจัดการ

สุขภาพ 
3(2-2-5) 2                         

รวม 30  3 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

ชั้น

ป/

ภาค 

สมรรถนะหลัก/รอง 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 18.2 18.3 19.1 19.2 20.1 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 22.1 23.1 24.1 25.1 

9000134 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ชีวิตประจำวัน 
3(2-2-5) 2                       

9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร 
3(2-2-5) 2                       

9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ประยุกตใช 
3(2-2-5) 3                       

9000137 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ทักษะการทำงาน 
3(2-2-5) 3                       

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 3                       

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ

พอเพียง      
3(2-2-5) 3                       

9000307 พลเมืองกับความ

รับผิดชอบตอสังคม 
3(2-2-5) n/a                       

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) n/a                       

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือชีวิต 
3(2-2-5) 1                       

9000410 การบริหารจัดการ

สุขภาพ 
3(2-2-5) 2                       

รวม 30  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 3 2 
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4.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

      4.2.1 กลุมวิชาชีพครู 

  สมรรถนะในตารางมีความหมายดังน้ี 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

1. นำความรูและ

ประสบการณวิชาชีพ

ไปใชไดอยางถูกตอง 

1.1 ประยุกตใชจิตวิทยาพฒันาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาใหคำปรึกษาในการ

วิเคราะหและพฒันาผูเรียนตามศักยภาพ 

1.2 บูรณาการความรู เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจทิัลใน

การจัดการเรียนรู 

1.3 ใชความรูการวัดประเมินผลการเรียนรู และการวิจยัเพื่อแกปญหาและพฒันาผูเรียน 

1.4 สามารถใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

1.5 ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกบังานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สามารถปฏิบัติ

หนาที่คร ู

2.1  พฒันาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครูอยางมุงมั่น 

2.2 ประพฤติตนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

2.3 สงเสรมิการเรียนรู เอาใจใส และยอมรบัความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล 

2.4 สรางแรงบันดาลใจ และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนรูและสรางนวัตกรรม 

2.5  พฒันาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

3. มีความสามารถใน

การจัดการเรียนรู 

3.2 บูรณาการความรูและศาสตรการสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนา

ผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกรรม 

3.3 ดูแล ชวยเหลือและพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ 

3.4 จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึง

สุขภาวะของผูเรียน 

3.5 วิจัย สรางนวัตกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีดจิิทัล ใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของ

ผูเรียน 

3.6 ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคและมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

4. มีความสามารถใน

การสรางความสัมพันธ

กับผูปกครองและ

ชุมชน 

4.1 รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมคุีณลักษะที่พึงประสงค 

4.2 สรางเครือขายความรวมมอืกับผูปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรูทีม่ี

คุณภาพของผูเรียน 

4.3 ศึกษา เขาถึงบริบทชุมชน และสามารถอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทางวัฒนธรรม 

4.4 สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

5. ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping)   หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครู 

 

ชื่อรายวิชา หนวยกิต ชั้นป 
สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลักที่ 4 

สมรรถนะ 

หลักที่ 5 รวม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 

สาระวิชาชีพครู                          

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

            และจิตวิญญาณความเปนครู 
3(2-2-5) 1   

   

  

   

  
     

   
 

 

  

 

 

5 1 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1/2                      6 1/2 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 

             ส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู 

3(2-2-5) 
1   

  

 

 
  

  

 

 

  

    

 

 

   
   

 

 

8 1 

1051106 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 1                      8 1 

1131502 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู 2(2-2-5) 1                      4 1 

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 2/2   
   

 
  

   

 
 

     

 
  

   

 

 

6 2/2 

1022306 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 2/1   
   

  
 

 
  

  
 

 
  

 
  

   
   

 
8 2/1 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 2/2                      7 2/2 

1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 3/1                      7 3/1 

ปฏิบัติการสอน                          

1022802 ฝกปฏิบัติวิชาชีพ 1  2(90) 2/2                      10 2/2 

1023836 ฝกปฏิบัติวิชาชีพ 2  2(90) 3/2                      10 3/2 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 4/1                      17 4/1 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) 4/2                      17 4/2 

รวม 43  4 3 2 2 1 6 5 5 4 13 8 4 5 4 5 13 5 3 5 3 13   
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       4.3.1 กลุมวิชาเอก 

      สมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะท่ี 1  

สามารถดูแล /พัฒนาการเรียนรู สำหรับเด็ก

ปฐมวัย โดยใชการทำงานของสมองเปนฐาน 

1.1. สามารถดูแลและสงเสริมสุขภาวะในดานสุขภาพ ความปลอดภัย 

โภชนาการ และสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจสำหรับเด็ก

ปฐมวัยได 

1.2 สามารถดูแลและสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู   สำหรับเด็ก

ปฐมวัยไดตามชวงวัย 

สมรรถนะท่ี 2                                       

สามารถวางแผน ออกแบบ จัดประสบการณการ

เรียนรู สำหรับเด็กปฐมวัย 

2.1  ออกแบบการจัดประสบการณแบบบูรณาการ ตามหลักการการ

เรียนรูของสมอง สอดคลองกับหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย  

2.2  สามารถสรางส่ืออยางสรางสรรคสำหรับการจัดการการเรียนรู 

ตามหลักการการเรียนรูของสมอง สอดคลองกับหลักการการจัด

การศึกษาปฐมวัย  

2.3  สามารถออกแบบการวัดผล ประเมินผล สะทอนผลและพัฒนา

ผูเรียนระดับปฐมวัยดวยวิธีการที่หลากหลาย  

สมรรถนะท่ี 3 

สามารถบริหารจัดการช้ันเรียนไดเหมาะสมกับ  

ชวงวัย 

3.1 สรางและออกแบบบรรยากาศในช้ันเรียนดานกายภาพที่เอ้ือตอ

การเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยได ตามหลักการทำงานของสมอง 

3.2 สรางและออกแบบบรรยากาศในช้ันเรียนดาน จิตภาพที่เอ้ือตอ

การเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย ตามหลักการทำงานของสมอง 

สมรรถนะท่ี 4 

สามารถใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4.1 สามารถประยุกตใชผลงานวิจัยในการแกปญหา ชวยเหลือ 

สงเสริม ออกแบบ ปรับปรุง กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู

สำหรับเด็กปฐมวัย 

4.2 สามารถออกแบบวิจัยในช้ันเรียนระดับปฐมวัย 

สมรรถนะท่ี 5 

สามารถทำงานรวมกับ ครอบครัว ชุมชน และ

ทองถิ่น 

5.1 ออกแบบกิจกรรม/ขั้นตอนการทำงานระหวางสถานศึกษา 

ผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  ตาม

หลักการการเรียนรูของสมอง สอดคลองกับหลักการการจัด

การศึกษาปฐมวัย  

สมรรถนะท่ี 6 

การสะทอนคิดผลการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง 

6.1. สามารถนำผลการปฏิบัติกิจกรรมมาสะทอนคดิในการพัฒนา

ตนเองใหเปนผูมีความรูที่ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

6.2 สามารถนำผลการปฏิบัติกิจกรรมมาสะทอนคิดในการพัฒนางาน

ใหดีขึ้น 

6.3 สามารถนำผลการสะทอนคิดมาพัฒนาเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 

รวม 6 สมรรถนะหลัก รวม 13 สมรรถนะรอง 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาเอก)  

ช่ือรายวิชา หนวยกิต ชั้นป 

สมรรถนะนักศึกษาวชิาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะที่5 สมรรถนะที่ 6 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 6.1 6.2 6.2 

1071104 สมองกับการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย  3 1/1              

1071105 การอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย   3 1/1              

1071304 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย   3 1/1              

1071110 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 2 1/1              

1071109 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย   3 1/2              

1071302 การจัดกิจกรรมสงเสริมความพรอมทางดานรางกายสำหรับเด็ก

ปฐมวัย   
3 1/2              

1072203 การชวยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ   3 2/1              

1072319 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุต่ำ

กวา 3 ป   
3 2/2              

1072320 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 2/2              

1073101 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 3 3/1              

1073308 การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูสำหรับเด็กกลุมเปาหมาย

เฉพาะ 
3 3/1              

1073309 การจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 3 3/2              

1073904 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 3 3/2              

1073504 การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย   3 3/2              
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ช่ือรายวิชา หนวยกิต ชั้นป 

สมรรถนะนักศึกษาวชิาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะที่5 สมรรถนะที่ 6 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 6.1 6.2 6.2 

1072317 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย   3               

1072404 สื่อและการจัดกิจกรรมการเลนสำหรับเด็กปฐมวัย   3               

1073306 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย   3               

1071303 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย   3               

1072104 ลลีา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย   3               

1072405 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย   3               

1073212 สิง่แวดลอมสำหรับเด็กปฐมวัย 2               

1073415 ละครและหุนสำหรับเด็กปฐมวัย 3               

1073505 สิทธิเด็ก 2               

1073903 สมัมนาการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 2               

รวม                

หมายเหตุ * วิชาเลือกใหเลือกเรียนไมนอยกวา 7 รายวิชา
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หมวดที่  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (ตัดเกรด) 

     สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 การประเมินผลการศึกษารายวิชา 

 ใหประเมินผลการศึกษารายวิชาที่นับหนวยกิต และรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต ซึ่งรวมอยูในเกณฑ

การสำเร็จการศึกษาตามขอกำหนดเฉพาะของหลักสูตร หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยกำหนด 

ดังตอไปน้ี 

1. รายวิชาที่นับหนวยกิต ใหประเมินผลการศึกษาเปน 8 ระดับ ในแตละระดับใหกำหนดผลการ 

ประเมิน ความหมาย และคาระดับคะแนนตอหน่ึงหนวยกิต ดังน้ี 

1.1 ผลการประเมิน A   หมายถึง ดีเย่ียม  คาระดับคะแนน 4 

1.2 ผลการประเมิน B+ หมายถึง ดีมาก  คาระดับคะแนน 3.5 

1.3 ผลการประเมิน B หมายถึง ดี  คาระดับคะแนน 3 

1.4 ผลการประเมิน C+ หมายถึง ดีพอใช คาระดับคะแนน 2.5 

1.5 ผลการประเมิน C หมายถึง พอใช คาระดับคะแนน 2 

1.6 ผลการประเมิน D+ หมายถึง ออน คาระดับคะแนน 1.5 

1.7 ผลการประเมิน D หมายถึง ออนมาก คาระดับคะแนน 1 

1.8 ผลการประเมิน E หมายถึง ตก  คาระดับคะแนน 0 

 ใหใชผลการประเมิน E สำหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริต หรือรวมกันทุจริตในการสอบปลายภาค 

การศึกษาหรือทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน หรือตามที่คณะกรรมการวิชาการ 

เห็นสมควร และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มโทษอื่นไดตามระเบียบวาดวยวินัยนักศึกษา 

 2. รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต ใหประเมินผลการศึกษาเปน ๓ ระดับ ในแตละระดับใหกำหนดผล

การประเมินและความหมาย ดังน้ี 

  2.1 ผลการประเมิน PD (Pass with Distinction) หมายถึง ผานดีเย่ียม 

  2.2 ผลการประเมิน P (Pass) หมายถึง ผาน 

  2.3 ผลการประเมิน F (Fail) หมายถึง ไมผาน 

  ใหใชผลการประเมิน P สำหรับรายวิชาที่ไดรับการยกเวนการศึกษา 

  ใหใชผลการประเมิน F สำหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตหรือรวมกันทุจริตในการสอบปลายภาค

การศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ ่มโทษอื่นไดตามระเบียบวาดวยวินัยนักศึกษา โดยใหการ

ประเมินผลการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชวาดวยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560   
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเร ียนร ู ขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษากำหนดระบบ               

การทวนสอบผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู ของนักศึกษาเปนสวนหนึ ่งของระบบการประกันคุณภาพภายใน              

ของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตามกระบวนการตอไปน้ี 

   2.1.1 การทวนสอบในระด ับรายว ิชา น ักศ ึกษาสอบประเม ินความร ู  ในระด ับรายว ิชา                               

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู  และรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาในใบรายงานผลการเรียน 

   2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีการดำเนินการทวนสอบโดยการสอบประมวลความรู ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (มคอ.2) โดยนักศึกษาตอง

สอบผานเกณฑคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนด การรายงานผลเปนไปตามระบบประกันคุณภาพภายในของ

หลักสูตร      

   2.1.3 การทวนสอบในระด ับมหาว ิทยาล ัย ม ีการกำหนดระยะเวลาสอบทวนผลส ัมฤทธ์ิ                  

การเรียนรูดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร ผูประเมินสามารถตรวจสอบไดจากการรายงานผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนรูของนักศึกษา 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

   การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของนักศึกษา โดยการสำรวจภาวะ                      

การมีงานทำและความก าวหนาในสายงานของบ ัณฑิต และนำผลวิจ ัยที ่ได ย อนกล ับมาปรับปรุง                          

กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร โดยดำเนินการดังน้ี 

   2.2.1 ภาวะการม ี งานทำของบ ัณฑ ิต ประเม ินจากบ ัณฑ ิตแต ละร ุ นท ี ่ จบการศ ึกษา                                      

ในดานของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตอความรู  ความสามารถ ความมั ่นใจของบัณฑิต                      

ในการประกอบการงานอาชีพ 

   2.2.2 การสอบถามจากผู ประกอบการ โดยการขอเขาส ัมภาษณ หร ือ การสงแบบสอบถาม                                      

เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการน้ัน ๆ  ในระยะเวลา1 

ป หลังสำเร็จการศึกษา 

   2.2.3 การประเมินตำแหนงและหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

   2.2.4  การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ  ของบัณฑิตจะจบการศึกษา และเขาศึกษาเพื่อ

ปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
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   2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเกาที ่ไปประกอบอาชีพในแงของความพรอมและความรู                        

จากสาขาวิชาที ่ เร ียน รวมทั ้งสาขาอื ่น ๆที ่กำหนดในหลักสูตรที ่ เกี ่ยวเนื ่องกับการประกอบอาชีพ                   

ของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึนดวย 

   2.2.6 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความ 

พรอมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา 

องคความรูของนักศึกษา 

   2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที ่วัดเปนรูปธรรมไดอาทิ 1) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ                    

2) จำนวนผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 3) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทำประโยชนตอสังคม 4) 

จำนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม  

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  3.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน  ดังตอไปนี้ 

   3.1.1 เรียนครบตามจำนวนหนวยกิตที่กำหนดไวในหลักสูตร 

   3.1.2 ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ 2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

   3.1.3 มีผลการสอบประมวลความรูในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ไดคะแนนไมนอยกวา 

รอยละ 60 

   3.1.4 มีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบไดไมต่ำกวาระดับ B1  

   3.1.5 มีผลการประเมินความสารมารถทางคอมพิวเตอรไมต่ำกวารอยละ 50 

            3.1.6 ไมมีพันธะดานหน้ีสินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 

            3.1.7 ขอกำหนดอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  3.2 นักศึกษาท่ีมสีิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา 

   3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

   3.2.2 ผานการเขารวมกิจกรรมตามที่หลักสูตรกำหนด      

          3.2.3 ผานขอกำหนดอื่นๆ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาอาจารย 

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

1.1 กำหนดใหอาจารยใหมเขาโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารยใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏและ

โครงการพัฒนาอาจารยของคณะครุศาสตร 

1.2 การจัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทำหนาที่ใหคำแนะนำและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน 

1.3 การกำหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

     2.1.1 กำหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรม ประชุมสัมมนาวิชาการตาง ๆ  เพื่อพัฒนาอาจารยใน

การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการจากหนวยงาน

ภายในและหนวยงานภายนอก 

     2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

         2.1.3 สงเสริมหรือสรางโอกาสใหอาจารยมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียน

การสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหวางอาจารยในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

         2.2.1 พัฒนาอาจารยดานวิชาการวิชาชีพ และตำแหนงทางวิชาการ ไดแก ดานการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการทำผลงานเพื่อกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

          2.2.2 สงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ  

      2.2.3 สงเสริมใหอาจารยผลิต และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ  ในการประชุม

วิชาการทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

 2.2.4 สงเสริมใหอาจารยไปศึกษาตอเพื่อพัฒนาดานการสอนและดานวิชาการ 

 2.2.5 สงเสริมใหอาจารยมีการพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ 
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หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกำกับมาตรฐาน 

 ในการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจะมีคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตร อันประกอบดวยประธานหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกำกับดูแล

และคอยใหคำแนะนำ ตลอดจน กำหนดนโยบายปฏิบัติใหแกอาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร โดยมีรายละเอียด

ตาง ๆ ดังน้ี 

1.1 จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

  สาขาการศึกษาปฐมวัยมีอาจารยประจำหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน  

 1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร 

  อาจารยประจำหลักสูตรทุกคน จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย โดยตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การ

ประถมศึกษา การศึกษาพิเศษ   

           1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

  หลักส ูตรการศึกษาปฐมวัยเป ดการเร ียนการสอนในป 2549 และไดม ีการปรับปรุง                

ในป 2550 เพื ่อใชในการเรียนการสอนป 2550 และไดมีการปรับปรุงในป 2554 เพื ่อใชในการเรียน             

การสอนป 2554 และมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งตามมาตรฐาน TQF ในป 2556 เพื่อใชในการเรียน            

การสอนป 2556 – 2560 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใชสำหรับรับนักศึกษาในป 2560 หลักสูตร               

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในป 2562 ไดมีการปรับปรุง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาเรียนรูทฤษฎี

ควบคูกับสูการปฏิบัติและบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงไดจัดโครงการสงเสริมวิชาการและ

โครงการพัฒนานักศึกษา ดานการพัฒนาศักยภาพ และโครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เพื่อใหสอดคลองกับจุดประสงค คุณลักษณะของนักศึกษาที่กำหนด และมาตรฐานคุณวฒุิระดบัปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 สงผลใหนักศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ 

ประกอบกับเปนหลักสูตรที่ตองการของตลาดแรงงาน ดังน้ันเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแลวจะมีงาน และ

ระดับความพึงพอใจของนายจางอยูในระดับดี 
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3. นักศึกษา 

 3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ซึ่งมีข้ันตอนที่ครอบคลุมวิธีการรับสมัคร 

การสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ เพื่อใหนักศึกษาใหมมีคุณสมบัติและจำนวนที่ตองการ ดังน้ี 

 3.1.1 ทบทวนแผนการรับนักศึกษา โดยหลักสูตรไดประชุมอาจารยประจำหลักสูตรซึ่งพิจารณาจาก

แผนการรับนักศึกษา สัดสวนของอาจารยตอนักศึกษา ขอกำหนดของคุรุสภา ความตองการของตลาดแรงงาน 

และจำนวนนักศึกษาคงอยู 

 3.1.2 หลักสูตรกำหนดคุณสมบัตินักศึกษาไปยังสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อประกาศ

รับนักศึกษา และดำเนินการสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย มีการสอบคัดเลือก 2 วิธี คือ วิธีการสอบคัดเลือก

ตรงและวิธีการสอบคัดเลือกจากกลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตรภาคใต 

 3.1.3 ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียนและประกาศผลสอบตามกระบวนการของ

มหาวิทยาลัย 

 3.1.4 หลักสูตรดำเนินการสอบสัมภาษณ ซึ่งดำเนินการสอบโดยอาจารยประจำหลักสูตรจะเปนผู

ช้ีแจงใหนักเรียนที่เขาสอบทุกคนทราบกอนทำการสอบ ความสำคัญของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน รวมถึงความตองการของสถานศึกษาในการสอบเขาทำงานในอนาคต ซึ่งจะสงผลตอการยืนยันสิทธ์ิ

ของนักศึกษาที่สอบผาน และจัดทำการสอบสัมภาษณ 2 วิธี คือ การสอบภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ 

 3.1.5 สรุปจำนวนนักศึกษาหลังการประกาศผลและนักศึกษารายงานตัวเขาศึกษา  

 3.1.6 หลักสูตรมีการประชุม ทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา เพื่อพิจารณา   ติดตามผล และ

ประเมินผล เพื่อปรับปรุงกระบวนการรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบัติ และการสอบ

สัมภาษณ โดยรวมกันพิจารณาระบบกลไกการรับสมัครกระบวนการคัดเลือก ในสวนของขอสอบวิชาเฉพาะ

ดานขอเขียน ประเด็นที่ใชในการสอบสัมภาษณโดยวิเคราะหถึงวิธีการ เครื่องมือที่ใช หลักเกณฑการสอบ

ภาคปฏิบัติและประเด็นในการสอบสัมภาษณ ปญหาที่เกิดข้ึน จุดเดนและจุดที่ตองปรับปรุงใหดีข้ึน ตลอดจน

การจัดปฐมนิเทศและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยในการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาใหม 

หลักสูตรไดจัดกิจกรรมการเรยีนรูใหกับนักศึกษา คือ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู (How to learn) ไดแก การ

แนะนำ วิธีการเรียนรู การใชชีวิตในระดับอุดมศึกษา การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร บุคลิกภาพ กิริยามารยาท 

การแตงกาย และการวางตนใหเหมาะสมกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย เปนตน และกิจกรรมแนะนำการ

ใชชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา(How to live) ไดแก การบริหารเวลา การทำงานรวมกันกับผูอื่น การ

ควบคุมความเครียดและความกังวล การรับมือกับเรื่องความรัก เปนตน 
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      3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

            3.2.1 การใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

   หลักสูตรประชุมคัดเลือกอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปที่ 1 และรวมจัดทำแผนบริหาร

ความเสี่ยง โดยประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพือ่กำหนดกรอบและจดัทำแผนพัฒนานักศึกษา ระบบ

ดูแลใหคำปรึกษาแกนักศึกษา โดยพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับประเด็นเน้ือหาของการใหคำปรึกษาและคัดเลอืก

อาจารยที่ปรึกษาโดยพิจารณาตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนดและสอดคลองกับภาระงาน หลักสูตรรวมกัน

ปรึกษาหารือ กำหนดผูรับผิดชอบ หนาที่ ตามแผน การใหคำปรึกษาของหลักสูตร และพิจารณาอาจารยที่

ปรึกษาเพื่อนำเสนอสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อทำคำสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา อาจารย

ประจำหลักสูตรไดรวมกัน ทำแผนการใหคำปรึกษาแกนักศึกษาโดยรวมพิจารณา ทบทวนเกี่ยวกับประเด็น

การใหคำปรึกษา ไดแก การใหคำปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการ โครงการสรางเสริมการเรียนรูในแตละภาคเรียน 

การลงทะเบียน การเลือกรายวิชา นักศึกษาที่สำเร็จชากวาระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด หลักสูตร ไดกระตุน

ใหนักศึกษาคอยตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียน และใหคำปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการ โครงสรางการเรียนรูในแตละ

ภาคเรียน การลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชา และใหการใหคำปรึกษา ในเรื่องทักษะชีวิต 

 3.2.2 แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาโดยสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 3.2.3 อาจารยที่ปรึกษากำหนดปฏิทินการเขาพบ ชองทางติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและ

อาจารย 

 3.2.4 อาจารยที่ปรึกษาดำเนินงานตามปฏิทิน/ใหความชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาหรอืตองการ

ความชวยเหลือ เมื่อมีกรณีเรงดวนหรือสิ้นปการศึกษา อาจารยที่ปรึกษาทุกทานจะสรุปผลการใหคำปรึกษา

และสงตอประธานหลักสูตร เพื่อรวมกันพิจารณาทบทวนกระบวนการ และวิธีการดำเนินงานที่ผานมาเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนา 

 3.2.5 ประเมินอาจารยที่ปรึกษา โดยหลักสูตรไดจัดทำแบบประเมินอาจารยที ่ปรึกษาใหกับ

นักศึกษาเปนผูประเมิน 

 3.2.6 หลักสูตรประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณาและทบทวนการดำเนินงานโดย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยที่ปรึกษาแตละชั้นป และจากขอเสนอแนะ ที่ไดจากแบบสอบถาม

โดยนักศึกษา  เพื่อเปนแนวทางในการนำไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 

ดานการใหคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาตอไป 

         3.3 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

 หลักสูตรไดจัดทำระบบกลไกและไดดำเนินตามแผนที่วางไวเปนสำคัญ ดังน้ี  

 3.3.1 หลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมวิชาการและพัฒนานักศึกษาโดยมอบหมายให

อาจารยที่รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาเปนประธานกรรมการและใหอาจารยที่ปรึกษาทุกช้ันปเปนกรรมการ 
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 3.3.2 หลักสูตรประชุม กำหนดกรอบ/ขอบเขตของการสงเสริมวิชาการและพัฒนานักศึกษา ดาน

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 3.3.3 หลักสูตรจัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาของแตละช้ันป 

 3.3.4 หลักสูตรนำเสนอโครงการตอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 3.3.5 หลักสูตรดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผน 

 3.3.6 ประเมินผลความสำเรจ็ของงานสงเสริมวิชาการและพฒันานักศึกษาดาน 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 3.3.7 สรุปผลการดำเนินงานและประเมินกระบวนการ/ปรับปรุงระบบและกลไก  การสงเสริม

วิชาการและการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

          3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 การคงอยูของนักศึกษา หลักสูตรมีระบบการรบันักศึกษา ระบบการใหคำปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนว และระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถในศาสตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อนำไปบูรณาการกับการ

เรียนรู อีกทั้งเปนการสรางความสนิทสนมกลมเกลียวกันของนักศึกษาทุกช้ันป และมีความรักความผูกพันกับ

อาจารยในหลักสูตร  

4. อาจารย 

     กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได

ดำเนินการตามกระบวนการดังตอไปน้ี 

          4.1 ระบบการรับอาจารยใหม คณะกรรมการประจำหลักสูตรไดรวมพิจารณาวางแผนอัตราสวน

อาจารยตามแผนการรับนักศึกษาเพื่อเสนอขออัตราไปยังคณะ โดยหลักสูตรมีการกำหนดกรอบอัตรากำลัง

อาจารยประจำหลักสูตร ซึ่งตามแผนการรับสมัครอาจารยกับนักศึกษาในอัตราสวน 1:30 เพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

           4.2 การคัดเลือกอาจารย ทางหลักสูตรมีการประชุมกำหนดคุณสมบัติของอาจารยที่เปดรับสมัคร  

เพื่อใหตรงตามความตองการของหลักสูตร ผูสมัครจะตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย โดยตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การ

ประถมศึกษา การศึกษาพิเศษ โดยทำบันทึกขออนุมัติพรอมสงรายละเอียดคุณสมบัติใหกับคณะ เพื่อ

พิจารณาและสงขอมูลใหกับงานนิติการและการเจาหนาที่ ผูสมัครสามารถมาย่ืนใบสมัครดวยตนเองที่งานนิติ

การและการเจาหนาที ่โดยมีเอกสาร และหลักฐานที่จะตองนำมาประกอบตามประกาศรับสมัครคัดเลอืกและ

เปดรับสมัครเมื่อสิ้นสุดการรับสมัครงาน  นิติการและการเจาหนาที่จะจัดสงรายละเอียดเกี่ยวกับคณุสมบัติ

ของผู สมัครมายังคณะ และคณะจะจัดสงรายละเอียดใหกับทางหลักสูตร และใหคณะกรรมการบริหาร

หลักส ูตรเปนผู พ ิจารณาคุณสมบัติจากคณะและมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาคุณสมบัติให ตรงตาม
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่ทางหลักสูตรไดกำหนดไวในประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย โดยงาน

นิติการและการเจาหนาที ่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื ่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สาย

วิชาการ) สังกัดคณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผูที่สอบจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

          4.3 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย หลักสูตรมีนโยบายใหอาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดมีโอกาส

ในการพัฒนาทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพของตนเองทุกปการศึกษา และหลักสูตรไดรับการสนับสนุน

งบประมาณสำหรับการพัฒนาตนเองของอาจารยในการศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลในประเทศ ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยในประเทศ ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดมาตรฐานทางวิชาชีพที่ทันสมัยและกาวทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

และเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพอาจารย หลักสูตรไดสงเสริมและกำกับติดตามใหอาจารยทุกคนไดมีการทำ

เอกสารประกอบการสอน ตำรา หนังสือ และงานวิจัย โดยวางแผนพัฒนาอยางตอเน่ืองรวมกับมหาวิทยาลัย

และยังสงเสริมการพัฒนาการทำเอกสารประกอบการสอน ตำรา หนังสือ และงานวิจัยใหกับอาจารยใหม 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

         5.1 การออกแบบหลักสูตรและการจัดทำรายวิชาในหลักสูตร 

      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มี

การออกแบบและจัดทำรายวิชาในหลักสูตร โดยกำหนดสาระวิชาในหลักสูตร ประกอบดวยวิชาทฤษฎีและ

ปฏิบัติที่ชวยพัฒนาความรู ทักษะของนักศึกษา ผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูทฤษฎี

ควบคูกับการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดรายวิชาในหลักสูตรใหมีความตอเน่ืองสัมพันธกัน จัดลำดับกอนหลังที่

เหมาะสม และระบุคำอธิบายรายวิชาใหมีเน้ือหาเหมาะสมกับช่ือวิชา มีการบูรณาการความรู ดานการศึกษา

ปฐมวัยครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่

ป) พ.ศ. 2562 หลักสูตรมีการควบคุมและกำกับรายวิชาที ่เปดสอนในแตละปการศึกษาโดยการประชุม

ทบทวนแผนการเปดรายวิชา สาระรายวิชาที่กำหนดไวใน มคอ.2 เพื่อปรับและเพิ่มสาระรายวิชาใหทันสมัย

เหมาะสมกับยุคปจจุบัน มีการนำสเต็มศึกษา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) และ การจัดการเรียนรู

ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนผูเรียนรูสอดคลองกับการ

จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

           5.2 การวางระบบผูสอนและการจัดการเรียนการสอน 

                 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการกำหนดผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปดสอนในแตภาคการศึกษาเปนไปตามระบบและกลไกการวางระบบผูสอน 

และการจัดการเรียนการสอน โดยมีข้ันตอนการดำเนินงานดังน้ี 
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                  5.2.1 อาจารยประจำหลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพื่อจัดผู สอนในรายวิชาตาง ๆ โดย

รวมกันวิเคราะหคำอธิบายรายวิชาจาก มคอ.2 แผนการเรียน และผลการประเมินการสอนของอาจารย ซึ่ง

นักศึกษาประเมินในระบบออนไลน และรายวิชาที่มีอาจารยเคยรับผิดชอบสอนในปทีผ่านมา นำมาเปนขอมูล

ในการพิจารณากำหนดผูสอนใหตรงกับความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญของผูสอน เพื่อใหนักศึกษา

ไดรับความรู และประสบการณตรงจากผูสอนที่มีความรูจริงในรายวิชาน้ัน ๆ 

 5.2.2 หลักส ูตรไดมอบหมายใหผ ู สอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ในรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยวิเคราะหคำอธิบายรายวชิา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผลการเรียนรู แผนการปรับปรุง จาก มคอ.5 และขอเสนอแนะ

จาก มคอ.7 ในปที่ผานมาเพื่อนำไปใชในการปรับปรุง มคอ.3 (กรณีผูสอนรวมหรือสอนตางกลุมเรียนใน

รายวิชาเดียวกัน ผูสอนจะตองจัดทำ มคอ.3 เหมือนกัน) 

  5.2.3 หลักสูตรมีการประชุมพิจารณา ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของ มคอ.3 และ

มคอ.4 ในดานเน้ือหา ผลลัพธการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และการบูรณาการกับพันธ

กิจอื่น การกำหนดวิธีสอน การวัดและประเมินผล ทั้งน้ีเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง มคอ.3 และ 

มคอ.4 จากน้ัน หลักสูตรรายงานผลการพิจารณาตอคณะครุศาสตร  

 5.2.4 หลักสูตรมีกลไกกำหนดใหผูสอนสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามปฏิทินการดำเนินงาน

ตามระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนโดยผูสอน Upload มคอ.3 และ มคอ.4 ที่ผานการพิจารณา

จากหลักสูตรบนเว็บไซตสำนักสงเสริมวิชาการใหครบทุกรายวิชา กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

 5.2.5 ผูสอนจัดการเรยีนการสอนตามรายละเอียดทีร่ะบไุวใน มคอ.3 และมคอ.4 ซึ่งผูสอนได

จัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสำคัญ เสริมสมรรถนะใหผูเรียนเปนนักคิด นักปฏิบัติ ผานการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เนนการเรียนทฤษฎีควบคู กับการปฏิบัติ โดยผู เร ียนลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรูจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ  อีกทั้งปรับเทคนิคการสอน และวิธีสอน เนนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีการนำ 

สเต็มศึกษา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) การจัดการเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา และการจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการกบั

การพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใหเหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชาตาง ๆ 

 5.2.6 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรม การจัดทำช้ินงานการแลกเปลี่ยน

เรียนรู การทำงานรวมกัน และการสะทอนผลการเรียนรู ในรายวิชา โดยใชเกณฑการประเมินผลตาม

รายละเอียดที่ระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4   

 5.2.7 ผูสอนจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุก

รายวิชา หลักสูตรประชุมทวนสอบเพื่อพิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6 และประเมินผลกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนของผูสอนโดยพิจารณาขอมูลจากผลการทวนสอบ และผลการประเมินผูสอน 
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 5.3 การประเมินผูเรียน  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อ

กำหนดการประเมินผลการเรียนรูใหเปนไปตามระบบและกลไกการประเมินผูเรยีน และตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดไว 6 ดาน 

ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานวิธี

วิทยาการจัดการเรียนรูตามทีร่ะบไุวในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบตอผลการเรยีนรูจากหลักสตูร

สูรายวิชาหมวดการศึกษาปฐมวัย โดยใชเกณฑการประเมินผลตามรายละเอียดที่ระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.

