
 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั (หลักสูตร ๔ ป) 

หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยราชธานี 
 

 

 



สารบัญ 

            

 หนา 

หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป              ๑ 

หมวดที่ ๒   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร           ๗ 

หมวดที่ ๓   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร       ๙ 

หมวดที่ ๔   ผลการเรยีนรู กลยทุธการสอนและการประเมนิผล     ๔๖ 

หมวดที่ ๕   หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา      ๖๒ 

หมวดที่ ๖   การพัฒนาคณาจารย        ๖๔ 

หมวดที่ ๗   การประกันคุณภาพหลักสูตร       ๖๕ 

หมวดที่ ๘   การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร    ๖๙ 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 

คําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

 ภาคผนวก ข 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชธาน ีวาดวยการศกึษาข้ันปรญิญาบัณฑติ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ภาคผนวก ค 

- ประกาศทบวงมหาวทิยาลัย เรื่องหลักเกณฑการเทยีบโอนผลการเรยีนระดับ

ปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ.๒๕๔๕ 

ภาคผนวก ง 

- ผลงานวจิัยอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 



 
 

 หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย (๔ ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

ชื่อสถาบัน  มหาวทิยาลัยราชธานี 

 คณะ   ศกึษาศาสตร 

 

หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป   

 

๑.  ช่ือหลักสูตร 

      ภาษาไทย            :   ศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ป) 

 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education Program in Early Childhood   

                                            Education 

 

๒.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

      ภาษาไทย      ชื่อเต็ม :  ศกึษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 

                      อกัษรยอ :  ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (Early Childhood Education) 

                         อักษรยอ :  B.Ed.  (Early Childhood Education)   

 

๓.  วิชาเอก  

  - 

 

๔.   จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร   ๑๓๕  หนวยกติ 

 



๒ 

 

๕.   รูปแบบของหลักสูตร 

        ๕.๑  รูปแบบ   

            หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป 

  ๕.๒  ประเภทของหลักสูตร 

          หลักสูตรปรญิญาตรีทางวชิาชีพ 

        ๕.๓  ภาษาที่ใช  

                 ภาษาไทย 

        ๕.๔  การรับเขาศกึษา  

          รบันักศกึษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

        ๕.๕  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

          เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลัย ที่จดัการเรียนการสอนโดยตรง 

     ๕.๖  การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศกึษา  

          ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 

 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๒  กําหนดเปดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ 

เม่ือวันท่ี ๒๕ เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

   สภามหาวิทยาลัยราชธานี อนุมัตหิลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

เม่ือวันท่ี ๒๖ เดอืนกุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

๗.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 

สาขา ครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ.๒๕๖๒ ในป พ.ศ.๒๕๖๔ (หลังจากเปด

สอนเปนเวลา ๒ ป) 
 

๘.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

   ๘.๑   วิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 

   ๘.๒   นักวิชาการหรอืนักการศึกษา สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 



๓ 

 

๙.  ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒกิารศกึษาของ อาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ลําดับท่ี 

ชื่อ - สกุล 

(นาย/ นาง/ 

นางสาว) 

เลขประจําตัว

ประชาชน  

ตําแหนง 

ทาง 

วชิาการ 

วุฒิการศกึษา สถาบันศกึษา 
ปท่ี

สําเร็จ 

๑ นางสาวสุกานดา 

พันตาเอก 

 

๑๔๖๐๗๐๐๑๖๒๗๑๗ อาจารย ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

เกยีรตินิยม อันดับ ๑ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒๕๖๑ 

๒๕๕๖ 

๒ นางชลลิลา  บุษบงษ 

 

 

 

๓๓๓๐๒๐๐๒๔๘๘๐๖ อาจารย ศษ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 

 

ค.บ.(สุขศึกษา) 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมา

ธริาช 

วทิยาลัยครูสุรนิทร 

๒๕๕๖ 

 

๒๕๒๗ 

๓ นางรุจิรา ศรยีันต ๓๓๓๑๐๐๐๗๒๓๐๐๕ อาจารย ศษ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 

 

กศ.บ.(ปฐมวัย) 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมา

ธริาช 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมา

ธริาช 

๒๕๕๕ 

 

๒๕๒๘ 

๔ นางอําไพ สวัสดริาช 

 

 

๓๓๓๙๙๐๐๐๗๔๑๕๗ อาจารย ศษ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 

 

ค.บ.(อุตสาหกรรมศลิป) 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมา

ธริาช 

วทิยาลัยครูสุรนิทร 

 

๒๕๕๔ 

 

๒๕๒๖ 

๕ นายมัธยม เรืองแสน 

 

 

 

๓๓๔๑๒๐๐๐๓๑๑๘๒ อาจารย ศศ.ด.(บรหิารการศึกษา) 

 

กศ.ม.(ภูมิศาสตร) 

 

กศ.บ.(ภูมิศาสตร) 

มหาวทิยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิ

โรฒ ประสานมิตร 

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิ

โรฒ มหาสารคาม 

๒๕๕๓ 

 

๒๕๒๖ 

 

๒๕๒๒ 

 

 

๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 จัดการเรียนการสอนที่มหาวทิยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 



๔ 

 

๑๑.  สถานการณภายนอก หรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการ

วางแผนหลกัสูตร      

              ๑๑.๑  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดมากขึ้น 

และเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับยุทธศาสตรชาต ิ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร

ระยะยาวสูการปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพรอม คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถ

ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ประกอบกับการพัฒนาประเทศ            

ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีผานมา ยังประสบปญหาคุณภาพในเกือบ

ทุกดาน ที่สําคัญไดแก คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการ

สาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมลํ้าสูง กอใหเกิดความแตกแยก ดังน้ัน การพัฒนาจึงตองให

ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ การพัฒนาเด็กปฐมวัยถือเปนทุน

มนุษยท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศในฐานะที่เปนกลไกขับเคลื่อนประเทศใหกาวหนาตอไป 

 

 ๑๑.๒  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรมุงเนนการ

ยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศโดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพ่ือใหเติบโตอยาง               

มีคุณภาพ การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะที่ด ี                 

มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวนิัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม การเตรียมความพรอมของ

กําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปล่ียนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีที่เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ทางสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ 

  ยุทธศาสตร ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มุงเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย โดยสงเสรมิวัฒนธรรมและใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ 

ใหไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง                

มีสุขภาวะที่ดีขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

โดยสงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหลง

เรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต สงเสริมใหมีกิจกรรมทางสุขภาพและ

โภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย  พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

 



๕ 

 

๑๒.  ผลกระทบจากขอ ๑๑.๑  และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตร และความ

เกี่ยวของกับพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

  ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร    

  จากสถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจําเปนตองพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษยและใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณเพ่ือใหคน

ไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตาม

มาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ

ความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการ

พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น จึงตองมีการพัฒนาหลักสูตรในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

คุณภาพเพื่อตอบสนองพันธกิจและเตรยีมทรัพยากรบุคคลใหรองรับการพัฒนาประเทศ  

เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเปนไปตามเจตนารมณในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไทย การเตรียมความพรอมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอน

ประจําการใหมีความรูและมีสมรรถนะทางวิชาชีพ ไดรับการบมเพาะปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิต

วญิญาณ จรรยาบรรณครูที่ดี เพื่อใหสามารถพัฒนาตนใหเปนผูมคีวามสมบูรณทั้งดานรางกาย จติใจ 

อารมณ สังคมและสติปญญา สามารถสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมเพื่อไปพัฒนาผูเรียนให

เต็มตามศักยภาพ สามารถถายทอดความรูสรางแรงบันดาลใจและสงเสรมิใหผูเรยีนมีความสุขในการ

เรียนรู มีทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห                 

มีทักษะขามวัฒนธรรม สามารถประยุกตความรูไปใชในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีสวนรวมใน

การพัฒนาความกาวหนาใหกับวชิาชีพครู 
 

  ๑๒.๒  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวทิยาลัย    

  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตใหมีความรู เปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ มีความรอบรู

ดานวิชาการ วิชาชีพ คูคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนให มีความทันสมัย ยืดหยุนตามความตองการของผู เรียนและการพัฒนาประเทศ                    

มีการผลิตผลงานเพ่ือสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาชุมชน บรกิารวชิาการแกสังคม

เพ่ือการเรยีนรูรวมกัน ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน  

และของชาติ 

 

 

 

 



๖ 

 

๑๓.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ ภาควชิาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

๑๓.๑  รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควชิาอ่ืน  

๑๓.๑.๑  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวน ๑๓ รายวิชา  ไดแก 

๔๑๑  ๑๐๑  การเมืองการปกครองของไทย 

๔๑๑  ๑๐๔  จิตวทิยาท่ัวไป 

๔๑๑  ๑๐๕  ทองถิ่นศกึษา 

๔๑๑  ๑๐๗  สังคมและวัฒนธรรมไทย 

๔๑๒  ๑๐๒  มนุษยกับสังคม 

๔๑๑  ๑๑๑  กฎหมายกับสทิธมินุษยชน 

๔๑๓  ๑๐๒  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

๔๑๓  ๑๐๕  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๑ 

๔๑๓  ๑๐๖  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒ 

๔๑๔  ๑๐๙  พ้ืนฐานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๔๑๔  ๑๑๘  คณิตศาสตรและสถติิในชวีติประจําวัน 

๔๑๔  ๑๐๘  วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 

๔๑๔  ๑๑๗  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีมัยใหม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

หมวดที่ ๒   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 

   ๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร  

          หลักสูตรนี้เช่ือวาครูสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ  คือปจจัยสําคัญในการพัฒนา

ประชากรวัยผูใหญท่ีมคีุณภาพของประเทศชาติในอนาคต 

 

  ๑.๒   ความสําคัญของหลักสูตร 

   หลักสูตรนี้จะเปนกลไกสําคัญในการเตรียมความพรอมและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศกึษากอนประจําการสําหรับการศึกษาปฐมวัย มุงเนนการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู

ใหเปนวิชาชีพช้ันสูง สรางครูท่ีมีคุณภาพนําไปสูการพัฒนาคนท่ีมีคุณภาพตอบสนองยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศ 
 

 ๑.๓      วัตถุประสงค 

   เพ่ือผลติครูการศึกษาปฐมวัยท่ีมีคุณลักษณะอันพงึประสงคดังนี้ 

  ๑.๓.๑  มีคานิยมรวม  ตระหนักและยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการทํางานของครู 

การพัฒนาความรูสึกถงึตัวตนความเปนครูและมีเจตคติตอวิชาชีพครูท่ีเขมแข็ง มีจติบริการตอวิชาชีพ

ครแูละชุมชน 

 ๑.๓.๒  เปนคนดี มีคุณธรรม จรยิธรรม ยดึม่ันในวิชาชีพครู มีจติวญิญาณครูและยึด

มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหนาท่ีตามอุดมการณความเปนครูดวยความรัก ศรัทธา 

ซ่ือสัตยสุจรติ รับผิดชอบตอวชิาชีพ อุทิศตนและทุมเทในการเอาใจใส สรางแรงบันดาลใจ พัฒนาการ

เรียนรูและผลประโยชนสูงสุดแกผูเรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีท้ังดาน

วชิาการและวชิาชีพ 

 ๑.๓.๓  เปนผูเรียนรูและฉลาดรู และมีปญญา เปนผูมีความรูความสามารถในการ

คิดวิเคราะห การคิดข้ันสูง มีความรอบรูดานการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก การสรางสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุงม่ัน มานะ บากบั่น ใฝเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอด

ชวีติ และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีเรยีนรูและรอบรูทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 ๑.๓.๔  เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม เปนผูมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความฉลาด

ดิจิทัล มีทักษะการทํางานเปนทีม มีทักษะขามวัฒนธรรม รูเทาทันส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 

มีสวนรวมในการพัฒนาความกาวหนาใหกับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู พัฒนาความรู 



๘ 

 

งานวิจัย และสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเองผูเรยีนใหเต็มตามศักยภาพตามความแตกตางระหวาง

บุคคล 

 ๑.๓.๕  เปนผูมีความสารถสูงในการจัดการเรยีนรู เปนผูมีความสามารถในการจัด

เน้ือหาสาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู ถายทอดความรู สรางแรงบันดาลใจและ

สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความสุขในการเรียน โดยใชศาสตรการสอน เทคนิค วิธีการ

จัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ท่ีหลากหลาย สื่อ แหลงเรียนรู ชุมชน ภูมิปญญาในชุมชนท่ี

เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียนที่มีความแตกตางกัน สามารถบูรณาการความรูขามศาสตร ขาม

วัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตรการ

สอน ความรู เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนาการเรยีนรูของผูเรียน ตลอดจนนําไปใช

การแกปญหา พัฒนาตนเอง ผูเรียนและสังคม 

 ๑.๓.๖  เปนพลเมืองที่เขมแข็ง และใสใจสังคม มีความรักชาติ รักทองถิ่น มีจิตสํานึก

ไทยและจติสํานึกสากล รูคุณคาและมีสวนรวมในการพัฒนา อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาไทยและทองถิ่น มีจิตอาสา และดําเนินชวีติตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความ

กลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูถูก รูผิด รูชอบ ชั่ว ดี กลาปฏิเสธและตอตานการ

กระทําที่ไมถูกตอง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทย 

และพลเมอืงโลก 

 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตวับงชี้

ความสําเร็จ 

๑.  พัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอนอยางตอเน่ือง 

๑. วิจัยเชิงประเมนิอยางตอเนื่อง 

 

๑. รายงานการวิจัยเชงิ

ประเมนิ 

๒.  จัดทําหลักสูตรฉบับ

ปรับปรุงทุก ๕ ป  

๒. ปรับปรุงหลักสูตรตาม

ผลการวิจัยและมาตรฐานท่ี

เก่ียวของ 

๒. เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓. พัฒนาผูบรหิาร อาจารย

และนักวชิาการดานการเรยีน

การสอน การวจิัย 

๓. สนับสนุนผูบรหิาร อาจารย

และนักวชิาการ ดานการเรียน

การสอน การวิจัย 

๓. ปรมิาณงานดานการเรียน

การสอน การวิจัย 

 

 



๙ 

 

หมวดที่ ๓   ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑   ระบบ 

                  ระบบทวิภาค  โดย ๑ ปการศึกษา  แบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ    ๑  ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  และอาจมีการศึกษาภาคฤดูรอน  โดย

กําหนดระยะเวลาการศึกษาและจํานวนหนวยกิตใหเทยีบเคียงกับภาคการศกึษาปกติ 

  ๑.๒  มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน   

 มกีารจัดการศกึษาภาคฤดูรอน ระยะเวลาศกึษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ

การพจิารณาของอาจารยประจําหลักสูตร 

   ๑.๓  การเทยีบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค   

 ไมมี  

 

๒.  การดําเนนิการหลักสูตร 

  ๒.๑  วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่ ๑    เดอืนมิถุนายน   -   เดอืนตุลาคม 

 ภาคการศึกษาที่ ๒     เดอืนพฤศจิกายน   -   เดือนมีนาคม 

 ภาคฤดูรอน เดอืนเมษายน   -   เดอืนพฤษภาคม 

     ดําเนนิการเรยีนการสอน  วันพุธ – วันอาทิตย 
    

 ๒.๒  คุณสมบัติของผูเขาศกึษา 

(๑)  สําเรจ็การศึกษาหลักสูตรมัธยมศกึษาตอนปลาย หรอืหลักสูตรการศกึษาขัน้   

      พ้ืนฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ หรอืเทยีบเทา 

  (๒)  มีคานยิม มีเจตคติที่ดแีละมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
 

 ๒.๓   ปญหาของนักศึกษาแรกเขา       

      นักศกึษามขีอจํากัดทางทักษะ IT และภาษาอังกฤษ 
 

 ๒.๔   กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนักศึกษา    

   กําหนดแผนการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถดานทักษะ IT และภาษาอังกฤษ 
 



๑๐ 

 

 ๒.๕   แผนการรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศกึษาในระยะ ๕ ป 
 

 

ช้ันป 
จํานวนนักศกึษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ 

๒ - ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ 

๓ - - ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ 

๔ - - - ๑๘๐ ๑๘๐ 

รวม ๑๘๐ ๓๖๐ ๕๔๐ ๗๒๐ ๗๒๐ 

จํานวนนักศกึษาที่

คาดวาจะจบ 
- - - ๑๘๐ ๑๘๐ 

 

๒.๖   งบประมาณตามแผน 

๒.๖.๑ รายละเอียดการประมาณการรายได  (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

คาลงทะเบียน ๗,๗๖๐,๐๐๐ ๑๓,๙๖๘,๐๐๐ ๒๐,๑๗๖,๐๐๐ ๒๖,๓๔๘,๐๐๐ ๓๔,๔๐๒,๖๖๗ 

รวมรายรับ ๗,๗๖๐,๐๐๐ ๑๓,๙๖๘,๐๐๐ ๒๐,๑๗๖,๐๐๐ ๒๖,๓๔๘,๐๐๐ ๓๔,๔๐๒,๖๖๗ 
 

๒.๖.๒ รายละเอียดการประมาณการคาใชจาย (หนวย : บาท)   

หมวดเงิน ปงบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

1.  คาใชจายดานการผลิตบัณฑิต  ๔,๖๘๘,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๑,๖๕๐,๐๐๐ ๑๓,๓๖๐,๐๐๐ ๑๕,๘๗๕,๕๕๖ 

2. คาใชจายดานการวจิัย  ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐ ๘๔๔,๔๔๔ 

3. คาใชจายดานบริการวชิาการ  ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๕๒๗,๗๗๘ 

4. คาใชจายดานทํานุบํารุงศิลปะฯ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๕๒๗,๗๗๘ 

5. คาใชจายอื่น ๆ  ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๕๒๗,๗๗๘ 

รวมท้ังสิ้น ๕,๕๘๘,๐๐๐ ๑๐,๙๐๐,๐๐๐ ๑๓,๔๕๐,๐๐๐ ๑๕,๔๑๐,๐๐๐ ๑๘,๓๐๓,๓๓๓ 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา ๒๗,๙๔๐ ๕๔,๕๐๐ ๖๗,๒๕๐ ๗๗,๐๕๐ ๔๘,๑๖๗ 
   

๒.๗   ระบบการศกึษา  

             แบบชัน้เรยีน 

 
   



๑๑ 

 

 ๒.๘  การเทยีบโอนหนวยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนขามมหาวทิยาลัย   

   ใหเปนไปตามประกาศทบวงมหาวทิยาลัยเร่ืองหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน

ระดับปรญิญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

  ๓.๑  หลักสูตร 

  ๓.๑.๑  จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร  ๑๓๕  หนวยกิต 

      ๓.๑.๒   โครงสรางหลักสูตร 

 ๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ๓๐   หนวยกติ 

   กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร     ๑๒ หนวยกิต 

   กลุมวิชาภาษา               ๙ หนวยกิต 

   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                           ๙ หนวยกิต 

  ๒)  หมวดวชิาเฉพาะดาน            ๙๙ หนวยกติ 

   ๒.๑ วิชาชพีครู             ๓๙  หนวยกิต 

       ๒.๑.๑ รายวิชาบังคับ       ๒๗    หนวยกติ 

      ๒.๑.๒ วิชาปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา    ๑๒ หนวยกิต 

   ๒.๒ วิชาเอก (วิชาเอกเดี่ยว)                ๖๐ หนวยกิต 

      ๒.๒.๑ รายวิชาเอกบังคับ      ๔๐    หนวยกิต 

      ๒.๒.๒ รายวิชาเอกเลอืก       ๒๐   หนวยกิต 

   ๓)  หมวดวชิาเลือกเสรี                             ๖  หนวยกติ 

 

    หลักเกณฑการใชรหัสวชิาในหลักสูตรใชนําหนาชื่อวชิา  ดังนี้ 

   ABC  DXX            วิชา XXX  XXX      

    A หมายถึง  คณะศึกษาศาสตร  โดยคณะศกึษาศาสตรใชเลข  ๓ 

    B  หมายถึง  สาขาวชิา  โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใชเลข ๑ 

   C  หมายถึง  รายวิชาในหมวดวชิาเฉพาะดาน 

       ๑ หมายถึง วิชาชีพครู   

       ๒ หมายถึง วิชาเอก 

    D     หมายถึง  ช้ันป   

                     X X      หมายถงึ  ลําดับวิชาในแตละกลุมวชิา 

 



๑๒ 

 

   ๓.๑.๓   รายวชิาในหลักสูตร 

  ๑)  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                                 ไมนอยกวา          ๓๐  หนวยกิต   

    กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    ไมนอยกวา ๑๒  หนวยกติ 

    ๔๑๑ ๑๐๑ การเมอืงการปกครองของไทย ๓(๓-๐-๖) 

    ๔๑๑ ๑๐๔ จติวทิยาทั่วไป ๓(๓-๐-๖) 

     ๔๑๑ ๑๐๕ ทองถ่ินศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

    ๔๑๑ ๑๐๗  สังคมและวัฒนธรรมไทย ๓(๓-๐-๖) 

      ๔๑๑ ๑๑๑ กฎหมายกับสิทธมินุษยชน ๓(๓-๐-๖) 

    ๔๑๒ ๑๐๒ มนุษยกับสังคม ๓(๓-๐-๖) 

    กลุมวชิาภาษา                                          ไมนอยกวา        ๙ หนวยกิต 

     ๔๑๓ ๑๐๒ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๓(๓-๐-๖) 

    ๔๑๓ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ ๓(๓-๐-๖) 

     ๔๑๓ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒ ๓(๓-๐-๖) 

   กลุมวิชาคณติศาสตรและวทิยาศาสตร           ไมนอยกวา ๙  หนวยกติ 

    ๔๑๔ ๑๐๙ พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) 

 ๔๑๔ ๑๑๘ คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน ๓(๓-๐-๖) 

        ๔๑๔ ๑๐๘ วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชวีติ ๓(๓-๐-๖) 

      ๔๑๔ ๑๑๗ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม ๓(๓-๐-๖) 

  ๒)  หมวดวชิาเฉพาะดาน                                  ไมนอยกวา       ๙๙ หนวยกิต 

    ๒.๑ วชิาชพีครู                                            ไมนอยกวา       ๓๙   หนวยกติ 

       ๒.๑.๑ รายวชิาบังคับ                              ไมนอยกวา       ๒๗ หนวยกติ 

     ๓๑๑ ๑๐๑ หลักการศึกษาวิชาชพีครูและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู    ๓(๓-๐-๖) 

     ๓๑๑ ๑๐๒ จติวทิยาสําหรับครู ๒(๒-๐-๔) 

     ๓๑๑ ๒๐๓ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๓-๐-๖) 

     ๓๑๑ ๒๐๔ วทิยาการจัดการเรยีนรู ๓(๒-๒-๕) 

    ๓๑๑ ๒๐๕ การวัดประเมนิผลทางการศกึษาและการเรยีนรู ๓(๓-๐-๖) 

     ๓๑๑ ๓๐๖  นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร         

         ทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

    ๓๑๑ ๓๐๗ ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู ๓(๒-๒-๕) 

     ๓๑๑ ๔๐๘ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน       ๓(๓-๐-๖) 



๑๓ 

 

    ๓๑๑ ๔๐๙ การบรหิารและการประกันคุณภาพการศึกษา ๒(๒-๐-๔)

๓๑๑ ๑๑๐ การฝกทักษะวิชาชีพครู ๑ ๑(๐-๓-๐) 

    ๓๑๑ ๒๑๑  การฝกทักษะวชิาชีพครู ๒ ๑(๐-๓-๐) 

    ๒.๑.๒  การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา                           ๑๒  หนวยกติ 

     ๓๑๑ ๓๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๔(๒๔๐) 

      ๓๑๑ ๔๑๓ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๘(๔๘๐) 

    ๒.๒)  วชิาเอก (วชิาเอกเด่ียว)                           ๖๐ หนวยกิต 

     ๒.๒.๑  รายวชิาเอกบังคับ                         ๔๐ หนวยกติ 

 ๓๑๒ ๑๐๑ การศึกษาปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

 ๓๑๒ ๒๐๒ การพัฒนาการการเรยีนรูของเด็กปฐมวัย ๓(๒-๒-๕) 

 ๓๑๒ ๒๐๓ การเลนสําหรับเด็กปฐมวัย ๓(๒-๒-๕) 

 ๓๑๒ ๒๐๔  การพัฒนาการคิดสรางสรรคเด็กปฐมวัย ๓(๒-๒-๕) 

 ๓๑๒ ๒๐๕ ดนตรเีพลงและการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย ๓(๒-๒-๕) 

 ๓๑๒ ๒๐๖ ศลิปะสําหรับเด็กปฐมวัย ๒(๑-๒-๓) 

 ๓๑๒ ๒๐๗  ภาษาและการสื่อสารสําหรับเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

 ๓๑๒ ๒๐๘ การสงเสรมิสุขภาวะของเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

 ๓๑๒ ๓๐๙ นวัตกรรมส่ือการเรยีนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ๓(๒-๒-๕) 

 ๓๑๒ ๓๑๐ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

    ๓๑๒ ๔๒๕ การจัดการศึกษาและเลี้ยงดูเด็กวัยทารก 

     และวัยเตาะแตะ ๓(๓-๐-๖) 

 ๓๑๒ ๔๑๒  การประเมนิพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

 ๓๑๒ ๔๑๓ การศกึษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

  ในระดับปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

 ๓๑๒ ๔๑๔ ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย ๒(๒-๐-๔) 

     ๒.๒.๒  รายวชิาเอกเลอืก                        ไมนอยกวา          ๒๐  หนวยกิต 

 ๓๑๒ ๓๑๑ การสงเสรมิพัฒนาการทางอารมณและสังคมของ          

  เด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

     ๓๑๒ ๓๑๕ สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

    ๓๑๒ ๓๑๖ สุขศกึษาและพลศกึษาสําหรับเด็กปฐมวัย ๓(๒-๒-๕) 

    ๓๑๒ ๓๑๗ การออกแบบหลักสูตรการศกึษาปฐมวยั ๓(๓-๐-๖) 