4 ของแตละรายวิชา โดยมีการดำเนินการดังน้ี 

 5.3.1 อาจารยผู สอนจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ระหวางเรียน                 

โดยวิธ ีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การเขาชั ้นเรียน               

การปฏิบ ัต ิก ิจกรรมในชั ้นเร ียน การนำเสนอชิ ้นงาน การทำรายงาน โดยนักศ ึกษาม ีส วนร วม                           

ในการประเมิน การทดสอบกลางภาค การทดลองใชสื่อ ผูสอนตรวจสอบผลการประเมิน แจงใหนักศึกษา

ทราบเพื่อปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน โดยมีการกำหนดเกณฑคะแนนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

 5.3.2 การประเมินผลการเรียนรูปลายภาค โดยวิธีการวัดความรูภาคทฤษฎีและปฎิบัติ 

 5.3.3 อาจารยผูสอนจัดทำสรปุผลการเรียนในใบรายงานผลการประมวลเกรดปลายภาคและ

จัดทำแบบรายงานการทวนสอบของรายวิชา (แบบทวนสอบ 02) 

 5.3.4 หล ักส ูตรดำเน ินการตรวจสอบการประเม ินผลการเร ียนร ู  ของน ักศ ึกษา                   

โดยประชุมอาจารยประจำหลักส ูตร ทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับหลักส ูตรอยางนอย               

รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา เพื่อรับรองผลการเรยีน หลักสูตรรายงานในแบบทวน

สอบ 03 เสนอกรรมการบริหารคณะเพื่อทวนสอบผลการเรียนรูระดับคณะ กรณีไมผานการรับรอง ผูสอน

ตองปรับปรุงแกไข และสงผลการเรียนที่คณะและสำนักสงเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีระบบกลไกการพัฒนา  สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู โดยมีอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมี

การประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ชำรุดขาดแคลน และมีความจำเปน

เพื่อใชสำหรับการสนับสนุนการเรียนรู ของนักศึกษา เสนอตอคณะเปนลำดับตอไปเพื่อจัดทำงบประมาณ

ประจำป 
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7. ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

  ผลการดำเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยู ในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อ

ติดตามการดำเนินงานตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดำเนินงานตามขอ 1-5 และ

อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป  

 
 ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพื ่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน

หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรส่ีป) พ.ศ. 2562 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล            

การดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.

5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน

ใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) ม ีการทวนสอบผลส ัมฤทธ ิ ์ของน ักศ ึกษาตามมาตรฐานผล         

การเรียนรูที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย

ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงาน

ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 X X X X 

(8) คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดร ับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ

คำแนะนำดานศาสตรวิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู 

X X X X X 

(9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดร ับการ

พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 
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 ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี

ตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉล่ียไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาไดรับเขารวมกิจกรรมสงเสริมความเปนครูครบถวน

ทุกกิจกรรมที่กำหนดและเปนประจำทุกป 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณบูรณาการการเรียนรู กับการปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูในสถานศึกษาเปนประจำทุกปการศึกษา 

X X X X X 

(15) จำนวนนักศึกษามีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เทียบไดไมต่ำกวาระดับ B1 รอยละ 80 

   X X 

 รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 11 12 12 14 15 

 ตัวบงช้ีบังคับ (ขอที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

 ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ) 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการที ่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที ่วางแผนไวเพื ่อพัฒนาการเรียน 

การสอนนั ้น พ ิจารณาจากต ัวผ ู  เร ียนโดยอาจารย ผ ู สอนจะต องประเม ินผ ู  เร ียนในทุก ๆ ห ัวขอ 

วามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั ้นเร ียน ซึ ่งเม ื ่อรวบรวมขอมูล 

จากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไม

สามารถทำให ผ ู  เร ียนเข าใจได   ก ็จะต องม ีการปร ับเปล ี ่ยนว ิธ ีสอน การทดสอบกลางภาคเร ียน 

และปลายภาคเรียน จะสามารถชี ้ไดวาผู เร ียนมีความเขาใจหรือไมในเนื ้อหาที ่ไดสอนไป หากพบวา 

มีปญหาก็จะตองมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั ้งดานทักษะกลยุทธการสอน  

การตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อ

การสอนในทุกรายวิชา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั ้นจะกระทำ เมื ่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะตองออกฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงานใน

หนาที่ของครูทุกอยางเสมือนเปนครูประจำการคนหนึ่ง ในสถานศึกษาตอเนื่องกัน  ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่

อาจารยจะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มี

ความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในดานใด ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา 

 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปตามดัชนีบงชี ้ผลการดำเนินงานที ่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7                 

โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับ  

การแตงต้ังจากมหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดาน

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก 4 ป 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูล การสมัมนา และการประชุม ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และผูใชบัณฑิต จะทำให

ทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็

สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยน้ัน

ควรทำไดตลอดเวลาที่พบปญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับน้ันจะกระทำทุก 4 ป ทั้งนี้เพื่อให

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก  ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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คำอธบิายรายวิชา 
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หมวดวิชาการศกษาท่ัวไป 

คำอธิบายรายวิชา 

1. กลุมวิชาบังคับเรียน โดยไมนับหนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

9000110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                       3(2-2-5) 

 Thai Proficiency for Communication 

  ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสื่อสาร  เนนทักษะ  การอาน  

การฟง  อยางวิเคราะห  สังเคราะห  ความสามารถในการสรุปความ  ตีความ  การ

เลือกสรร สาระความรูจากการรับสารและการสืบคน  มาขยายความและนำเสนอ

ดวยกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

Student will know about the importance of Thai language as a tool 

for communication, focus on skills of reading, listening able to analyze and 

synthesize and have ability to summarize, interpret, select the knowledge 

from searching and study to extend and present with correct language skill 

and most suitable for situations. 

2. กลุมวิชาภาษา 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

9000134 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน                                            3(2-2-5) 

 English for Daily Life 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจประโยค

ภาษาอังกฤษที่ตองใชในชีวิตประจำวัน การอธิบายสิ่งที่เปนจริงตามธรรมชาติและสิง่

ที่เปนกิจวัตรประจำวัน  การแนะนำตนเองและผูอื่น การถามตอบเกี่ยวกับขอมูล

สวนตัว ที่อยูอาศัย คนที่รูจักและสิ่งของที่ตนมี  การโตตอบดวยภาษาอังกฤษใน

ระดับพื้นฐาน 

  Improving English skills, Student will understand most of sentences 

that are used in daily life, able to explain the truth that happens in daily 

life, explain the routine, and able to introduce themselves and introduce 

others, student able to make question and answers about personal details 

such as Address, person, personal belongings, able to communicate with 

the English language at basic level. 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                                   3(2-2-5) 

 English for Communication 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสวนตัว ครอบครัว  การซื้อสินคา  การ

เดินทางและการทำงานเบื้องตน   อธิบายความตองการของตนเอง สามารถโตตอบ

ภาษาอังกฤษไดคอนขางเปนธรรมชาติ 

  Improving Language Skills by practice.  Student will able to 

understand and communicate by using English language about Personal 

information, Family, buying stuff.  Using English for traveling and using 

English at working at basic level, student able to explain personal desire, 

able to communicate with English language naturally. 

9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกตใช                                               3(2-2-5) 

 English for Application 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและสื่อสาร

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดตอกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ  ในสังคม สามารถ

สื่อสารในเรื่องทีต่นเองสนใจ  เลาเรื่องเกีย่วกับประสบการณ เหตุการณ ความมุงหวัง

ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได 

  Improving the Student’ s English skills.  Student will able to 

communicate about work cooperation, able to talk with other people in 

society, explain the personal interests with English language, able to tell 

about life’ s experiences, condition, personal goal and able to explain 

personal reason and belief to other people correctly. 

9000137 ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะการทำงาน                                        3(2-2-5) 

 English for Working Skills 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนใหผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซอน ทั้งในสวนของขอเท็จจริงและอารมณความรูสึกที่เกี่ยวของกับอาชีพและ

ความสนใจของตน  พูดคุยไดอยางคลองแคลวกับเจ าของภาษา และเขียน

ภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

  Improving the Student’ s English skills.  Student will able to use 

difficult sentences both the truth and feelings related to careers and 

personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 

able to write English language in many situations correctly. 

 

9000138 ภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวัน                                                3(2-2-5) 

 Chinese for Daily Life 

  การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจประโยคภาษาจีน

ที่ตองใชในชีวิตประจำวัน การอธิบายสิ่งที่เปนจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เปนกิจวัตร

ประจำวัน  การแนะนำตนเองและผูอื่น การถามตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว ที่อยู

อาศัย คนที่รูจักและสิ่งของที่ตนมี  การโตตอบดวยภาษาจีนในระดับพื้นฐาน 

Improving the Student’s Chinese skills. Student will understand the 

Chinese language use in daily life.  Able to explain the truth that happens 

in daily life, explain routine, and able to introduce others, student able to 

make question and answer personal details such as Address, person, 

personal belongings, able to responds Chinese language at basic level. 

 

9000139 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                                         3(2-2-5) 

 Chinese for Communication 

  การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเนนใหผู เรียนสามารถเขาใจและสื ่อสาร

ประโยคภาษาจีนในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสวนตัว ครอบครัว  การซื้อสินคา  การ

เดินทางและการทำงานเบื้องตน   อธิบายความตองการของตนเอง สามารถโตตอบ

ภาษาจีนไดคอนขางเปนธรรมชาติ 

  Improving Language Skills by practice.  Student will able to 

understand and communicate by using Chinese language about Personal 

information, Family, shopping, using Chinese for traveling and using Chinese 

for working at basic level, student able to explain personal desire, able to 

respond with Chinese language naturally. 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

9000140 ภาษาจีนเพ่ือการประยุกตใช                                                   3(2-2-5) 

 Chinese for Application 

  การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและสื่อสารใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการติดตอกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถ

สื่อสารในเรื่องทีต่นเองสนใจ  เลาเรื่องเกีย่วกับประสบการณ เหตุการณ ความมุงหวัง

ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได 

Improving the Student’ s Chinese skills.  Student will able to 

communicate about work cooperation, able to talk with other people in 

society, explain personal interests with Chinese language, able to tell 

about life’ s experiences, condition, personal goal and able to explain 

personal reasons and beliefs to other people correctly. 

 

9000141 ภาษาจีนสำหรับทักษะการทำงาน                                             3(2-2-5) 

 Chinese for Working Skills 

  การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเนนใหผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซอน 

ทั้งในสวนของขอเท็จจริงและอารมณความรูสึกที่เกี่ยวของกับอาชีพและความสนใจ

ของตน  พูดคุยไดอยางคลองแคลวกับเจาของภาษา และเขียนภาษาจีนในบริบทที่

หลากหลายไดอยางถูกตองเหมาะสม 

Improving the Student’ s Chinese skills.  Student wills able to use 

difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 

personal interests, able to communicate with native speaker fluently, able 

to write Chinese language in many situations correctly. 

 

9000142 ภาษาญีปุ่นสำหรับชีวิตประจำวัน                                              3(2-2-5) 

 Japanese for Daily Life 

  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ นโดยเนนใหผู เร ียนสามารถเขาใจประโยค

ภาษาญี่ปุนที่ตองใชในชีวิตประจำวัน การอธิบายสิ่งที่เปนจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่

เปนกิจวัตรประจำวัน  การแนะนำตนเองและผู อื ่น การถามตอบเกี ่ยวกับขอมูล

สวนตัว ที ่อยู อาศัย คนที ่ร ู จักและสิ ่งของที ่ตนมี  การโตตอบดวยภาษาญี่ปุ นใน

ระดับพื้นฐาน 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

  Improving the Student’ s Japanese skills.  Student will understand 

the Japanese language for daily life. Able to explain the truth that happens 

in daily life, explain routine, and able to introduce themselves and 

introduce others, student able to make question and answer personal 

details such as Address, person, personal belongings, able to communicate 

Japanese language at basic level. 

 

9000143 ภาษาญีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                                      3(2-2-5) 

 Japanese for Communication 

  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุนโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาญี่ปุนในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสวนตัว ครอบครัว  การซื้อสินคา  การ

เดินทางและการทำงานเบื้องตน   อธิบายความตองการของตนเอง สามารถโตตอบ

ภาษาญี่ปุนไดคอนขางเปนธรรมชาติ 

  Improving Language Skill by practice.  Student will able to 

understand and communicate by using Japanese language about Personal 

information, Family, shopping.  Using Japanese for traveling and using 

Japanese for working as basic level, student able to explain personal desire, 

able to communicate with Japanese language naturally. 

 

9000144 ภาษาญีปุ่นเพ่ือการประยุกตใช                                                 3(2-2-5) 

 Japanese for Application 

  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุนโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและสื่อสารใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการติดตอกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถ

สื่อสารในเรื่องทีต่นเองสนใจ  เลาเรื่องเกีย่วกับประสบการณ เหตุการณ ความมุงหวัง

ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได 

  Improving the Student’ s Japanese skills.  Student will able to 

communicate about works cooperation, able to talk with other people 

in society, explain the personal interests with Japanese language, able 

to tell about life’ s experiences, condition, personal goals and able to 

explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

9000145 ภาษาญี่ปุนสำหรับทักษะการทำงาน                                           3(2-2-5) 

 Japanese for Working Skills 

  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ นโดยเนนใหผู เร ียนสามารถสื ่อสารภาษาที่

ซับซอน ทั้งในสวนของขอเท็จจริงและอารมณความรูสึกที่เกี่ยวของกับอาชีพและ

ความสนใจของตน  พูดคุยไดอยางคลองแคลวกับเจาของภาษา และเขียนภาษาญี่ปุน

ในบริบทที่หลากหลายไดอยางถูกตองเหมาะสม  

  Improving the Student’ s Japanese skills.  Student will able to use 

difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 

personal interests, able to communicate with native speaker fluently, able 

to write Japanese language in many situations correctly. 

9000146 ภาษาเกาหลสีำหรับชีวิตประจำวัน                                            3(2-2-5) 

 Korean for Daily Life 

  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจประโยคภาษา

เกาหลทีี่ตองใชในชีวิตประจำวัน การอธิบายสิ่งที่เปนจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เปน

กิจวัตรประจำวัน  การแนะนำตนเองและผูอื่น การถามตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว ที่

อยูอาศัย คนที่รูจักและสิ่งของที่ตนมี  การโตตอบดวยภาษาเกาหลีในระดับพื้นฐาน 

 Improving the Student’s Korean skills. Student will understand The Korean 

language use in daily life able to explain the truth that happens in daily 

life, explain routines, and able to introduce themselves and introduce 

others.  Student able to make question and personal details such as 

Address, person, personal belongings, able to communicate with Korean 

language at basic level. 

9000147 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร                                                    3(2-2-5) 

 Korean for Communication 

  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาเกาหลใีนเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสวนตัว ครอบครัว  การซื้อสินคา  การ

เดินทางและการทำงานเบื้องตน   อธิบายความตองการของตนเอง สามารถโตตอบ

ภาษาเกาหลีไดคอนขางเปนธรรมชาติ 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

  Improving Language Skill by practice.  Student will able to 

understand and communicate by using Korean language about Personal 

information, Family, shopping. using Korean for traveling and using Korean 

for working at basic level, student able to explain personal desire, able to 

communicate with Korean language naturally. 

 

9000148 ภาษาเกาหลเีพ่ือการประยุกตใช                                               3(2-2-5) 

 Korean for Application 

  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและสื่อสารใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการติดตอกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถ

สื่อสารในเรื่องทีต่นเองสนใจ  เลาเรื่องเกีย่วกับประสบการณ เหตุการณ ความมุงหวัง

ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได 

  Improving the Student’ s Korean skills.  Student will able to 

communicate about works cooperation, able to talk with other people 

in society, can explain personal interests with Korean language, able to 

tell about life’ s experiences, condition, personal goals and able to 

explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 

 

9000149 ภาษาเกาหลีสำหรับทักษะการทำงาน                                         3(2-2-5) 

 Korean for Working Skills 

  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเนนใหผู เรียนสามารถสื ่อสารภาษาที่

ซับซอน ทั้งในสวนของขอเท็จจริงและอารมณความรูสึกที่เกี่ยวของกับอาชีพและ

ความสนใจของตน  พูดคุยไดอยางคลองแคลวกับเจาของภาษา และเขียนภาษา

เกาหลใีนบริบทที่หลากหลายไดอยางถูกตองเหมาะสม 

Improving the Student’s Korean skills. Student will be able to use 

difficult sentences both the truth and feelings related to careers and 

personal interests, able to communicate with native speaker fluently, able 

to write Korean language in many situations correctly. 
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   รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

  9000150 ภาษาอินโดนเีซียสำหรับชีวิตประจำวัน                                       3(2-2-5) 

 Bahasa Indonesia for Daily Life 

  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจประโยค

ภาษาอินโดนีเซียที่ตองใชในชีวิตประจำวัน การอธิบายสิ่งที่เปนจริงตามธรรมชาติ

และสิ่งที่เปนกิจวัตรประจำวัน  การแนะนำตนเองและผูอื่น การถามตอบเกี่ยวกับ

ขอมูลสวนตัว ที ่อยู อาศัย คนที ่ร ู จ ักและสิ ่งของที ่ตนมี  การโตตอบดวยภาษา

อินโดนีเซียในระดับพื้นฐาน 

  Improving the Student’s Indonesian language skills. Student will 

understand The Indonesian language for use in daily life able to explain 

the truth that happens in daily life, explain routine, and able to 

introduce themselves and introduce others, student able to make 

question and personal details such as Address, person, personal 

belongings, able to communicate with Indonesian language in basic 

level. 

9000151 ภาษาอินโดนเีซียเพ่ือการสื่อสาร                                               3(2-2-5) 

 Bahasa Indonesia for Communication 

  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและ

สื่อสารประโยคภาษาอินโดนีเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสวนตัว ครอบครัว  การซื้อ

สินคา  การเดินทางและการทำงานเบื ้องตน   อธิบายความตองการของตนเอง 

สามารถโตตอบภาษาอินโดนีเซียไดคอนขางเปนธรรมชาติ 

  Improving Language Skills by practice.  Student will able to 

understand and communicate by using Indonesian language about 

Personal information, Family, shopping.  using Indonesian for traveling and 

using Indonesian for working at basic level, student able to explain personal 

desire, able to Communicate with Indonesian language naturally. 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

9000152 ภาษาอินโดนเีซียเพ่ือการประยุกตใช                                          3(2-2-5) 

 Bahasa Indonesia for Application 

  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและ

สื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดตอกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ  ในสังคม 

สามารถสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เลาเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ เหตุการณ 

ความมุงหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได 

  Improving the student’ s Indonesian skills.  Student will be able 

to communicate about works cooperation, able to talk with other 

people in society, can explain personal interests with Indonesian language, 

able to tell about life’ s experiences, condition, personal goal and able to 

explain personal reason and belief to other people correctly. 

9000153 ภาษาอินโดนเีซียสำหรับทักษะการทำงาน                                    3(2-2-5) 

 Bahasa Indonesia for Working Skills 

   การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเนนใหผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซอน ทั้งในสวนของขอเท็จจริงและอารมณความรูสึกที่เกี่ยวของกับอาชีพและ

ความสนใจของตน  พูดคุยไดอยางคลองแคลวกับเจาของภาษา และเขียนภาษา

อินโดนีเซียในบริบทที่หลากหลายไดอยางถูกตองเหมาะสม 

   Improving the Student’ s Indonesian skills.  Student will able to 

communicate about works cooperation, able to talk with other people 

in society, can explain personal interested with Indonesian language, 

able to tell about life’s experiences, conditions, personal goals and able 

to explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 

9000154 ภาษามาเลเซียสำหรับชีวิตประจำวัน                                         3(2-2-5) 

 Bahasa Malaysia for Daily Life 

  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจประโยค

ภาษามาเลเซียที่ตองใชในชีวิตประจำวัน การอธิบายสิ่งที่เปนจริงตามธรรมชาติและ

สิ่งที่เปนกิจวัตรประจำวัน  การแนะนำตนเองและผูอื่น การถามตอบเกี่ยวกับขอมูล

สวนตัว ที่อยูอาศัย คนที่รูจักและสิ่งของที่ตนมี  การโตตอบดวยภาษามาเลเซียใน

ระดับพื้นฐาน 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

Improving the Student’ s Malaysian language skills.  Student will 

understand The Malaysian language for use in daily life able to explain the 

truth that happens in daily life, explain routines, and able to introduce 

themselves and introduce others, student able to make question and 

personal details such as Address, person, personal belongings, able to 

responds the communicate with Malaysian language at basic level.  

9000155 ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร                                                  3(2-2-5) 

 Bahasa Malaysia for Communication 

  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและสื่อสาร

ประโยคภาษามาเลเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสวนตัว ครอบครัว  การซื้อสินคา  การ

เดินทางและการทำงานเบื้องตน   อธิบายความตองการของตนเอง สามารถโตตอบ

ภาษามาเลเซียไดคอนขางเปนธรรมชาติ 

Improving the Malaysian Language Skills by practice.  Student 

will be able to understand and communicate by using Indonesian 

language about Personal information, Family, shopping, using Malaysian 

for traveling and using Malaysian for working at basic level, student able 

to explain personal desire, able to communicate with Indonesian 

language naturally. 

9000156 ภาษามาเลเซียเพ่ือการประยุกตใช                                             3(2-2-5) 

 Bahasa Malaysia for Application 

  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและสื่อสาร

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดตอกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ  ในสังคม สามารถ

สื่อสารในเรื่องทีต่นเองสนใจ  เลาเรื่องเกีย่วกับประสบการณ เหตุการณ ความมุงหวัง

ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได 

  Improving the student’s Malaysian skills. Student will be able to 

communicate about works cooperation, able to talk with other people 

in society, can explain personal interests with Malaysian language, able to 

tell about life’ s experiences, condition, personal goal and able to explain 

personal reason and belief to other people correctly 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป-อ) 

9000157 ภาษามาเลเซียสำหรับทักษะการทำงาน                                       3(2-2-5) 

 Bahasa Malaysia for Working Skills 

  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเนนใหผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซอน ทั้งในสวนของขอเท็จจริงและอารมณความรูสึกที่เกี่ยวของกับอาชีพและ

ความสนใจของตน  พูดคุยไดอยางคลองแคลวกับเจาของภาษา และเขียนภาษา

มาเลเซียในบริบทที่หลากหลายไดอยางถูกตองเหมาะสม 

  Improving the Student’s Malaysian skills. Students will able to use 

difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 

personal interests, able to communicate with native speaker fluently, able 

to write Malaysian language in many situations correctly. 

9000158 ภาษาพมาสำหรับชีวิตประจำวัน                                               3(2-2-5) 

 Burmese for Daily Life 

  การพัฒนาทักษะภาษาพมาโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจประโยคภาษา

พมาที่ตองใชในชีวิตประจำวัน การอธิบายสิ่งที่เปนจริงตามธรรมชาติและสิ่งทีเ่ปน

กิจวัตรประจำวัน  การแนะนำตนเองและผูอื่น การถามตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว ที่

อยูอาศัย คนที่รูจักและสิ่งของที่ตนมี  การโตตอบดวยภาษาพมาในระดับพื้นฐาน 

  Improving the student’ s Burmese languages skills.  Student will 

understand The Burmese language for use in daily life, able to explain the 

truth that happens in daily life, explain the routine, and able to introduce 

themselves and introduce others, student able to make question and 

answer personal details such as address, person, personal belongings, able 

to responds the communicate with Burmese language in basic level. 

9000159 ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร                                                       3(2-2-5) 

 Burmese for Communication 

  การพัฒนาทักษะภาษาพมาโดยเนนใหผู เรียนสามารถเขาใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาพมาในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสวนตัว ครอบครัว  การซื้อสินคา  การ

เดินทางและการทำงานเบื้องตน   อธิบายความตองการของตนเอง สามารถโตตอบ

ภาษาพมาไดคอนขางเปนธรรมชาติ 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

  Improving the Burmese Language Skills by practice. Student will be 

able to understand and communicate by using Burmese language about 

Personal information, Family, Shopping, using Burmese for traveling and 

using Burmese for working at basic level, student able to explain personal 

desire, able to communicate with Indonesian language naturally. 

 

9000160 ภาษาพมาเพ่ือการประยุกตใช                                                  3(2-2-5) 

 Burmese for Application 

  การพัฒนาทักษะภาษาพมาโดยเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและสื่อสารใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการติดตอกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถ

สื่อสารในเรื่องทีต่นเองสนใจ  เลาเรื่องเกีย่วกับประสบการณ เหตุการณ ความมุงหวัง

ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได 

  Improving the student’s Burmese skills.  Student will be able to 

communicate about work cooperate, able to talk with other people in 

society, can explain the personal interested with Burmese language, 

able to tell about life’ s experiences, condition, personal goal and able 

to explain personal reason and belief to other people correctly. 

 

9000161 ภาษาพมาสำหรับทักษะการทำงาน                                            3(2-2-5) 

 Burmese for Working Skills 

  การพัฒนาทักษะภาษาพมาโดยเนนใหผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซอน 

ทั้งในสวนของขอเท็จจริงและอารมณความรูสึกที่เกี่ยวของกับอาชีพและความสนใจ

ของตน  พูดคุยไดอยางคลองแคลวกับเจาของภาษา และเขียนภาษาพมาในบริบทที่

หลากหลายไดอยางถูกตองเหมาะสม 

Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to 

use difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers 

and personal interests, able to communicate with native speaker 

fluently, able to write Burmese language in many situations correctly. 
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3. กลุมวิชามนุษยศาสตร 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป-อ) 

9000205 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                              3 (3-0-6) 

 Human Behavior and Self Development 

  พฤติกรรมของมนุษย องคประกอบและปจจัยพื ้นฐานของพฤติกรรม 

บุคลิกภาพและการพัฒนาตน การสรางมนุษยสัมพันธ การพัฒนาพฤติกรรมการ

ทำงาน การทำงานเปนทีม การเปนผูนำ ผูตาม การดำรงชีวิตอยางมีความสุข ความ

รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ทั้งตอตนเองและผูอื่น 

  Study about human behavior, elements and factors of human’ s 

behavior, personalities, human’ s relationship making, working behavior 

development, teamwork study, learn how to be good leader and good 

follower, learn how to live in society peacefully, make self- responsibility 

and social responsibility. 

 

9000206 ความจริงของชีวิต                                                                  3(3-0-6) 

 Meaning of Life 

  ความหมายและความสำคัญของชีวิต การดำรงชีวิตในสังคมปจจุบันและโลก

ยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเอาความจริงในหลักศาสนธรรมไป

ประยุกตใชในการแกปญหาชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตาม

หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 

  Study about meaning and importance of life, how to lives in current 

society and world in sciences and information technologies generation, 

learn how to use the truth and religious doctrine to solved life and 

society’ s problems.  Grow virtues and morals and study religious teaching 

to learn how to have a peaceful life. 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

9000207 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา                                                 3(3-0-6) 

 Information for Study Skills 

  ความหมาย  ประเภท  และความสำคัญของสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ

ในการศึกษาคนควาภายในสถาบันการศึกษาและแหลงสารสนเทศอื ่นๆ  การรู

สารสนเทศ   การสืบคนสารสนเทศ   การรวบรวม  วิเคราะห  สังเคราะหและประเมิน

สารสนเทศ การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปน

มาตรฐาน 

  Study the meaning, type and importance of information study 

about information’ s resources inside and outside university, know how 

to use information, finding information from resources, collect, analyze 

and evaluate information.  Arrange and present information in correct 

order and standard. 