    ๓๑๒ ๓๑๘ การประเมินผลการเรยีนรูการศกึษาปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 



๑๔ 

 

    ๓๑๒ ๓๑๙ การปฏบิัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

     ๓๑๒ ๓๒๐ คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณของ 

      นักการศึกษาปฐมวัย ๒(๒-๐-๔) 

     ๓๑๒ ๓๒๑  การจัดการชัน้เรยีนและส่ิงแวดลอมการเรียนรู 

     สําหรับเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

      ๓๑๒ ๔๒๒ การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

     ๓๑๒ ๔๒๓ การมสีวนรวมของครอบครัวในการจัดการศึกษาปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

    ๓๑๒ ๔๒๔ โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

    ๓๑๒ ๔๒๖ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

    ๓๑๒ ๔๒๗ การพยาบาลฉุกเฉนิในสถานศึกษาปฐมวัย ๓(๒-๒-๕) 

    ๓๑๒ ๔๒๘ จติวทิยาครอบครัวและชวีติ ๓(๓-๐-๖) 

    ๓๑๒ ๔๒๙ นทิานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย ๓(๒-๒-๕) 

    ๓๑๒ ๔๓๐ สุขภาพจิตของครูปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

    ๓๑๒ ๔๓๑ สัมมนาทางการศกึษาปฐมวัย ๒(๒-๐-๔) 

    ๓๑๒ ๔๓๒ การวิจัยทางการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

    ๓๑๒ ๔๓๓ การวิจัยในชัน้เรยีน ๓(๓-๐-๖) 
 

๓.  หมวดวชิาเลอืกเสรี                                              ไมนอยกวา     ๖ หนวยกิต 

    ใหเลอืกจากรายวชิาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 



๑๕ 

 

๓.๑.๔  แผนการศกึษา 
 

ปที่ ๑ 

ภาคการศกึษาที่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หนวยกติ 

๔๑๑ ๑๐๑ การเมืองการปกครองของไทย ๓(๓-๐-๖) 

๔๑๑ ๑๐๔ จิตวทิยาทั่วไป ๓(๓-๐-๖) 

๔๑๑ ๑๐๗ สังคมและวัฒนธรรมไทย ๓(๓-๐-๖) 

๔๑๓ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ ๓(๓-๐-๖) 

๔๑๔ ๑๐๘ วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีติ ๓(๓-๐-๖) 

๔๑๔ ๑๐๙  พื้นฐานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยฯี ๓(๒-๒-๕) 

๔๑๔ ๑๑๘  คณิตศาสตรและสถติิ 

  ในชวีติประจําวัน ๓(๓-๐-๖) 

รหัสวชิา รายวชิา หนวยกติ 

๔๑๓ ๑๐๒ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๓(๓-๐-๖) 

 ๔๑๓ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๒ ๓(๓-๐-๖) 

 ๓๑๑ ๑๐๑ หลักการศึกษาวิชาชีพครู 

   และจรรยาบรรณวิชาชพีครู      ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๑ ๑๐๒ จติวทิยาสําหรับครู  ๒(๒-๐-๔) 

๓๑๒ ๑๐๑ การศกึษาปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๑ ๑๑๐ การฝกทักษะวิชาชพีครู ๑           ๑(๐-๓-๐) 

 รวม  ๒๑(๒๐-๒-๔๑)  รวม                        ๑๕(๑๔-๓-๓๐) 

 

 

ปที่ ๒ 

ภาคการศกึษาที่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หนวยกติ 

๔๑๒ ๑๐๒ มนุษยกับสังคม ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๑ ๒๐๓ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๓-๐-๖)  

๓๑๑ ๒๐๔ วิทยาการจัดการเรียนรู ๓(๒-๒-๕) 

๓๑๑ ๒๐๕ การวัดประเมินผลทางการศกึษา 

  และการเรยีนรู ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๒ ๒๐๒ การพัฒนาการการเรยีนรู 

  ของเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๒ xxx วชิาเอกเลือก ๓(๓-๐-๖) 

xxx xxx วชิาเลือกเสรี ๓(๓-๐-๖) 

รหัสวชิา รายวชิา หนวยกติ 

๓๑๒ ๒๐๓ การเลนสําหรับเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

 ๓๑๒ ๒๐๔  การพัฒนาการคิดสรางสรรคเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

 ๓๑๒ ๒๐๕ ดนตรเีพลงและการเคลื่อนไหว 

  สําหรับเด็กปฐมวัย ๓(๒-๒-๕) 

 ๓๑๒ ๒๐๖ ศลิปะสําหรับเด็กปฐมวัย ๒(๑-๒-๓) 

 ๓๑๒ ๒๐๗  ภาษาและการส่ือสารสําหรับ 

  เด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

 ๓๑๒ ๒๐๘ การสงเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๑ ๒๑๑  การฝกทักษะวิชาชพีครู ๒ ๑(๐-๓-๐) 

 รวม  ๒๑(๒๐-๒-๔๑)  รวม                       ๑๘(๑๕-๗-๓๒) 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

ปที่ ๓ 

ภาคการศกึษาที่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หนวยกติ 

๓๑๑ ๓๐๖   นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  และการสื่อสารทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๓๑๒ ๓๑๐ คณิตศาสตรและวทิยาศาสตรสําหรับ 

  เด็กปฐมวยั ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๒ xxx วชิาเอกเลือก ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๒ xxx วชิาเอกเลือก ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๒ xxx วชิาเอกเลือก ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๒ xxx วชิาเอกเลือก ๓(๓-๐-๖) 

รหัสวชิา รายวชิา หนวยกติ 

๓๑๑ ๓๐๗ ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๒ ๓๐๙ นวัตกรรมสื่อการเรียนรูสําหรับ 

  เด็กปฐมวัย ๓(๒-๒-๕) 

๓๑๒ ๔๒๕ การจดัการศกึษาและเล้ียงดูเด็กวัยทารก 

  และวัยเตาะแตะ ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๒ xxx วชิาเอกเลือก ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๒ xxx วชิาเอกเลือก ๒(๒-๐-๔) 

๓๑๑ ๓๑๒ ปฏบิัติการสอนในสถานศกึษา ๑  ๔(๒๔๐) 

 รวม  ๑๘(๑๗-๒-๓๕)  รวม                    ๑๘(๑๕-๒๔๒-๒๗) 

 

 

ปที่ ๔ 

ภาคการศกึษาที่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หนวยกติ 

๓๑๑ ๔๐๘ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 

  เพื่อพัฒนาผูเรียน       ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๑ ๔๐๙ การบรหิารและการประกันคุณภาพ 

  การศึกษา ๒(๒-๐-๔) 

๓๑๒ ๔๑๒  การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๒ ๔๑๓ การศึกษาสําหรับเด็กที่มคีวามตองการ 

  พเิศษในระดับปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

๓๑๒ ๔๑๔ ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา 

  ปฐมวัย ๒(๒-๐-๔) 

xxx xxx วชิาเลือกเสรี ๓(๓-๐-๖) 

รหัสวชิา รายวชิา หนวยกติ 

๓๑๑ ๔๑๓ ปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา ๒    ๘(๔๘๐) 

 รวม  ๑๖(๑๖-๐-๓๒)  รวม  ๘(๔๘๐) 

 

 
 

  
 

 

 



๑๗ 

 

๓.๑.๕  คําอธิบายรายวชิา 

 ๑) หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป                                 

  กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 ๔๑๑ ๑๐๑  การเมอืงการปกครองของไทย                                  ๓(๓-๐-๖) 

                 Thai Politics and Government 

                 วิวัฒนาการทางการปกครองของไทย ตั้งแตสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชจนถึง

ปจจุบัน ความเปนมาของรัฐในรูปแบบการปกครองตาง ๆ อํานาจอธิปไตยในระบบประชาธิปไตย 

สถาบันนิติบัญญัติและตุลาการ ระบบราชการและกระบวนการในการกําหนดนโยบายของรัฐ การ

แกไขปญหาขัดแยงในสังคม การคุมครองสิทธเิสรภีาพของประชาชน และการเสริมสรางความมั่นคง

ของรัฐ ตลอดจนปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

  Developments and behaviors of political and administrative institutions 

from absolute monarchy system until present, including various types of governments, 

sovereignty powers in a democratic system, legislative and judiciary institutions, political roles of 

public institutions in corporate management, society conflicts resolutions, liberty and rights 

protection for citizens, security of states, problems and obstacles in political changes 

 

 ๔๑๑ ๑๐๔  จิตวิทยาท่ัวไป                                                       ๓(๓-๐-๖) 

       General Psychology 

                 ห ลั ก ก า รแ ล ะพ ฤ ติ ก รรม ข อ ง ม นุ ษ ย แ ล ะ อ งค ป ระ ก อ บ ที่ สํ า คั ญ 

ทางจิตวิทยาอ่ืนๆ เชน พัฒนาของมนุษย นิสัย ความรูสึกและการรับรู เชาวนปญญา ความฉลาด 

ทางอารมณ การเรียนรู ความคิด ความจําและการลืม การจูงใจ การตัดสินใจ บุคลิกภาพ และ 

การปรับตัวเพื่ออยูรวมกันในสังคม สุขภาพจติ พฤตกิรรมทางสังคมและกลุม 

  Definitions, scopes of human behaviors and essentials components of 

other psychologies such as development of human beings, characters, feelings and 

acknowledgements mental agility, temper intelligence, thoughts, memories and forgotten, 

motivation, decisions, personalities, self-adjustment for living in society, mental health, 

perception of individuals and groups  

 

 

 

 



๑๘ 

 

    ๔๑๑ ๑๐๕ ทองถ่ินศึกษา                                                      ๓(๓-๐-๖) 

                 Local Study 

                 ภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร การเมือง และวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นตางๆ ในประเทศไทย ความสัมพันธระหวางทองถิ่นกับสวนกลางในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม

และการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับการสรางจติสํานึกทองถ่ินนิยม แนวทางการเมือง วิถีชีวิต ภูมิปญญา

และวัฒนธรรมทองถิ่นในแงมุมตาง ๆ 

  Backgrounds and historical developments, politics and various local 

cultures in Thailand, relationships between local and central administration in economic, social, 

and political contexts, ideas concerning spirit of localism construction, political guidelines, ways of 

life, wisdoms, and local cultures in various aspects. 

 

 ๔๑๑ ๑๐๗  สังคมและวัฒนธรรมไทย                                       ๓(๓-๐-๖) 

                 Thai Social and Culture 

           สภาพความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีและศลิปะวัฒนธรรม และสังคม

ของภูมิภาคตางๆ ในประเทศไทย การละเลนพ้ืนเมือง เทศกาลและประเพณีทองถ่ิน การอนุรักษ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรม ความสําคัญของประเพณีที่มีตอการทองเที่ยวในทองถ่ินนัน้ๆ 

  Living conditions, traditions and cultures and societies in various regions 

of Thailand, indigenous activities, local festivals and traditions, conservatives of traditions and 

cultures, importance of local traditions towards tourism 

 

  ๔๑๑ ๑๑๑  กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน                      ๓(๓-๐-๖) 

    Law on Human Rights 

    ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การคุมครองสิทธิมนุษยชนของ

สันนิบาต และสหประชาชาติ การคุมครองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศระดับภูมิภาค เชน ยุโรป 

อเมรกิา แอฟรกิา และกลุมประเทศอาหรับ สทิธมินุษยชนตามกฎหมายไทย 

                 Definitions, concepts and philosophy of human rights, the protection of 

human rights under the United Nations Protection of human rights in regions such as Europe, 

America, Africa and the middle east, human rights under Thai laws. 

 

 

 



๑๙ 

 

 ๔๑๒ ๑๐๒ มนุษยกับสังคม                                                   ๓(๓-๐-๖) 

         Human and Society 

             ลักษณะโครงสรางและหนาท่ีตาง ๆ ของสังคม การจัดระเบียบทางสังคม 

การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมอันเปนผลจากความเจริญทางเทคโนโลยี

และการเปล่ียนแปลงประชากร พฤติกรรมและความสัมพันธของมนุษยที่อยูรวมกันเปนสังคม 

อิทธิพลของสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีท่ีมีผลตอบุคคล กลุมและสถาบันตางๆ ในสังคม ปญหาและ

การแกปญหาที่สําคัญในสังคมไทยในปจจุบัน           

      Foundations, structures and responsibilities of society social organization, change 

and development of society and culture resulted from technological and population change, human 

behaviors and relationships within society, environmental and technical influences towards individuals, 

groups, and institutions in society, essential problems and solutions in current Thai society 

 

  กลุมวชิาภาษา                                                    

 ๔๑๓ ๑๐๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                       ๓(๓-๐-๖) 

  Thai for Communication 

  ลักษณะสําคัญของภาษาไทยและฝกฝนทักษะการใชภาษาไทยพรอมการฟง 

การอาน การเขียน และการพูด ตลอดจนการศึกษาการเขียนรายงานทางวิชาการ และการเขียนเพ่ือการ

ตดิตอราชการ เชน หนังสอืราชการ และจดหมายธุรกิจ บทสัมภาษณขาว และขอความโฆษณา 

  Essential characters of Thai language and skill practices of listening, 

reading, writing and speaking, also study of writing academic reports, official letters and 

business letters, interview and advertisement passages 

 

 ๔๑๓ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑      ๓(๓-๐-๖) 

  English For Communication I 

  พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยเนนทักษะ

การฟงเพ่ือจับใจความสําคัญและรายละเอียดจากขอความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย แนะนํา

ตนเอง ถามและตอบขอมูลอยางงาย การอานขอความระดับยอหนาอยางงายๆ เพื่อจับใจความสําคัญ

และแสดงความคิดเห็น การเขียนขอความสั้นๆ ในรูปแบบท่ัวไปและผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  Develop skills in using English to communicate on a daily basis. Emphasis 

on listening for gist and details of the message or conversation briefly, greeting, introducing, ask 

and answer simple data. To read the paragraph easily. The main ideas and comments. Writing 

short messages in a common format and through electronic media. 



๒๐ 

 

 ๔๑๓ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๒     ๓(๓-๐-๖) 

 English For Communication II 

   พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน โดยเนน

ทักษะการฟงเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดจากขอความหรือบทสนทนาที่ซับซอนขึ้น การมี

สวนรวมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณตาง ๆ ที่พบ

ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งการนําเสนอและเปรียบเทยีบขอมูลทางธุรกิจอยางงาย การอานขอความใน

หัวขอที่หลากหลาย และสามารถสรุปเรื่องได การเขียนขอความในหัวขอท่ีหลากหลายท้ังในรูปแบบ

ทั่วไปและผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

  Develop skills in using English to communicate on a daily basis. Emphasis on 

listening for the main idea and details from the text or dialogue more complex. To participate in the 

discussion by asking the answer. And comment speaking on the situation in the daily including the 

presentation of comparative business information. Reading text on a variety of topics. And a summary 

of the story. Writing text in a variety of forms and through electronic media. 

 

กลุมวชิาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  

  ๔๑๔ ๑๐๙ พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ           ๓(๒-๒-๕) 

             Introduction to Computer and Information Technology 

  ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมประมวลผลคํา การใช

โปรแกรมดานการคํานวณและการใชโปรแกรมนําเสนองาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ การใชอินเทอรเน็ตและการสื่อสาร

สังคมออนไลน โดยคํานึงถึงสทิธทิางปญญา กฎหมายและจรยิธรรมทางคอมพิวเตอร  

  Introduction to computer, using word processor program, using calculation 

program by spreadsheet and using presentation program, Information technology system, 

practical use of information technology, presentation in various formats, using internet and social 

network, regarding intellectual rights, laws, and ethics. 

 

 ๔๑๔ ๑๑๘ คณิตศาสตรและสถติใินชีวติประจําวัน                      ๓(๓-๐-๖) 

  Mathematics and Statistics in Everyday Life 

  ความสําคัญและบทบาทของคณิตศาสตรและสถติิที่ใชในชีวิตประจําวันและ

ธุรกิจ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะหขอมูลและการแปลผล 

   The importance and role of mathematics and statistics used in everyday 

life and business. Using computer software for data analysis and interpretation. 



๒๑ 

 

 ๔๑๔ ๑๐๘  วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีติ                              ๓(๓-๐-๖) 

                Science for Quality of Life 

              ความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอมในแงการแปรรูปพลังงาน การปรับตัว

อยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต ปญหาท่ีเกิดขึ้นในสภาวะแวดลอมเนื่องจากการเพิ่มของประชากร  การขาด

แคลนทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่ใหพลังงานและไมใหพลังงาน อัตรา

การใชทรัพยากรประเภทตาง ๆ การอนุรักษและเพ่ิมผลผลิต สาเหตุและการแกไขปญหาความเสื่อม

โทรมของสภาวะแวดลอม ประโยชนและโทษของการใชสารเคมีและสารกัมมันตรังสีตาง ๆ ท่ีมีตอ

มนุษย และวิธีปองกัน หลักการและประโยชนของการใชส่ิงมีชีวติในการควบคุมการแพรกระจายของ

สัตว และพืชท่ีเปนภัยตอเศรษฐกิจ 

      Relationship between humans and environments in cases of an energy 

transformation, adjustment for living together of lives, types of natural resources that giving energy 

and give no energy, consumption rates of various resources, conservation and increases in 

productions, causes and revision of environmental deterioration, usefulness and harmfulness of 

various chemical and radioactive subjects towards humans and methods of protection, rules and 

usefulness of life utilization for controlling spreads of economical harmful animals and plants 

 

 ๔๑๔ ๑๑๗ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม ๓(๓-๐-๖) 

  Modern Science and Technology 

              วทิยาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีมัยใหม นวัตกรรม และการสราง

องคความรูใหม ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

พลังงาน ผลิตภัณฑการเกษตร การแพทย การสื่อสาร เศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคม 

  Science, scientific and technological innovation and the creation of new 

knowledge. Advances in science and technology that affect the environment, energy, agricultural 

products, medical communications businesses, the economy and society. 

  

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 ๒) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

  วชิาชพีครูบังคับ         

  ๓๑๑ ๑๐๑ หลักการศกึษาวชิาชพีครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   ๓ (๓-๐-๖) 

   Principles of Education, Teaching Profession and Teacher’s Code   

                              of Ethics 

                 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและปรัชญาการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม  ประวัติของระบบการศกึษาไทยและการศึกษาโลก ระเบียบและกฎหมาย ความมุงหมาย

และหลักการจัดการศึกษา วิสัยทัศน นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษาอยาง

สรางสรรคและมีปรัชญา ระเบียบและกฎหมายเก่ียวกับครู วิชาชีพครู และองคกรวิชาชีพครู สภาพ

งานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาลและความ

ซ่ือสัตยสุจริต จิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การจัดการ

ความรูและกลยุทธการสอน การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอ เนื่ อง 

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน การประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา การ

แสวงหาและเลอืกใชสารสนเทศ การปฏสัิมพันธระหวางครูกับนักเรยีนอยางสรางสรรค 

                 Principles, Concepts, theories and philosophies of education, religion, 

economy, society and culture, history of education systems in Thailand and the world, laws and 

regulations, purposes and principles of education provision, vision, policy and educational 

development plan, creative and philosophical  provision of education, laws and regulations 

related to teachers, teaching profession and teaching profession organizations, teachers’  work 

conditions, development of teaching profession,  characters and teaching profession standards, 

good governance and honesty, spirit of teacher, ethics and code of ethics of teaching profession, 

knowledge management and teaching strategy, establishment of continuous growth and 

development in teaching  profession, relationship between schools, parents and community, 

implementation for school improvement, searching and selecting  information, and creative 

interaction between students and teachers.  

 

 ๓๑๑ ๑๐๒ จติวิทยาสําหรับครู ๒(๒-๐-๔) 

           Psychology for Teachers 

                 หลักจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรู 

และจิตวิทยาการศึกษา ลักษณะและพัฒนาการของผูเรียนท่ัวไป ผูเรยีนท่ีมีความตองการพิเศษ และ

ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การจําแนกผูเรียน ธรรมชาติของผูเรียนและความแตกตางระหวาง



๒๓ 

 

บุคคล จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา กระบวนการ เทคนิค รูปแบบ และเคร่ืองมือ 

ในการใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา บทบาทของบุคลากรท่ีเกี่ยวของใน 

การใหบริการ การติดตามและประเมนิผลการจัดบรกิารทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา  

การนําหลักจิตวิทยาไปใชในการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู 

ศักยภาพและความถนัดของผูเรียน การใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และใช

จติวทิยาเพื่อความเขาใจและสนับสนุนการเรยีนรูของผูเรยีนใหเต็มศักยภาพ 

                              Principles of basic psychology, human development psychology, learning 

psychology, and educational psychology, characters and development of general learners,  

special needed learners and talented learners, classification of learners, nature of learners, and 

individual  differences, guidance and counselling psychology, process, technique, pattern and 

instruments for psychological services and guidance in schools, roles of personnel related to 

services, monitoring and evaluating of psychological services and guidance in schools, 

implementation of principles of psychology in learning management that appropriated for brain 

development, learning styles, potential and skill of learners, counselling and helping learners for 

better quality of life and using psychology to understand and support learners to full potential 

learning. 

 

  ๓๑๑ ๒๐๓ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๓-๐-๖) 

                 Curriculum Development  

                 มาตรฐานการศกึษาและมาตรฐานการเรียนรู หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการ

จัดทําหลักสูตร องคประกอบหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร การออกแบบ การวิเคราะหหลักสูตร 

การจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การพัฒนาหลักสูตร การประเมินและนําผลไปใชในการ

พัฒนาหลักสูตร ปญหาและแนวโนมการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต 

  Education standards and learning standards, principles, concepts, theories 

of curriculum constructions, curriculum components, curriculum types, design, curriculum 

analysis, curriculum construction and utilization, curriculum development, evaluation and 

application of results for curriculum development, problems and trends of curriculum 

development in the future. 

 

 

 

 



๒๔ 

 

 ๓๑๑ ๒๐๔  วทิยาการจัดการเรยีนรู ๓(๒-๒-๕) 

Learning Management Methodology 

                   แนวคดิ ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการจัดการช้ันเรยีน และการเรยีนรูการใช

สื่อการเรยีนรู การออกแบบจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูและนําไปสูการปฏิบัติการจัดการเรียนรูและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู และเลือกใชสื่อการเรียนรู การเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน

และสรางสรรคกิจกรรมเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจในการเรียนรู การพัฒนาศูนยการเรียนใน

สถานศึกษา และการสรางบรรยากาศการจัดการชัน้เรียนใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรู 

  Concepts, theories, models and techniques of classroom and learning 

management, utilization of learning media, design and implementation of learning management 

and learning environment plan, and learning media selection, inclusive learning, classroom 

management and activity creation to empower learning, development of school learning center 

and creation of learning environment to motivate learners 

 

  ๓๑๑ ๒๐๕ การวัดประเมนิผลทางการศกึษาและการเรียนรู         ๓(๓-๐-๖) 

  Education and Learning Measurement and Evaluation 

         ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคในการสอน ประสบการณการเรียนรูและ

การวัดประเมินผลการเรียนรูตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม และทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ 

ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนคิการวัดและประเมินผลการเรยีน การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา

แบบตาง ๆ การออกแบบและการพัฒนาเคร่ืองมอืการวัดประเมินผลการเรยีนรู การสราง การใชแบบ

สอบและเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการศึกษา ความตรงและความเท่ียง ปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การประเมินการปฏิบัติและการประเมินแฟมสะสมงาน คลัง

ขอสอบ การตัดสินและรายงานผลการเรยีนรู การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก และการนํา

ผลการประเมนิไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรยีนรูและพัฒนาผูเรยีน 

       Relationship among teaching objectives, learning experiences and 

learning measurements according to the traditional testing theory and response testing theory, 

theory, model, technique of learning measurement and evaluation, various types of 

measurement and evaluation, design and development of learning measurement evaluation 

instruments, constructions, utilization of test forms and education measurement and evaluation, 

validity and reliability, practice on evaluation and measurement, authentic assessment, 

performance assessment and portfolio assessment, test bank, determinations and reports of 



๒๕ 

 

learning results, internal and external quality assessment, and utilization of evaluation results on 

the adjustment of learning management and development of learners 

 

 ๓๑๑ ๓๐๖ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศกึษา ๓(๒-๒-๕) 

                        Innovation, Information and Communication Technology In Education 

หลักการ แนวคิด การออกแบบการประยุกตใชและการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรู และการสื่อสารทางการศึกษา การเลือกใชและการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรูและการสื่อสารทางการศึกษา   

  Principles, concepts, designs, application and evaluation of media, 

innovation, information and communication technology in education, selection and development 

of innovation, information and communication technology in education. 

 

 ๓๑๑ ๓๐๗ ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ๓(๒-๒-๕) 

                Language and Culture for being a teacher 

       ทักษะการฟง การพูด การเขียน และการอานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ               

เพ่ือการจัดการเรียนรู การแสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครูที่ดี การพัฒนาวิชาชีพและการ

อยูรวมกันอยางสันติ 

                  Listening, speaking, writing and reading skills in Thai and English 

language for learning management, expression of Thai culture for being a good teacher, 

professional development and peaceful living together. 

 

 ๓๑๑ ๓๐๘  การวจัิยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรยีน     ๓(๓-๐-๖)  

                              Research and Innovation development for students 

              รูปแบบและเทคนิ คการวิจั ย  ระเบี ยบวิธี และการออกแบบการวิจั ย 

กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวจิัยในช้ันเรยีน การฝกปฏิบัติการวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยและการเสนอโครงการเพื่อการ

วิจัย การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรยีนการสอน การใชและผลิตงานวจิัยในการพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรยีน จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  Research types and techniques, research methods and designs, research 

procedures, statistics for research, classroom action research, research practices for curriculum 

and learning management development, research reports writing, presentation of research 



๒๖ 

 

results and research proposals,  application of research results in teaching and learning, research 

utilization and production to develop curriculum, learning and learners, ethics for researchers and 

related laws. 