 

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต                                                               3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 

  ความหมาย และความสำคัญของสุนทรียภาพ การรับรู การจำแนกความ

งาม ศาสตรและคุณคาของศิลปะทางดานการเห็น การฟง และการเคลื่อนไหว จาก

ประสบการณ การวิเคราะห วิจารณ สังเคราะห และไดมาซึ ่งความซาบซึ ้งทาง

สุนทรียภาพ สามารถประยุกตใชในการดำเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

Study the meaning and importance of Aesthetics.  Study the 

acknowledgement of Aesthetic and study the beauty of arts.  Able to 

classify Arts by listening, watching and performing from experiences, learn 

how to Analyze, Synthesize and Criticize Art and getting Aesthetic from 

arts. Able to integrate the aesthetics into daily life. 
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4. กลุมวิชาสังคมศาสตร  

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง                                                        3(2-2-5) 

 Life and Sufficiency Economy 

  ความเปนมา  ความหมาย  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การประยุกตใช

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  การดำเนินชีวิตและการ

ปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดำร ิกับ

เศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดำริก ับเศรษฐกิจพอเพียง  การประยุกต

เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรภาคธุรกิจ  และอุตสาหกรรม  การพัฒนาสังคมและ

เศรษฐกิจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษาหมู บานเศรษฐกิจพอเพียง

ตนแบบในทองถ่ิน 

Study the history, meaning of Philosophy of sufficiency economy able 

to use the philosophy of sufficiency for personal, family and society purposes. 

Study how to live by using philosophy of sufficiency economy to be the 

guideline of life, study the new theories from royal thought along with 

Philosophy of sufficiency economy, able to integrate the sufficiency economy 

with agriculture, industry and use to develop the society and economy with 

Philosophy of sufficiency economy, learn from case study as sufficiency 

economy village in society. 

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา                                                             3(2-2-5) 

 Nakhon Si Thammarat Studies 

  องคความรูเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช   ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร อัตลักษณทางวัฒนธรรม  สถานที่และบุคคลสำคัญ           

การอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน ประเพณี ศาสนธรรม สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ  ปฏิบัติการกรณีศึกษาเชิงพื้นที่ 

  Study the Nakhon Si Thammarat province’ s composition.  Study 

about the physical of province, environment of province, and history of 

province. Study the Cultural identity of Nakhon Si Thammarat. Study about 

places and important persons of Nakhon Si Thammarat learn how to 

conserve the Local culture, traditions, religious and belief. Study the royal 

project in Nakhon Si Thammarat and do fieldwork at case study places in 

Nakhon Si Thammarat. 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

9000306 อาเซียนศึกษา                                                                       3(3-0-6) 

 ASEAN Studies 

  บริบททางภูมิศาสตร ทร ัพยากรธรรมชาติ ประวัต ิศาสตร และความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การรวมกลุมและ

ความรวมมือของอาเซียน ในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 

Study about the geography context in South-east Asia, Study 

about the history of South-east Asia, study about Culture, traditions in 

different countries in South-east Asia.  Study the history of Association 

of Southeast Asia Nations in politics, economy, society and culture. 

9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม                                           3(2-2-5) 

 Civics and Social Responsibility 

  การเรียนรูหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ

การปกครองโดยกฎหมาย เขาใจความหมายของ "พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตย 

ฝกฝนใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเองใหเปน "พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตยและให

มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยใชวิธีการเรียนรูโดยลงมือปฏิบัติ 

Study about meaning of democracy and law.  Understand the 

meaning and duty of Civilians under the Democracy System, Develop 

the student to become a good civilian under democracy system and 

have good responsibility to society by practicing. 

9000308 พลวัตสังคมโลก                                                                     3(3-0-6) 

 Dynamics of Global Society 

  วิวัฒนาของสังคมมนุษยดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุการณโลก

ปจจุบัน โลกาภิวัตน องคการระหวางประเทศ ปญหาและแนวทางแกไขปญหา การ

ปรับตัวของไทยในสังคมโลก และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคม

โลก 

Study about evolutions of human society.  Study about Politics, 

Social, Current events, Globalization, International organization and learn 

how to adopt life to global status. Study the change of Thailand and Global 

Society. 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

9000309 การจัดการเพ่ือชีวิต                                                                 3(3-0-6) 

 Management for Life 

  เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต การรูจักตนเองการกำหนดเปาหมายของชวิีต 

การพัฒนาตนเองสูความสำเร็จ การพัฒนาภาวะผูนำ การวางแผนและการจัดการ

เกี่ยวกับการเงิน การบริหารความมั่งค่ัง ความมั่งค่ังและความรับผิดชอบตอสังคม 

 Study economy and way of life, have self-consciousness. Study how to 

make a target of life, develop successful life.  Study leadership development. 

Planning and management of finances, manage wealth with social responsibility. 

 

6. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

9000403 พืชพรรณเพ่ือชีวิต                                                               3(2-2-5) 

 Plants for Life 

  พืชพรรณและความสัมพันธของพืชพรรณกับสรรพสิ ่งตางๆ  จากภูเขา        

สูทะเล  เรียนรูคุณ และคาของพืชพรรณที่มีตอชีวิตมนุษย  การจัดการทรัพยากร

ตางๆ ตามแนวทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)  ฝกการเรียนรูการ

สังเกตดวยประสาทสัมผัสทั้งหก  การวางแผน  การคิดที่เปนระบบ  การทำงานเปน

ทีม  การเตรียมความพรอมดานรางกายในการปฏิบัติการภาคสนาม  การวิเคราะห  

สรุปองคความรูและนำเสนอผลการศึกษาที่มีสาระทางวิชาการและความเบิกบาน 

 Study about relation of plants and herbs with nature e.g. forest, 

mountain and sea.  Study the value and property of plants.  Learn how 

to manage the resources following the Royal’ s plant and herbal 

reservation project of Princess Sirindhorn. Practice and learning with five 

senses ( sight, hearing, taste, smell, touch) .  Study about how to make 

plan, exchanges thinking, learn teamwork and preparing for teamwork. 

Analyze and summarize the knowledge from learning and present with 

knowledge and joy. 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

9000406 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชีวิต                                                    3(2-2-5) 

 Information Technology for  Life 

  เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลตอการดำรงชวีิตประจำวันของมนุษย การ

ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร การสื่อสารขอมูล การแสวงหา

ความรู ระบบสารสนเทศ ความมั่นคงของขอมูลและสารสนเทศ แนวโนมเทคโนโลยี

สารสนเทศในอนาคต เพื่อนำมาปรับใชประโยชนในการดำรงชีวิตประจำวันอยางมี

ประสิทธิภาพ จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Study about Information technology that influences daily life. 

Learn how to use Information technologies, Computer system, data 

transfer, searching for Information and searching for knowledge.  Able to 

use Information system.  Study about stability of Information technology, 

study about the future of Information technology to use in daily life 

proficiently.  Have ethics in using Information technology and study about 

the laws of Information technology. 
 

9000407 การคิดและการตัดสินใจ                                                           3(2-2-5) 

 Thinking and Decision Making 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห 

ขอมูลและขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล กระบวนการตัดส ินใจ  

กระบวนการแสวงหาความรู ทางวิทยาศาสตรและประยุกตใชในการแกปญหา

ชีวิตประจำวัน 

 Principles and implications of human thinking.  Creativity 

information analysis Logic and reasoning decision process.  The process of 

seeking scientific knowledge and application in solve problems in every life. 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม                                        3(2-2-5) 

 Development of Quality of Life and Environment 

   ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ปญหาดานสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต  แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สิ ่งแวดลอม ทักษะกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ ่งแวดลอม  การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน  การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือ

คุณภาพชีวิต การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

Study about the importance of quality of life and environment 

development. Study nature and environment that influences life quality. Study 

the way to develop the quality of life and environment.  Study about 

environment development process.  Study about natural resources 

development.  Society development.  Supporting the local wisdom for life’ s 

quality. Learn how to reserve the natural resources for the long term. 

9000409 การเกษตรในชีวิตประจำวัน                                                      3(2-2-5) 

 Agriculture for Daily Life 

  ความสำคัญ  สถานการณการเกษตรของไทย  ประชาคมอาเซียน และของโลก   

การพัฒนาการเกษตร และระบบการทำการเกษตรของไทย หลักพ้ืนฐานการผลิตพืช  สัตว  

การประมง  และการแปรรูปผลิตผล  อาหารเพ่ือสุขภาพจากการเกษตร  มาตรฐานความ

ปลอดภัยทางดานการเกษตรฝกปฏิบัติในงานเกษตรกรรม  การแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตร  การจำแนกผลิตภัณฑ  การคัดเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ  การตรวจสอบสาร

ปนเปอน  เพ่ือใชในชีวิตประจำวัน  การวิเคราะหสถานการณ  และการตลาดสินคาเกษตร

ในปจจุบัน 

 Study about Importance of agriculture, Thailand agriculture situation, 

ASEAN agriculture situation and world agriculture situation.  Study about 

Thai’ s Agriculture system.  Basics of Agriculture, Farming, Fishing and 

processing Agriculture’s products. Learn how to make food from agriculture’s 

products. Study about safety and security of agriculture in real fieldwork. Learn 

how to process agriculture product.   Classify agriculture products.  Learn basic 

contaminant testing in agriculture’ s product in daily life.  Learn how to analyze 

the marketing situation in present agriculture market. 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 

9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ                                                         3(2-2-5) 

 Health  Management 

  การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อใหมีสุขภาพสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคมและสติปญญา เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล เปนผูนำทาง

ปญญาดวยสุขภาพ สิทธิหนาที่ในการดำรงชีวิต ในสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่

เอื้อตอสุขภาพ ความปลอดภัยจากปญหาสุขภาพที่พบบอย ความเช่ือผิด พฤติกรรม

สุขภาพไมเหมาะสม ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ ภัยทางเพศและอนามัยเจริญพนัธุ 

การออกกำลังกายและนันทนาการเพื ่อส ุขภาพ การบริหารจัดการอารมณ

ความเครียดในภาวะวิกฤต การพัฒนาบุคลิกภาพ การใชสิทธิผูบริโภค บทบาทหนาที่

ความรับผิดชอบของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ตอการบริหารจัดการสุขภาพแบบองค

รวมตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน การเตรียมความพรอมสูวัยผูสูงอายุแบบพึ่งพา

ตนเอง 

 Study how to manage health.  Learn how to make good health 

both physical and mental.  Able to manage the expression and thought. 

Able to use the knowledge from course to adopt well-balanced daily life. 

Student should be brilliant along with good health.  Know how to live in 

healthy society. Study about rights and duty in environment that influences 

health.  Study about health’ s problems, misunderstanding of health care, 

bad behavior for health, how to prevent bad health. Health’s information 

and sexual problems.  Study about sports and recreation for good health. 

Learn how to manage emotion and stress in crisis situation. Development 

of personality.  Study Rights of Consumers, duty of Thai people in 21th 

century. In Health management of self, family and society. Preparing to get 

old with self-care. 
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หมวดวิชาเฉพาะดาน 

1. วิชาชีพครู 

  1.1 สาระวิชาชีพครู   26 หนวยกิต 

รหัสวิชา                          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป-อ) 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู                    3(2-2-5)  

Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and Disposition 

       ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณ

ความเปนครู  เปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ดำรงตนให

เปนที่เคารพศรัทธาของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการ

องคความรูเกี่ยวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จรยิธรรมสำหรับครู จิต

วิญญาณความเปนครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใชการ

จัดการเรียนรู ที่เนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพื่อนำไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a 

role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students 

and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher values, 

morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition 

of teacher professional development using experiences and case studies, 

practice using reflection to apply for self- development to become a good 

teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

1002101  นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                                             3(2-2-5) 

Education Policy and Quality Management 

       สืบคน วิเคราะห แนวคิด ดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาทองถ่ิน บูรณาการองคความรูทางการบริหาร

การศึกษา   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทำความ

เขาใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแตละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา 

ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับ

สถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา ฝกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมิน

คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู    โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี ่ยวของ และใชการสะทอนคิดไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที ่ดี มีความรอบรู  และทันสมัยตอความ

เปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา                          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป-อ) 

 Search and analyze ideas relating to policies, strategies, plans, and projects for 

the development of schools’  educational quality and community 

development  and  programs and communities, design; implement the quality 

assurance in education work that is consistent with educational institutions. 

With knowledge of educational administration,  information system for school 

administration, quality assurance education, and the philosophy of sufficiency 

economy to create immunity for learners, educational management of 

educational institutions at each level and type of education by using a variety 

of learning management processes to develop oneself to have a good attitude, 

right base on country, stable life, work, career, good citizenship,  understand 

the  world context wisely, modern society and keeping pace with changes 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร                                                                        3(2-2-5) 

Curriculum Development       

          ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา

วิชาเอก  ที ่สอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  นำหลักสูตรไปใช และประเมิน

หลักสูตร โดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญา

การศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การนำ

หลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อใหมี

ทักษะในการสราง การใช และการประเมินหลักสูตร ใชการสะทอนคิดเพื่อนำไปประยุกตใช

ในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of 

major related to school and community context, implement and evaluate 

curriculum through application of curriculum basic knowledge, curriculum 

evolution, curriculum theories and development model, backgrounds of 

curriculum development in educational philosophy, psychology, social, culture, 

technology and other factors; basic education curriculum, school- based 

curriculum development, curriculum implementation, curriculum evaluation, 

problems and trends in curriculum development; and to be a person who know 

broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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รหัสวิชา                          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป-อ) 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู                                                                3(2-2-5) 

Learning Management Methodology                                                                                

       วางแผนและจัดการเรียนรูตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญา

รูคิดและมีความเปนนวัตกร สรางแรงบันดาลใจผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนรูและสรางนวัตกรรม 

สอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผู เร ียน จัดกิจกรรมและสราง

บรรยากาศการเรียนรู ใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดย

บูรณาการความรู เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู 

สื่อและแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู ทฤษฎี

จิตวิทยาการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่บูรณาการเน้ือหาและภาษา กระบวนการสรางสรรค

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาแบบเรียนรวม  การ

พัฒนาผูเรียนดวยการช้ีแนะ ฝกปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชา ฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลอง

จัดการเรียนรู ในสถานศึกษาที ่มีบริบทแตกตางกัน  ใชการสะทอนคิดเพื ่อใหมีทักและ

ความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู สามารถนำการสะทอนคิดไปประยุกตใชใน

การพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

Instructional plan and management in nature of major to develop 

learners to be an intellectual and innovator, enhancing student learning, 

attending and accepting individual differences among students, creating 

activities and learning atmosphere for promoting students happiness in learning; 

awareness in learners’ well-being,  integrating knowledge, content, curriculum, 

teaching science and digital technology in instruction by using learning theories, 

instructional innovation for skills development in the 21st century,  integrated 

instruction,  integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content 

and language integrated learning, integrated instruction on media and  learning 

resources in local community,  digital technology media, inclusive education, 

coaching, classroom management, designing and lesson plan writing, micro-

teaching, practicum in real situation; to be a responsible and committed person 

in developing learners full fill their potential   
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รหัสวิชา                          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป-อ) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการเรยีนรู           3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Educational Communication and 

Learning 

        ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขา

วิชาเอกเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ที่สอดคลองกับบริบทและ

ความแตกตางระหวางบุคคลของผู เรียน ผู เร ียนที ่มีความตองการจำเปนพิเศษ โดยการ

วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

เพื่อใหสามารถเลือก และประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

การศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู 

และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management design in 

accordance with individual major to develop learners’  intellectual and to be 

innovators based on contexts, learner individual differences, and learners with 

special needs by analyzing principals, concepts, and theories being relevant to 

innovation and information technology for educational communication and 

learning, laws, and ethics in utilizing digital technologies in order to be able to 

select and apply innovation and information technology for educational 

communication and learning effectively, not pirate intellectual properties, and 

use reflection to apply for self-development to become a good teacher, know 

broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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รหัสวิชา                          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป-อ) 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                                                        3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation 

       วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

ลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผูเรียนและ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การ

ประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล การใหขอมูล

ปอนกลับที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการวัดและประเมินผลผูเรียนใน

ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

อยางเหมาะสมและสรางสรรค อยางมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวัดผล และใช 

การสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัย

ตอความเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods which are practical and appropriate to 

the subject matter, context, individual difference of learners, and learners with 

special needs, reflect the evaluation result for learner development and quality 

development of learning management under the concepts and theories of 

measurement and evaluation, authentic assessment, measurement and 

evaluation instrument design, feedback giving for learning promotion in 

learners, guideline of using measurement and evaluation result in learner 

development, proper and creative measurement and evaluation, and use the 

reflective practice for self-development to be a good teacher who is proficient, 

smart, and up to date 
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รหัสวิชา                          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป-อ) 

1043415 

 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู                                                            3(2-2-5) 

Research for  Learning Development  

       วิจัย แกปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่

สอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียน

ที่มีความตองการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนา

ของผูเรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย 

จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมที่สอดคลองกับ

บริบทของชุมชน เพื่อใหสามารถนำผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และ

พัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี  มี

ความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and create innovation to 

develop learners’  learning in accordance with individual major, context of learner 

individual differences, and learners with special needs by studying, analyzing 

problem conditions and needs in learner development in classrooms, design 

research by applying principals, concepts, research theories, researchers’  ethics, 

research instrumentation, apply digital technologies for creating innovation in 

research to solve problems and develop learners, relevant innovation in community 

in order to be able to implement research results in developing learning 

management and learners, and use reflection to apply for self- development to 

become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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รหัสวิชา                          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป-อ) 

1051106 จิตวิทยาสำหรับครู                                                                        3(2-2-5) 

Psychology for Teachers 

       วิเคราะห แกปญหา ประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาสำหรบัการจัดการเรยีนรูเพื่อพฒันา

ผู เร ียนตามศักยภาพและชวงวัย  ผู เร ียนที ่มีความตองการจำเปนพิเศษ โดยใชหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาใหคำปรึกษา ทักษะ

สมองเพื่อการเรียนรู  การสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัย เด็กที่มี

ความตองการจำเปนพิเศษ แนวทางการใหคำแนะนำกับผูปกครองเกี ่ยวกับการสงเสริม

พัฒนาการของผู เรียน การศึกษารายกรณี การสะทอนคิด เพื ่อใหสามารถออกแบบดูแล

ชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณ

ความเปนครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ  ใหขอมูลยอนกลับแก

ผูปกครองและผูเกี่ยวของเพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิด

เพื่อนำไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

Principle, concept, theory, developmental psychology, educational 

psychology, guidance psychology and counseling psychology, executive brain 

function for learning, learning and development promotion by age and 

individual difference of learners, learning management for learners with special 

needs, analyze, solve problems, apply, design learner behavior management 

to develop learners according to their potential and ages, explore the case 

studies and the reflective practice to design learner assistant and development 

based on individual ability of each learner, persist to develop learners with the 

spirit of being a teacher, well- organized leaner development report system to 

give the advice guideline and feedback to parents and related people which 

leads to collaboration in learner development, use the reflective practice in 

self-development to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date 
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รหัสวิชา                          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป-อ) 

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู                                                      2(1-2-3) 

Thai Language for Communication for Teachers 

       วิเคราะหวาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใชภาษาไทย และฝก

ปฏิบัติการฟง การพูด การอาน การเขียน และภาษาทาทาง  เพื่อการสื่อความหมายในการ

เรียนการสอนและการสื่อสาร สืบคนสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัย และทันตอการ

เปลี ่ยนแปลงสำหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมเพื ่อการอยู ร วมกันอยางสันติและ

ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน และภาษาทาทาง เพื่อ

พัฒนาผูเรียน 
Use Thai-English language for communication in learning management 

appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners with 

special needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for 

teachers, principle, and techniques of Language Use as well as practice listening, 

speaking, reading, writing, and gestures to transmit meanings in instruction and 

communication, design learning management in listening, speaking, reading, 

writing, and gestures to develop learners, seek for general information for 

broader, up- to- date self- development and keeping up with the changes, 

practice the language and culture for peaceful living 
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 1.2 ประสบการณวิชาชีพ 14 หนวยกิต                                     12 หนวยกิต 

1022802 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                                                                         1(45) 

Professional practicum I 

       สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ

จรรยาบรรณตอตนเองและตอวิชาชีพ รอบรู บทหนาที ่ครูผู สอนและครูประจำชั ้นใน

สถานศึกษา  เขาใจบริบทชุมชน  รวมมือกับผูปกครองในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการ

พัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทั้งรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการ

ประยุกตใชความรูทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั ้งในและนอก

สถานศึกษา ผานกระบวนการสังเกตและวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ครู ถอดบทเรียนจาก

ประสบการณการเรียนรูในสถานศึกษา  สังเคราะหองคความรูและนำผลจากการเรียนรูใน

สถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี ่ยนเรียนรูใน

รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู  (PLC)  เพื ่อนำไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith 

in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties 

of teacher and homeroom teacher in school, understand community context, 

coordinate with parents to collect the data used to provide learner care, assistance, 

and development to the preferred characteristics, provide well- organized report of 

learner development in form of case study by applying the knowledge of 

psychology, digital technology, and ability based learner development, conclude the 

guideline and activities for teacher profession development both inside and outside 

educational institutions through the process of observation and analysis of 

teacherperformance, conclude the lesson learned from learning experience in 

educational institution, synthesize the body of knowledge and use the learning result 

in after action review (AAR) as well as share and learn under the context of profession 

learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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รหัสวิชา                              ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                   น(ท-ป-อ) 

1023836 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                                                                       1(45) 

Professional practicum II 

       ประพฤติตนเปนแบบอยางที ่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชา

เฉพาะดาน บูรณาการองคความรู ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ

ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ 

บริหารจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการ

เรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค วิเคราะหและนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพที่เทา

ทันตอการเปลี ่ยนแปลงทั ้งทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก  เขารวม

โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนำผลจาก

การเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนำไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality and conduct according to 

professional ethnics, design a class atmosphere that encourages students to learn 

and be happy, organize learning activities that encourage students to create 

advanced thinking processes by applying digital technology or modern educational 

innovations, collaborate with parents to develop and strive to solve students' 

problems to have the desirable characteristics with the process of the correct 

research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students 

themselves from participating in activities that promote professional progress, 

projects related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing 

results from learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 

reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional 

learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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รหัสวิชา                          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป-อ) 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                    6(270) 

Internship I  

       ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสุข

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงมั่นใน

การแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบ

วิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรม

ที ่ส งเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที ่เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษ

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนำผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอน

กลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู 

(PLC) เพื่อนำไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 

conduct according to professional ethics, make learners are happy and have 

advanced thinking process and leading them to be innovators by designing 

modern educational innovations integrated in community context with learning 

activities in and out of the classroom, create a network of cooperation with 

parents and communities to develop, promote professional progress and solve 

students' problems with desirable characteristics with the correct research 

process according to the research methodology, clearly reflecting the changes 

that have occurred to themselves from participation and participate in projects 

related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing 

results from learning in educational institutions to evaluate after action review 

(AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 

professional learning community ( PLC)  to develop oneself to keep up with 

changes 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                                น(ท-ป-อ) 

1024810 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                           6(270) 

Internship II 

       ปฏิบัติงานในหนาที่ครู ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวน

การคิดขั้นสูงและนำไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที ่ทันสมัย 

บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั ้งในและนอกหองเรียน สราง

เครือขายความรวมมือกับผู ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหาผู เรียนใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมที ่สงเสริมใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่นและนำผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปน

รายบุคคล รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่คร ูคุณลักษณะของความ

เปนครู ผานกระบวนการถอดบทเรยีนจากการปฏิบัติการสอนและการเรยีนรูดวยตนเอง  และ

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนำไปใชในการ

พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 

conduct according to professional ethics, make learners are happy and have 

advanced thinking process and leading them to be innovators by designing modern 

educational innovations integrated in community context with learning activities in 

and out of the classroom, create a network of cooperation with parents and 

communities to develop, promote professional progress and solve students' 

problems with desirable characteristics with the correct research process according 

to the research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to 

themselves from participation and participate in projects related to promoting 

conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in 

educational institutions to evaluate after action review ( AAR)  reflecting on an 

individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning 

community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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2. วิชาเอก เรียนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

     2.1  รายวิชาบังคับ    40 หนวยกิต  

รหัสวิชา                          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 

1071104 สมองกับการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย                                                      3(2-2-5) 

Brain Development and for Early Childhood Learning 

ธรรมชาติและพัฒนาการ กระบวนการทำงาน สมรรถนะและวิธีเรียนรูของสมอง ปจจัย 

สิ่งแวดลอม และการเลี้ยงดูทีม่ีผลตอการทำงานของสมอง การพัฒนาทักษะสมอง EF แตละดาน 

วิธีการจัดประสบการณ วิธีการตอบสนอง การประยุกตใชความรูและการออกแบบกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมทักษะสมอง EF ในเบื้องตน ดวยกระบวนการวิเคราะห ประเมิน ออกแบบและทดลอง

จัดประสบการณเบี้องตนกับเด็กปฐมวัย 

Analyze the nature, development, process, capacity and how the brain 

learns; factors, environment and the nurturing which affect  the brain’ s 

working; Executive Functions (EFs) development; experience arrangement; the 

way of reaction; knowledge applying and activity designing to enhance the 

basic EFs skills through the analyzing process, evaluation, activity designing, 

and practicing the primary experience arrangement for early childhood.     

1071105 การอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย                         3(2-2-5) 

Take Caring and Learning Encouragement for Early Childhood                                

ศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ปจจัยที ่มีอิทธิพลตอ

พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย หลักและแนวทางการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

การประยุกตใช รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย บุคลิกภาพของเด็ก

ปฐมวัย บทบาทของผูปกครองในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย วิธีการปกปองสิทธิเด็กไดตาม

กฎหมายคุมครองเด็กและวิธีการพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ดีงาม 

และเปนพลเมืองดีสำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูและ

สงเสริมการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใชกรณีศึกษาการเรียนรูเชิงประสบการณหรือ

วิธีการอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห วางแผน ฝกปฏิบัติการออกแบบการจัดกจิกรรมการอบรมเลีย้งดู

เด็กปฐมวัยอยางรอบดานที ่สอดคลองกับพัฒนาการและความแตกตางระหวางบุคคล 

ทดลองจัดกิจกรรมที่ออกแบบไวกับกลุมใหญ กลุ มยอย หรือรายบุคคล เพื ่อแกปญหา

ชวยเหลือสงเสริมพัฒนาเด็ก เพื่อสรางรอยเช่ือมตอในการจัดกิจกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัย 
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             Analyze the influence of early childhood parenting, factors that affect 

development and learning of early childhood; principles and ways of child 

parenting, applying forms of child parenting according to Thai lifestyle; 

personality of early childhood, roles of parents in early childhood parenting, 

the ways to protect the child’ s rights according to Child Protection Law and 

the ways to develop moral and ethical features, good-hearted and be a good 

citizen for early childhood. Study the research about parenting and enhancing 

learning for early childhood by using experiential learning case study or others 

to analyze, plan, and practice designing the parenting activity which is 

consistent with the development and the individual differences; practice the 

planned activity with large group, small group or individual to solve the 

problem, help and enhance the children development and to create the 

connection with activity management for early childhood.   

1071109 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็ก                                  3(2-2-5) 

Heath Care and Safety for Early Childhood  

ศึกษา วิเคราะหทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาสุขภาวะ การสงเสริมสุขนิสัยของ

เด็กปฐมวัย โรคที่พบบอยในเด็กปฐมวัยตามชวงวัย อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในบานและในโรงเรยีน 

ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือจัดภาวะพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ ภาวะสุขภาพและอนามัย

สำหรับเด็กปฐมวัย การปฐมพยาบาลเบื้องตน  การบริการสารอาหารที่จำเปนตอการ

เจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไดอยางถูกตองตามหลักโภชนาการ ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะ

และความปลอดภัยอยางรอบดานที ่สอดคลองกับพัฒนาการและความแตกตางระหวาง

บุคคล สังคม และวัฒนธรรม ทดลองทำกิจกรรมที่ออกแบบไวกับกลุมใหญ กลุมยอย หรือ

รายบุคคล เพื ่อแกไขสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัยและสะทอนเพื่อ

ประยุกต ใชความรูเรื่องการพัฒนาสุขภาวะที่ทันสมัย มีความรอบรูทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Analyze the theory and concepts of the health development; 

enhancing health habits for early childhood; common childhood diseases 

according to age; accidents in homes and schools; practice to use 

developmental measuring instruments, nutrition, health and hygiene 

conditions for early childhood; practice basic first aid; service of necessary 

nutrition for the growth of early childhood correctly to the nutrition principle.  
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 Study the research about health development and safety for early childhood; 

design the health development and safety all around related to the 

development and the individual difference, society and culture; attempt the 

planned activities with large group, small group or individual to modify, 

promote and develop the health for early childhood, and reflect for applying 

the modern health development knowledge; have the perception of change. 

1071110 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย                               2(1-2-3) 

Child Psychology Development and Learning for Early Childhood            

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดหลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาพัฒนาการที่

เกี่ยวของ ธรรมชาติและพัฒนาการเด็กในชวงอายุตาง ๆ ปญหาพฤติกรรมและการปรับ

พฤติกรรมเด็กปฐมวัย ความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีผลตอพัฒนาการการ

ปฏิสัมพันธระหวางครูกับเด็ก ความสัมพันธของพอแมและสมาชิกในครอบครัว การจัด

กิจกรรมและสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู ฝกปฏิบัติการสังเกต

พฤติกรรมเด็กปฐมวัยในสถานการณจริง วิเคราะหปญหา การแกปญหาและการรายงานผล

การศึกษาสังเกตพฤติกรรม 

Analyze meaning, importance, concept and theory concerning the 

developmental psychologist; nature and development of the children in each 

period of age; behavior problems and behavior modification of early 

childhood; importance of parenting early childhood that affects the 

interaction development between the teacher and the students, relationship 

between parents and other family members; activity management and 

environment to enhance the development and learning;  practicing the early 

childhood behavioral observation in the real situation; analyze the problem, 

problem solving and reporting the behavioral observation result. 
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1072320 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย                                                         2(1-2-3) 

English for Early Childhood Teachers 

            ทฤษฎีพื้นฐานการเรียนรูและพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย วีธีการ

สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ภาษาอังกฤษที่ใชในการเรียนการสอนและการสื่อสาร

สำหรับเด็กปฐมวัย เนื้อหาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับ

เด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยเปนภาษาอังกฤษ 

ฝกจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

              Search and analyze the basic theory of English learning and 

developing of early childhood; English teaching method for early childhood; 

English using in instruction and communication  for early childhood; English 

contents for early childhood; English activity for early childhood; instructional 

activities practicing for early childhood in English; the native’s culture activity 

management practicing. 