 

 ๓๑๑ ๓๐๙ การบรหิารและการประกันคณุภาพการศกึษา ๒(๒-๐-๔) 

                 Educational Administration and Quality Assurance 

                 หลักการแนวคิดและการปฏิบัติเก่ียวกับระบบการบริหารการศึกษา การ

บริหารสถานศึกษาการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหาร

จัดการชั้นเรียน ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา การออกแบบระบบ  การวางแผนการพัฒนาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยใชหลักธรรมาภิบาล การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู การพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรูและประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู การนําแผนการพัฒนาการศึกษาและการ

ประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ การประเมินและปรับปรุงแผนการพัฒนาการศึกษาและการ

ประกันคุณภาพการศกึษา การจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง 

                 Principles, concepts and practices of educational administration systems, 

school administration, educational quality management, and educational quality assurance, 

classroom management, laws and regulations related to educational administration and 

educational quality assurance, system design, planning for educational development and 

education quality assurance based on the principle of good governance, quality management, 

learning activities, development of learning quality and evaluation of learning activities, 

implementation of educational development and education quality assurance plans, evaluation 

and improvement of education and education quality assurance plans, self-assessment report.  

 

 ๓๑๑ ๑๑๐ การฝกทักษะวชิาชพีครู ๑ ๑(๐-๓-๐) 

   Teachers Professional Skills Training I 

                   การฝกปฏิบัติการวิชาชีพระหวางเรยีน การสังเกตการจัดการเรยีนรู บทบาท 

หนาท่ี และภาระงานคร ูการรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล และการพัฒนาความเปนครูมอือาชีพ 

                 Professional practice during coursework, observation of learning 

management, teacher’s roles, duties, and tasks, understanding individual learners, and teacher 

professional development. 

 



๒๗ 

 

 ๓๑๑ ๒๑๑ การฝกทักษะวชิาชพีครู ๒ ๑(๐-๓-๐) 

   Teachers Professional Skills Training II 

         การฝกปฏิบัติการวิชาชีพระหวางเรียน  การสังเกตการจัดการเรียนรู การ

ปฏิบัติงานครูตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย การเตรียมการสอนของครู ในการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณจําลองและ

สถานการณจริง การออกแบบการประเมินผลผูเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การตรวจขอสอบ 

การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรยีน การฝกการวิจัยพัฒนาผูเรยีน และการพัฒนาความเปนครู

มอือาชีพ 

                  Professional practices during coursework, observations of learning 

management, practice teacher tasks as assigned, teachers’ preparation of lesson plan, learning 

management plan based on self-knowledge construction of learners, practice of simulation 

teaching and actual teaching, design the learners’  evaluation in both theoretical and 

performance aspects, grading the exam, scoring, and judging students learning outcome, 

practice of research to develop learner, and teacher professional development. 

 

 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 

 ๓๑๑ ๓๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา ๑  ๔(๒๔๐) 

   Internship in teaching in educational institution I 

         การฝกปฏิบัติการวิชาชีพระหวางเรียน การปฏิบัติงานครูตามภาระงานท่ี

ไดรับมอบหมาย การทดลองสอนในสถานการณจริง การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการ

เรียนรู การจัดกระบวนการเรยีนรูโดยใชส่ือนวัตกรรม เทคนิค ยุทธวิธีการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับ

ผูเรยีน การวัดและประเมินผลการเรียนรู การนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรยีน การจัดการเรียนรูและ

ผูเรยีน การจัดทําบันทึกและรายงานผล การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การฝกวิจัย

ในชัน้เรียน ฝกการปฏิบัตงิานคร ูนอกเหนอืจากการสอน 

                 Professional practices during coursework, practicing teacher tasks as 

assigned, practice of actual teaching, integration of knowledge for learning plan construction, 

providing learning process by using appropriate media, innovation, techniques, and learning 

strategies that suitable with learners, learning measurement and evaluation, implementation of 

evaluation results to develop learners, learning and learner management, recording and 

reporting of learning management, academic activity, classroom research, practice of teacher’s 

other tasks rather than teaching. 



๒๘ 

 

 ๓๑๑ ๔๑๓ ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา ๒ ๘(๔๘๐) 

   Internship in teaching in educational institution II 

    การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาภายใตการนิเทศอยางใกลชิด 

การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชส่ือนวัตกรรม 

เทคนิค ยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผู เรียน การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูการนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การจัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทํา

บันทึกและรายงานผล  การจัดการเรยีนรู การจัดกิจกรรมทางวชิาการ การวิจัยในช้ันเรยีน การนําผล

ไปใชในการพัฒนาผูเรยีน การปฏิบัติงานครู นอกเหนือจากการสอนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

การสัมมนาทางการศกึษา 

         Internship in teaching major subjects in educational institutions under 

close supervision, integration of knowledge for learning plan construction, providing learning 

process by using appropriate media, innovation, techniques, and learning strategies that suitable 

with learners, learning measurement and evaluation, implementation of evaluation results to 

develop learners, learning and learner management, recording and reporting of learning 

management, academic activities, classroom research, implementation of evaluation results to 

develop learners practice of teacher’s other tasks rather than teaching and knowledge sharing in 

education seminars. 

  

 วชิาเอก (วชิาเอกเดี่ยว) 

 วชิาเอกบังคับ    

 ๓๑๒ ๑๐๑ การศกึษาปฐมวัย                                                ๓(๓-๐-๖) 

                  Early Childhood Education 

                 ศัพทเฉพาะทางการศึกษาปฐมวัย ความสําคัญของประวัติ ทฤษฎีพัฒนาการ

เด็ก งานวิจัยทางสมอง และหลักการทางการศึกษาปฐมวัย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ

นโยบายรัฐดานการศึกษาปฐมวัย  บทบาทพอแมและบุคลากรวิชาชีพที่เก่ียวของกับการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย  รูปแบบโปรแกรมปจจุบันทางการศึกษาสําหรับเด็กเล็กวัยต่ํากวา ๓ ป และวัย ๓-๘ ป การ

จัดการอยางมีประสิทธิภาพในชวงตอของระดับอนุบาลกับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน

สําหรบัการประกันคุณภาพของการศึกษาปฐมวัย 

                   Early childhood education terms, significance of history, theory of child 

development, brain research, and principle of early childhood education, national education act. 

and government policies on early childhood education, roles of parents and professional 



๒๙ 

 

personnel on early childhood development, current education program formats for young children 

under 3 years and 3-8 years of age, efficient management during the transition of kindergarten 

and primary education level, standards of quality assurance for early childhood education.  

 

  ๓๑๒ ๒๐๒ การพัฒนาการการเรียนรูของเด็กปฐมวัย                 ๓(๒-๒-๕) 

                 Learning Development of Young Children 

               ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีของพัฒนาการดาน

ตางๆ ของเด็กปฐมวัย  อิทธิพลที่มีผลตอพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  ความหมายและ

ความสําคัญของบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย  การจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริม

พัฒนาการและการเรยีนรูของเด็กปฐมวัย 

             Meanings, significances, concepts, principles, and theories of young 

children development in various aspects, influences affecting young children development and 

learning, meanings and significances of young children personality, management of activities and 

environmental conditions to promote young children development and learning. 

 

 ๓๑๒ ๒๐๓ การเลนสําหรับเด็กปฐมวัย                                   ๓(๒-๒-๕) 

                Play for in Young Children 

  ประเด็นสําคัญทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาเด็ก การอบรมเล้ียงดูเด็กใน

วัฒนธรรมตางๆ ทฤษฎีเก่ียวกับการเลน การเลนและการละเลนพ้ืนบาน ความสัมพันธระหวางการ

เลนของเด็กกับพัฒนาการทางอารมณ สังคม และสติปญญา ความรูและทักษะที่จําเปนในการ

สงเสริมและสนับสนุนการเลน วิธีหลักในการเรียนรูของเด็กปฐมวัย สิ่งประดิษฐเก่ียวกับการเลนใน

ฐานะภาพสะทอนวัยเด็กในวัฒนธรรมสมัยนยิม 

               Significant cultural issues and child development,  child rearing in various 

cultures, theories of play, play and folk play, relationships between child play and emotional, 

social, and intelligent development, essential knowledge and skills for promoting and supporting 

play, the principal learning method of young children, inventions in terms of children’ s past 

reflection in contemporary culture. 

 

 

 

 



๓๐ 

 

  ๓๑๒ ๒๐๔ การพัฒนาการคดิสรางสรรคของเด็กปฐมวัย             ๓(๒-๒-๕) 

                  Creativity Improvement of Young Children 

                 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค  การคิดและการคิด

สรางสรรค การสอนการคิดและการคิดสรางสรรค และการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถของ

ผูเรียนในการคิดและการคิดสรางสรรค  บทบาทครูในการสงเสริมความคิดสรางสรรค  บทบาท

ผูปกครองในการสงเสรมิความคิดสรางสรรค 

              Principles and theories of creative thinking, thinking and creative thinking, 

teaching of thinking and creative thinking, and management of activities to develop learners’ 

abilities in thinking and creative thinking, roles of teachers to promote creative thinking, roles of 

parents to promote creative thinking. 

 

  ๓๑๒ ๒๐๕ ดนตรี เพลงและการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย           ๓(๒-๒-๕) 

               Music, Song and movement for Young Children  

             หลักสูตรและวิธีวิทยาการสอนดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย สุนทรียภาพทาง

ดนตรี  การสอนดนตรแีละกิจกรรมดนตรีเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค  การเคลื่อนไหวสําหรับ

เด็กปฐมวัย การวิเคราะหและการประพันธเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาทักษะดานดนตรแีละ

การเคลื่อนไหวสําหรับครูผูสอนเด็กปฐมวัย  การประเมินผลการเรยีนรู  การเลือกใชแหลงวิทยาการ 

และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู การผลิตและการใชส่ือการสอนและนวัตกรรม การศึกษาผลงานวิจัย 

การสังเกตการสอนดนตรแีละการฝกปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 

            Curriculum and music teaching methodologies  for young children, music 

appreciation, teaching of music and music activity to promote creative thinking, movement for 

young children, analysis and song composition for young children, development of music skills 

and movement for early childhood teachers, learning evaluation, selection of academic and 

technology sources for learning, production and utilization of instruction medias and innovations, 

study of research results, observations of music teaching and practice teaching in educational 

institutions. 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

 ๓๑๒ ๒๐๖ ศลิปะสําหรับเด็กปฐมวัย                                        ๒(๑-๒-๓) 

                         Arts for Young Children  

                วัตถุประสงค ขอบขายและความสําคัญของการเรียนการสอนศิลปะระดับ

เด็กเล็กสุนทรยีภาพทางศิลปะ พัฒนาการ ทางดานศิลปะของเด็ก การจัดกิจกรรมศลิปะที่เหมาะสม

สําหรบัเด็กเล็ก ความคิดริเร่ิมโดยคํานึงถงึพัฒนาการทางดานรางกายของแตละบุคคล  

                Objectives, scopes, and significances of art learning and teaching in early 

childhood, art appreciation, art development of young children, management of art activity that 

suitable for young children, creative thinking based on child's individual physical development. 

 

  ๓๑๒ ๒๐๗ ภาษาและการสื่อสารสําหรับเด็กปฐมวัย               ๓(๓-๐-๖) 

                 Language and Literacy for Young Children 

                ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่ เก่ียวของกับ

พัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย การสังเกต การวิเคราะหและบันทึกพฤติกรรมทางภาษาของ

เด็กปฐมวัย  การผลิตสื่อและของเลนเพื่อเสรมิทักษะทางภาษา ภาษาถ่ิน ภาษาท่ี ๒ ของเด็กปฐมวัย   

บทบาทครแูละผูปกครองในการประเมนิพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย  

              Meanings, significances, concepts, principles, and theories of young 

children’s language development, observation, analysis and recording of language behavior of 

young children, production of media and toys to support language skills, dialect, second 

language of young children, roles of teachers and parents in evaluation of young children’ s 

language development. 

 

 ๓๑๒ ๒๐๘ การสงเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย                     ๓(๓-๐-๖) 

                Promotion of Young Children Well-Being 

                ความสําคัญและความหมายของสุขภาวะในเด็กปฐมวัย ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การมีสุขภาวะของเด็กปฐมวัย แนวคิดและทักษะพื้นฐานในการสงเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย 

ความรูและความเขาใจเก่ียวกับการมีสุขนิสัย สุขภาพกายและความปลอดภัยสําหรับเด็กแตละชวงวัย 

เจตคติท่ีดีตอการสงเสริมสุขภาพ คุณคาและทักษะท่ีจําเปนสําหรับเด็กปฐมวัยในการดูแลสุขภาวะ 

บทบาทของผูท่ีเกี่ยวของในการสงเสรมิสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและการจัดกิจกรรม การออกแบบสื่อ

และการจดัสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยในสถานศกึษาปฐมวัย 

  Significance and meaning of young children hygiene, factors influencing 

young children hygiene, fundamental concepts and skills in promoting young children hygiene, 



๓๒ 

 

knowledge and understanding of healthy habit, physical health, and safety for young children in 

each age group, positive attitudes towards healthy promotion, values and necessary skills for 

young children to have a good personal hygiene, roles of people related to promote young 

children a good personal hygiene, and organizing activities, design of medias and environments 

to promote young children a good personal hygiene in early childhood institutions. 

 

 ๓๑๒ ๓๐๙ นวัตกรรมสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย                      ๓(๒-๒-๕) 

               Innovation in learning media for Young Children 

               ทฤษฎี  รูปแบบ และกลยุทธการพัฒนาส่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

ปฏิบัตกิารใชสื่อการเรียนเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ปฏบัิตกิารประเมินสื่อการเรียนรู และนําผลไปใช 

                Theories, formats and strategies in learning media development for 

young children, practice on utilization of learning media for young children, practices on 

evaluation of learning media and application of the results. 

 

  ๓๑๒ ๓๑๐ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย            ๓(๓-๐-๖) 

                  Mathematics and Sciences for Young Children 

               ความสําคัญของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีกับชีวิตประจําวัน

ของเด็กปฐมวัย มโนทัศนและทักษะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับเด็กวัยแรกเกิด

ถึง 8 ป แนวคิดและหลักการสอนคณิตศาสตรวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กปฐมวัย การจัด

กิจกรรม สื่อและสภาพแวดลอมสําหรับการเรียนรูคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ

ประเมินผลการเรียนรู และการพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี 

               Significance of mathematics, sciences and technologies in daily life for 

young children, concepts and skills in mathematics and sciences that appropriate for children 

from birth to age 8, concepts and principles in teaching mathematics, sciences and technologies 

for young children, and organizing activities, medias, learning environment for learning 

mathematics, sciences and technologies, learning assessment, and development of  positive 

attitudes toward mathematics, science and technologies learning. 

 

 
 

 



๓๓ 

 

 ๓๑๒ ๓๑๑  การจัดการศกึษาและเล้ียงดูเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ  ๓(๓-๐-๖)  

         Provision of Education and Care for Infants and Toddlers 

                มโนทัศน หลักการและทฤษฎีในการจัดการศึกษาและเลี้ยงดูเด็กวัยทารกและ

วัยเตาะแตะ บทบาทของนักวิชาชีพในการใหการเลี้ยงดูและการจัดประสบการณการเรียนรู 

สัมพันธภาพและความผูกพันระหวางเด็กกับผูใหการเลี้ยงดู การปฏิบัติตอเด็กวัยทารกและวัย

เตาะแตะอยางเหมาะสมตามพัฒนาการ รูปแบบหลักสูตรสําหรับการจัดการศึกษาและเล้ียงดูเด็กวัย

ทารกและวัยเตาะแตะ การจัดสภาพแวดลอม ส่ือและวัสดุอุปกรณและกิจกรรมเพ่ือสงเสริม

พัฒนาการและการเรยีนรูของเด็กตามวัย การจัดการอยางมีประสทิธภิาพในชวงตอ 

                Concepts, principles, and theories in providing education and care for 

infants and toddlers, roles of professionals in providing care and organizing learning experiences, 

relationship and attachment between children and caregivers, appropriate practices for infants 

and toddlers based on their development, curriculum models for educational provision and care 

of infants and toddlers, management of environment, medias, materials and equipment, and 

activities to promote development and learning of children in each age group, efficient 

management during the transition. 

 

  ๓๑๒ ๔๑๒ การประเมนิพัฒนาการของเด็กปฐมวัย                    ๓(๓-๐-๖) 

                  Assessment of Young Children Development 

                หลักการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จรรยาบรรณและบทบาทของ

บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย สําหรับการประเมนิพัฒนาการ แหลงขอมูลท่ีจําเปนในการประเมิน

พัฒนาการของเด็ก การประเมินตามสภาพจริง การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน การพัฒนา

เครื่องมอืการประเมิน ข้ันตอนการประเมนิ ขอดแีละขอจํากัดของการประเมิน 

                  Theories and guidelines for evaluation of young children development, 

ethics and roles of early childhood education personnel in the evaluation context, necessary 

sources of data for evaluation of early childhood development, advantages and limitations of 

evaluation. 

 

 

 

 



๓๔ 

 

 ๔๑๒ ๔๑๓ การศกึษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่มคีวามตองการพิเศษในระดับปฐมวัย  

                                                                                                ๓(๓-๐-๖) 

                            Education for Young Children with Special Needs 

                 คําจํากัดความ และวิธีการเก่ียวกับการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการ

พิเศษ  กฎหมายที่เก่ียวของ ประเภทและลักษณะของเด็ก ผลของความบกพรองตอพัฒนาการดาน

ตาง ๆ ของเด็กวัย ๐ ถึง ๘ ป การคัดกรองและการประเมินความตองการจําเปน การใหความ

ชวยเหลือแกเด็กตั้งแตระยะแรกเริ่ม การจดัทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รูปแบบและการจัด

ประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กในโรงเรียน บทบาทของพอแม ครู และบุคคลที่ เก่ียวของ  

แนวโนมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  Definitions and methods of education for special needed children, related 

laws, types and characteristics of children, effects of defects on the development of children 

between 0-8 years of age, screening and need assessment, providing assistance to children at 

the early stage, making of individual education plan, format and management of learning 

experiences for children in schools, roles of parents, teachers and related people, trends and 

related research. 

 

  ๓๑๒ ๔๑๔ ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย             ๒(๒-๐-๔) 

                Issues and Trends in Early Childhood Education 

     ประเด็นและแนวโนมปจจุบันทางการศึกษาปฐมวัย แนวคิดใหมในการจัด

ประสบการณการเรยีนรูสําหรับเด็กปฐมวัยท้ังในและตางประเทศ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

                 Issues and current trends in early childhood education, new paradigms of 

learning experiences management for early childhood in Thailand and abroad, related research. 

 

 วชิาเอกเลือก   

 ๓๑๒ ๓๑๑ การสงเสรมิพัฒนาการทางอารมณและสังคมของเด็กปฐมวัย  ๓(๓-๐-๖) 

                  Enhancement of Emotional and Social Development for Young Children 

                ทฤษฎีเก่ียวกับพัฒนาการทางอารมณและสังคม ปจจัยที่เก่ียวของ ปญหา

และความตองการในการสงเสรมิพัฒนาการทางอารมณและสังคมใหแกเด็กปฐมวัย หนาท่ีและความ

รับผิดชอบของบุคคลที่เก่ียวของ หลักการและวิธกีารสงเสรมิพัฒนาการทางอารมณและสังคมแกเด็ก

ปฐมวัย 



๓๕ 

 

              Theories concerning emotional and social development, related factors, 

problems and needs in enhancing emotional and social development for young children, duties 

and responsibilities of related people, principles and methods to enhance emotional and social 

development for young children. 

 

  ๓๑๒ ๓๑๕ สังคมศกึษาสําหรับเด็กปฐมวัย                             ๓(๓-๐-๖) 

                 Sociology for Young Children  

            ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับสังคม

ศึกษา  สาระการเรียนรูทางสังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณทางสังคมศึกษา

สําหรับเด็กปฐมวัย การใชสื่อสังคมศึกษาระดับปฐมวัย บทบาทครูและผูปกครองในการสงเสรมิทักษะ

ทางสังคม การประเมนิทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย 

           Meanings, significances, concepts, principles and theories related to social 

studies, substance of social studies for young children, social studies experiences management 

for young children, utilization of social studies media at young children level, roles of teachers 

and parents to promote social skills, evaluation of social skills for young children. 

 

 

  ๓๑๒ ๓๑๖ สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย               ๓(๒-๒-๕) 

                Health Education and Physical Activities for Early Childhood  

                 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับสุข

ศึกษาและพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและความพรอมทางกาย ทักษะพ้ืนฐานทางกีฬา 

การเคลื่อนไหวเบื้องตน การจัดสภาพแวดลอมในกิจกรรมพลศึกษา การประเมินพัฒนาการใน

กิจกรรมพลศกึษา 

  Meanings, essentials, concepts, principles and related theories of health 

and physical education for young children, physical development and readiness, basic skills in 

sports, basic movement, management of environmental conditions in physical education 

activities, evaluation of  development in physical education activities. 

  

  ๓๑๒ ๓๑๗ การออกแบบหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย             ๓(๓-๐-๖) 

               Curriculum Design for Early Childhood Educational Institutions 

               ทฤษฎีและการสรางหลักสูตรและการสอน  ความเปนมาและองคประกอบ

ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประเภทของหลักสูตรในสถานศึกษาปฐมวัย การวิเคราะหสาระ 



๓๖ 

 

การเรียนรู การจัดประสบการณการเรียนรู วิธีสอน การใชแหลงวิทยาการการเรียนรูในชุมชน 

โดยเนนภูมิปญญาไทย การประเมินตามสภาพท่ีเปนจริง การนําหลักสูตรไปใช 

  Theories and the construction of curriculum and instruction, backgrounds 

and components of early childhood educational curriculum, types of curriculum in early childhood 

educational institutions, analysis of learning substances, management of  learning experiences, 

teaching methods, utilization of academic learning resources from the community focusing on 

Thai wisdom, authentic assessment, implementation of curriculum. 

 

 ๓๑๒ ๓๑๘ การประเมนิผลการเรียนรูการศกึษาปฐมวัย                   ๓(๓-๐-๖) 

               Assessment of Early Childhood Education 

         ทฤษฎีและแนวทางในการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  จรรยาบรรณ  

และบทบาทของบุคลากรทางการศกึษาปฐมวัยในบรบิทของการประเมิน  แหลงขอมูลท่ีจําเปนในการ

ประเมินพัฒนาการของเด็ก  ขอดแีละขอจํากัดของการประเมิน 

                Theories and guidelines for evaluation of young children development, 

ethics and roles of early childhood education personnel in the evaluation context, necessary 

sources of data for evaluation of early childhood development, advantages and limitations of 

evaluation. 

 

 ๓๑๒ ๓๑๙ การปฏิบัตท่ีิเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย         ๓(๓-๐-๖) 

               Appropriate Practice for Young Children Development 

              หลักการของการพัฒนาเด็กและการเรียนรู  การสงเสริมพัฒนาการเด็ก

รายบุคคล  รายกลุม  เกี่ยวกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัย แนวทางการปฏิบัติท่ี

เหมาะสมกับพัฒนาการ  การสรางชุมชนการดูแลของเด็กปฐมวัย  การเรยีนการสอนเพ่ือสงเสรมิการ

พัฒนาและการเรียนรู  การวางแผนการเรียนการสอน เพื่อบรรลุเปาหมายท่ีสําคัญ  การประเมินการ

เจริญเตบิโตของเด็กและการเรยีนรู  การสรางความสัมพันธซึ่งกันและกันกับครอบครัว 

              Principles of children development and learning, promotion of individual 

children development, group development in terms of social and cultural contexts in which 

children live, appropriate practice guidelines for child  development, construction of caring 

community for Early Childhood, learning and instruction to promote development and learning, 

learning and instruction to support development and learning, planning of learning and teaching 



๓๗ 

 

to achieve essential goals, evaluation of children growth and learning, building of mutual 

relationships in families. 

 

 ๓๑๒ ๓๒๐ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของครูปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 

                 Morals, Ethics and Code of conduct for Early Childhood Teachers 

                 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และคุณลักษณะวิชาชีพครู 

สภาพงานครู  บทบาทหนาที่และความสําคัญของครู คุณสมบัติของครูท่ีพึงประสงค การปลูกฝง

ความศรัทธาในวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตยสุจริต การปฏบิัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

มจีติสาธารณะและเสียสละใหสังคม 

                 Morals, ethics, code of conducts for teaching professions, and teaching 

profession characteristics, teacher’ s work conditions, roles, duties, and essentials of teachers, 

desirable teachers, faith indoctrinate in teaching profession, good governance and honesty, 

practice as a good role model, public-minded and sacrifice. 

 

  ๓๑๒ ๓๒๑ การจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ๓ (๓-๐-๖)        

    Management of Classroom and Learning Environment for Young Children 

                  ความหมาย ความสําคัญ หลักการและแนวคิดของการจัดการชั้นเรียนและ

สิ่งแวดลอมการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาการทํางานของสมองดานการจัดการสําหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคและ

วิธีการการจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย การปรับพฤติกรรม การ

เสริมสรางลักษณะนิสัยและระเบียบวินัยใหกับเด็ก ปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนและแนวทางการ

แกปญหา บทบาทครูในการจัดการช้ันเรยีนเด็กปฐมวัย    

  Meanings, significances, principles and concepts of classroom 

management and learning environment to enhance executive functions (EF) of young children’s 

brain, techniques and methods of classroom management and learning environment for young 

children, adaptation of behaviors, strengthening characteristics and discipline to children, 

problems occurring in classroom and solution guidelines, roles of teacher in classroom 

management for young children. 

 

 

 

 



๓๘ 

 

   ๓๑๒ ๔๒๒ การพัฒนาทักษะชวีติเด็กปฐมวัย                ๓(๓-๐-๖) 

                  Enhancing Young Children’s Life Skills  

           การสรางสังคมการเรียนรูแบบเครือขายเชื่อมโยงสถานศึกษากับแหลง

วทิยาการ   การประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น บทบาทการประสานงานระหวางครอบครัวกับชุมชนใน

การพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็ก การออกแบบโครงงาน การจัดประสบการณการ

เรียนรูท่ีหลากหลายเก่ียวกับทักษะชีวติ  ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

                   Building networked learning communities of educational institutions and 

academic resources, application of local wisdoms, coordination roles between family and 

community in development of children’s life skills and quality of living, design of project proposal, 

management of various learning experiences concerning life skills, the philosophy of sufficiency 

economy. 