1071302 การจัดกิจกรรมสงเสริมความพรอมทางดานรายกายสำหรับเด็กปฐมวัย              3(2-2-5) 

Physical Development Activities for Early Childhood  

ศึกษา วิเคราะหทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางดานรางกายแบบองครวม 

สำหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบ/กิจกรรม/สื่อที่สะทอนการพัฒนาสมรรถภาพและความพรอม

ทางดานรางกายแบบองครวม รูปแบบและวิธีการวัดสมรรถภาพและความพรอมของ

กลามเนื ้อมัดเล็กและกลามเนื ้อมัดใหญ ฝกปฏิบัติการใชเครื ่องมือและถอดบทเรียน

โปรแกรมการพัฒนาสมรรถภาพและความพรอมทางดานรางกายสำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา

ผลงานวิจัยที ่เกี่ยวของเพื ่อวิเคราะห ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรม/สื่อ              

การสอน/การประเมิน เพื่อใชในการจัดกิจกรรมและนำกิจกรรมที่ออกแบบไปทดลองใชกับ

เด็กปฐมวัยกลุ มใหญ กล ุ มยอย หร ืองานบุคคล สะทอนคิดในการพัฒนาปรับปรุง                 

การออกแบบกิจกรรมเพื่อแกปญหา ชวยเหลือ สงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 

Analyze theory and concept of holistic physical development for early 

childhood, pattern/activity/material that reflect the performant development 

and holistic physical readiness; patterns and ways to measure performance 

and readiness of fine motor muscle and gross motor muscle; practice using 

tools and lesson learned the performant development program and physical 

readiness of early childhood. Study the related research to analyze, evaluate, 

plan and design the activity management/teaching materials /evaluation for  
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รหัสวิชา                        ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป-อ) 

 arranging the activity and practicing designed activity with large group, small 

group or individual of early childhood; reflect for developing and improving 

the activity designing to solve the problems, help and enhance the early 

childhood development. 

1071304 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณและสงัคมสำหรับเด็กปฐมวัย                  3(2-2-5) 

Emotional Quotient and Social Quotient Activities for Early Childhood  

              ศึกษา วิเคราะหทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณและ

สังคมสำหรับเด็กปฐมวัย อิทธิพลของบริบทสังคมครอบครัว สังคมโรงเรียน สังคมชุมชน 

และทองถิ่นที่สงผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝก

ปฏิบัติการใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณและสังคมของกระทรวงสาธารณสุข ถอด

บทเรียนโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณสังคม และการพัฒนาทักษะ  EF         

( Executive Functions ) ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนำมาออกแบบกิจกรรม/สือ่การ

สอน เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยโดยการทำงานรวมกับ

ผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น ออกแบบการประเมินเพื่อใชในการจัดกิจกรรม 

ทดลองใชกิจกรรมที่ออกแบบไวกับกลุมใหญ กลุมยอย รายบุคคล และสะทอนความคิด

เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสรางรอยเช่ือมตอความฉลาดทางอารมณและ

สังคมสำหรับเด็กปฐมวัย 

           Analyze theory and concept in intelligence of mood and society 

development for early childhood, influence of family society, school society, 

community society, and local influencing  intelligence of mood and society 

development for early childhood; practice using emotional quotient and 

society evacuation forms of Ministry of Public Health, lesson learned of mood 

and society development program and EFs  (  Executive Functions ) 

development; study related research to design the activity/ teaching material 

to improve mood and society intelligence for early childhood by co-working 

with parents, family, community and local; design evaluation forms for activity 

management; practice designed activity with large group, small group and 

individual, and reflect for having the program designing skills to connect mood 

and society intelligence for early childhood.   
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1073308 การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูสำหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ               3(2-2-5) 

Experience Management to Encourage Learning for Specific Children Groups 

   ศึกษา วิเคราะหนโยบาย ปญหา และโอกาสทางสังคมของเด็กกลุมเปาหมาย

เฉพาะ วิธีการดูแลและใหความชวยเหลือ รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู

สำหรับเด็กกลุ มเปาหมายเฉพาะ โดยทำงานรวมกับผู ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และ

ทองถิ่น ทดลองใชกิจกรรมที่ออกแบบไวกับกลุมใหญ กลุมยอย      และรายบุคคล พรอม

ออกแบบประเมินเพื่อแกปญหา ชวยเหลือ สงเสริม และสะทอนความคิดเพื่อนำความรูมา

ประยุกตใชในการพัฒนาเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะที่ทันสมัย 

Analyze policy, problem and social opportunity of the target children; 

the ways for taking care and helping; activity management patterns for 

enhancing the target children learning by working with parents, community 

and locality; practice the designed activity with large group, small group and 

individual; design the evaluation form to solve the problems, help, enhance 

and reflect the ideas to apply for modernity developing the target children. 

1072319 การจัดประสอบการณการเรียนรูแบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3 ป         3(2-2-5) 

Integrated Learning Experience for Children Under Three Years Old 

           ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะหหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย และระบบประกันคณุภาพในการพัฒนาเด็กอายุต่ำกวา 3 ป ถอดบทเรียนการจดั

ประสบการณโดยใชวิจัยเปนฐาน ฝกใชแบบประเมินตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ  โดยใช

กรณีศึกษา การเรียนรูเชิงประสบการณ หรือวิธีการอื่น ๆ  เพื่อวิเคราะห  ประเมิน วางแผน  

ออกแบบหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูที่ถูกตองตามหลักการทำงานของสมอง ออกแบบแผนการ

จัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ/สื่อการสอน ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่สอดคลองกับบริบท สังคม ชุมชน และทองถิ่น  โดยทำงานรวมกับครอบครัว  ชุมชน  และ

ทองถิ่น  ทดลองใชกิจกรรมนิเทศติดตาม เพ่ือแกปญหา ชวยเหลือ สงเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัย 

            Analyze early childhood learning management concept and theory; 

analyzing early childhood curriculum and quality assurance system to develop 

the children under 3 years old; lesson learned the learning experience 

management based on research; practice using evaluation forms according to 

the indicators in quality assurance system by using the case study; situational 

learning or others to analyze, evaluate, plan and design the classroom to 

support accuracy learning according to the concept of brain working; design 

the integrated lesson plan/material according to the concept of Sufficiency 

Economy Philosophy that relevant to the roles of society, community and  
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 locality by co-working with family, community and locality; practice 

educational supervision to solve the problem, help, promote and develop 

early childhood. 

1073101 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย                                                              2(1-2-3) 

Nutrition for Early Childhood 

        ออกแบบรายการอาหารและจัดอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยโดยประยุกตใชความรู เรื่อง

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็ก ศึกษา วิเคราะหปญหาทางโภชนาการของเด็ก สารอาหารที่

จำเปนสำหรับเด็ก ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับโภชนาการของเด็กปฐมวัย การเลือกซื้ออาหาร 

การฝกปฏิบัติประกอบอาหารอาหารวาง และ อาหารกลางวันสำหรับเด็ก  การฝกสุขนิสัยในการ

รับประทานอาหารของเด็กในสถานศึกษาและชุมชน บทบาทของครู ผูปกครองในการสงเสริมและ

ชวยเหลือเด็กในรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ สะทอนความคิดจาการออกแบบ

รายการอาหาร การจัดอาหารและการประกอบอาหารสำหรับเด็ก เพื ่อใหมีทักษะในการจัด

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมภาวะโภชนาการที่ดีใหกับเด็ก 

           Design the menu and prepare the food for early childhood by applying 

the knowledge about food and nutrition for children; study and analyze the 

problems about children nutrition; the necessary nutrients for children; study 

the research about early childhood nutrition; food buying; practicing cooking 

snacks and lunch for children; practicing children health habits of eating food 

in school and community; the roles of the teacher, parents in promoting and 

helping the children to have good nutrition food; reflect the ideas from 

designing the menu, food arrangement and cooking for children in order to 

have the activity management skills for enhancing the children’ s good 

nutrition .   

1072203 การชวยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ                         3(2-2-5) 

Special Needed Early Childhood Take Caring 

            ศึกษา วิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการชวยเหลือเด็กที่มีความตองการจำเปน

พิเศษ คุณธรรมในการดูแลเด็ก   ฝกใชเครื่องมือในการสังเกตเด็กที่มีความตองการจำเปน

พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ถอดบทเรียนชวยเหลือเด็กและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดย

ใชกรณีศึกษา การเรียนรูเชิงประสบการณ หรือวิธีอื่น ๆ  เพื่อวิเคราะห ประเมิน วางแผน 

ออกแบบกิจกรรมและสื่อการสอน ใหการชวยเหลือ สอดคลองกับหลักการทำงานของสมอง 

ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการทำงานรวมกับผูปกครองและครอบครัว 

ผูเชี่ยวชาญ และแพทยเฉพาะทาง ทอลองกิจกรรมกับเด็กเปนกลุมใหญ  กลุมยอยและ

รายบุคคล 
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           Analyze, concept, and theory about helping special need children, 

parenting children moral; practice using the observation instruments for the 

special need children of ministry of education; lesson learned to help the 

children and related  research by using case study, experienced learning or 

others to analyze, evaluate, plan, design activities and teaching materials; help 

the children  according to the principle of brain working, economy status, 

society and culture by co- working with parents and family, specialist and 

medical specialist; practice the activity with children in large group, small 

group and individual. 

1073309 การจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย                                        3(2-2-5) 

Experiences Learning Management for Early Childhood        

  ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูสำหรับ

เด็กปฐมวัย การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อายุ 3-6 ป การถอดบทเรียนหลักสูตร

และการจัดประสบการณระดับปฐมวัย การวิเคราะหตัวชี้วัดในระบบการประกันคุณภาพ 

เพื่อออกแบบหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู  โดยประยุกตใชความรู เรื่องความสัมพันธของ

สมอง ออกแบบแผนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวคิดของนวัตกรรมการศึกษา

ปฐมวัยและตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที ่สอดคลองกับบริบทของสังคม 

ชุมชนและทองถ่ิน ออกแบบสื่อการสอน แบบประเมินทดลองจัดกิจกรรม สะทอนความคิด

ในการพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรม เพื่อแกปญหาสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

Search and analyze meaning, importance, concepts and theory of 

early childhood learning management; analyzing 3- 6 year early childhood 

curriculum; lesson learned the curriculum and learning experience 

management for early childhood; analyzing indictors in quality assurance for 

designing the promoting learning classroom by applying the knowledge of the 

brain relationship; design the learning lesson plan according to the concept 

of innovation for early childhood and the concept of Sufficiency Economy 

Philosophy that relevant to the society, community and locality; design 

teaching materials, and evaluation forms; practice activity management; 

reflect the ideas to develop, improve the activity to solve the problems and 

enhance the development in early childhood.   
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1073504 การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษา                       3(2-2-5) 

Family and Community Participation in Early Childhood Education            

           ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น ในการจัด

การศึกษา การดูแล พัฒนา   และปกปองสิทธิของเด็กตามกฎหมาย อิทธิพลของครอบครัว 

ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และทองถิ่น ที่มีผลตอวิถีชีวิตของเด็กในปจจุบันและ

อนาคต การถอดบทเรียน วิถีชุมชนกับการพัฒนาเด็ก และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยใช

กรณีศึกษา การเรียนรูเชิงสถานการณ เพือ่ออกแบบกิจกรรม การทำงานรวมกับครอบครัว

ชุมชน และทองถิ่น ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทดลอง

กิจกรรมที่ออกแบบกับกลุ มใหญ กลุ มยอยหรือรายบุคคล ประเมินกิจกรรม แกปญหา 

ชวยเหลือ สงเสริม พัฒนาการคิดอยางรอบดาน 

             Analyze meaning, importance and roles of family, community and 

locality in education management; parenting, improving and protecting 

children's rights according to law; influence of family, economic status, society, 

community and locality that affect the ways of life of the children  in the 

present and future; lesson learned community ways and children’ s 

development, relevant research by using case study; situational learning for  

designing  the activity; working with family, community and locality to improve 

early childhood according to the Sufficiency Economy Philosophy; practice 

the designed activity with large group, small group or individual; evaluate the 

activity, solve the problems, help, enhance and develop thinking all around. 

1073904 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย                                  3(2-2-5) 

Research and Create Innovation in Early Childhood Education  

ศึกษา วิเคราะห แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมในปจจุบันและ

นวัตกรรมรวมสมัย ทบทวนข้ันตอนในการทำวิจัยในช้ันเรียน การสรางและหาคุณภาพของ

เครื่องมือ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยเพื่อวางแผนพัฒนานวัตกรรม และ

ยกระดับรูปทางวิจัยเพื่อแกปญหาชวยเหลือสงเสริมเด็กปฐมวัยตามบริบทของงานวิจัยของ

ตนเอง ออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่พบปญหาแบบเดียวกันไดอยาง

ตอเน่ืองและมีคุณภาพ 
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       Analyze the concept and theory of innovation development nowadays 

and contemporary innovation; review the steps of doing classroom research; 

constructing and finding the quality of research instrument; study the research 

about early childhood education to plan the innovation development and 

improve the forms of research to solve, help and enhance early childhood 

according to their own research; design the innovation to develop the early 

children that face the same problems continuously with quality. 

2.2  วิชาเลือก 

1072405 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย                                                         2(1-2-3) 

Literatures for Early Childhood      

ความหมาย ประเภท ลักษณะของวรรณกรรม และหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย การ

เลือกวรรณกรรม หนังสือและนิทาน การวิเคราะหแนวคิดการใชวรรณกรรมในการพัฒนา

เด็กในรูปแบบตาง ๆ โดยใชกรณีตัวอยางคำคลองจอง นิทาน เพลง หนังสือ และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ หลักการเขียนหนังสือเด็ก การแตงนิทาน ฝกจัดกิจกรรมเลานิทาน กิจกรรม

สงเสริมรักการอาน ในสถานศึกษาและการใหผูปกครองมีสวนรวมในการใชวรรณกรรม

สำหรับเด็ก การประเมินและถอดบทเรียน   

Search and analyze meaning, types and characteristic of literature and 

books for early childhood; choosing literature, book and story; analyzing the 

concept of using literature to develop the children in each aspect by using 

examples of rhyme words, stories, songs, books and related researches; 

concept of writing children’ s books, writing the stories, practice storytelling 

activity management, activity for enhancing reading skill in school and giving 

parents the opportunity to participate in using literature for children; 

evaluation and lesson learned. 
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1072104 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย                                        3(2-2-5) 

Movement Activities for Early Childhood    

         วิเคราะหรูปแบบลีลา การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัยจากงานวิจัยที่

เกี่ยวของ และคลิปวีดีโอ  ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวผานการรองเพลง การ

เลนเครื่องดนตรี เพื่อพัฒนาลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวทางดานรางกายของเด็ก ฝก

ปฏิบัติลีลา การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะและเพลง ออกแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคลอง

กับการทำงานของสมอง ออกแบบสื่อ อุปกรณ ทดลองจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัด

กิจกรรม 

          Analyze the patterns of style, movement and rhythm for early 

childhood from the related research and video clip; lesson learned movement 

activity from singing, playing music instrument to improve style, rhythm and 

body movement of children; practice movement with rhythm and song; 

design the activity management relates to the brain working; design materials, 

tools; practice activity management and activity evaluation.   

1071303 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสือ่สารสำหรับเด็กปฐมวัย                       3(2-2-5) 

Language and Communication Activities for Early Childhood                                    

ความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ปจจัย สิ่งแวดลอม และอิทธิพลที่มีตอ

การพัฒนาภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย การศึกษางานวิจัย วิธีการจัดประสบการณ 

การประยุกตใชความรู ในการออกแบบกิจกรรมและสื่อ เพ่ือสงเสริมทักษะทางภาษาและการ

สื่อสาร วิเคราะห ประเมิน และทดลอง  จัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัย เทคนิควิธีการ

สอน การอานเขียนตัวหนังสือ การผลิตสื ่อและของเลนเพื่อสงเสริมทักษะทางภาษาการ

ประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผูปกครองในการสงเสริมทักษะ

ทางภาษาเด็กปฐมวัย 

Search and analyze meaning, theory, principle, concept, factor, 

environment that influence on language development and communication for 

early childhood;  studying the research, ways to manage learning experience; 

applying the knowledge to design activity and materials to enhance language 

skills and communication skills; analyze, evaluate and practice learning 

experience management for early childhood, teaching techniques, teaching 

methods; reading and writing skills; constructing materials and toys to enhance 

language skill; evaluating language development of early childhood;  roles of 

teacher and parents to enhance language skills of early childhood. 
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รหัสวิชา                          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป-อ) 

1073903 สัมมนาการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย                 2(1-2-3)  

Seminar in Early Childhood Education Development Trend       

 ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสัมมนา

ทางการศึกษาปฐมวัย ศึกษารูปแบบการเขียนโครงการสัมมนาที่เกี่ยวของกับการศึกษา

ปฐมวัย วิเคราะห วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมสัมมนาตามหัวขอที่เลือก ออกแบบ

ประเมินเพื่อใชในการจัดกิจกรรม ทดลองจดัสัมมนาตามการเปลีย่นแปลงของวิถีโลกอนาคต 

สะทอนคิดเพื่อใหมีทักษะในการออกแบบโปรแกรมการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมกับ

ครอบครัว ชุมชน สังคม และทองถ่ิน 

Analyze meaning, importance, concept and theory about the seminar 

of early childhood education; study the types of project seminar writing about 

early childhood education; Analyze, plan and design seminar management 

according to the selected topic; design the evaluation forms to assess activity 

management, practice seminar arrangement according to the change of the 

future world; reflect the ideas for designing the taking care program skills and 

develop early childhood with family, community, society and locality. 

1072317 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย                                   3(2-2-5) 

Arts Activities for Early Childhood  

แนวคิด ทฤษฎี หลักการและรูปแบบของการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 

วิธีการจัดกิจกรรมศิลปะที่สงผลตอหลักการทำงานของสมอง การประยุกตใชความรูในการ

ออกแบบกิจกรรมศิลปะ เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค การพัฒนากลามเนื้อเล็ก ภาษา

และการสื่อสาร วิเคราะห ประเมินและทดลองจัดกิจกรรมกับเด็กปฐมวัย บทบาทของครูใน

การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย  

           Analyze patterns of art activity management for early childhood, 

concept, theory, principle and ways to manage art activity that influence on 

the principle of brain working; applying the knowledge to design art activity to 

enhance creative thinking, development of fine motor muscle, language and 

communication;  analyze, evaluate and practice activity management for early 

childhood; roles of teacher in art activity management for early childhood.   

 

 

 



169 

 

รหัสวิชา                          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 

1072404 สื่อ และการจัดกิจกรรมการเลนสำหรับเด็กปฐมวัย                                      3(2-2-5) 

Media and Playing Activities Management for Early Childhood  

            ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ ประเภท ชนิดของสื่อ ลักษณะของสื่อ

สรางสรรค  และสื่อมัลติมิเดีย การศึกษางานวิจัย แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ

ประยุกตในการออกแบบ ผลิตสื่อ นำเสนอเพื ่อวิเคราะห ประเมิน ปรับปรุง ออกแบบ

กิจกรรมการเลนที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย โดยใชสื่อที่ผลิตการ

ประเมินผล และรายงานผล 

            Search and analyze meaning, importance, concept, principle, types 

of media, characteristics of creative media and multimedia; studying research, 

local knowledge learning sources to apply in designing, media constructing; 

present to analyze, evaluate, improve, design playing activity that enhance 

early childhood development and learning by using designed media; 

evaluation and result report.  

1073212  สิ่งแวดลอมสำหรับเด็กปฐมวัย                                                        2(1-2-3) 

Environment for Early Childhood 

           สืบคนและวิเคราะห ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวของ

กับสิ่งแวดลอมกับเด็กปฐมวัย ประเภทของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ

การเรียนรู ของเด็ก การจัดสภาพแวดลอมที ่สงเสริมการเรียนรู และความปลอดภัยใน

สถานศึกษาปฐมวัย ประเภทของแหลงเรียนรู การออกแบบการจัดสภาพแวดลอมภายใน

และภายนอกหองเรียน การปลูกฝงจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม งานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับสิ่งแวดลอม การศึกษาสภาพแวดลอมในสถานศึกษา การจัดประสบการณเพื่อสงเสริม

การอนุรักษสิ่งแวดลอม บทบาทครู ผูปกครองและชุมชนในการสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม 

           Search and analyze meaning, importance, concept and theory about 

the environment for early childhood; types of environment; relationship 

between the environment and learning of children, environment management 

that enhances leaning and the safety in the early childhood schools; types of 

learning source; designing environment management both inside and outside 

the classroom; cultivating the environmental conservative consciousness;  

environmental research; studying environment in the schools; experience 

management to promote environmental conservation, roles of the teacher, 

parents and community to promote environmental conservation. 
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รหัสวิชา                          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป-อ) 

1073306 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย                  3(2-2-5) 

Science and Mathematic Activities for Early Childhood  

           ความหมาย ความสำคัญ หลักการจิตวิทยา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สาระการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู การออกแบบ

กิจกรรม การผลิตสือ่ และทดลองจัดกจิกรรม การวัดและประเมินผลการจดักิจกรรม บทบาทครู 

ผูปกครอง ในการสงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

         Analyze meaning,  importance, psychology concept and research about 

science and mathematics teaching, learning contents according to learning 

standard;  designing activity; material development and practicing activity 

management;  assessment and evaluation the activity management result; the 

roles of teacher, parents to enhance the science and mathematics skills. 

1073415 ละครและหุนสำหรับเด็กปฐมวัย                                                               3(2-2-5) 

Drama and Puppets for Early Childhood 

ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบ และลักษณะของแสดงละครสรางสรรคและละครหุน 

หลักการในการออกแบบการแสดงละครสรางสรรคและละครหุน การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับละครและหุน  ออกแบบละครสรางสรรคและละครหุนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกตใช

ความรู เรื ่องความสัมพันธของสมอง และพัฒนาการภาษาและการสื่อสาร และการพัฒนา

กลามเนื้อมัดเล็ก และกลามเนื้อมัดใหญ การเขียนบทละคร การผลิตสื่อและหุนประกอบการ

แสดง การสรางฉาก การจัดการแสดง และการประเมินการแสดงเพื่อสงเสริมพัฒนาการและการ

เรียนรูของเด็กปฐมวัย 

Search and analyze meaning, importance, forms and characteristic of 

creative drama performance and puppet theater; principles of designing 

creative drama and puppet theater; studying the research about drama and 

puppet; design the creative drama and puppet theater for early childhood by 

applying the knowledge about brain relationship, development of language 

and communication, and development of fine motor muscle and gross motor 

muscle;  writing drama script; producing the materials  and puppet; building 

the screen; managing the show; performance evaluation to promote 

development and learning of early childhood. 
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รหัสวิชา                          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 

1073505 สิทธิเด็ก                                                                                  2(1-2-3) 

Rights of the Child 

        ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก สิทธิในการอยูรอด 

สิทธิในการไดรับการพัฒนา สิทธิในการไดรับการคุมครอง และสิทธิในการมีสวนรวม ปญหา

ของเด็กทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ภาวะวิกฤติของเด็ก องคกรที่คุมครองสิทธิเด็ก 

เจตคติของครูในการมีจิตสำนึกของการตอสูเพื่อเด็ก บทบาทหนาที่ของพอแมและครูในการ

ใชสิทธิของเด็ก 

           Search and analyze meaning, importance and concepts of Convention 

on the Rights of the Child –  CRC; Rights of survival, Rights of Development; 

Rights of Protection and Rights of Participation; both national and international 

problems of children; crisis situation of children; organizations that protect 

children’s rights, the teacher’s attitude of having consciousness to protect the 

children, responsibilities of the parents and teachers of using the rights of the 

children 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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สมอ.08 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ป)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

1.  หลักสูตรฉบับดังกลาวน้ีไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 เมื่อวันที่ …………..... 

2.  สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการปรับปรงุแกไขครั้งน้ีแลว ในคราวประชุม 

 ครั้งที่4/2562  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 

3. หลักสูตรปรบัปรุงแกไขน้ี  เริ่มใชกบันักศึกษารุนปการศึกษา  

 ต้ังแต ภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

4.  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข  

4.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

           การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกสงผลกระทบตอการพัฒนาความรู ทักษะ และคุณลักษณะของ

คนในสังคม การเตรียมบัณฑิตครูใหเปนมนุษยที ่สมบูรณจึงตองปรับเปลี่ยนสอดคลองกับบริบทการ

เปลี่ยนแปลงในปจจุบันและอนาคต 

4.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 การผลิตครูเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา หลักสูตรการผลติ

ครูจึงตองปรับเปลี่ยนใหมีคุณภาพ สามารถผลิตครูดี ครูเกงที ่สอดคลองกับความตองการและความ

คาดหวังของสังคมในปจจุบันและอนาคต โดยปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูใหไดตามเกณฑมาตรฐานของ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ.2562 

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และกรอบสมรรถนะครูตามมาตรฐานสากล 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข  

5.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  5.1.1 ปรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมภาษาไทย และรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษ โดย

กำหนดใหนักศึกษาแรกเขาในคณะครุศาสตรตองผานการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ

ความสามารถทางภาษาไทยตามเกณฑขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในปการศึกษาแรก หรือตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด 

 5.2.2 กำหนดให รายวิชาชีวิตกับเศรษฐกจิพอเพียง เปนรายวิชาบังคับในกลุมสงัคมศาสตร 

เพิ่มเติมจากรายวิชานครศรีธรรมราชศึกษา เพื่อใหนักศึกษาครูทุกคนไดเรียนรูและประยุกตนอมนำศาสตร

พระราชาไปใชในการพัฒนาในระดับตางๆ ทามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกและสงัคม 
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ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

เลือกเรียนไมนอยกวา           30  หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

เรียนไมนอยกวา             30  หนวยกิต 

ไมเปล่ียนแปลง 

 

5.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

        5.2.1 กลุมวิชาชีพครู  

       สาระในการปรับปรุงแกไข 

     5.2.1.1 ปรับโครงสรางและจำนวนหนวยกิตของรายวิชาและประสบการณวิชาชีพครูใน

หลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู) ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา และ มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ.2562  

   5.2.1.2 ปรับการจัดประสบการณภาคสนามใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการปฏิรูปหลักสูตร

ผลิตครูคุณภาพ โดยเนนการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานทุกช้ันปอยางบูรณาการ  

     5.2.1.3 ยุบรวมรายวิชา ยกเลิกรายวิชา และปรับคำอธิบายรายวิชา เพื่อความทันสมัยของ

หลักสูตร สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต นโยบายการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูของ

ประเทศ มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ.2562 รวมทั้งปรับช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต และแผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา และการจัดแผนการเรียนใหเหมาะสมสอดคลองกัน 
 

ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล               

การเปล่ียนแปลง 

โครงสรางหลักสูตร 

เรียนไมนอยกวา   54 หนวยกิต 

1. สาระวิชาชีพครู 

เรียนไมนอยกวา 36 หนวยกิต  

    บังคับเรียน 32 หนวยกิต 

    เลือกไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

2.ประสบการณวิชาชีพครู 

 เรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร เรียน 40 หนวยกิต 

1. สาระวิชาชีพครู เรียน 26 หนวยกิต  

2. ประสบการณวิชาชีพ เรียน 14 หนวยกิต 

ปรับลดจำนวน 

หนวยกิตตาม

โครงสรางหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  

4 ป 
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การเปล่ียนแปลง 

3. รายวิชาในโครงสรางของหลักสูตร   

1001101 ความเปนครู คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ                3(2-2–5) 

            Teacher’s Professionalism, Virtue, 

Morality, and Codes of Ethics of Profession 

             สภาพงานและบทบาทหนาที ่ของครู 

ความหมาย ความสำคัญของวิชาชีพครู พัฒนาการ

ของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูจรรยาบรรณ

วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล และ

ความซื่อสัตยสุจริต และอุดมการณของความเปน

ครู การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู การพัฒนา

คุณลักษณะความเป นครูการสรางปฏิสัมพันธ

ระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียน การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนนักคิด 

นักปฏิบัติ มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให

สังคม แนวทางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครู

อยางตอเน่ือง การแสวงหา เลือกใชขอมูลขาวสาร

ความรู  และจัดการความรู เกี ่ยวกับวิชาช ีพครู 

เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลง 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความเปนครู             3(2-2-5) 

          Teacher’ s Virtue, Moral Principle, 

Ethics and Disposition 

          ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความ

เปนครู  เปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

และเปนพลเมืองที ่เขมแข็ง ดำรงตนใหเป นที่

เคารพศรัทธาของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดย

การวิเคราะห สังเคราะห   บูรณาการองคความรู

เก่ียวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความ

เป นคร ู กฎหมายสำหร ับคร ู สภาพการณการ

พัฒนาวิชาชีพครู  โดยใชการจัดการเรียนรูที่เนน

ประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการ

สะทอนคิดเพื ่อนำไปประยุกตใชในการพัฒนา

ตนเองในการเปนครูที ่ดี  มีความรอบรู ทันสมัย 

และทันตอการเปล่ียนแปลง 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชาเปนเชิง

สมรรถนะ สะทอน 

ความรูความสามารถ

และลักษณะครูที่ด ีมี

จิตวิญญาณครู 

- เพิ่มเติมการบูรณา

การองคความรู

เก่ียวกับคานิยมของ 

ครู องคความรู

เก่ียวกับกฎหมาย

สำหรับครู และ 

การประพฤติ ปฏิบัติ

ตนเป นพลเม ื องที่

เขมแข็ง 

1004101  การประกันคุณภาพ การศึกษาและ

กฎหมายสำหรับครู                       3(2-2–5) 

        Quality Assurance in Education and 

Laws for Teachers 

         กฎหมายเก ี ่ ยวก ับการศ ึกษาแห งชาติ  

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ  กฎหมาย

เก ี ่ ยวก ับการจ ัดการศ ึกษาสำหร ับคนพ ิการ  

กฎหมายเกี ่ยวกับการค ุ มครองเด ็กกฎหมาย

เก ี ่ ยวก ับระเบ ียบบร ิหารราชการกระทร วง 

ศึกษาธิการกฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากร

ทางการศ ึ กษา กฎหมาย เก ี ่ ย วก ับระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

กฎหมาย  กฎระเบียบ  หลักเกณฑและวิธีการที่

เกี ่ยวของโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักการแนวคิดแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาการประกัน

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ

การศึกษา                                  3(2-2-5) 

         Education Policy and Quality 

Management 

         สืบคน วิเคราะห แนวคิด ดานนโยบาย 

ย ุทธศาสตร  แผนงาน โครงการ เพ ื ่อพ ัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนา

ทองถิ ่น บูรณาการองคความรู ทางการบร ิหาร

การศึกษา   ระบบสารสนเทศเพื ่อการบร ิหาร

จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทำความ

เขาใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแตละ

ระดับการศกึษาและประเภทการศึกษา ออกแบบ

นวัตกรรมการดำเนินการเกี ่ยวกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับสถานศึกษาแต

ละระด ับและประเภทการศ ึกษา ฝ กปฏ ิบ ัติ

ดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา

- เพิ่มเติมการสืบคน 

วิเคราะห แนวคิด 

ดานนโยบาย 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

โครงการ เพื่อพัฒนา

คณุภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา 

- เพิ่มเติมองคความรู 

ทางการบริหาร

การศึกษา 

- องคความรูเก่ียวกับ 

กฎหมายสำหรับครู

นำไปบูรณาการใน

รายวิชาคุณธรรม 

จริยธรร จรรยาบรรณ  
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การเปล่ียนแปลง 

คุณภาพการศึกษาการจัดการคุณภาพ  การจัด

กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู

และแสวงหาเลือกใชขอมูลขาวสารและจัดการ

ความรู เกี ่ยวกับกฎหมายที ่เกี ่ยวของกับครูและ

วิชาช ีพคร ูและการประกันค ุณภาพการศึกษา

เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลง 

และการจัดการเรียนรู   โดยใชหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

การศึกษาและกฎหมายที ่เกี่ยวของ และใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองใน

การเปนครูที ่ด ี  มีความรอบรู  และทันสมัยตอ

ความเปล่ียนแปลง 

และจิตวิญญาณ

ความเปนคร ู

1021101 ปรัชญาการศึกษา   2(1-2–3) 

            Educational Philosophy 

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

การพัฒนาหลักสูตร 

1021208 การพัฒนาหลักสูตร          3(2–2-5) 

           Curriculum Development 

           ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร  

องคประกอบของหลักสูตร  แนวคิดในการจัดทำ

หลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการนำ

หลักสูตรไปใช   การประเมินหลักส ูตร  และ

แนวโนมการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที ่ 21 

หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน การ

วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา ฝกปฏิบัติออกแบบ

และจัดทำหลักสูตร การนำ หลักสูตรไปใช การ

ประเมินหลักสูตร การนำผลการประเมินไปใชใน

การพัฒนาหลักสูตร 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร           3(2-2-5) 

          Curriculum Development 

          ออกแบบ พัฒนา นำหลักสูตรไปใช และ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา

ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ที่สอดคลองกับ

บริบทสถานศึกษาและชุมชน  โดยประยุกตใช

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 

พื ้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม 

วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  เพื่อใหมีทักษะในการ

สราง การใช และการประเมินหลักสูตร วิเคราะห

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปญหาและแนวโนม

ในการพัฒนาหลักสูตร ใชการสะทอนคิดเพื่อนำไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มี

ความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชาเปนเชิง

สมรรถนะและบูรณา

การองคความรูที่

เก่ียวของสอดคลอง

กับความกาวหนา

ของศาสตรและการ

นำไปใชในวิชาชีพ

สำหรับยุคปจจุบัน 

1022304 การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ัน

เรียน                                        3(2-2-5) 

             Learning and classroom 

Management 

             หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  รูปแบบการ

จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  เนนรูปแบบการ

จัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห  คิด

สรางสรรคและแกปญหาไดการบูรณาการการ

เร ียนร ู แบบเร ียนรวม  การจ ัดการช ั ้นเร ียน  

ส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู   การพัฒนาศูนยการ

เรียนในสถานศึกษา หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติ

เก ี ่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเร ียนร ู ฝก

ปฏิบัติการออกแบบและการจัดทำแผนจัดการ

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู   3(2-2-5) 

         Learning Management Methodology 

          วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติ

สาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารู

ค ิดและมีความเปนนวัตกร สรางแรงบันดาลใจ

ผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนรูและสรางนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู ที ่สอดคลองกับบริบทและความ

แตกต างระหว างบ ุคคลเพื ่อพ ัฒนาท ักษะใน

ศตวรรษที่ 21ของผูเร ียน จัดกิจกรรมและสราง

บรรยากาศการเรียนรู 

ที่ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยบูรณาการ

ความรู เนื ้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน 

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู ส่ือและแหลง

ปรับคำอธิบาย

รายวิชาและเขียน

เปนเชิงสมรรถนะ

โดยบูรณาการองค

ความรูที่เก่ียวของ

สอดคลองกับ

ความกาวหนาของ

ศาสตรและการ

นำไปใชในวิชาชีพ

สำหรับยุคปจจุบัน 

เนนการเรียนรูและ

สมรรถนะครูยุค

ดิจิทัล การเรียนรู
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การเปล่ียนแปลง 

เร ียนรู  ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรู  และสราง

บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการ

เรยีนรูพัฒนาสมรรถภาพความเปนครู 

เรียนรูในชุมชนทองถิ่น ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎี

สมองกับการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่บูรณาการ

เนื ้อหาและภาษา การศึกษาแบบเรียนรวม การ

พัฒนาผู เร ียนดวยการชี ้แนะ ฝกปฏิบัติการการ

ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู แบบ

บูรณาการที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชา 

ฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการ

เรียนรูในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกตางกัน  ใชการ

สะทอนคิดเพื่อใหมีทักษะและความสามารถในการ

ออกแบบและจัดการเร ียนร ู   สามารถนำการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองใน

การเปนครูที่ดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความ

เปล่ียนแปลง 

และบรรยากาศช้ัน

เรียนสำหรับผูเรียนที่

มีความแตกตางกัน 

สมรรถนะครผููสราง

แรงบันดาลใจ 

บทบาทครูในฐานะ

โคช และการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณา

การในหลากหลาย

บริบท  

1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา                             3(2-2-5) 

              Innovation and Technology in 

Education   

             แนวค ิ ด หล ั กกา ร ของนว ั ต กร ร ม

การศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา สงเสริม

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู  สื่อการเรียนการสอน  

การผลิตและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  การใช

ส่ือมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แหลงการ

เรียนรูและเครือขายการเรียนรู การออกแบบ ฝก

ปฏิบ ัต ิการสร างและการนำสื ่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช การออกแบบสื่อเพื่อ

การเร ียนร ู รายบ ุคคล การประเม ินและการ

ปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู                                        

                                              3(2-2-5) 

            Innovation and Information 

Technology for education and learning  

           ประย ุกต ใช เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลในการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู ตามธรรมชาติของ

สาขาวิชาเอกเพื ่อพัฒนาผูเร ียนใหมีปญญารู คิด

และมีความเปนนวัตกร ที่สอดคลองกับบริบทและ

ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่

มีความตองการจำเปนพิเศษ โดยการวิเคราะห

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับนวัตกรรม

และเทคโนโลย ีสารสนเทศเพ ื ่อการส ื ่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู กฎหมายที ่เกี ่ยวของ 

จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให

สามารถเลือก และประยุกตใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา

และการจ ัดการเร ียนร ู  ได อย างเหมาะสมมี

ประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา

และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนา

ตนเองในการเป นคร ูท ี ่ด ี  ม ีความรอบร ู   และ

ทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 

- เปลี ่ยนชื ่อว ิชาให

ทันสมัย 

- ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา ใหทันสมัย

สอดคล องก ับการ

จัดการเร ียนร ู ด  วย

เ ท ค โ น โ ล ย ี ใ น

ศตวรรษที่ 21  

-  ปร ับรห ัสว ิชาให

สอดคล องก ับกลุ ม

เน้ือหาตามคำอธิบาย 
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การเปล่ียนแปลง 

1043124  การวัดและประเมินผลการเรียนรู           

                                              3(2-2-5) 

       Measurement and Assessment for 

Learning 

       ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ งหมายและ

ประเภทของการวัดและประเมินผลการศ ึกษา   

ค ุณธรรมของผู ทำหน าท ี ่ ว ัดและประเม ินผล  

หลักการและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล

การเรียนรู แนวทาง วิธีการและเครื่องมือที่ใชใน

การวัดและประเมินผล ฝกปฏิบัติการออกแบบการ

วัดและประเมินผลการเรียนรูและพัฒนาเครื่องมือ

วัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบการ

สร างแบบทดสอบ และการตรวจสอบค ุณภาพ  

คะแนน การใหคะแนน การตัดสินผลการเรียน และ

นำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน  

1042109 การวัดและประเมินการเรียนรู    

3(2-2-5) 

      Learning Measurement and Evaluation 

      วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง

ดวยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะ

ของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความ

ตองการจำเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพือ่

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเร ียนร ู    โดยใช หลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีการวัดและประเมินผล ฝกปฏิบ ัต ิการ

ประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสราง

เคร ื ่องม ือว ัดและประเม ินผล การให ข อมูล

ปอนกลับที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน วิเคราะห

และใชแนวทางการใชผลการวัดและประเมินผล

ผู เร ียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

เพื ่อใหสามารถวัดและประเมินผลเพื ่อพ ัฒนา

ผู เร ียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค อยางมี

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวัดผล และ

ใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนา

ตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัย

ตอความเปล่ียนแปลง 

- ปร ับการเข ียนให

เปนเชิงสมรรถนะ 

-  เพ ิ ่มการว ั ดและ

ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ที่

ครอบคลุมผูเรียนที่มี

ความแตกต  า ง กัน

และการประเมิน 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู

ใหเต็มศักยภาพ และ

ปร ับปร ุงการเร ียน

การสอนเพื่อการเปน 

ครูที่ดี 

1044402  การวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนรู  

                                              3(2-2-5) 

          Research for Learning 

Development 

         กระบวนทัศน แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ

และกระบวนการวิจัย จรรยาบรรณนักวิ จ ัย 

ล ักษณะ หลักการและแนวคิดการวิจ ัย เพ ื ่อ

พัฒนาการเรียนรู ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย 

การสังเคราะหและใชผลวิจัยเพื่อนำไปใชในการ

วางแผนและปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน และพัฒนาผูเรียน การกำหนดปญหา

การวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและ

กลุมตัวอยาง  เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  

                                              3(2-2-5) 

          Research for Learning Development 

          วิจัย แกปญหาเพื ่อพัฒนาผู เรียน สราง

นวัตกรรมเพื ่อพัฒนาการเร ียนรู ของผู เร ียนที่

สอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบท

และความแตกตางระหวางบ ุคคลของผู  เร ียน 

ผู เร ียนที ่มีความต องการพิเศษ โดยการศึกษา 

วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการ

พัฒนาของผูเรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัย

โดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการ

วิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหา

คุณภาพเครื ่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยี

- เปลี ่ยนชื ่อว ิชาให

ทันสมัย 

- ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา ใหทันสมัย

สอดคลองกับการ

จัดการเรียนรูดวย

เทคโนโลยีใน

ศตวรรษที่ 21  

-  ปร ับรห ัสว ิชาให

สอดคล องก ับกลุ ม

เน้ือหาตามคำอธิบาย 
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การเปล่ียนแปลง 

ขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการ

วิจัย ฝกปฏิบัติการเขียนเคาโครงการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน การ

เขียนรายงานการวิจัยและการนำผลการวิจัยไป

ใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ผูเรียน   

ดิจ ิท ัลในการสร างนวัตกรรมในการวิจ ัย เพื่อ

แกปญหาและพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมที่สอดคลอง

กับบริบทของชุมชน เพื่อใหสามารถนำผลการวิจัย

ไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนา

ผูเรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการ

พัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี  มีความรอบรู และ

ทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 

1051205 จิตวิทยาสำหรับครู         3(2-2-5) 

         Psychology for Teachers     

         ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย วิธีการ

สงเสริมพัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนร ู และการ

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรู  การชวยเหลือ

ผู  เร ียนให สามารถเร ียนร ู และพ ัฒนาได ต าม

ศกัยภาพของตน การสงเสริมความถนัดและความ

สนใจของผูเรียน การเรียนรูที่สอดคลองกับการ

ทำงานของสมอง การสรางบรรยากาศการจัดการ

ช ั ้นเร ียนให ผ ู  เ ร ียนเก ิดการเร ียนรู   ความรู

เบื ้องตน หลักการและทฤษฎีตางๆ สำหรับการ

แนะแนว และการให คำปรึกษา ฝ กปฏิบ ัติจัด

กิจกรรมแนะแนวและใหคำปรึกษาเพื ่อสงเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

การวิน ิจฉ ัยและชวยเหลือผ ู  เร ียนที ่ม ีป ญหา 

กระบวนการแนะแนวเพื ่อพัฒนาความสามารถ

และศักยภาพผูเรียน จรรยาบรรณสำหรับครูเพื่อ

การแนะแนว 

1051106 จิตวิทยาสำหรับครู           3(2-2-5) 

        Psychology for Teachers 

        วิเคราะห และประย ุกต ใช ความร ู ท าง

จิตวิทยาสำหร ับการจัดการเร ียนรู เพื ่อพ ัฒนา 

แกปญหา และสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู

ของผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย และผูเรียนที่มี

ความตองการจำเป นพิเศษ วิเคราะหหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

การศึกษา และจิตวิทยาใหคำปรึกษา ทักษะสมอง

เพื ่อการเรียนรู   ฝกปฏิบัติการใหคำแนะนำกับ

ผู ปกครองเกี ่ยวกับการสงเสร ิมพัฒนาการของ

ผู  เร ียน การศ ึกษารายกรณี เพ ื ่อให สามารถ

ออกแบบการดูแลชวยเหลือและพัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคลตามศักยภาพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวย

จิตวิญญาณความเปนครู จัดทำรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ ใหขอมูล

ยอนกลับแกผู ปกครองและผู เกี่ยวของเพื่อสราง

ความรวมมือในการพัฒนาผู เร ียน และใชการ

สะทอนคิดเพื ่อนำไปประย ุกต ใช ในการพ ัฒนา

ตนเองในการเปนครูที ่ดี  มีความรอบรู ทันสมัย 

และทันตอการเปล่ียนแปลง 

- ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา ใหทันสมัย

สอดคล องก ับการ

จัดการเร ียนร ู ด  วย

เ ท ค โ น โ ล ย ี ใ น

ศตวรรษที่ 21  

-  ปร ับรห ัสว ิชาให

สอดคล องก ับกลุ ม

เน้ือหาตามคำอธิบาย 

1082108 การศึกษาพิเศษ               2(1-2-3) 

             Special Education     

               

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

วิทยาการจัดการ

เรียนรู  

1101501  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู   

                                              2(1-2-3) 

English for Professional Development 

ไมมี อยูในหมวดวิชา

การศึกษาทั่วไป 
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การเปล่ียนแปลง 

ความสำคัญและความสัมพันธของภาษาและ

วัฒนธรรม การฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ

เพื่อใชในการจัดการเรียนรู ในชั้นเรียนและใชใน

การพัฒนาวิชาชีพครู การฟงและอานสารเก่ียวกับ

วิชาชีพครูจากสื่อที่หลากหลาย ฝกปฏิบัติการพูด

ตามหลักการออกเสียงและการใชภาษาอังกฤษ

สำหร ับชั ้นเร ียน  การเข ียนภาษาอังกฤษตาม

โครงสรางของหลักภาษาเพื ่อพัฒนาวิชาชีพครู  

รวมทั ้งการใชคำศัพททางการศึกษาและศาสตร

ของตนเองใหถูกตอง 

1131501  ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการ 

เปนครู                                      2(1-2-3) 

           Thai Language and Culture for 

Teachers 

           ความสำคัญของการใชภาษาไทยในฐานะ

เครื่องมือในการส่ือสาร วัฒนธรรมการใชภาษาไทย

ในอดีตถึงปจจุบัน  ความสัมพันธระหวางภาษากับ

วัฒนธรรมไทย การใชภาษาที่สัมพันธกับวัฒนธรรม

ตามระดับช้ันของภาษา   ภาษาและวัฒนธรรมไทย

เพื่อการเปนครู การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน 

เขียนและใชภาษาไทยที่จำเปนสำหรับวิชาชีพครู

เพื่อการสื่อความหมายอยางถูกตอง  การใชภาษา

ของวัฒนธรรมทองถิ่น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

ของภาษาตามโอกาสและสถานการณ  บทบาท

หนาที่ของครูในการสงเสริม สืบทอดการใชภาษา

และวัฒนธรรมไทยเพื่อการอยู รวมกันอยางสันติ 

ฝกปฏิบัติทักษะการใชภาษาในสถานการณการ

ตางๆ 

1131503 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสำหรับครู 

                                              2(1-2-3) 

       Thai Language for communication for 

teachers 

       ว ิ เคราะห แนวค ิดวาทว ิทยาสำหร ับครู  

หลักการและวิธีการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

และการสอน ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน 

การเขียน และภาษาทาทาง ทั้งการสื่อสารแบบ

เผชิญหนา การส่ือสารแบบไมเผชิญหนา และการ

ส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝกปฏิบัติการใช

ภาษาไทยเพื ่อการสอน ทั ้งการสอนในชั ้นเรียน 

และการสอนผานสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ

อยู ร วมกันอยางสันติและออกแบบการจัดการ

เรียนรูทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน 

และภาษาทาทาง เพื่อพัฒนาผูเรียน และสืบคน

สารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัย และทัน

ตอการเปล่ียนแปลง 

- เปลี ่ยนชื ่อว ิชาให

ท ันสมัย สอดคลอง

กับมาตรฐานวิชาชีพ

ข อ ง ค ุ ร ุ ส ภ า แ ล ะ

กรอบ มคอ.1 

- ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา ใหทันสมัย

สอดคล องก ับการ

จัดการเร ียนร ู ด  วย

เ ท ค โ น โ ล ย ี ใ น

ศตวรรษที่ 21  

-  ปร ับรห ัสว ิชาให

สอดคล องก ับกลุ ม

เน้ือหาตามคำอธิบาย 

1095101 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารี  

สำรอง ข้ันความรูเบื้องตน               2(1-2-3)                            

           Cup Basic Unit Leader Training Course 

 

ไมมี บูรณาการใน

กิจกรรมเสริมความ

เปนครูและจัดอบรม

เพื่อใหนักศึกษาไดรับ

วุฒิบัตรลูกเสือ  1095102 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารี 

สามัญ ข้ันความรูเบื้องตน               2(1-2-3) 

            Scout  Basic  Unit  Leader 

ไมมี 
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การเปล่ียนแปลง 

 Training  Course 

1095103 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารี 

สามัญรุนใหญข้ันความรูเบื้องตน       2 (1-2-3)  

             Senior  Scout  Basic  Unit  Leader  

Training  Course 

ไมมี 

1095104 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารี 

วิสามัญข้ันความรูช้ันสูง                  2(1-2-3) 

         Rover Scout Advanced Unit Leader 

Training Course 

ไมมี 

1020305  การเรียนรูตามแนวพระราชดำริและ

ภูมิปญญาไทย                             2(1-2-3) 

           Learning Through His Majesty’s  

Initiatives  and  Thai  Wisdom 

ไมมี บูรณาการเน้ือหาใน

หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 

1022305 การจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา                             

                                             2(1-2-3) 

        Learning Management at Elementary 

Level 

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

ว ิทยาการ จ ั ด ก า ร

เรียนรู และกลุมวิชา

เฉพาะดาน (วิชาเอก) 

1023103 เทคนิคการจัดการเรียนรู     2(1-2-3) 

        Techniques in Learning Management 

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

ว ิทยาการ จ ั ด ก า ร

เรียนรู และกลุมวิชา

เฉพาะดาน (วิชาเอก) 

1023209 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน                                        2(1-2-3) 

      Curriculum Development for 

Sustainable Development 

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

การพัฒนาหลักสูตร  

1023307 การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ

การคิด                                      2(1-2-3) 

           Learning Management for Thinking  

Skill  Development 

 

 

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

ว ิทยาการ จ ั ด ก า ร

เรียนรู และกลุมวิชา

เฉพาะดาน (วิชาเอก) 

1024301 สัมมนาการจัดการเรียนรูรวมสมัย                                

                                              2(1-2-3) 

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

ว ิทยาการ จ ั ด ก า ร

เร ียนร ู  และการจัด
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การเปล่ียนแปลง 

            Seminar in Contemporary 

Learning Management               

ประสบการณวิชาชีพ 

และรายวิชาในกลุม

ว ิ ช า เ ฉ พ า ะ ด  า น 

(วิชาเอก) 

1034102 การจัดแสดงและนิทรรศการ                             

                                              2(1-2-3) 

          Display and  Exhibition     

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการ

ส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู 

1034705 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู             

                                              2(1-2-3) 

          Learning Innovation Development  

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการ

ส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู และ

รายวิชาการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู 

1034706 การถายภาพและผลิตวัสดุกราฟก   

                                              2(1-2-3) 

         Photography and graphic materials 

         สวนประกอบและการทำงานของกลอง 

แสงที ่ใชในการถายภาพ มุมกลอง ขนาด และ

สัดสวนของภาพเพื่อใหสามารถรองรับความหมาย

และเจตนาของผู สงสาร ฝกปฏิบัติและนำเสนอ

แนวคิดในงานภาพเพื่อใชเปนส่ือในการเรียนรู การ

ผลิตวัสดุกราฟกเพื ่อเปนสื ่อการเรียนรู  ตั ้งแต

กระบวนการวางแผน การผลิตโดยฝกปฏิบัติ การ

นำไปใช  การประเมิน โดยอาศ ัยความคิดเชิง

สรางสรรค   

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการ

ส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู และ

รายวิชาสุนทรียะใน

หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 

1034707 การผลิตส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา   

                                              2(1-2-3) 

          Multimedia for Education 

           

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการ
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การเปล่ียนแปลง 

ส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู 

1035201 การใชและบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ

และเทคโนโลยีการเรียนรู                 2(1-2-3) 

           Operation and Maintenance of 

Learning Technology 

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการ

ส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู 

1043125 การวิจัยทางสังคมศาสตร    2(1-2-3) 

           Research in Social Science 

            

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู 

1043201 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์                   

                                              2(1-2-3) 

           Achievement Test  

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

การวัดแลประเมินผล

การเรียนรู 

1043412 สถิติเพื่อการวิจัย             3(2-2-5) 

Statistics for Research 

ไมมี - เปนรายวิชาเลือก

ในหลักสูตรเดิม 

- บูรณาการเน้ือหา

สาระที่จำเปนใน

รายวิชาตางๆ ให 

สอดคลองกับ

สมรรถนะ 

วิชาชีพครูที่กำหนด 

1043501 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยและ

ประเมินผล                                2(1-2-3) 

            Computer Programs for Research 

and Evaluation 

 

ไมมี 

1044110 การประเมินโครงการทางการศึกษา                                       

                                              2(1-2-3) 

            Educational Project Evaluation 

ไมมี 

1051602 มนุษยสัมพันธสำหรับครู     2(1-2-3) 
         Human Relations for Teachers 

ไมมี  

1053510 การสงเสริมความคิดสรางสรรค                  

                                              3(2-2-5) 

         Creative Thinking  Promotion 

 

 

ไมมี  

1095104 นันทนาการเบื้องตนสำหรับครู 2(1-2-3) 

         Introduction to Recreation for 

Teachers 

ไมมี  
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การเปล่ียนแปลง 

1131502 การใชภาษาไทยสำหรับครู  2(1-2-3) 

         Thai Language for Teachers 

          

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

ภาษาเพื่อการส่ือสาร

สำหรับคร ู

1131602 การเขียนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู     

                                             2(1-2-3) 
        Writing for Professional 

Development 

ไมมี  

-ประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 

1021801 การเตรียมประสบการณวิชาชีพ 1

                                   1(45) 

             Professional Preparation I  

             เ ต ร ี ย มค วามพร  อมก  อนออกฝ ก

ประสบการณ สังเกตสภาพแวดลอมของโรงเรียน 

แหลงเรียนรู ศึกษาสภาพงานและบทบาทหนาที่

ของครู ขอบขายงานของโรงเรียน มีสวนรวมใน

การปฏิบัติงานครูประจำชั้นและ/หรือประจำวิชา 

การสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียน จัดทำขอเสนอ

โครงงานเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียนและ/

หรือการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

1022802 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1           1(45)                                    

        Professional practicum I             

         สร ุปค ุณล ักษณะของตนเองและคร ูที่

แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ

จรรยาบรรณตอตนเองและตอวิชาชีพ รอบรูบท

หนาที่ครูผู สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา  

เขาใจบริบทชุมชน  รวมมือกับผูปกครองในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเพ ื ่อใช ในการพัฒนา ด ูแล 

ชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

รวมทั ้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู เร ียนได

อยางเปนระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี 

(Case Study) โดยการประยุกตใชความร ู ทาง

จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตร

เพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและ

ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั ้งใน

และนอกสถานศึกษา ผานกระบวนการสังเกตและ

วิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ครู ถอดบทเรียนจาก

ประสบการณการเรียนรูในสถานศึกษา  สังเคราะห

องคความรูและนำผลจากการเรียนรูในสถานศึกษา

ไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและ

รวมแลกเปลี ่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการ

เรียนรู (PLC)  เพื่อนำไปใชในการพัฒนาตนเองให

มีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย

ร า ย ว ิ ช า เ ป  น เ ชิ ง

สมรรถนะและเนน

ก า ร ฝ  ก ป ฏ ิ บ ั ติ

บทบาทและหนาที่ครู

แ ล ะ เ ร ี ย น ร ู  ใ น

สถานศึกษาให มาก

ขึ้น 

 

1022801 การเตรียมประสบการณวิชาชีพ 2

                                   1(45) 

                Professional Preparation II 

เตร ียมความพร อมกอนออกฝกประสบการณ  

ศ ึกษาสังเกตสภาพแวดลอมของโรงเร ียนและ

ชุมชน มีสวนรวมในการปฏิบัติงานดานหลักสูตร

และการพ ัฒนาผ ู  เร ียน ว ิ เคราะห และจ ัดทำ

หล ักส ูตรท ี ่สอดคล องก ับบร ิบทของผ ู  เ ร ียน 

สถานศึกษา และชุมชน แนะนำชวยเหลือผูเรียนให

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดทำรายงานผลการศึกษา

ส ัง เกตและม ีสวนร  วม นำเสนอผลงานและ

แลกเปล่ียนเรียนรู 

1023835  การเตรียมประสบการณวิชาชีพ 3         

                                                  1(45) 

                Professional Preparation III 

1023836 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2             1(45)                    

          Professional practicum II                   .           

          ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรม

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย

ร า ย ว ิ ช า เ ป  น เ ชิ ง

สมรรถนะและเนน
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การเปล่ียนแปลง 

               เ ตร ี ยมความพร  อมก  อนออกฝก

ประสบการณ ศึกษาสังเกตและมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน การสนับสนุน

การเรียนรู การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ทดลองจัดการเรียนรู

ในบริบทที่หลากหลาย มีสวนรวมในกระบวนการ

ศึกษาช้ันเรียน เพื่อวิเคราะหการจัดการเรียนรูและ

นำผลไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู อยางมี

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูเต็ม

ศักยภาพ จัดทำรายงานผลการพัฒนาการเรียนรู

ของผู เร ียน นำเสนอ เผยแพรและแลกเปลี ่ยน

เรียนรูผลการฝกประสบการณ 

และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน

ผู ช วยคร ูร  วมก ับคร ูพ ี ่ เล ี ้ยงโดยการวางแผน

ออกแบบเนื ้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการ

เรียนรูสื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล

ตามกลุ มสาระการเรียนรู ในรายวิชาเฉพาะดาน 

บูรณาการองคความรู ทางการบริหารการศึกษา 

ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี ่ยวกับการ

ประ กันค ุณภาพการศ ึ กษาท ี ่ สอดคล องกับ

สถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูที่มี

คุณภาพและสรางบรรยากาศการเรยีนรูใหผูเรียนมี

ความสุขในการเรียน รวมมือกับผูปกครองในการ

พัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค วิเคราะหและนำเสนอแนวทางในการ

พัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพที่เทาทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานศาสตรวิชาชีพครู

และศาสตรสาขาวิชาเอก  เขารวมโครงการที่

เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถิ ่นและนำผลจากการเรียนร ู  ใน

สถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปน

รายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบ

ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนำไปใชในการ

พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอ

การเปล่ียนแปลง 

ก า ร ฝ  ก ป ฏ ิ บ ั ติ

บทบาทและหนาที่ครู

แ ล ะ เ ร ี ย น ร ู  ใ น

สถานศึกษาให มาก

ขึ้น 

 

 

 

 

1024807 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1     

                                                  1(45) 

         Professional Practicum I 

         เตรียมความพรอมในงานที่มอบหมายกอน

ออกฝกประสบการณ สังเกตและมีสวนรวมในการ

จัดการเรียนรูในบริบทที่หลากหลาย ฝกปฏิบัติงาน

เทคนิคการศึกษาในฝายงานวิชาการของโรงเรียน 

ฝกปฏิบัติงานในหนาที่ครูผูสอน การเตรียมการ

สอน ทดลองสอนในสถานการณจำลองและ

สถานการณที่จริง ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและ

แนวทางการพัฒนาการเรียนรู ของนักเรียน ฝก

วางแผนแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู และฝก

ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยจัดทำ

บันทึกและสะทอนการเรียนรู และนำเสนอผลการ

ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 

1024808 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2

                                   2(90)  

           Professional Practicum II 

           เตรียมความพรอมในงานที ่มอบหมาย

กอนออกฝกประสบการณ สังเกตการจัดการเรียนรู 

จัดทำแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรู

ดวยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณจำลอง

และสถานการณท ี ่จร ิง การออกแบบทดสอบ 
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การเปล่ียนแปลง 

ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การ

ใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบ

ปฏิบัติและการใหคะแนน การวิจัยแกปญหาผูเรียน 

และการพัฒนาความเป นคร ูมืออาชีพ และฝก

ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยจัดทำ

บันทกึและสะทอนการเรียนรู และนำเสนอผลการ

ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 

- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา

เฉพาะ 

1025803 ปฏิบัติการสอน 1               6(450) 

          Teaching Practice I 

          ปฏ ิบ ั ต ิ การสอนในว ิ ชา เอก การ วัด

ประเมินผลและนำผลไปใชในการพัฒนาผู เรียน 

การวิจัย เพื่อพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานในหนาที่ครู 

งานสนับสนุนการเร ียนการสอน งานโครงการ

พัฒนาวิชาการและแหลงเรียนรู และปฏิบัติงานอ่ืน 

ๆ ตามที ่ไดร ับมอบหมายภายใตการนิเทศของ

อาจารยประจำหลักสูตร อาจารยคณะครุศาสตร

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะครุศาสตร และ

ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา รวบรวมและสรุปผลการ

ปฏิบัติงานดานตาง ๆ นำเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู

หรือแบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษาในชวง

ระหวางและหลังการฝกประสบการณภาคสนาม 

 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                        

                                                6(270) 

        Internship I 

        ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤตติน

เปนแบบอยางที ่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศ

ชั้นเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสุขจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด

ข ั ้นส ูงโดยประย ุกต ใช เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลหรือ

นวัตกรรมทางการศึกษาที ่ทันสมัย รวมมือกับ

ผูปกครองในการพัฒนาและมุงม่ันในการแกปญหา

ผ ู  เ ร ียนให ม ีค ุณล ักษณะท ี ่พ ึ งประสงค  ด  วย

กระบวนการวิจัยที ่ถ ูกตองตามระเบียบวิธีวิ จัย 

สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได

อยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมให

เกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวของ

กับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่นและนำผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไป

ประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและ

รวมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหง

การเรียนรู (PLC) เพื่อนำไปใชในการพัฒนาตนเอง

ให ม ี ความรอบร ู   ท ั นสม ั ยและท ันต  อกา ร

เปล่ียนแปลง 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย

ร า ย ว ิ ช า เ ป  น เ ชิ ง

สมรรถนะและเนน

ก า ร ฝ  ก ป ฏ ิ บ ั ติ

บทบาทและหนาที่ครู

แ ล ะ เ ร ี ย น ร ู  ใ น

สถานศึกษาให มาก

ขึ้น 

 

1025804 ปฏิบัติการสอน 2            6(450) 

              Teaching Practice II 

             ปฏิบ ัต ิงานเพื ่อพ ัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติการสอนในวิชาเอกและงานในหนาที่ครู งาน

สนับสนุนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                     

                                                6(270) 

          Internship II  

          ปฏิบัติงานในหนาที่ครู ประพฤติตนเปน

แบบอย างท ี ่ด ีม ีค ุณธรรมและจร ิยธรรมตาม

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย

ร า ย ว ิ ช า เ ป  น เ ชิ ง

สมรรถนะและเนน

ก า ร ฝ  ก ป ฏ ิ บ ั ติ

บทบาทและหนาที่ครู



187 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล               

การเปล่ียนแปลง 

และนำผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การวิจัยเพื่อ

พัฒนาผู เร ียน งานโครงการพัฒนาวิชาการและ

แหลงเรียนรู  และปฏิบัติงานอื ่น ๆ ตามที ่ไดรับ

มอบหมายภายใตการนิเทศของอาจารยประจำ

หลักสูตร อาจารยคณะครุศาสตรหรือผู ที ่ไดรับ

มอบหมายจากคณะครุศาสตร และครูพี่เลี้ยงใน

สถานศ ึกษา รวบรวมและสร ุปองค  ความรู  

แลกเปลี ่ยนเรียนร ู   และค นหาแนวปฏิบ ัติที ่ดี 

นำเสนอในชวงระหวางและหลังฝกประสบการณ 

โดยการสัมมนาและจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่

ไดเรียนรูจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่ผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้น

ส ูงและนำไปสู การเป นนวัตกร โดยออกแบบ

นวัตกรรมทางการศึกษาที ่ท ันสมัย บูรณาการ

บริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งใน

และนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับ

ผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหา

ผ ู  เ ร ียนให ม ีค ุณล ักษณะท ี ่พ ึ งประสงค  ด  วย

กระบวนการวิจัยที ่ถ ูกตองตามระเบียบวิธีวิ จัย 

สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได

อยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมให

เกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวของ

กับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่นและนำผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไป

ประเม ินสะท อนกล ับ (AAR)  เป นรายบุคคล 

รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติ

หนาท ี ่คร ู ค ุณลักษณะของความเป นคร ู ผ าน

กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอน

และการเรียนรูดวยตนเอง  และรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรู ร วมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเร ียนรู  

(PLC) เพื่อนำไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความ

รอบรู ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

แ ล ะ เ ร ี ย น ร ู  ใ น

สถานศึกษาให มาก

ข ึ ้น เพ ื ่อสร างการ

เ รี ย น รู  แ ล ะ ฝ ก

กระบวนการพัฒนา

วิชาชีพครูอยางเปน

รูปธรรม สอดคลอง

กับการพัฒนาวิชาชีพ

ครูที่มันสมัยและทัน

ตอการเปล่ียนแปลง 
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5.2.2 กลุมวิชาเอก 

          สาระในการปรับปรุงแกไข 

       โครงสรางหลักสูตรมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต โดยมี

หนวยกิตในรายวิชาเอกจำนวน 60 หนวยกิต  ไดมีการปรับปรุงช่ือวิชา คำอธิบายรายวิชา จำนวนหนวย

กิต รหัสวิชา ช่ือวิชาใหม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

     5.2.2.1 โครงสรางหลักสูตรมีการปรับหนวยกิต ตลอดหลักสูตรจาก 170 หนวยกิต 

เปน 136หนวยกิต และปรับหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะจากเดิม 134 หนวยกิต เปน 100 หนวยกิต โดยมี

การปรับสัดสวนวิชาดังน้ี 

        กลุมวิชาชีพครูจากเดิม 54 หนวยกิต เปน 40 หนวยกิต  

     กลุมวิชาเอกปรับหนวยกิตจากเดิม 80 หนวยกิต เปน 60 หนวยกิต  

        5.2.2.2 ปรับเพิ่มจำนวนหนวยกิตจาก 2 หนวยกิตเปน 3 หนวยกิต เปลี่ยนช่ือวิชาและ

ปรับคำอธิบายรายวิชา จำนวน 5 วิชา ไดแก วิชาการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็ก

ปฐมวัย การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย วิชาวรรณกรรมสำหรับเดก็ปฐมวัย 

วิชาการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษา และการจัดกิจกรรมสงเสริมความพรอม

ทางดานรางกายสำหรับเด็กปฐมวัย                                   

        5.2.2.3 ปรับจำนวนหนวยกิตจาก 3 หนวยกิต เปน 2 หนวยกิต และปรับชื ่อวิชา 

จำนวน 1 วิชา ไดแก วิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 

        5.2.2.4 ชื่อวิชาเหมือนเดิมแตปรับจำนวนหนวยกิต คำอธิบายรายวิชา และรหัสวิชา 

จำนวน 4 วิชา ไดแก วิชาสิทธิเด็ก วิชาสิ่งแวดลอมสำหรับเด็ก วิชาการจัดประสบการณการเรียนรูสำหรบั

เด็กปฐมวัย และวิชาโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 

       5.2.2.5 ยุบรวมรายวิชาและปรับชื ่อรายวิชาใหม จำนวน 5 วิชา ไดแก วิชาการจัด

กิจกรรมทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย วิชาการจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ

และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย วิชาจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย วิชาการอบรม

เลี้ยงดูและสงเสริมการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย และรายวิชาลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล               

การเปล่ียนแปลง 

วิชาเอก เรียนไมนอยกวา         80      หนวยกิต 

วิชาเอก                   68      หนวยกิต 

วิชาการสอนวิชาเอก      6      หนวยกิต 

วิชาเลือก เรียนไมนอยกวา 6      หนวยกิต 

กลุมวิชาเอกจำนวนไมนอยกวา      60 หนวยกิต 

       วิชาบังคับ                         40 หนวยกิต 

        วิชาเลือก                         20 หนวยกิต 

-ปรับคำวาวิชาเอก

เปนกลุมวิชาเอก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล               

การเปล่ียนแปลง 

-ตัดวิชาการสอน

วิชาเอกและวิชาเลือก

เรียน 

-ปรับหนวยกิตจาก 2 

หนวยกิตเปน 3 

หนวยกิต  

-ปรับจำนวนหนวย

กิตรวมวิชาเอกจาก

เรียนไมนอยกวา 80

หนวยกิตเปนเรียน

จำนวนไมนอยกวา 

60 หนวยกิต 

รายวิชาเอก   

1071101  การศึกษาปฐมวัย            2(2-0-4)                             

       Early Childhood Education  

      ความหมาย ความสำคัญ ปรัชญา แนวคิดและ

ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย นโยบาย

และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิดนักการ

ศ ึกษาที ่ม ีอ ิทธิพลต อการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ประวัต ิความเป นมาของการศ ึกษาปฐมว ัยใน

ประเทศและตางประเทศ รูปแบบการจัดการศึกษา

ปฐมวัยของหนวยงานตางๆของประเทศไทย สภาพ

ปจจุบ ัน ป ญหา แนวทางการแกป ญหา และ

แนวโนมของการศึกษาปฐมวัยในอนาคต 

ไมมี  

1071102  จิตวิทยาพัฒนาการ และการอบรม  

เล้ียงดูเด็กปฐมวัย                          3(2-2-5)                 

              Child Psychology Development     

and Child Rearing for Early Childhood            

              ความหมาย ความสำคัญ หลักการและ

แนวคิดทฤษฏีพัฒนาการและลักษณะ เฉพาะเด็ก

ปฐมวัย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการและการ

เรียนรูของเด็กปฐมวัย หลักการ และแนวทางการ

อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู

เด็กปฐมวัย การประยุกตใชรูปแบบการอบรมเล้ียง

ด ู เด ็กปฐมว ัยตามว ิถ ีช ีว ิต ไทย บ ุ คล ิกภาพ                  

1071110 จติวิทยาพฒันาการและการเรียนรู

สำหรับเด็กปฐมวัย                        2(1-2-3) 

Child Psychology Development     

and Learning for Early Childhood            

ความหมาย ความสำค ัญ แนวคิด

หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาพัฒนาการที่

เกี่ยวของ ธรรมชาติและพัฒนาการเด็กในชวงอายุ

ตาง ๆ ปญหาพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม

เด็กปฐมวัย ความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัยที่มีผลตอพัฒนาการการปฏิสัมพันธระหวาง

ครูกับเด็ก ความสัมพันธของพอแมและสมาชิกใน

- เพิ่มรายวิชาจาก

หน่ึงรายวิชาเปนสอง

รายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชาเพื่อกับ มคอ 1 

และสมรรถนะที่

กำหนดสาระความรู

สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล               

การเปล่ียนแปลง 

ของเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม

เด ็กในสถานการณจร ิง ว ิ เคราะหป ญหา การ

แก ป ญหา การรายงานผลการศ ึกษาส ั ง เกต

พฤติกรรม 

 

ครอบครัว การจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมเพื่อ

สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู ฝกปฏิบัติการ

สังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยในสถานการณจริง 

วิเคราะหปญหา การแกปญหาและการรายงานผล

การศึกษาสังเกตพฤติกรรม 

- ปรับลดจำนวน

หนวยกิต 

- เปล่ียนช่ือรายวิชา 

1071105 การอบรม เล ี ้ ย งด ู แ ละส  ง เ ส ริ ม                   

การเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย             3(2-2-5) 

             Take Caring and Learning 

Encouragement for Early Childhood                                

 วิเคราะหอิทธิพลของการอบรมเล้ียงดู

เด็กปฐมวัย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการและ

การเรียนรูของเด็กปฐมวัย หลักและแนวทางการ

อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การประยุกตใช รูปแบบ

การอบรมเลี ้ยงด ูเด ็กปฐมวัยตามวิถ ีช ีว ิตไทย 

บุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย บทบาทของผูปกครอง

ในการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย วิธีการปกปองสิทธิ

เด็กไดตามกฎหมายคุมครองเด็กและวิธีการพัฒนา

คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ดีงาม 

และเป นพลเมืองด ีสำหร ับเด ็กปฐมวัย ศึกษา

ผลงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับการอบรมเลี ้ยงดูและ

สงเสร ิมการเร ียนรู สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช

กรณีศึกษาการเรียนรูเชิงประสบการณหรือวิธีการ

อื ่น ๆ เพ ื ่อว ิ เคราะห วางแผน ฝกปฏิบ ัต ิการ

ออกแบบการจัดกิจกรรมการอบรมเลี ้ยงด ูเด็ก

ปฐมวัยอยางรอบดานที ่สอดคลองกับพัฒนาการ

และความแตกตางระหวางบ ุคคล ทดลองจัด

กิจกรรมที่ออกแบบไวกับกลุมใหญ กลุมยอย หรือ

รายบุคคล เพื่อแกปญหาชวยเหลือสงเสริมพัฒนา

เด็ก เพื่อสรางรอยเชื่อมตอในการจัดกิจกรรมการ

อบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 

 1071107 สุขอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย  2(1–2–3)  

             Health for Early Childhood  

            ความหมาย ความสำคัญ ส ุขอนามัย                  

ข อ ง เ ด ็ กป ฐมว ั ย  ส ุ ข ภ าพส  วนบ ุ ค คลของ               

เด็กปฐมวัย การสงเสริมสุขนิสัยของเด็กปฐมวัย 

1071109 ก ารพ ัฒนาส ุ ขภ า วะแ ละ ค ว าม

ปลอดภัยสำหรับเด็ก                       3(2-2-5) 

           Heath Care and Safety for Early 

Childhood  

- เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับเพิ่มจำนวน

หนวยกิต  

- เปล่ียนคำอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล               

การเปล่ียนแปลง 

โรคและการปองกัน อุบัติเหตุ การปฐม-พยาบาล

เบื้องตนสำหรับครูปฐมวัย การศึกษาโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรอิสระที่เกี่ยวของ

กับการสงเสริมสุขภาพเด็ก บทบาทของครูในการ

สงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในโรงเรียน ฝกปฏิบัติ

จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 

            ว ิ เคราะห ทฤษฎ ีและแนวคิดในการ

พัฒนาสุขภาวะ การสงเสริมสุขนิสัยของเด็กปฐมวัย 

โรคที่พบบอยในเด็กปฐมวัยตามชวงวัย อุบัติเหตุที่

เกิดขึ ้นในบานและในโรงเรียน ฝกปฏิบัติการใช

เครื ่องมือจัดภาวะพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ 

ภาวะสุขภาพและอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย การ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน  การบริการสารอาหารที่

จำเปนตอการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไดอยาง

ถูกตองตามหลักโภชนาการ ศึกษาผลงานวิจัยที่

เก ี ่ ยวข องก ับการพ ัฒนาส ุขภาวะและความ

ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย ออกแบบการพัฒนา

สุขภาวะและความปลอดภัยอย างรอบด านที่

สอดคลองกับพัฒนาการและความแตกตางระหวาง

บุคคล สังคม และวัฒนธรรม ทดลองทำกิจกรรมที่

ออกแบบไวกับกลุมใหญ กลุมยอย หรือรายบุคคล 

เพื่อแกไขสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะสำหรับเด็ก

ปฐมวัยและสะทอนเพื่อประยุกต ใชความรูเร ื่อง

การพัฒนาสุขภาวะที่ทันสมัย มีความรอบรูทันตอ

การเปล่ียนแปลง 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

1071108  ความเปนครูปฐมวัย        2(1–2–3) 

              Early Childhood Teachers 

เพิ่มคำอธิบาย 

ไมมี  

1071406  ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย                                                   

                                             2(1–2–3) 

Music and Songs for Early     

Childhood 

            ความหมาย ความสำคัญของดนตรี เพลง 

การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ  ที่มีตอพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย องคประกอบของดนตรี ทฤษฎีโนต

สากลขั ้นพ ื ้นฐาน ประเภทของเพลงและการ

เคลื ่อนไหวประกอบจังหวะสำหรับเด ็กปฐมวัย 

หลักการแตงเพลงและฝกแตงเพลง ฝกรองเพลง 

และเคลื ่อนไหวประกอบจังหวะการเลนเคร ื ่อง

ดนตรีอยางงาย ผลิตส่ือ อุปกรณ และใชส่ือในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 

1072104 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับ

เด็กปฐมวยั                                       3(2-2-5) 

              Movement Activities for Early 

Childhood  

               วิเคราะหรูปแบบลีลา การเคล่ือนไหวและ

จังหวะสำหรับเด็กปฐมวัยจากงานวิจัยที่เกี ่ยวของ 

และคลิปวีด ีโอ  ถอดบทเร ียนการจัดก ิจกรรม

เคลื่อนไหวผานการรองเพลง การเลนเครื่องดนตรี 

เพื่อพัฒนาลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวทางดาน

รางกายของเด็ก ฝกปฏิบัติลีลา การเคลื ่อนไหว

ประกอบจังหวะและเพลง ออกแบบการจัดกิจกรรมที่

สอดคลองกับการทำงานของสมองออกแบบส่ือ 

- ยุบรายวิชา 

- เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับเพิ่มจำนวน

หนวยกิต 
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การเปล่ียนแปลง 

1072207  นาฏศิลปสำหรับเด็กปฐมวัย  

                                              2(1-2-3) 

             Dramatic Arts for Early Childhood     

             ความหมาย ความสำคัญองคประกอบ 

และรูปแบบการแสดงนาฏศิลปสำหรับเด็กปฐมวัย 

พื้นฐานนาฏลีลาเบื้องตน การเคล่ือนไหวและการ

แสดงทาทางประกอบเพลงสำหรับเด็ก  การแสดง

พื้นเมือง หลักการจัดการแสดงนาฏศิลปและละคร

เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฝกการจัด

กิจกรรมนาฏศิลป และการแสดงละครสำหรับเด็ก 

ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

อุปกรณ ทดลองจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัด

กิจกรรม      

 

1072205  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2(1–2-3) 

Early Childhood Curriculum 

                ความหมาย ความสำค ัญ แนวคิด  

หลักการ และทฤษฎีที ่เกี ่ยวของกับการพัฒนา

หลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับ

ปจจุบัน) ประเภทของหลักสูตร โครงสรางของ

หลักสูตร  ศึกษาวิวัฒนาการ และเปรียบเทียบ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของไทยกับตางประเทศ  

กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                 

ของประเทศไทยในปจจุบัน หลักสูตรทองถิ่นและ

หลักสูตรสถานศึกษา ฝกปฏิบัติสรางหลักสูตร

ทองถิ่น และหลักสูตรสถานศึกษา   

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

การจัดประสบการณ

การเรียนรูแบบบูรณา

การสำหรับเด็กอายุ

ต่ำกวา 3 ป วิชาการ

จัดประสบการณการ

เรียนรูสำหรับเด็ก

ปฐมวัย  

1072303  วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

                                             2(1–2–3)        

Science for Early Childhood               

ความหมาย  ความสำคัญ หลักการ  

งานว ิจ ัยท ี ่ เก ี ่ ยวข  องก ับท ั กษะพ ื ้ นฐานทาง

วิทยาศาสตร สาระการเรียนรู ทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะทางวิทยาศาสตร กรอบ

มาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรปฐมวัย วิธีการจัด

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร สำหร ับเด ็กปฐมวัย              

การใช  ส่ือและแหลงเร ียนร ู ทางว ิทยาศาสตร                 

การประเมินทักษะวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

1073306 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย              3(2-2-5) 

              Science and Mathematic Activities 

for Early Childhood  

              ความหมาย ความสำคัญ หลักการจิตวิทยา 

และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร สาระการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

การเรียนรู การออกแบบกิจกรรม การผลิตสื่อ และ

ทดลองจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผลการจัด

กิจกรรม บทบาทครู ผูปกครอง ในการสงเสริมทักษะ

ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   

- ยุบรายวิชา 

- เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับเพิ่มจำนวน

หนวยกิต 
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การเปล่ียนแปลง 

บทบาทของครูและผู ปกครองที ่สงเสริมท ักษะ

วิทยาศาสตร การฝกปฏิบัติการเขียนแผน และ

วิเคราะหแผนการจัดประสบการณอยางบูรณาการ 

 1072305 คณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย                                                     

                                             2(1–2–3) 

             Mathematics for Early Childhood       

             ความหมาย ความสำค ัญ หล ักการ 

งานว ิจ ัยท ี ่ เก ี ่ ยวข  องก ับท ั กษะพ ื ้ นฐานทาง

คณิตศาสตร จิตวิทยาที ่ เก ี ่ยวของกับการสอน

คณิตศาสตร สาระการเรียนรู ทางคณิตศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัย กรอบมาตรฐานการเร ียนรู

คณิตศาสตรปฐมวัย การจัดประสบการณทาง

คณิตศาสตร สำหรับเด็กปฐมวัยและการใช ส่ือ

คณิตศาสตรระดับปฐมวัย การประเมินทักษะทาง

คณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและ

ผูปกครองในการสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร 

การฝกปฏิบัติการเขียนแผน และวิเคราะหแผน              

การจัดประสบการณอยางบรูณาการ 

1072306  สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย                                                     

                                             2(1–2–3)                      

               Social Study for Early Childhood 

             ความหมาย  ความสำค ัญ  แนวคิด  

หลักการและทฤษฎีท ี ่ เก ี ่ยวข องกับพัฒนาการ                   

ทางสังคมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย  สาระการ

เร ียนร ู ส ังคมศึกษาสำหร ับเด ็กปฐมวัย การจัด

ประสบการณเพ ื ่อพ ัฒนาทักษะทางสังคมและ

จริยธรรมที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

การประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ

เด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการทางสังคมและ

จร ิยธรรมของเด ็กปฐมวัย บทบาทของคร ูและ

ผู ปกครองในการสงเสร ิมทักษะทางสังคมและ

จริยธรรม การฝกปฏิบัติการเขียนแผนและวิเคราะห

แผนการจัดประสบการณอยางบูรณาการ 

1071304 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ

และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย                 3(2-2-5) 

              Emotional Quotient and Social 

Quotient Activities for Early Childhood 

Students     

              วิเคราะหทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย 

อิทธิพลของบริบทสังคมครอบครัว สังคมโรงเรียน 

สังคมชุมชน และทองถิ ่นที ่สงผลการพัฒนาความ

ฉลาดทางอารมณและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝก

ปฏิบัติการใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ

และสังคมของกระทรวงสาธารณสุข ถอดบทเรียน

โปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณสังคม 

และการพัฒนาทักษะ  EF ( Executive Functions ) 

ศึกษาผลงานวิจัยที ่เกี ่ยวของเพื ่อนำมาออกแบบ

กิจกรรม/สื ่อการสอน เพื ่อพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยโดยการทำงาน

- ยุบรายวิชา 

- เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับเพิ่มจำนวน

หนวยกิต 

1074209  ความฉลาดทางอารมณสำหรับเด็ก

ปฐมวัย                                    2(1–2–3) 
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การเปล่ียนแปลง 

         Emotional  Intelligence  for 

Early childhood 

        ความหมาย ความสำค ัญ หล ักการ  

แนวคิด ทฤษฏี ประเภท คุณคา และองคประกอบ

ของความฉลาดทางอารมณ  ความสัมพันธระหวาง

เชาวนปญญากับความฉลาดทางอารมณ การศึกษา

งานวิจัยที ่เกี ่ยวของ การประเมินความฉลาดทาง

อารมณ การพัฒนา  ออกแบบและการจัดกิจกรรม

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ ที่สอดคลองกับการ

เร ียนร ู และการทำงานของสมองของเด ็กปฐมวัย 

บทบาทครู  ผู ปกครองที ่สงเสริมความฉลาดทาง

อารมณ ใหเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติจัดกิจกรรมพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ  สำหร ับเด ็ กปฐม วัย                           

ในสถานศึกษาปฐมวัย 

รวมกับผู ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น 

ออกแบบการประเมินเพื ่อใช ในการจัดกิจกรรม 

ทดลองใชกิจกรรมที่ออกแบบไวกับกลุมใหญ กลุม

ยอย รายบุคคล และสะทอนความคิดเพื่อใหมีทักษะ

ในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสรางรอยเช่ือมตอความ

ฉลาดทางอารมณและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย 

1072315  ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 

Arts for Early Childhood 

ความหมาย  ความสำค ัญ แนวคิด 

หลักการ ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับศิลปะสำหรับเด็ก

ปฐมวัย พัฒนาการ และประเภทของศิลปะสำหรับ

เด็กปฐมวัย การสงเสริมความคิดสรางสรรค และ

สุนทรียะทางศิลปะของเด็กปฐมวัย หลักการจัด

กิจกรรมศิลปะ การเล ือกใช ว ัสด ุ อ ุปกรณที่

เหมาะสมฝกปฏิบัติการเขียนแผน และการจัด

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด ็กปฐมวัย การบันทึก                     

การนำเสนอ การเก็บผลงานศิลปะ การประเมินผล

งานศิลปะของเด็กปฐมวัย บทบาทของครูในการจัด

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดแสดงผล

งานทางศ ิลปะ ป ายนิเทศ และการจัดสภาพ- 

แวดลอมในช้ันเรียนระดับปฐมวัย 

1072317  การจ ัดก ิจกรรมทางศ ิลปะระดับ

การศึกษาปฐมวัย                          3(2-2-5) 

       Arts Activities for Early 

Childhood  

แนวคิด ทฤษฎี หลักการและรูปแบบ

ของการจัดกิจกรรมศิลปะสำหร ับเด ็กปฐมวัย 

วิธีการจัดกิจกรรมศิลปะที่สงผลตอหลักการทำงาน

ของสมอง การประยุกตใชความรูในการออกแบบ

กิจกรรมศิลปะ เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค 

การพัฒนากลามเนื ้อเล็ก ภาษาและการสื ่อสาร 

วิเคราะห ประเมินและทดลองจัดกิจกรรมกับเด็ก

ปฐมวัย  บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมศิลปะ

สำหรับเด็กปฐมวัย 

- เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

1072316  ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย   2(1–2–3) 

              Language for Early Childhood 

              ความหมาย ความสำค ัญ แนวคิด 

หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวของ กับการพัฒนาการ

ทางภาษาของเดก็ปฐมวัย การจัดประสบการณเพื่อ

1071303 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการ

ส่ือสารสำหรับเด็กปฐมวัย                3(2-2-5)  

             Language and Communication 

Activities for Early Childhood                              

ความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี ปจจัย สิ่งแวดลอม และอิทธิพลที่มีตอการ

- เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
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การเปล่ียนแปลง 

สงเสร ิมทักษะทางภาษา การสอนภาษาตาม

ธรรมชาติและนวัตกรรมการสอนภาษาสำหรับเด็ก

ปฐมวัย และเทคนิควิธีการสอน การอานเขียน

ตัวหนังสือ การผลิตสื่อและของเลนเพื่อสงเสริม

ทักษะทางภาษา การประเมินพัฒนาการทางภาษา

ของเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและผูปกครองใน

สงเสร ิมทักษะทางภาษาเด ็กปฐมวัย การฝก

ปฏิบัติการเขียนแผนและวิเคราะหแผนการจัด

ประสบการณอยางบูรณาการ 

พัฒนาภาษาและการสื ่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย 

การศึกษางานวิจัย วิธีการจัดประสบการณ การ

ประยุกตใชความรู ในการออกแบบกิจกรรมและ

สื่อ เพื่อสงเสริมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 

วิเคราะห ประเมิน และทดลอง  จัดประสบการณ

สำหรับเด็กปฐมวัย เทคนิควิธีการสอน การอาน

เขียนตัวหนังสือ การผลิตสื ่อและของเล นเพื่อ

สงเสริมทักษะทางภาษา การประเมินพัฒนาการ

ทางภาษาของเด ็กปฐมวัย บทบาทของคร ูและ

ผูปกครองในสงเสริมทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย 

 1072403  นิทานและหุนสำหรับเด็กปฐมวัย               

                                              3(2-2-5) 

Story Telling and Puppets for 

Early Childhood 

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และ

ประโยชนของนิทานและหุน หลักการเลือกนิทาน

และหุนใหเหมาะสมกับความสนใจและวัยของเด็ก 

การแตงนิทาน เทคนิคการอานและการเลานิทาน 

การเขียนบทละครหุ นการพากยหุ น การผลิตส่ือ

ประกอบการเล านิทาน การสร างห ุ น และฝก

ปฏิบัติการจัดกิจกรรม 

1073415 ละครและหุ นสำหรับเด็กปฐมวัย                                                           

                                              3(2-2-5) 

Drama and Puppets for Early 

Childhood 

 ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบ และ

ลักษณะของแสดงละครสรางสรรคและละครหุน 

หลักการในการออกแบบการแสดงละครสรางสรรค

และละครหุน การศึกษางานวิจัยที ่เกี่ยวของกับ

ละครและหุน  ออกแบบละครสรางสรรคและละคร

หุนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกตใชความรูเรื่อง

ความสัมพันธของสมอง และพัฒนาการภาษาและ

การสื่อสาร และการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก และ

กลามเนื้อมัดใหญ การเขียนบทละคร การผลิตส่ือ

และหุ นประกอบการแสดง การสรางฉาก การ

จัดการแสดง และการประเมินการแสดงเพื่ อ

สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

- เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ยุบรวมสองรายวิชา

บูรณาการรวมกัน 

 

1074413  ศิลปะการแสดงสำหรับเด็ก  2(1-2-3) 

        Drama for Children 

               ความหมายและความสำค ัญ ของ

ศิลปะการแสดงสำหรับเด็ก รูปแบบ  การเคลื่อนไหว

และการแสดงของเด็ก ลักษณะกิจกรรมทางการแสดง

ที่เหมาะสมกับวัย การแสดงละคร นาฏศิลป ดนตรี

สำหรับเด็ก  การออกแบบ และผลิตฉาก เครื่องแตง

กาย วัสดุอุปกรณประกอบการแสดง การเลือกเน้ือหา 

และการเขียนบทสำหรับการแสดง 

1073104 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย  

                                              2(1-2-3) 

            Thinking Skills for Early Childhood 

             ความหมาย  ความสำค ัญ แนวคิ ด  

หล ักการ และทฤษฎ ีท ี ่ เก ี ่ ยวข  องก ับการคิ ด                  

ไมมี  
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การเปล่ียนแปลง 

ของเด็กปฐมวัย พัฒนาการดานตาง ๆ ที่สอดคลอง

กับการเรียนรูและทำงานของสมองของเด็กปฐมวัย 

ประเภทของการคิด กระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย 

งานวิจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวข องกับการจัดประสบการณที่

สงเสริมทักษะการค ิด เทคนิคการใชคำถามเพื่อ

พัฒนาการคิด การประเมินทักษะการคิด บทบาท

ของค ร ู แ ละ ผ ู  ป กค ร องท ี ่ ส  ง เ ส ร ิ มท ั กษะ                        

การค ิดของเด ็กปฐมวัย การศ ึกษาผลงานว ิ จัย                

ที ่เกี ่ยวของกับการคิดของเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติ

ออกแบบก ิจกรรมเพ ื ่อส  งเสร ิมท ักษะการคิ ด         

ใหกับเด็กปฐมวัย 

1073112  โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย     

                                              2(1-2-3) 

Nutrition for Early Childhood 

ความหมาย ความสำคัญของโภชนาการ

สำหรับเด็กปฐมวัย  ปญหาทางโภชนาการของเด็กวัย 

2–6 ป ศึกษางานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับโภชนาการ

สำหรับเด็กปฐมวัย อาหารและสารอาหาร การจัด

รายการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย การเลือกซ้ือ

อาหารการประกอบอาหารสำหร ับเด ็กปฐมวัย              

การฝ  กส ุ ขน ิ ส ั ย  ในการร ับประทานอาห าร                       

ของเด ็กปฐมวัย บทบาทของคร ูในการสงเสริม                 

และชวยเหลือ ในการใหบริการอาหารวาง และ

อาหารกลางว ั นท ี ่ ม ี ค ุ ณค  าทางโภชนาการ                     

ในโรงเร ียน ฝ กปฏ ิบ ัต ิการจ ัดรายการอาหาร                         

และการประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย 

1073101 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย                  

                                                  3(2-2-5) 

             Nutrition for Early Childhood 

             ออกแบบรายการอาหารและจัดอาหาร

สำหรับเด็กปฐมวัยโดยประยุกตใชความรูเรื่องอาหาร

และโภชนาการสำหรับเด็ก ศึกษา วิเคราะหปญหา

ทางโภชนาการของเด็ก สารอาหารที่จำเปนสำหรับ

เด็ก ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับโภชนาการของเด็ก

ปฐมวัย การเลือกซื้ออาหาร การฝกปฏิบัติประกอบ

อาหารอาหารวาง และ อาหารกลางวันสำหรับเด็ก  

การฝกสุขนิสัยในการรับประทานอาหารของเด็กใน

สถานศึกษาและชุมชน บทบาทของครู ผูปกครองใน

การสงเสริมและชวยเหลือเด็กในรับประทานอาหาร

ที่มีคุณคาทางโภชนาการ สะทอนความคิดจาการ

ออกแบบรายการอาหาร การจัดอาหารและการ

ประกอบอาหารสำหรับเด็ก เพื่อใหมีทักษะในการจัด

กิจกรรมเพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการที่ดีใหกับเด็ก    

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- เพิ่มหนวยกิต 

1073312   กิจกรรมกลางแจงสำหรับเด็กปฐมวัย                                   

                                              2(1-2-3) 

              Outdoor Activities for Early     

Childhood 

              ความหมาย ความสำค ัญ แนวคิด 

หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทาง

รางกาย สมรรถภาพความพรอมทางกายของเด็ก

1071302  การจัดกิจกรรมสงเสร ิมความพรอม

ทางดานรายกายสำหรับเด็กปฐมวัย        3(2-2-5) 

               Physical Development Activities for 

Early Childhood Students  

              วิเคราะหทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับ

การพัฒนาทางดานรางกายแบบองครวมสำหรับ

เด็กปฐมวัย รูปแบบ/กิจกรรม/สื่อที ่สะทอนการ

- เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับเพิ่มจำนวน

หนวยกิต 
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การเปล่ียนแปลง 

ปฐมวัย กิจกรรมพลศึกษาสำหร ับเด ็กปฐมวัย 

การละเลนพื้นบาน ประเภทของกิจกรรมกลางแจง 

การจัดสภาพแวดลอม และสนามเด็กเลน บทบาท

ครูในการดูแลความปลอดภัย ฝกการเขียนแผนการ

จัดประสบการณ การประเมินสมรรถภาพทางกาย           

ของเด็กปฐมวัย 

พ ัฒนาสมรรถภาพและความพร อมทางด าน

ร างกายแบบองครวม ร ูปแบบและวิธ ีการ วัด

สมรรถภาพและความพรอมของกลามเนื้อมัดเล็ก

และกลามเนื้อมัดใหญ ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือ

และถอดบทเรียนโปรแกรมการพัฒนาสมรรถภาพ

และความพร อมทางด านร างกายสำหร ับ เด็ก

ปฐมวัย ศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อวิเคราะห 

ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรม/ส่ือ

การสอน/การประเมิน เพื่อใชในการจัดกิจกรรม

และนำกิจกรรมที ่ออกแบบไปทดลองใชกับเด็ก

ปฐมวัยกลุมใหญ กลุมยอย หรืองานบุคคล สะทอน

คิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรม

เพื่อแกปญหา ชวยเหลือ สงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1073407 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย      

                                              2(1-2-3) 

        Innovation in Early Childhood  

Education  

        ความหมาย ความสำค ัญ แนวคิด 

หลักการและทฤษฏีท ี ่ เก ี ่ยวข องกับนวัตกรรม      

ทางการศ ึกษาปฐมว ัย ประเภทและร ูปแบบ                

ของนวัตกรรมทางการศ ึกษาปฐมวัยของไทย              

และต างประเทศ การเล ือกและประย ุกต ใช

นว ัตกรรมในการจ ัดการเร ียนร ู    ฝ กปฏ ิบ ัติ               

การนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาทดลองใช

จัดประสบการณการเรียนรู 

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมทาง

การศึกษาปฐมวัยและ

รายวิชาการจัด

ประสบการณการ

เรียนรูสำหรับเด็ก

ปฐมวัย                         

1073409  วรรณกรรมและหน ังส ือสำหรับ              

เด็กปฐมวัย                                 2(1-2-3) 

          Literature and Books for Early    

Childhood 

         ความหมาย คุณคา ประเภท ลักษณะ

ของวรรณกรรมและหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

ปฐมวัย หลักการเขียน และสรางหนังสือสำหรับ

เด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติ จัดกิจกรรมสงเสริมรักการ

อาน และการใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการ

ใชวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 

1072405 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย           

                                              3(2-2-5) 

              Literatures for Early Childhood 

              ความหมาย ประเภท ลักษณะของ

วรรณกรรม และหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย การ

เลือกวรรณกรรม หนังสือและนิทาน การวิเคราะห

แนวคิดการใช วรรณกรรมในการพัฒนาเด ็กใน

รูปแบบตาง ๆ โดยใชกรณีตัวอยางคำคลองจอง 

นิทาน เพลง หนังสือ และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข อง 

หลักการเขียนหนังสือเด็ก การแตงนิทาน ฝกจัด

- เปล่ียนช่ือวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

- ปรับเพิ่มจำนวน

หนวยกิต 
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การเปล่ียนแปลง 

กิจกรรมเลานิทาน กิจกรรมสงเสริมรักการอาน ใน

สถานศึกษาและการใหผูปกครองมีสวนรวมในการ

ใชวรรณกรรมสำหรับเด็ก การประเมินและถอด

บทเรียน 

1073413 เ ทค โน โ ลย ี ส ารสน เทศสำห รับ             

เด็กปฐมวัย                                3(2–2–5) 

          Information Technology  for    

Early Childhood  

                แนวคิด หลักการ ความสำคัญและ

พัฒนาการทางการใชคอมพิวเตอรของเด็กปฐมวัย  

ความรูพื้นฐาน และความสามารถทางคอมพิวเตอร

ของเด็กปฐมวัย ขอบขายการเรียนรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ แนวปฏิบัติ การใชเครื่องคอมพิวเตอร

และระบบเครือขาย การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็กปฐมวัย 

เทคนิคการสอนคอมพิวเตอรสำหรับเด็กปฐมวัย

บทบาทคร ู และผ ู  ป กคร องในการ ส  ง เ ส ริ ม

ประสบการณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

สื ่อมัลติมีเดียสำหรับเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติจัด

กิจกรรมและประเมินทักษะการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับครูปฐมวัย 

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

สัมมนาการพัฒนา

องคความรูและ

นวัตกรรมทาง

การศึกษาปฐมวัย           

1073414  ส่ือสรางสรรคและการเลนสำหรับ    

เด็กปฐมวัย                                 3(2-2-5)       

Creative Materials and Play for 

Early Childhood 

         ความหมาย ความสำค ัญ แนวคิด 

หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู ประเภท ชนิดของส่ือ

และการเล นสำหร ับเด ็กปฐมว ัย  การศ ึ กษา

ผลงานวิจัย แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นมา

ประยุกตในการออกแบบการผลิตสื ่อสรางสรรค          

การทดลองใชสื่อสรางสรรค และการเลนของเด็ก

ปฐมวัย การฝกปฏิบัติกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยใน

สถานศึกษา  เพื่อสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู                     

ที ่สอดคลองกับการทำงานของสมองเด็กปฐมวัย 

วิเคราะหค ุณคา การประเมินผลการเล นและ              

1072404 ส่ือ และการจัดกิจกรรมการเลนสำหรับ

เด็กปฐมวยั                                     3(2-2-5) 

         Media and Playing Activities 

Management for Early Childhood 

        ความหมาย ความสำค ัญ แนวคิ ด 

หลักการ ประเภท ชนิดของสื ่อ ลักษณะของส่ือ

สรางสรรค  และสื่อมัลติมิเดีย การศึกษางานวิจัย 

แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อประยุกตในการ

ออกแบบ ผลิตสื่อ นำเสนอเพื่อวิเคราะห ประเมิน 

ปร ับปร ุง ออกแบบกิจกรรมการเล นที ่ส  งเสริม

พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย โดยใชส่ือ

ที่ผลิตการประเมินผล และรายงานผล 

- เปล่ียนช่ือวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

- ปรับเพิ่มจำนวน

หนวยกิต 
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การเปล่ียนแปลง 

การใชสื่อ การรายงานผล การจัดสภาพ แวดลอม           

ที่เอื ้อตอการเร ียนรู ของเด็กปฐมวัย บทบาทครู                   

และผูปกครองในการเลือกสื่อสรางสรรค  กับการ

พัฒนาการเรียนรูและการเลน ของเด็กปฐมวัย 

1073603 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย                               

                                              2(1-2-3) 

        Evaluation of Development for 

Early Childhood 

             ความหมาย  ความสำค ัญ แนวคิด 

หลักการ และทฤษฏีที ่เกี่ยวของกับการประเมิน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เทคนิค

วิธีการประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณ-

จ ิตใจ ส ั งคม และสต ิป ญญา การว ิ เคราะห

พัฒนาการเด็กปฐมวัย การสรางและใชเครื่องมือ

สำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การ

เขียนรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ไมมี - บูรณาการใน

รายวิชาการจัด

กิจกรรมสงเสริม

ความพรอมทางดาน

รางกายสำหรับเด็ก

ปฐมวัย วิชาการจัด

กิจกรรมทางภาษา

และการส่ือสาร

สำหรับเด็กปฐมวัย  

รายวิชาส่ือและการ

จัดกิจกรรมการเลน

สำหรับเด็กปฐมวัย 

รายวิชาการจัด

ประสบการณการ

เรียนรูแบบบูรณาการ

สำหรับเด็กอายุต่ำ

กวา 3 ป และวิชา 

การจัดประสบการณ

การเรียนรูสำหรับเด็ก

ปฐมวัย  

1073702  การจัดการช้ันเรียนระดับปฐมวัย   

                                              2(1-2-3) 

               Early Childhood Classroom          

Management 

              ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบ 

หลักการแนวคิดและกระบวนการของการจัดการ

ช้ันเรียนเด็กระดับปฐมวัย การสงเสริมความพรอม

ของผูปกครองและเด็กกอนเขาสูโรงเรียน ปญหาที่

เกิดขึ ้นในชั ้นเรียนระดับอนุบาล และแนวทาง                     

การแกปญหา การจัดการช้ันเรียนเพื่อความสุขของ

เด็กปฐมวัย ระบบการจัดการช้ันเรียน เทคนิคและ

ไมมี  
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การเปล่ียนแปลง 

วิธีการจัดการช้ันเรียน การปรับพฤติกรรมเด็ก การ

สรางเสริมลักษณะนิสัยและระเบียบวินัยใหกับเด็ก

บทบาทคร ูในการจัดการชั ้นเร ียน เพ ื ่อพ ัฒนา

คุณธรรมพื้นฐานของเด็กปฐมวัย 

 1074110  ทักษะทางดนตรีสำหรับครูปฐมวัย                               

                                            3(2–2–5) 

              Musical Skill for Early Childhood     

Teachers 

ไมมี  

1074501  การใหการศึกษาและการมีสวนรวม

ของผูปกครองเด็กปฐมวัย                2(1-2-3)  

        Parents Education and    

Involvement 

        ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และ

ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการใหการศึกษาแกผูปกครอง

เด็กปฐมวัย ประเภท และรูปแบบวิธีการใหความรู

แกผูปกครอง การวิเคราะหปญหาพฤติกรรมเด็กที่

กระทบตอครอบครัว บทบาทครู ผูปกครองและ

ชุมชนในการพัฒนาเด ็ก สาระความร ู สำหรับ

ผูปกครองในการพัฒนาเด็กและการอบรมเลี้ยงดู

เด็กตามวิถีชีวิตไทย การประสานงานและรวมมือ

กับชุมชนและเครือขายชุมชน ทักษะการสื่อสาร

ของครูกับผูปกครอง ฝกปฏิบัติการแนะแนว ให

ความรู ด านการพัฒนาเด็กแกพอแม ผู ปกครอง 

ตามโครงการความรวมมือระหวางบานกับโรงเรียน 

1073504 การมีสวนรวมของครอบครัวและ

ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย       3(2-2-5) 

             Family and Community 

Participation in Early Childhood Education            

           ความหมาย ความสำคัญ และบทบาท 

ของครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น ในการจัดการศึกษา 

การดูแล พัฒนา และปกปองสิทธิของเด็กตาม

กฎหมาย อ ิทธ ิพลของครอบคร ัว ฐานะทาง

เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และทองถิ่น ที่มีผลตอวิถี

ช ีว ิตของเด ็กในปจจุบ ันและอนาคต การถอด

บทเร ียน ว ิถ ีช ุมชนก ับการพ ัฒนาเด ็ก และ

ผลงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ โดยใชกรณีศึกษา การ

เรียนรูเชิงสถานการณ เพื่อออกแบบกิจกรรม การ

ทำงานรวมกับครอบครัวชุมชน และทองถิ่น ในการ

พัฒนาเด ็กปฐมวัยตามหลักปร ัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ทดลองกิจกรรมที่ออกแบบกับกลุมใหญ 

กล ุ มย อยหร ือรายบ ุคคล ประเม ินก ิจกรรม 

แกปญหา ชวยเหลือ สงเสริม พัฒนาการคิดอยาง

รอบดาน 

- เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

- ปรับเพิ่มจำนวน

หนวยกิต 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

1074505   การจัดการศึกษาใหเด็กในบริบท 

พหุวัฒนธรรม                              2(1-2-3) 

Educational Management in      

Multi-cultural Context for   children 

          การศึกษาวิถีชีวิต ตามแนวความคิด 

ความเชื่อทางวัฒนธรรม เมือง วัฒนธรรมทองถิ่น 

และวัฒนธรรมนานาชาติที่แตกตางกัน ผลกระทบ

ทางวัฒนธรรมที ่ม ีต อการพัฒนาเด ็กปฐม วัย 

ไมมี  
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การเปล่ียนแปลง 

หลักการพัฒนาการออกแบบและฝกปฏิบัติการจัด

กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กปฐมวัย

ภายใตบริบทของวัฒนธรรมที ่แตกตางเพื ่อการ

ดำรงชีวิตบนความแตกตางทางวัฒนธรรม บทบาท              

ของครู และผูปกครองในการปลูกฝงคานิยมดาน

ความแตกตางระหวางบุคคลบนพื ้นฐานความ

แตกตางของวัฒนธรรม 

1074702  การบริหารจัดการการศึกษาระดับ

ปฐมวัย                                     2(1-2-3) 

            Administration and Management in 

Early Childhood Education 

ไมมี  

1074903  โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษา

ปฐมวัย                                     3(2-2-5)                                                                            

Independent  Studies in  Early      

Childhood  Education             

           จัดทำโครงการศึกษาเอกเทศการศ ึกษา

ปฐมวัยโดยฝกปฏิบัติการทำวิจัยทางการศึกษา

ปฐมวัยในเรื่องที ่ตนเองสนใจอยางนอย 1 เรื ่อง 

โดยอย ู  ภ าย ใต  ค ำแนะนำจากอาจารย  และ

ผูเช่ียวชาญ 

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมทาง

การศึกษาปฐมวัย                            

1074904  การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย  

                                             2(1–2–3) 

         Seminar in Early Childhood  

Education 

          ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด 

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสัมมนาทาง

การศึกษาปฐมวัย ศึกษารปูแบบการเขียนโครงการ

การสัมมนาที ่ เก ี ่ยวข องกับการศ ึกษาปฐม วัย 

กระบวนการจัดการสัมมนา บทบาทหนาที ่ของ

ผู เกี ่ยวของ ทดลองจัดการสัมมนา ปฏิบัติการ

จัดการสัมมนาการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะหและ

แกปญหาการจัดการสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย 

วิธีการนำเสนอผลการศึกษา การจัดสัมมนา และ

จัดทำรายงานผลการจัดสัมมนาทางการศ ึกษา

ปฐมวัย   

1073903 สัมมนาการพัฒนาองคความรู และ

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย         2(1-2-3) 

         Seminar Development Trend 

and Innovation in Early Childhood 

Education 

ความหมาย ความสำค ัญ แนวคิด

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสัมมนาทาง

การศึกษาปฐมวัย ศึกษารปูแบบการเขยีนโครงการ

สัมมนาที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย วิเคราะห 

วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมสัมมนาตาม

หัวขอที่เลือก ออกแบบประเมินเพื่อใชในการจัด

กิจกรรม ทดลองจัดสัมมนาตามการเปลี่ยนแปลง

ของวิถีโลกอนาคต สะทอนคิดเพื่อใหมีทักษะใน

การออกแบบโปรแกรมการดูแลและพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยรวมกับครอบครัว ชุมชน สังคม และทองถิ่น 

- เปล่ียนช่ือรายวิชา--

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

- ปรับลดจำนวน

หนวยกิต 
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การเปล่ียนแปลง 

1074906  การวิจัยในช้ันเรียนระดับปฐมวัย                                

                                              2(1-2-3)  

      Early Childhood Classroom 

Research  

           ความหมาย  ค วามสำค ัญ  แนวคิ ด 

หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการวิจัย ในช้ัน

เรียนระดับปฐมวัย ประเภทของการวิจัย ในช้ัน

เรียน การศึกษาคนควางานวิจัยในชั้นเรียนระดับ

ปฐมว ัย เพ ื ่อพ ัฒนาเด ็ กปฐมว ัยท ั ้ ง ไทยและ

ต างประเทศ จรรยาบรรณของนักวิจ ัย ท ักษะ 

กระบวนการและขั้นตอนของการวิจัยในชั้นเรียน 

และฝกปฏิบัติทำวิจัยในช้ันเรียนระดับปฐมวัย 

ไมมี บูรณาการในรายวิชา

การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมทาง

การศึกษาปฐมวัย                            

วิชาการสอนวิชาเอก 

1073307 ภาษาอ ังกฤษเพ ื ่อการสอนเ ด็ก

ปฐมวัย                                  3(2–2–5) 

 English for Teaching Early 

Childhood  

 ทฤษฎ ีพ ื ้ นฐานการ เ ร ี ยนร ู  และ

พ ั ฒ น า ก า ร ท า ง ภ า ษ า ข อ ง เ ด ็ ก ป ฐ ม วั ย                 

ว ิธ ีการสอนภาษาอ ังกฤษสำหร ับเด ็กปฐม วัย 

ภาษาอังกฤษที ่ใชในการเรียนการสอนและการ

ส่ือสารกับเด็กปฐมวัย เน้ือหาภาษาอังกฤษสำหรับ

เด็กปฐมวัย กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหร ับเด็ก

ปฐมวัย ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนสำหร ับเด ็กปฐมว ัยเป นภาษาอังกฤษฝก      

จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

1072320 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย  

               2(1-2-3) 

         English for Early Childhood 

Teachers  

            ทฤษฎีพื้นฐานการเรียนรูและพัฒนาการ

ทางภาษาอังกฤษของเด ็กปฐมวัย ว ิธ ีการสอน

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ภาษาอังกฤษที่ใช

ในการเรียนการสอนและการสื่อสารสำหรับเด็ก

ปฐมวัย เนื ้อหาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 

กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหร ับเด ็กปฐมวัย ฝก

ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับ

เด็กปฐมวัยเปนภาษาอังกฤษ ฝกจัดกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมของเจาของภาษา                                                    

- เปล่ียนช่ือวิชา 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

- ปรับลดจำนวน

หนวยกิต 

1074309  การจัดประสบการณการเรียนรู

สำหรับเด็กปฐมวัย                        3(2-2-5)

 Experiences  Learning  

Management for Early    Childhood 

ความหมาย ความสำค ัญ ทฤษฏี  

แนวคิดที ่ เก ี ่ยวข องก ับการจ ัดประสบการณ                 

การเรียนรูระดับปฐมวัย การวิเคราะหหลักสูตร 

การออกแบบหนวยการเร ียนร ู และการเข ียน

แผนการจ ัดประสบการณ  ส ื ่อ และการ จัด

1073309 การจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับ

เด็กปฐมวัย                                 3(2-2-5) 

             Experiences Learning 

Management for Early Childhood  

             ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดทฤษฎี

ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 

การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อายุ 3-6 

ป การถอดบทเรียนหลักสูตรและการจัด

ประสบการณระดับปฐมวัย การวิเคราะหตัวช้ีวัดใน

- เปล่ียนช่ือวิชา 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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การเปล่ียนแปลง 

สภาพแวดลอมภายนอกและภายในหองเรียน                

การจัดสารนิทัศนสำหรับเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติ 

การจัดประสบการณการเรียนรู 

ระบบการประกันคุณภาพ เพื่อออกแบบหองเรียน

ใหเอ้ือตอการเรียนรู  โดยประยุกตใชความรู เรื่อง

ความสัมพันธของสมอง ออกแบบแผนการจัด

ประสบการณการเรียนรูตามแนวคิดของนวัตกรรม

การศึกษาปฐมวัยและตามแนวคิดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับบริบทของสังคม 

ชุมชนและทองถิ่น ออกแบบส่ือการสอน แบบ

ประเมินทดลองจัดกิจกรรม สะทอนความคดิใน

การพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรม เพื่อแกปญหา

สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 1074310  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กบริบาล                                        

                                              3(2-2-5)    

           Educational for Infant and Toddler 

     ความหมาย ความสำค ัญของการจัด

การศ ึ กษาสำหร ับ เด ็ กบร ิบาล  พ ัฒนาการ                     

และการเรียนรูของเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ป ทฤษฎี             

ที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเด็ก แนวทาง การอบรม

เลี้ยงดูเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับ

เด็กอายุต่ำกวา 3 ป การจัดประสบการณเพื่อ

สงเสริมพัฒนาการและความพรอมของเด็กบริบาล 

บทบาทของพอแมผูปกครอง ครูและผูที่เกี่ยวของ             

ในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนพัฒนาการและการ

เรียนรูของเด็กบริบาล ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม 

และประเมินผลการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กบริบาล 

1072319 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบ

บูรณาการสำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3 ป  3(2-2-5) 

Integrated Learning Experience 

for Children Under Three Years Old 

              แนวคิด ทฤษฎีที่เกี ่ยวของกับการจัด

การศึกษาปฐมวัย การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย และระบบประกันคุณภาพในการพัฒนา

เด ็กอาย ุต ่ ำกว  า 3 ป   ถอดบทเร ียนการ จัด

ประสบการณโดยใช ว ิจ ัยเป นฐาน ฝกใช แบบ

ประเมินตามตัวช้ีวัดในระบบประกันคุณภาพ  โดย

ใชกรณีศึกษา การเรียนรูเชิงประสบการณ หรือ

วิธีการอื ่น ๆ  เพื ่อวิเคราะห  ประเมิน วางแผน  

ออกแบบหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูที่ถูกตอง

ตามหลักการทำงานของสมอง ออกแบบแผนการ

จัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ/ส่ือการ

สอน ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่

สอดคลองกับบริบท สังคม ชุมชน และทองถิ่น  

โดยทำงานรวมกับครอบครัว  ชุมชน  และทองถิ่น  

ทดลองใชกิจกรรมนิเทศติดตาม เพื ่อแกปญหา 

ชวยเหลือ สงเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

- เปล่ียนช่ือวิชา 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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การเปล่ียนแปลง 

วิชาเลือก 

1073210  ส่ิงแวดลอมสำหรับเด็กปฐมวัย    

                                              2(1-2-3)  

          Environment for Early Childhood  

         ความหมาย ความสำค ัญ แนวคิด 

หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมสำหรับ

เด็กปฐมวัย ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ

ชีว ิตประจำวันของเด ็กปฐมวัย การจัดสภาพ 

แวดลอมเพื ่อความปลอดภัยภายในสถานศึกษา

ปฐมวัย ประเภทของแหลงเรียนรู การจัดแหลง

เรียนรูภายในสถานศึกษา การปลูกจิตสำนึกในการ

อนุรักษส่ิงแวดลอม งานวิจัยที่เก่ียวของ การศึกษา

สภาพแวดลอมในสถานศึกษา (รายกรณี) การจัด

ประสบการณเพื่อสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม

สำหร ับเด ็กปฐมวัย บทบาทคร ูและผู ปกครอง                         

ในการสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

1073212  ส่ิงแวดลอมสำหรับเด็กปฐมวัย    

                                              2(1-2-3)  

          Environment for Early Childhood  

               ความหมาย ความสำค ัญ แนวคิด 

หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมกับเด็ก

ปฐมวัย ประเภทของสิ ่งแวดลอม ความสัมพันธ

ระหวางสิ่งแวดลอมกับการเรียนรูของเด็ก การจัด

สภาพแวดลอมที ่ส งเสริมการเร ียนรู และความ

ปลอดภัยในสถานศึกษาปฐมวัย ประเภทของแหลง

เรียนรู การออกแบบการจัดสภาพแวดลอมภายใน

และภายนอกหองเรียน การปลูกฝงจิตสำนึกในการ

อนุร ักษส ิ ่งแวดลอม งานวิจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวข องกับ

ส ิ ่ งแวดล  อม การศ ึ กษาสภาพแวดล  อม ใน

สถานศึกษา การจัดประสบการณเพื่อสงเสริมการ

อนุร ักษสิ ่งแวดลอม บทบาทครู ผู ปกครองและ

ชุมชนในการสงเสริมอนุรักษส่ิงแวดลอม 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

1073211  การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็ก

ปฐมวัย                                     2(1-2-3) 

         Inclusive Education for Early       

Childhood 

ไมมี  

1073503 การศึกษาพฤติกรรมเด็ก     2(1-2-3)    

              Children Behavior Education 

              ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด 

หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการศึกษา

พฤติกรรมเด็ก วิธีการและเครื่องมือ ที่ใชใน

การศึกษาพฤติกรรมเดก็ ลักษณะพฤติกรรมที่เปน

ปญหาเทคนิคการศึกษาพฤติกรรม การบันทึก การ

วิเคราะห แปลความหมาย แนวทางแกไข การปรับ

พฤติกรรมเดก็ปฐมวัย ฝกปฏิบัติ ศึกษาพฤติกรรม

เด็กโดยใชวิธีการ และเครื่องมือที่หลากหลายและ

รายงานผลการศึกษาพฤติกรรมเด็ก การนำผล

การศึกษาไปใชในการพัฒนาเด็ก 

 

ไมมี  
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การเปล่ียนแปลง 

1073505  สิทธิเด็ก                       2(1-2-3) 

         Rights of the Child 

         ความหมาย ความสำค ัญ แนวคิด                  

ของอน ุส ัญญาว าด วยส ิทธ ิ เด ็ก ส ิทธ ิ ในการ                

อย ู  รอด ส ิทธ ิ ในการได ร ับการพ ัฒนา ส ิท ธิ                  

ในการได ร ับการค ุ มครอง และสิทธิในการ มี               

สวนรวม ปญหาของเด็กทั้งในระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ ภาวะวิกฤติของเด็ก องคกรที่คุมครอง

สิทธิเด ็ก เจตคต ิของครูในการมีจิตสำนึกของ                

การตอสูเพื่อเด็ก บทบาทหนาที่ของพอแมและครู               

ในการใชสิทธิของเด็ก 

1073505 สิทธเิด็ก                        2(1-2-3) 

        Rights of the Child 

             ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดของ

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก สิทธิในการอยูรอด สิทธิ

ในการได ร ับการพัฒนา ส ิทธิในการได ร ับการ

คุมครอง และสิทธิในการมีสวนรวม ปญหาของเด็ก

ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ภาวะวิกฤติ

ของเด็ก องคกรที่คุมครองสิทธิเด็ก เจตคติของครู

ในการมีจิตสำนึกของการตอสู เพื่อเด็ก บทบาท

หนาที่ของพอแมและครูในการใชสิทธิของเด็ก 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

1074308  เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย                           

                                                 2(1–2–3) 

            Cognitive  Games  for  Early  

Childhood     

       ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน

ของเกมการศ ึกษา ประเภทของเกมการศ ึกษา 

หลักการเลือกเกมการศึกษา รูปแบบของกิจกรรมเกม

การศึกษา การผลิตสื ่อเกมการศึกษา การศึกษา

งานวิจัยที ่เกี่ยวของกับเกมการศึกษา การจัดและ

วิธีการสงเสริมการเลนเกมการศึกษาสำหรับเด็ก

ปฐมวัย การประเมินคุณคาของเกมการศึกษาที่ชวย

สงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติ และ

ทดลองใชเกมการศึกษา 

ไมมี  

1074502  วัฒนธรรมและภูมิปญญาสำหรับ              

การพัฒนาเด็กปฐมวัย                  2(1–2–3) 

    Cultural and Folk Wisdom for     

Early  Childhood  Development   

         ความหมาย ความสำคัญของวัฒนธรรม  

ภูมิปญญา เอกลักษณของชาติ และทองถิ่น ชีวิต

ความเปนอยูของครอบครัวไทยในอดีตและปจจุบัน  

ร ูปแบบการอบรมเลี ้ยงดูเด็กตามวิถ ีช ีว ิตไทย 

หลักการและรูปแบบพฒันาลักษณะความเปนไทย

ในเด็กปฐมวัย การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปญญา

จากแหลงเรียนรู  และปราชญชาวบาน การศึกษา

ไมมี  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล               

การเปล่ียนแปลง 

ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ แนวการคัดเลือกวัฒนธรรม

และภูมิปญญาที่เหมาะสมกับการนำไปใชในการจัด

กิจกรรม  เพ ื ่อพ ัฒนาเด ็กปฐมวัย การจัดทำ

โครงการที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทย 

 1071104 สมองกับการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 

                                                   3(2-2-5) 

               Brain and Learning for Early 

Childhood Students  

               ธรรมชาติและพัฒนาการ กระบวนการ

ทำงาน สมรรถนะและวิธีเร ียนรู ของสมอง ปจจัย 

สิ่งแวดลอม และการเลี้ยงดูที่มีผลตอการทำงานของ

สมอง การพัฒนาทักษะสมอง EF แตละดาน วิธีการ

จัดประสบการณ วิธีการตอบสนอง การประยุกตใช

ความรูและการออกแบบกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะ

สมอง EF ในเบื ้องตน ดวยกระบวนการวิเคราะห 

ประเมิน ออกแบบและทดลองจดัประสบการณเบี้อง

ตนกับเด็กปฐมวัย 

- เพิ่มรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ.1 

สาระความรูสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัยและ

สมรรถนะที่กำหนด 

 1072203 การชวยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยท ี ่ มี

ความตองการจำเปนพิเศษ                  3(2-2-5) 

            Special Needed Early Childhood 

Students Take Caring  

             วิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับการ

ชวยเหลือเด็กที่มีความตองการจำเปนพิเศษ คุณธรรม

ในการดูแลเด็ก   ฝกใชเครื่องมือในการสังเกตเด็กที่มี

ความตองการจำเปนพิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ถอดบทเรียนชวยเหลือเด็กและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

โดยใชกรณีศึกษา การเรียนรูเชิงประสบการณ หรือ

วิธีอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห ประเมิน วางแผน ออกแบบ

กิจกรรมและส่ือการสอน ใหการชวยเหลือ สอดคลอง

กับหลักการทำงานของสมอง ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ส ั งคม และว ัฒนธรรม โดยการทำงานร วมกับ

ผู ปกครองและครอบครัว ผู เชี ่ยวชาญ และแพทย

เฉพาะทาง ทอลองกิจกรรมกับเด็กเปนกลุ มใหญ  

กลุมยอยและรายบุคคล 

- เพิ่มรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ.1 

สาระความรูสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัยและ

สมรรถนะที่กำหนด 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล               

การเปล่ียนแปลง 

 1073308 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู

สำหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ             3(2-2-5) 

           Experience Management to Encourage 

Learning for Specific Children Groups  

    วิเคราะหนโยบาย ปญหา และโอกาสทาง

สังคมของเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ วิธีการดูแลและ

ให ความชวยเหลือ ร ูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูสำหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ 

โดยทำงานรวมกับผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน และ

ทองถิ่น ทดลองใชกิจกรรมที่ออกแบบไวกับกลุมใหญ 

กลุมยอย  และรายบุคคล พรอมออกแบบประเมิน

เพื ่อแกป ญหา ช วยเหลือ ส งเสร ิม และสะทอน

ความคิดเพื่อนำความรูมาประยุกตใชในการพัฒนา

เด็กกลุมเปาหมายเฉพาะที่ทันสมัย 

- เพิ่มรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ.1 

สาระความรูสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัยและ

สมรรถนะที่กำหนด 

 1073904 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการ 

ศึกษาปฐมวัย                                   3(2-2-5) 

              Research and Create Innovation in 

Early Childhood Education 

              วิเคราะห แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการ

พัฒนานวัตกรรมในปจจุบันและนวัตกรรมรวมสมัย 

ทบทวนขั้นตอนในการทำวิจัยในชั้นเรียน การสราง

และหาคุณภาพของเครื ่องมือ ศ ึกษางานวิจ ัยที่

เกี ่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยเพื ่อวางแผนพัฒนา

นวัตกรรม และยกระดับรูปทางวิจัยเพื่อแกปญหา

ชวยเหลือสงเสริมเด็กปฐมวัยตามบริบทของงานวจัิย

ของตนเอง ออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยที่พบปญหาแบบเดียวกันไดอยางตอเน่ืองและ

มีคุณภาพ  

- เพิ่มรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ.1 

สาระความรูสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัยและ

สมรรถนะที่กำหนด 

 

 

 

 



208 

 

5.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร   

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 

ประจำหลักสูตร  ปรับปรุง พ.ศ.2562 

ช่ือ-นามสกุล 

ตำแหนงวิชาการ 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ช่ือ-นามสกุล 

ตำแหนงวิชาการ 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

หมายเหตุ 

นางจรุงใจ  มนตเล้ียง  

ผูชวยศาสตราจารย* 

3 8099 00044 XX X 

นางจรุงใจ  มนตเล้ียง  

ผูชวยศาสตราจารย* 

3 8099 00044 XX X 

คงเดิม 

 

นางสาวจุฬาลักษณ สุตระ * 

อาจารย 

3 1009 04288 XX X 

นางสาวจุฬาลักษณ สุตระ * 

อาจารย 

3 1009 04288 XX X 

คงเดิม  

 

นางสาวสุทธิชา  มาลีเลศ * 

อาจารย 

3 9099 00368 XX X 

นางสาวสุทธิชา  มาลีเลศ * 

อาจารย 

3 9099 00368 XX X 

คงเดิม  

 

นางสาวสุชาดา จิตกลา * 

อาจารย 

3 3610 01033 XX X 

นางสาวสุชาดา จิตกลา * 

อาจารย 

3 3610 01033 XX X 

คงเดิม  

 

นางสาวสุพรรณิการ   ศรีสุวรรณ* 

อาจารย 

1 4099 00301 XX X 

นางสาวสุพรรณิการ   ศรีสุวรรณ* 

อาจารย 

1 4099 00301 XX X 

คงเดิม  

 

 

หมายเหตุ   * คือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข  

 เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานและเกณฑการรับรองปริญญา

ตรีทางการศึกษา ปรากฏดังตาราง ดังน้ี 

หมวดวิชา 

จำนวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา 

เกณฑกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

มาตรฐานและเกณฑการ

รับรองปริญญาตรีทาง

การศึกษา 

(หลักสูตร 4 ป) 

หลักสูตรเดิม 

ปรับปรุง  

พ.ศ.2560 

หลักสูตรใหม 

ปรับปรุง  

พ.ศ.2562 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  ไมนอยกวา  30 ไมนอยกวา  30 ไมนอยกวา 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 84 ไมนอยกวา 94 ไมนอยกวา  134 ไมนอยกวา 100 

   2.1 วิชาชีพครู  ไมนอยกวา 34 ไมนอยกวา  54 ไมนอยกวา 40 

      2.1.1 สาระวิชาชีพครู  ไมนอยกวา 22 ไมนอยกวา 36 

วิชาบังคับ  32 

วิชาเลือก  4 

ไมนอยกวา 26 

2.1.2 ปฏิบัติการสอน  ไมนอยกวา 12 ไมนอยกวา 18 ไมนอยกวา 14 

2.2 วิชาเอก  ไมนอยกวา60 ไมนอยกวา 80 ไมนอยกวา 60 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 

รวม ไมนอยกวา 120 ไมนอยกวา 130 ไมนอยกวา 170 ไมนอยกวา 136 

รับรองความถูกตองของขอมูล 

 

(ลงช่ือ)                    ......................................................... 

(ดร.สมปอง รักษาธรรม) 

รองอธิการบดี  

วันที่...... เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 





 



 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑมาตรฐานคุรุสภาและองคความรูตาม

มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร  

(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑมาตรฐานคุรุสภาและองคความรูตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรู 

มาตรฐานความรูของคุรุสภา  

และสาระความรูและสมรรถนะ 

เน้ือหาสาระกลุมวิชาชีพครู  

(มคอ.1) 

รายวิชา /ปฏิบัติการสอน  

หนวยกิต (ท-ป-อ) 

(ก) มาตรฐานความรู   

1. การเปล่ียนแปลงบริบทโลก สังคม

และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

3(2-2-5)      

1002101 นโยบายและการบริหาร

คณุภาพการศึกษา              3(2-2-5)    

 1. คานิยมของครู คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

จิตวิญญาณครู และปรัชญาความ

เปนคร ู

1001103 คุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 

ความเปนคร ู                     3(2-2-5)                         

 2. ปรัชญาการศึกษา 1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)  

2. จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยา

การศึกษาและจิตวิทยาใหคำปรึกษา

ในการวิเคราะหและพัฒนาผูเรียน

ตามศักยภาพ 

3. จิตวิทยาสำหรับครูเพื่อจัดการ

เรียนรูและชวยเหลือ แกปญหา 

สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 

1051106 จิตวิทยาสำหรับครู  3(2-2-5) 

3. เน้ือหาวิชาที่สอน หลักสูตร 

ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนรู 

4. หลักสูตรและวิทยาการการ

จัดการเรียนรู 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  

                                     3(2-2-5) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู                         3(2-2-5) 

 5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารการศึกษา

และการเรียนรู 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู                         3(2-2-5) 

4. การวัด ประเมินผลการเรียนรู 

และการวิจัยเพื่อแกปญหาและ

พัฒนาผูเรียน 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 1042109 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู                             3(2-2-5) 

 

 7. การวิจัยและการพฒันานวัตกรรม

เพื่อพัฒนาผูเรียน  

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

                                     3(2-2-5) 
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มาตรฐานความรูของคุรุสภา  

และสาระความรูและสมรรถนะ 

เน้ือหาสาระกลุมวิชาชีพครู  

(มคอ.1) 

รายวิชา /ปฏิบัติการสอน  

หนวยกิต (ท-ป-อ) 

5. การใชภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

8. ภาษาเพื่อการส่ือสารสำหรับครู     1131503 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

สำหรับครู                         2(1-2-3) 

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

                                     3(2-2-5) 

9000137  ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะ

การทำงาน                        3(2-2-5) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู                         3(2-2-5) 

6. การออกแบบและการดำเนินการ

เก่ียวกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 1002101 นโยบายและการบริหาร

คณุภาพการศึกษา       3(2-2-5) 

(ข) มาตรฐานประสบการณ

วิชาชีพ 

  

การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

1022802 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1(45) 

1023836 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1(45) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ 

1024809 ปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา 1                   6(270) 

1024810 ปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา 2                   6(270) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

ลำดับท่ี 

องคความรูตาม 

มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)  

พ.ศ. 2562 

 รหัสวิชา รายวิชา ในสาขาวิชา  

1. ปรัชญา ทฤษฎ ีหลักการศึกษาปฐมวัย 1071104 สมองกับการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

1072319 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบ

บรูณาการสำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3 ป   

3(2-2-5) 

1073309 การจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับ

เด็กปฐมวัย                                  

3(2-2-5) 

2. จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเด็ก

ปฐมวัย 

1071110 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูสำหรับ

เด็กปฐมวัย                         

2(1-2-3) 

1071105 การอบรมเลี้ยงดแูละสงเสริมการเรียนรู

สำหรับเด็กปฐมวัย   

3(2-2-5) 

3. การพัฒนาหลักสตูรและวิทยาการการ

จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก 

1072319 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบ

บูรณาการสำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3 ป   

3(2-2-5) 

1073309 การจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับ

เด็กปฐมวัย                                  

3(2-2-5) 

4. การพัฒนาความคดิสำหรับเด็กปฐมวัย 1071303 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสาร

สำหรับเด็กปฐมวัย   

3(2-2-5) 

1072320 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3) 

1072317 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษา

ปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1073306 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย   

3(2-2-5) 

1073415 ละครและหุนสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

1072405 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5) 

5. การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนารางกาย อารมณและสงัคม การ

จัดระบบนิเวศนของการเรียนรูท่ีเอ้ือ

1071109 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภยั

สำหรับเด็กปฐมวัย   

3(2-2-5) 

1071302 การจัดกิจกรรมสงเสริมความพรอม 3(2-2-5) 
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ลำดับท่ี 

องคความรูตาม 

มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)  

พ.ศ. 2562 

 รหัสวิชา รายวิชา ในสาขาวิชา  

ตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ทางดานรางกายสำหรับเด็กปฐมวัย   

 

1072104 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับ

เด็กปฐมวัย   

3(2-2-5) 

1072319 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบ

บูรณาการสำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3 ป   

3(2-2-5) 

1072404 สื่อและการจัดกิจกรรมการเลนสำหรับ

เด็กปฐมวัย   

3(2-2-5) 

1073212 สิ่งแวดลอมสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 

1073309 การจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับ

เด็กปฐมวัย                                  

3(2-2-5) 

1071304 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ

และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย   

3(2-2-5) 

1073415 ละครและหุนสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

1072320 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3) 

6. โภชนาการและการจัดโภชนาการ

สำหรับเด็ก 

1071109 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภยั

สำหรับเด็กปฐมวัย   

3(2-2-5) 

1073101 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

7. การจัดการศึกษาสำหรับเด็ก

กลุมเปาหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษ

สำหรับเด็กปฐมวัย 

1072203 การชวยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีความ

ตองการจำเปนพิเศษ   

3(2-2-5) 

1073308 การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู

สำหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ   

3(2-2-5) 

8. เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผล

สำหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

1072404 สื่อและการจัดกิจกรรมการเลนสำหรับ

เด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

9. งานวิจัยและนวัตกรรมทางเพ่ือพัฒนา

เด็กปฐมวัย 

1073904 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาปฐมวัย    

3(2-2-5) 
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ลำดับท่ี 

องคความรูตาม 

มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)  

พ.ศ. 2562 

 รหัสวิชา รายวิชา ในสาขาวิชา  

1074907 สัมมนาการพัฒนาองคความรูและ

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  

2(1-2-3) 

10. ความรวมมือกับครอบครัว ชุมชน และ

สังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1073504 การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน   

ในการจัดการศึกษาปฐมวัย   

3(2-2-5) 

1073505 สิทธิเด็ก 2(1-2-3) 

11. การบริหาร การนิเทศและการประกัน

คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

1072319 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบ

บรูณาการสำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3 ป   

3(2-2-5) 

1073309 การจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับ

เด็กปฐมวัย                                  

3(2-2-5) 

 

 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงคของหลักสูตรกับคณุลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ

สาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรส่ีป) พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 

กิจกรรมเสริมความเปนครู 

1. มีคานิยมรวม ตระหนักและยึด

ผู เรียนเปนศูนยกลางของการ

ท ำ ง า น ข อ งค รู  ก า ร พั ฒ น า

ความรูสึก ถึงตัวตนความเปนครู

และมี เจตคติ ต อ วิชาชีพ ค รูท่ี

เขมแข็ง มีจิตบริการตอวิชาชีพครู

และชุมชน 

1.มีความรูความ 

สามารถในเน้ือหาวิชา

การศึกษาปฐมวัย และ

วิชาชีพครู เพ่ือนำไป

ป ระยุ ก ต ใช ใน ก า ร

ประกอบอาชีพ 

 

1001103 

 
  

1021102  
1051106  

1071104 

  

1071105 

คุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ

ความเปนครู            

การพัฒนาหลักสตูร        

จิตวิทยาสำหรับครู         

สมองกับการเรียนรูสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

การอบรมเลี้ยงดแูละสงเสริม

การเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5)  

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5)  

 

3(2-2-5) 
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ

สาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรส่ีป) พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 

กิจกรรมเสริมความเปนครู 

2. เปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

ยึดม่ันในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณ

ครูและยึดม่ันในจรรยาบรรณของ

วิช าชีพ ค รู  ปฏิ บั ติหน า ท่ี ต าม

อุดมการณความเปนครูดวยความ

รั ก  ศ รั ท ธ า  ซ่ื อ สั ต ย สุ จ ริ ต

รับผิดชอบตอวิชาชีพ อุทิศตนและ

ทุมเทในการเอาใจใส สรางแรง

บันดาลใจ พัฒนาการเรียนรูและ

ผลประโยชนสูงสุดแกผู เรียน มี

ความพอเพียงและประพฤติตน

เปนแบบอย างท่ีดี ท้ั งทางด าน

วิชาการและวิชาชีพ 

8.มีคุณธรรมจริยธรรม 

 แ ล ะจ รรย าบ รรณ

วิชาชีพมีความเสียสละ  

และมีจิตสาธารณะ 

1001103 

 

 

1021102 

1022306 

1042109 

 

1051106 

1131503 

 

1073415 

 

1071109 

 

1071110 

คุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ

ความเปนครู        

การพัฒนาหลักสตูร     

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู                      

การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู                        

จิตวิทยาสำหรับครู                                                

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

สำหรับครู                                     

ละครและหุนสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

การพัฒนาสุขภาวะและความ

ปลอดภยัสำหรับเด็กปฐมวัย 

จิตวิทยาพัฒนาการและการ

เรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย                         

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

2(1-2-3) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

2(1-2-3) 

 

3. เปนผูเรียนรูและฉลาดรู และมี

ปญญา เปนผูมีความรู  

ความสามารถในการคิดวิเคราะห  

การคิดขั้นสูง มีความรอบรูดาน

การเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ 

วั ฒ น ธ ร ร ม  รู เ ท า ทั น ก า ร

เปลี่ยนแปลงของสังคมและของ

โลก การสรางสัมมาชีพและความ

ม่ันคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี

ความเพียร มุงม่ัน มานะ บากบั่น 

ใฝเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอด

3. มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ 

คิ ด ส ร า ง ส ร ร ค  

ตลอดจนมีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

9000208 

9000308 

9000410 

1002101 

 

1042109 

 

1043415 

1051106 

1073504 

 

1072203 

สุนทรียภาพของชีวิต   

พลวัตของสงัคมโลก  

การบริหารจัดการสขุภาพ                                      

นโยบายและการบริหาร

คุณภาพการศึกษา                

การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู                          

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู             

จิตวิทยาสำหรับครู   

การมีสวนรวมของครอบครัว

และชุมชนในการจัดการศึกษา                        

การชวยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัย

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5)   

 

3(2-2-5)   

 

3(2-2-5)  

3(2-2-5) 

3(2-2-5)   

 

3(2-2-5)  
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ

สาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรส่ีป) พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 

กิจกรรมเสริมความเปนครู 

ชีวิต และพัฒนาตนเองให เปน

บุคคลท่ีเรียนรูและรอบรู ทันสมัย 

ทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 

1073308 

ท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการ

เรียนรูสำหรับเด็ก

กลุมเปาหมายเฉพาะ 

 

3(2-2-5)                                    

4.  เป น ผู ร ว ม ส ร า ง ส ร ร ค

น วั ต ก ร รม    เป น ผู มี ทั กษ ะ

ศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถคิด

วิเคราะห การคิดขั้นสูง มีความ

ฉลาดดิจิทัล ทักษะการทำงานเปน

ทีม มีทักษะขามวัฒนธรรม รูเทา

ทันสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม การเปล่ียนแปลงของ

สังคมและของโลก มีสวนรวมใน

การพัฒนา ความกาวหนาใหกับ

วิชาชี พ ค รู  ส ามารถแสวงห า

ความรู พัฒนาความรู งานวิจัย 

และสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา 

ตนเองผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ

ตามความแตกตางระหวางบุคคล 

4. มีความสามารถใน

ก า ร ใช เท ค โน โล ยี  

สารสน เท ศ  ในการ

ปฏิ บั ติ งาน ได อย า ง

เห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

9000406 

1021102 

1022306 

1031102 

 

 

1043415 

1022802 

1023836 

 

1073306 

 

 

1072404 

 

1073904 

 

1074907 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  

การพัฒนาหลักสตูร  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู                          

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู                         

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู                          

ฝกปฏิบตัิงานวิชาชีพ1   

ฝกปฏิบตัิงานวิชาชีพ2  

  

การจัดกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัย 

สื่อและการจัดกิจกรรมการเลน

สำหรับเด็กปฐมวัย       

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ทางการศึกษาปฐมวัย 

สัมมนาการพัฒนาองคความรู

และนวัตกรรมทางการศึกษา

ปฐมวัย  

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

 

3(2-2-5) 

1(45) 

1(45) 

 

3(2-2-5)  

 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

2(1-2-3) 

 

 

5. เปนผูมีความสามารถสูงใน

ก าร จั ด ก าร เรี ย น รู  เป น ผู มี

ความสามารถในการจัดเน้ือหา

สาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผน

6. มีความสามารถใน

การบู รณ าการองค

ความรู เพ่ือออกแบบ

แล ะ จัด ก าร เ รีย น รู

1022306 

1031102 

 

 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู                          

3(2-2-5) 

3(2-2-5)  
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ

สาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรส่ีป) พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 

กิจกรรมเสริมความเปนครู 

และ จัดการเรียน รู  ถ ายท อด

ความรู สรางแรงบันดาลใจและ

สงเสริมใหผูเรียน เกิดการเรียนรู

และมีความสุขในการเรียน โดยใช

ศาสตรการสอน รวมถึงวิธีการใช

เทคนิค  วิ ธีการ จัดการเรียนรู  

กิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

สื่อ แหลงเรียนรู ชุมชน ภูมิปญญา

ในชุมชนท่ีเหมาะสมกับสาระวิชา

และผูเรียนท่ีมีความแตกตางกัน 

สามารถบูรณาการความรูขาม

ศาสตร ขามวัฒนธรรม และการ

วิจัย สามารถนำมาประยุกตใชใน

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ศาสตรการสอน ความรู เน้ือหา

สาระ และเทคโนโลยี  (TPCK) 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

ตลอดจนนำไปใช ในการ แกไข

ปญหา พัฒนาตนเอง ผูเรียนและ

สังคม 

การศึกษาปฐมวัยท้ังใน

ชั้นเรียนและนอกชั้น

เรียน 

7. มี ทั ก ษ ะ ใน ก า ร

ค น ค ว า  แ ส ว ง ห า

ค ว า ม รู  แ ล ะ มี

ความสามารถในการ

ออกแบบและทำการ

วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ

พัฒนาผูเรียน พัฒนา

ง า น ใน ห น า ท่ี แ ล ะ

เสนทางวิชาชีพ 

1042109 

 

1043415 

1024809 

1024810 

1071302 

 

 

1071304 

 

 

1072320 

1072319 

 

 

1073101 

1073309 

 

1071303 

 

1072317 

 

1072104 

การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู  

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา1 

ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา2               

การจัดกิจกรรมสงเสริมความ

พรอมทางดานรางกายสำหรับ

เด็กปฐมวัย      

การจัดกิจกรรมความฉลาดทาง

อารมณและสังคมสำหรับเด็ก

ปฐมวัย  

ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 

การจัดประสบการณการเรียนรู

แบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุ

ต่ำกวา 3 ป   

โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณการเรียนรู

สำหรับเด็กปฐมวัย  

การจัดกิจกรรมทางภาษาและ

การสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย    

การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับ

การศึกษาปฐมวัย 

ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหว

สำหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5)  

 

3(2-2-5) 

6(270) 

6(270) 

3(2-2-5) 

 

 

3(2-2-5)  

 

 

2(1-2-3) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5)  

 

3(2-2-5)  

 

3(2-2-5) 

 

6. เปนพลเมืองที่เขมแข็ง และใส

ใจสังคม มีความรักชาติรักทองถิ่น  

มีจิตสำนึกไทยและจิตสำนึกสากล 

รูคุณค าและมีส วนรวมในการ

2. มีความรู ความ 

สามารถในศาสตรการ

สอน และบูรณาการ

อ ง ค ค ว า ม รู  เ พ่ื อ

9000304 

9000305 

9000307 

 

ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง                           

นครศรีธรรมราชศึกษา                                          

พลเมืองกับความรับผดิชอบตอ

สังคม                                  

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ

สาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรส่ีป) พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 

กิจกรรมเสริมความเปนครู 

พั ฒ น า  อ นุ รั กษ สิ่ ง แ วด ล อ ม 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและ

ทองถิ่น มีจิตอาสาและดำเนินชีวิต

ตามวิถีประชาธิปไตย มีความ

ยุติธรรมและมีความกลาหาญทาง

จริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตอง รู

ถูก รูผิด รูชอบ ชั่ว ดี กลาปฏิเสธ

และต อต านการกระท ำ ท่ี ไม

ถูกตอง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีจิต 

สำนึกเปนพลเมืองไทยและ 

พลเมืองโลก 

ออกแบบการจัดการ

เ รี ย น รู ก า ร ศึ ก ษ า

ปฐมวัย มีทักษะและ

กระบวนการ ตลอดจน

เลือกใชเทคนิควิธีการ

สอนท่ีเหมาะสม 

5. มีความสามารถและ

ทักษะการใชภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร ถายทอด

ความรูกับผูเรียนบุคคล 

และกลุมต างๆ ด วย

วิธีการท่ีหลากหลาย 

1073505 

1073212 

1072405 

สิทธิเด็ก 

สิ่งแวดลอมสำหรับเด็กปฐมวัย 

วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย      

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

3(2-2-5) 

 



 

 

192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลงานวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

200 

  
 

 

223 



 

 

201 

 
 

 

224 

รับรองความถูกตองของขอมูล 

ลงช่ือ 

............................................................................................. 

(ผูชวยศาสตราจารยถนอม เลขาพันธ) 

คณบดีคณะครุศาสตร 

วันที่        เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 
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ผลงานวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

1.  ชื่อ – สกุล นางสาวจุฬาลักษณ สุตระ 

2.  ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

3.  ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

คบ. การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2542 

4.  ผลงานทางวิชาการ   

 บทความวิจัย 

 จุฬาลกัษณ สุตระ, สุทธิชา มาลเีลศ, สพุรรณิการ ศรสีุวรรณ และปทมา กงเสง. (2559).             

การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนบุาล 1/3 โรงเรียนตันติวัตร โดย

ใชกิจกรรมรอยสรางรูป. โครงการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การวิจัยและพฒันานวัตกรรมอยางย่ังยืนสูโลกาภิวัตน” 

ธันวาคม 2559, 504-524. 

 ณัฐชยา เซงปุน, จุฬาลักษณ สุตระ. (2561). ผลของการจัดกิจกรรมการเลานิทานสุภาษิต

ดวยบัตรภาพท่ีมีตอคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย. เอกสารสืบเน่ืองจาก

ประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการครุศาสตรวิชาการ ครั้งที ่10 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครศรีธรรมราช “การผลิตและพฒันาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” สิงหาคม 

2561, 47-54 

 สุทธิดา มรมาศ, จุฬาลักษณ สุตระ (2561). ผลของการจัดกิจกรรสะเต็มศึกษาท่ีมีตอทักษะ

การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย. เอกสารสบืเน่ืองจากประชุมวิชาการ การประชุม

วิชาการครุศาสตรวิชาการ ครัง้ที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช “การ

ผลิตและพฒันาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” สงิหาคม 2561, 55-65 

5.  ภาระการสอน  

 1072319 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการสำหรบัเด็กอายุต่ำกวา 3 ป  

             3(2-2-5) 

 1073306 การจัดกจิกรรมทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

 1073309 การจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย       3(2-2-5) 

 1073903 สัมมนาการพฒันาองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย   3(2-2-5)
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ผลงานวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

1.  ชื่อ – สกุล นางสาวสุทธิชา  มาลีเลศ 

2.  ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

3.  ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2547 

4.  ผลงานทางวิชาการ  

  บทความวิจัย 

 จุฬาลักษณ สุตระ, สุทธิชา มาลเีลศ, สพุรรณิการ ศรสีุวรรณ และปทมา กงเสง. (2559).             

การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนบุาล 1/3 โรงเรียนตันติวัตร โดย

ใชกิจกรรมรอยสรางรูป. โครงการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การวิจัยและพฒันานวัตกรรมอยางย่ังยืนสู

โลกาภิวัฒน” ธันวาคม 2559, 504-524. 

 วรกร ธรรมภิบาลอุดม, สุชาดา จิตกลา และสุทธิชา มาลีเลศ. (2560). วัจนกรรมการขอโทษ

ของเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช. งานวิจัยระดับชาติในการประชุมวิชาการครุศาสตรวิชาการครั้งที่ 

9 “ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพสูมิติใหมการศึกษาไทย 4.0 มหาวิทยาลัย        

ราชภัฏนครศรีธรรมราช” กันยายน 2560, 15-25. 

 

5.  ภาระการสอน  

 1071105 การอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมการเรียนรูสำหรบัเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

 1071109 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรบัเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

 1071110 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูสำหรบัเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 

 1073904 วิจัยและพฒันานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

1.  ชื่อ – สกุล นางสาวสุชาดา จิตกลา 

2.  ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

3.  ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

คบ. การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2543 

4.  ผลงานทางวิชาการ  

 บทความวิชาการ 

 วรดี เลิศไกร จรุงใจ มนตเลี้ยง และสุชาดา จิตกลา.  (2559). การจัดกิจกรรมของเลนภูมิ

ปญญาเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย กรณี เทศบาลตำบลทอนหงส อำเภอพรหมคีรี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช.  นาคบุตรปรทิรรศน 8(1) มกราคม - มิถุนายน: 77 – 85. 

 วรกร ธรรมภิบาลอุดม, สุชาดา จิตกลา และสุทธิชา มาลีเลศ. (2560). วัจนกรรมการขอโทษ

ของเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช. งานวิจัยระดับชาติในการประชุมวิชาการครุศาสตรวิชาการครั้งที่ 

9 “ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพสูมิติใหมการศึกษาไทย 4.0 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครศรีธรรมราช” กันยายน 2560, 15-25. 

 

5.  ภาระการสอน 

  1071104 สมองกับการเรียนรูสำหรบัเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 

 1071303  การจัดกจิกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

 1072104 ลีลา จงัหวะและการเคลือ่นไหวสำหรบัเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

 1072317 การจัดกจิกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 

 1072404 สื่อและการจัดกจิกรรมการเลนสำหรับเด็กปฐมวัย        3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

1.  ชื่อ – สกุล นางสาวสุพรรณิการ  ศรีสุวรรณ 

2.  ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

3.  ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2557 

ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 

 

4.  ผลงานทางวิชาการ   

 บทความวิจัย 

 จุฬาลักษณ สุตระ, สุทธิชา มาลเีลศ, สพุรรณิการ ศรสีุวรรณ และปทมา กงเสง. (2559).             

การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนบุาล 1/3 โรงเรียนตันติวัตร โดย

ใชกิจกรรมรอยสรางรูป. โครงการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การวิจัยและพฒันานวัตกรรมอยางย่ังยืนสูโลกาภิวัตน” 

ธันวาคม 2559, 504-524. 

 สุพรรณิการ ศรสีุวรรณ. (2561). วินัยเชิงบวกของเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาความคิดเห็น

ของคณุครูท่ีมีตอการสงเสริมวินัยเชิงบวกสำหรับเด็กปฐมวัย. เอกสารสบื

เน่ืองจากประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการครุศาสตรวิชาการ ครั้งที่ 10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช “การผลิตและพฒันาครูโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน” สิงหาคม 2561, 67-75 

  

5.  ภาระการสอน  

 1071302 การจัดกจิกรรมสงเสรมิความพรอมทางดานรางกายสำหรับเด็กปฐมวัย  

     3(2-2-5) 

 1071304 การจัดกจิกรรมความฉลาดทางอารมณและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย  

     3(2-2-5) 

 1073212 สิ่งแวดลอมสำหรบัเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 

 1073505 สิทธิเด็ก  2(1-2-3) 
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ผลงานวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร  

1.  ชื่อ – สกุล นางจรุงใจ  มนตเลี้ยง 
 

2.  ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
 

3.  ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546 

ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 

ค.บ. นาฏศิลป วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2524 

4.  ผลงานทางวิชาการ 

 บทความวิชาการ 

 วรดี เลิศไกร จรุงใจ มนตเลี้ยง และสุชาดา จิตกลา.  (2559). การจัดกิจกรรมของเลนภูมิ

ปญญาเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย กรณี เทศบาลตำบลทอนหงส อำเภอพรหมคีรี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช.  นาคบุตรปรทิรรศน 8(1) มกราคม-มิถุนายน :77 – 85. 

 บทความวิจัย 

 จุติพร อัศวโสวรรณ จรุงใจ มนตเลีย้ง และคณะ. (2561). การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการ PLC และกระบวนการสรางสขุดวยสติในโรงเรียนเครือขาย

อุดมศึกษาพ่ีเลีย้ง : กรณศีึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. การประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ป 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ธันวาคม 2561,  

 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน 

จรุงใจ  มนตเลีย้ง.  (2559).  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการศึกษาสำหรับ                  

เด็กบริบาล. นครศรีธรรมราช: คณะครุศาสตร. มหาวิทยาลยัราชภัฏ

นครศรีธรรมราช. (เอกสารอัดสำเนา) 

จรุงใจ  มนตเลีย้ง.  (2559).  เอกสารประกอบการสอนรายวิชานิทานและหุนสำหรับเด็ก

ปฐมวัยนครศรีธรรมราช: คณะครุศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.                          

(เอกสารอดัสำเนา) 

จรุงใจ  มนตเลี้ยง.  (2555).  เอกสารประกอบการสอนรายวิชานาฏศลิปสำหรับเด็ก

ปฐมวัย. นครศรีธรรมราช: คณะครุศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  
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5.  ภาระการสอน  

 1072104 ลีลา จงัหวะและการเคลือ่นไหวสำหรบัเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

 1072405 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 

  1073415 ละครและหุนสำหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

 1073101       โภชนาการสำหรบัเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 

 



232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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