 

   ๓๑๒ ๔๒๓ การมีสวนรวมของครอบครัวในการจัดการศกึษาปฐมวัย  ๓(๓-๐-๖) 

                         Family Involvement in Early Childhood Education Provision 

                             แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับครอบครัวและการมีสวนรวมท่ีมีอิทธิพลตอ

การพัฒนาเด็กปฐมวัย โครงสรางและลักษณะของครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดูที่สงผลตอ

พฤติกรรมเด็ก บทบาทของบานและสถานศึกษาในการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก

ปฐมวัย การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสารระหวางบานและสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ การ

ปฏิบัติท่ีคํานึงถึงสิทธิของเด็กและครอบครัว การออกแบบโครงการและกิจกรรมเสริมความรูใหแก

ผูปกครอง 

  Concepts and theories related to family and family involvement 

influencing early childhood development, structures and types of family, and child rearing that 

have impacts on child’s behaviors, roles of home and early childhood institutions in enhancing 

development and learning of young children, efficient enhancement of attachment and 

communication between home and school, practices that concerns the rights of child and family, 

design of parental education projects and activities. 

 

  ๓๑๒ ๔๒๔ โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย                                ๓(๒-๒-๕) 

                  Nutrition for Early Childhood 

                ความรูทางโภชนาการ ความสําคัญของอาหารท่ีมีผลตอการพัฒนาการของ

เด็ก การขาดสารอาหาร การเตรียมและการสงวนคุณคาทางอาหาร การกําหนดรายการอาหาร



๓๙ 

 

สําหรับเด็กปฐมวัย สําหรับครอบครัว และสําหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และฝก

ปฏิบัตกิารประกอบอาหารประเภทตางๆ ตามหลักสุขอนามัย 

               Knowledge of nutrition, essentials of food affecting child development, 

malnutrition, preparation and preservation of food, identification of food menu for young children, 

family and school lunch project, and practices in various types of cooking according to hygienic 

principles 

 

             ๓๑๒ ๔๒๖ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย                                  ๓(๓-๐-๖) 

               Child rearing for Young Children 

          ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กปฐมวัยตัง้แตปฏิสนธถึิง ๖ 

ขวบ ท้ังเด็กปกติและ เด็กพิเศษ การสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การศึกษารูปแบบและการอบรม

เล้ียงดูเด็กปฐมวัย  การจัดสิ่งแวดลอมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดทําโครงการเพื่อเด็กปฐมวัย 

การจัดศูนย และแนวการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย  

         Theories and concepts in psychological development of young children 

from fertilization to 6 years of age, for both of normal and special needed children, observation 

of young children’s behaviors, study of formats and nurturing of young children, management of 

environment for young children development, organizing of project for young children, 

management of child center and guidelines on nurturing of young children. 

 

 ๓๑๒ ๔๒๗ การพยาบาลฉุกเฉินในสถานศกึษาปฐมวัย               ๓(๒-๒-๕) 

               Emergency Cares in Early Childhood Institution 

                แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษท่ีเก่ียวของกับการเจ็บปวย

ฉุกเฉิน การเกิดอุบัติภัยหมู การกอการรายและสาธารณภัย การเกิดการบาดเจ็บ การจัดระบบการ

รักษาพยาบาล   การประเมินและคัดกรอง การบําบัดรักษา ณ ที่เกิดเหตุ การขนสง การบําบัด

ระหวางการนําสง การกูชีวติ  การบําบัดอาการและการตอบสนองของรางกายตอการเจ็บปวยฉุกเฉนิ

และการบาดเจ็บรุนแรง การปองกันควบคุมการเกิดการบาดเจ็บและการถูกกระทํารุนแรงในเด็ก

ปฐมวัย 

          Concepts, theories, research and empirical evidences related to 

emergency illness, group accidents, terrorism and public disaster, injury, management of 

healthcare system, evaluation and screening, treatment at the happening scene, transportation, 

treatment during delivery, life support, treatment of symptoms and body response on 



๔๐ 

 

emergency illness and bad injury, prevention and control of injury and severe abuse in young 

children. 

 

  ๓๑๒ ๔๒๘ จิตวทิยาครอบครัวและชีวติ                                    ๓(๓-๐-๖) 

           Family Psychology and Life 

              พฤติกรรมในครอบครัว พัฒนาการของครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว 

ความสัมพันธในครอบครัว อิทธิพลของคานิยม ความเชื่อและปรัชญาตอพฤติกรรมของสมาชิกใน

ครอบครัว 

                 Family behaviors, developments of family and family members, family 

relationships, influences of values, beliefs, and philosophy on family members’ behaviors 

 

 ๓๑๒ ๔๒๙ นิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย                              ๓(๒-๒-๕) 

               Stories and Puppets for Young Children 

            ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของนิทานที่มีตอเด็กปฐมวัย ประเภท

ของนิทานสําหรับเด็ก ประวัตินักแตงนิทานสําคัญของโลก เทคนิคการเลานิทาน ความหมาย 

ความสําคัญของหุน ประวัติความเปนมาของหุน ประเภทของหุนและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางหุน

จากวัสดุชนดิตาง ๆ เชน หุนมือ หุนถุงกระดาษ ฯลฯ  การสรางโรงหุนประเภทตาง ๆ การเขยีนบทเชิด

หุน และการพากยหุน การแสดงละครหุน 

             Meanings, essentials, and usefulness of stories on young children, types 

of stories for children, biography of essential world stories' authors, story-telling techniques, 

meanings, essentials of puppets, history and background of puppets, types of puppet and 

practices of puppet construction from various materials such as hand puppet, paper bag puppet, 

etc., construction of various types of puppet theaters, writing manipulation script for puppet and 

puppet narration, puppet performance. 

 

 ๓๑๒ ๔๓๐ สุขภาพจิตของครูปฐมวัย                                     ๓(๓-๐-๖) 

                 Mental Health of Early Childhood Teachers 

                การปรับตัวและสุขภาวะ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติทางจิต และการ

บําบัดรักษาความเครียดและการเผชิญความเครียด งานตามขั้นพัฒนาและวิกฤติท่ีคาดคะเนได การ

อบรมเล้ียงดูและพัฒนาการดานบุคลิกภาพ การปรบัตัวท้ังในครอบครัว ชีวติสมรส สถาบันการศึกษา

และที่ทํางาน   การสงเสริมสุขภาพจติ  การปองกันและแกไขปญหาสุขภาพจติ 



๔๑ 

 

        Adaptation and hygiene, personality theories, psychosis, stress treatment 

and stress coping, tasks based on developmental stages and expectable crisis, nurturing, and 

development of personality, adaptation in family, marriage life, educational institution, and 

workplace, mental health promotion, prevention and treatment of mental health problems. 

 

 ๓๑๒ ๔๓๑ สัมมนาทางการศกึษาปฐมวัย                                ๓(๓-๐-๖) 

                Seminars in Early Childhood Education 

              ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการที่เก่ียวของกับการสัมมนาทาง

การศึกษาปฐมวัย รูปแบบการสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา การฝกปฏิบัติการจัดสัมมนา

การศึกษารูปแบบตางๆ องคประกอบ ปจจัยตางๆ ทางการศกึษาปฐมวัย สภาพปจจุบัน ปญหาและ

แนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย  การวิเคราะหและการศกึษาแนวคดิใหมๆ  ทางการศกึษาปฐมวัย 

                 Meanings, essentials, concepts, principles related to seminar in early 

childhood education, seminar formats, seminar processes management, practices in organizing 

various formats of educational seminars, components, factors concerning early childhood 

education, current conditions, problems, and trends of early childhood education, analysis and 

study of new paradigms in early childhood education.   

 

 

 ๓๑๑ ๔๓๒ การวจัิยทางการศกึษา                   ๓(๓-๐-๖) 

                           Educational Research 

                รูปแบบและเทคนิคการวิจัย   ระเบียบวิธีและการออกแบบการวิจัย  

กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรยีนรู การเขยีนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยและการเสนอโครงการเพ่ือ

การวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรยีนการสอน การใชและผลิตงานวิจัยในการพัฒนา

หลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่

เก่ียวของ 

  Research types and techniques, research methods and designs, research 

procedures, statistics for research, classroom action research, research practices for curriculum 

and learning management development, research reports writing, presentation of research 

results and research proposals,  application of research results in teaching and learning, research 

utilization and production to develop curriculum, learning and learners, ethics for researchers and 

related laws. 

 



๔๒ 

 

 ๓๑๑ ๔๓๓ การวจัิยในชั้นเรียน             ๓(๓-๐-๖) 

  Classroom Research 

              แนวคิดและหลักการ รูปแบบของการวิจัยในช้ันเรียน ข้ันตอนการวิจัย 

ในชั้นเรียน ไดแก การวางแผน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และเสนอผลงานการวเิคราะห

ขอมูล การเขียนรายงาน รวมถึงการเขียนโครงการวิจัยในช้ันเรียน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ                  

การวิจัยในชัน้เรียน 

                Concepts and principles, formats of classroom research, classroom 

research procedures, i.e., planning, data collection, analysis and presentation of analyzed results, 

reporting, including writing of classroom research projects, guidelines of quality development of 

classroom research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

๓.๒  ช่ือ  สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง  และคุณวุฒขิองอาจารย 

        ๓.๒.๑  อาจารยประจําหลักสูตร  

 

ลําดับที่ 

ชื่อ - สกุล 

(นาย/ นาง/ 

นางสาว) 

เลขประจําตัว

ประชาชน  

ตาํแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒกิารศกึษา สถาบันศกึษา 

ปที่

สําเร็จ 

๑ นางสาวสุกานดา 

พันตาเอก 

 

๑๔๖๐๗๐๐๑๖๒๗๑๗ อาจารย ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

เกยีรตินิยม อันดับ ๑ 

 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

๒๕๖๑ 

๒๕๕๖ 

๒ นางชลิลลา  

บุษบงษ 

 

 

๓๓๓๐๒๐๐๒๔๘๘๐๖ อาจารย ศษ.ม.(การศกึษาปฐมวัย) 

 

ค.บ.(สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา

ธิราช 

วิทยาลัยครูสุรนิทร 

๒๕๕๖ 

 

๒๕๒๗ 

๓ นางรุจริา ศรยีันต ๓๓๓๑๐๐๐๗๒๓๐๐๕ อาจารย ศษ.ม.(การศกึษาปฐมวัย) 

 

กศ.บ.(ปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา

ธิราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา

ธิราช 

๒๕๕๕ 

 

๒๕๒๘ 

๔ นางอําไพ  

สวัสดิราช 

 

 

๓๓๓๙๙๐๐๐๗๔๑๕๗ อาจารย ศษ.ม.(การศกึษาปฐมวัย) 

 

ค.บ.(อุตสาหกรรมศลิป) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา

ธิราช 

วิทยาลัยครูสุรนิทร 

 

๒๕๕๔ 

 

๒๕๒๖ 

๕ นายมัธยม  

เรอืงแสน 

 

 

 

๓๓๔๑๒๐๐๐๓๑๑๘๒ อาจารย ศศ.ด.(บรหิารการศกึษา) 

 

กศ.ม.(ภูมิศาสตร) 

 

กศ.บ.(ภูมิศาสตร) 

มหาวิทยาลัยอสีเทิรน

เอเชยี 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิ

โรฒ ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิ

โรฒ มหาสารคาม 

๒๕๕๓ 

 

๒๕๒๖ 

 

๒๕๒๒ 

 

  

๓.๒.๒  อาจารยพเิศษ 

 

           หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เชิญอาจารยพิเศษจาก

มหาวิทยาลัยภายในประเทศ  รวมทั้งผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานรัฐและเอกชน  มาชวยสอนในบาง

รายวิชาหรอืบางหัวขอตามความเหมาะสม 

 



๔๔ 

 

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน  หรือสหกิจศกึษา) (ถามี) 

  ๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   

ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา ๑ – ๔ 

  ๔.๒  ชวงเวลา     

ชัน้ปที่  ๑ ถึงชัน้ปท่ี ๔ 

  ๔.๓  การจัดเวลาและตารางสอน  

ลําดับที่ รายวชิา จํานวนช่ัวโมงและตารางสอน 

๑ การฝกทักษะวิชาชีพครู ๑ ๑ หนวยกิต  

 

๒ การฝกทักษะวิชาชีพครู ๒ ๑ หนวยกิต  

 

๓ ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา ๓ ๔ หนวยกติ (ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา  

๒๔๐ ช่ัวโมง) 

๔ ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา ๔ ๘ หนวยกิต (ปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา  

๔๘๐ ชั่วโมง) 

 

๕.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทาํโครงงานหรืองานวจิัย   

  ๕.๑  คําอธิบายโดยยอ   

         นักศึกษาทุกคนจะตองเรยีนรายวชิา การวิจัยทางการศึกษาหรอืเลือกเรียนวิชาการวิจัย

ในชั้นเรียนในกลุมวิชาชีพเอกเลือก  ใหนักศึกษาศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางการศึกษาปฐมวัยโดยมี

อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํา 

  ๕.๒  มาตรฐานผลการเรยีนรู    

         นักศกึษามีความเขาใจในกระบวนการวิจัยและสามารถทําการวิจัยเบื้องตนได 

 ๕.๓  ชวงเวลา  

         ชัน้ปที่ ๓  หรือ ช้ันปท่ี ๔   

 ๕.๔  จํานวนหนวยกติ   

         ๓  หนวยกิต 

 

 



๔๕ 

 

  ๕.๕  การเตรียมการ    

         นักศกึษากําหนดหัวขอและประเด็นทางการศึกษาปฐมวัยที่สนใจ  อาจารยท่ีปรึกษาให

คําแนะนํากระบวนการวิจัย  

 ๕.๖  กระบวนการประเมนิผล   

         นักศกึษานําเสนอความกาวหนาและปญหาทางการศกึษาและรับขอเสนอแนะจาก

อาจารยที่ปรึกษาเปนระยะ และสอบปากเปลากับอาจารยที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

หมวดท่ี ๔   ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมนิผล 

 

๑.  การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา  

      ๑.๑  คณุลักษณะทั่วไป กลยุทธหรือกจิกรรมของนักศึกษา 

      ๑  มีจิตสาธารณะ อดทน อดกลั้น                

มีความเสยีสละและรับผดิชอบ 

- กิจกรรมจติอาสา/ หรือจติสาธารณะ/การ

บําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

      ๒  มีคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐาน

ความเปนไทย 

 

 

 

 

- พัฒนากจิกรรมนักศึกษาดวยรูปแบบท่ี

หลากหลายอยางเหมาะสมและครบถวน 

ไดแก กิจกรรมวชิาการ กิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการ กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา

สิ่งแวดลอม และกิจกรรมสงเสรมิวัฒนธรรม 

ศลิปะ ดนตรี 

- สงเสริมกิจกรรมใน/นอกหลักสูตร ซ่ึงชวย

พัฒนาใหนักศกึษา มีคุณลักษณะของบัณฑิต

ท่ีพงึประสงคของ สกอ. และของ มรธ. ไดแก 

ความรู ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ

วิเคราะหและการส่ือสาร การพัฒนาคุณธรรม

และจรยิธรรม ความภาคภูมใิจในความเปน

ไทย สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการผอน

คลาย 

๑.๒   คุณลักษณะความเปนครู -   จัดโครงการกิจกรรมเสรมิความเปนครู   

     ประกอบดวยกิจกรรมท่ีมหาวทิยาลัยจัด      

     กจิกรรมที่นักศึกษาคิดสรางสรรคทุกป 

     ตลอดหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

๒. การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน 

๒.๑ ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

     ๒.๑.๑ ผลการเรยีนรูหมวดศกึษาท่ัวไป 

                      (๑) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่

ดตีอวชิาชพี 

                      (๒) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย พัฒนานสิัยและปฏิบัติตนตามศีลธรรม เคารพและ

ปฏิบัตตินตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 

       (๓) สามารถบรหิารเวลาและปรับวถีิชีวิตในความขัดแยงทางคานยิม  

                      (๔) มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม คํานึงถึงประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวนตน ประพฤตตินอยางมีคุณธรรม จรยิธรรม 

๒.๑.๒ ผลการเรียนรูหมวดวชิาเฉพาะดาน 

(๑)  รัก ศรัทธา และภูมิใจในวชิาชีพครู มีจิตวญิญาณและอุดมการณความเปนครู

และปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

(๒)  มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซ่ือสัตยตองานท่ีไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาต ิและเสริมสรางการพัฒนาท่ี

ยั่งยนื       

(๓)  มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธปิไตย คือ การเคารพสิทธ ิและใหเกียรติ

คนอื่น มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการ

ตัดสินใจ 

(๔)  มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 

จัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจรยิธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ

สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม 

ความรูสึกของผูอื่นและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคม

และประเทศชาติตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอก

เลียนผลงาน 

๒.๑.๓ กลยุทธการสอน 

(๑) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี  (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม

จรยิธรรมของสังคมและวชิาการ รวมทัง้ประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณวิชาชพีครู 

(๒) การเรียนรูโดยการปฏสิัมพันธเชงิปฏิบัติการ (Interaction action learning) 

(๓) การใชกรณีศกึษา (Case study) 



๔๘ 

 

(๔) การใชกระบวนการกระจางคานิยม (Value Clarification) 

(๕) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated 

learning; WIL) 

(๖) การเขารวมกจิกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

๒.๑.๔ กลยุทธการประเมนิผล 

(๑) วัดและประเมนิจากผลการวิเคราะหแบบวภิาษวิธี 

(๒) วัดและประเมนิจากกลุมเพ่ือน พอแมผูปกครอง 

(๓) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

(๔) วัดและประเมนิจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอด

หลักสูตร 

 

    ๒.๒ ดานความรู 

   ๒.๒.๑ ผลการเรียนรูหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

                      (๑)  สามารถวเิคราะห และจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ

ตางๆ ได 

                      (๒)  สามารถเรียนรูดวยตนเอง ประยุกตใชความรู ทักษะท่ีเหมาะสมกับการแกไข

ปญหาได  

            (๓)  สามารถตดิตามการเปลี่ยนแปลงทางวชิาการอยางตอเนื่อง 

            (๔)  สามารถเขาใจ นึกคิดและนําเสนอขอมูลและบูรณาการความรูในสาขาวชิาที่

ศกึษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

๒.๒.๒  ผลการเรยีนรูหมวดวชิาเฉพาะดาน 

                      (๑) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ 

คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยา

สําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา 

สงเสริมและพัฒนาผู เรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การ

วจัิยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรยีน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศ

และการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือ

สรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัตจิรงิ

และการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (TPCK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแหง

การเรียนรู (PLC) และมีความรูในการประยุกตใช 



๔๙ 

 

(๒) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ

วิเคราะหความรูและเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและ

นําไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรยีนรูและเน้ือหาสาระดานมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา 

(๓) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐาน

ความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชญิและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถ

นําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาคน พัฒนางาน

และพัฒนาผูเรยีน 

(๔) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารตามมาตรฐาน 

    (๕) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยนืและนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

๒.๒.๓ กลยุทธการสอน 

(๑) การจัดการเรยีนรูโดยใหผูเรยีนวเิคราะหและสังเคราะหองคความรูดวยตนเอง 

(Constructivism) 

(๒) การเรียนรูโดยใชสืบสอบ (Inquiry-based learning) 

(๓) การเรยีนรูแบบรวมพลัง (Collaborative learning) 

(๔) การเรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based learning) 

(๕) การเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

(๖) การเรยีนรูแบบผสมผสาน (Blended learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยดิีจิทัล 

สําหรับการเรยีนรูดวยตนเองนอกชัน้เรียนและเรยีนรวมกันในช้ันเรยีน 

(๗) การใชหองเรียนกลับดาน (Flip classroom) 

(๘) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated 

learning; WIL) 

(๙) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

๒.๒.๔ กลยุทธการประเมนิผล 

(๑) วัดและประเมนิจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 

(๒) วัดและประเมนิจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู 

(๓) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวภิาษวธิี 

(๔) วัดและประเมนิจากการเรยีนรูรวมมอื 

(๕) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอด

หลักสูตร 



๕๐ 

 

๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 

   ๒.๓.๑ ผลการเรยีนรูหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

  ๑)  สามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐาน แนวคิดตางๆ ในการระบุและ

วเิคราะหสถานการณไดดวยตนเอง 

       ๒)  สามารถใชองคความรู หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการคิด

วเิคราะหและแกไขปญหา/สถานการณใหมฯ ท่ีไมไดคาดคิดมากอนได 

๒.๓.๒ ผลการเรยีนรูหมวดวชิาเฉพาะดาน 

(๑) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มสีํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับ

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง

ความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาต ิ

บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

 (๒) สามารถคิดรเิริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค 

 (๓)  สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรอืรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้งการ

ถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

๒.๓.๓ กลยุทธการสอน 

(๑) การวเิคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทาง

สังคม (Problem-based learning) 

(๒) การทําวจิัยเพื่อสรางองคความรูใหม (Research-based learning) 

(๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน (Research and Development 

และ Vision-based learning) 

(๔) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

๒.๓.๔ กลยุทธการประเมนิผล 

(๑) วัดและประเมินจากผลจากลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต

ทางวชิาการ วิชาชพีและทางสังคม 

(๒) วัดและประเมนิจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 

(๓) วัดและประเมนิจากผลการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(๔) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอด

หลักสูตร 



๕๑ 

 

๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ๒.๔.๑ ผลการเรยีนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

        ๑)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง ปฏิบัติและ

รับผดิชอบงานท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธภิาพ 

    ๒)  มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนกลุมและ

ปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 

  ๓)  สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา และความรับผิดชอบตอตนเองและ

สวนรวมในการแสวงหาทางเลอืกใหมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยนื 

๒.๔.๒ ผลการเรียนรูหมวดวชิาเฉพาะดาน 

(๑) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณและทางสังคม 

(๒) ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทมี เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผูเรยีน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผดิชอบตอสวนรวม ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดลอม 

(๓) มีความรับผดิชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม 

สามารถชวยเหลอืและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

(๔) มีภาวะผูนําทางวชิาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจรยิธรรม 

สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศกึษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

๒.๔.๓ กลยุทธการสอน 

(๑) การเรียนแบบมสีวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 

(๒) การเปนผูนําแบบมสีวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ 

(๓) การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ (Reflective thinking) 

(๔) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

           ๒.๔.๔ กลยุทธการประเมนิผล 

(๑) วัดและประเมนิจากผลการเรียนแบบรวมมอื 

(๒) วัดและประเมนิจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย 

(๓) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภปิรายซักถาม 

(๔) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอด

หลักสูตร 

 

 



๕๒ 

 

๒.๕ ดานทักษะในการวเิคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 

           ๒.๕.๑ ผลการเรียนรูหมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

            (๑)  มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหตัวเลข 

                      (๒) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด เขียนและใช เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

                      (๓) สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ เลือกใชเทคโนโลยสีารสนเทศและ

เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสาร

สารสนเทศ 

๒.๕.๒ ผลการเรียนรูหมวดวชิาเฉพาะดาน 

(๑) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพ่ือเขาใจองคความรู หรอืประเด็นปญหาทางการศกึษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

(๒) สื่อสารกับผูเรยีน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของ

กลุมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการ

นําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยกีารสื่อสารหรอืนวัตกรรมตางๆ ที่เหมาะสม 

(๓)  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรู

ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรยีนรู การจัดการ

เรียนรู การทํางานการประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและ

สารสนเทศ โดยใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง

ตระหนักถึงการละเมดิลขิสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

๒.๕.๓ กลยุทธการสอน 

(๑) การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจาก

ขาวหนังสอืพิมพ 

(๒) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(๓) การเขารวมกจิกรรมเสรมิความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

๒.๕.๔ กลยุทธการประเมนิผล 

(๑) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็น

สําคัญดานการศึกษา 

(๒) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดาน

การศึกษาโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 



๕๓ 

 

(๓) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอด

หลักสูตร 

 

๒.๖ ดานวธีิวทิยาการจัดการเรยีนรู 

๒.๖.๑ ผลการเรียนรูหมวดวชิาเฉพาะดาน 

         (๑) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา                 

การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ

ประเมินผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและ

นอกโรงเรยีน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบรบิทท่ีตางกันของผูเรยีนและพ้ืนที่ 

 (๒) มีความสามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการชวยเหลือ 

แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรยีนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของ

ผูเรยีนท่ีมีความแตกตางระหวางบุคคล ท้ังผูเรยีนปกตแิละผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือ       

ผูเรยีนที่มีขอจํากัดทางกาย 

(๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู ใหผู เรียนได เรียนรูจาก

ประสบการณ เรยีนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจรงิ สงเสริมการพัฒนาการ

คิด การทํางาน การจัดการ การเผชญิสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณา

การการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรมจรยิธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไข

ปญหา และพัฒนา ดวยความซ่ือสัตยสุจรติ มวิีนัยและรบัผดิชอบตอผูเรยีนโดยยดึผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

(๔)  สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน แหลงวิทยาการ

เทคโนโลย ีวัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศกึษาเพื่อการเรยีนรู มคีวามสามารถในการ

ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวย

ความสะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรยีนใหมคีวามรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง

ใหเต็มตามศักยภาพ 

   (๕) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เชน ทักษะ

การเรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใช

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 

สามารถนําทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนาผูเรยีน และการพัฒนาตนเอง 

๒.๖.๒ กลยุทธการสอน 

(๑) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated 

learning; WIL) 



๕๔ 

 

(๒) การออกแบบการจัดการเรยีนรูโดยบูรณาการความรูในเน้ือหาวิชาเฉพาะผนวก

วธิสีอนกับเทคโนโลย ี(Technological pedagogical content knowledge; TPCK) 

(๓) การทําวิจัยในชัน้เรยีนเพื่อพัฒนาการเรยีนรูของผูเรยีน 

(๔) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

๒.๖.๓ กลยุทธการประเมนิผลการเรียนรู  

(๑) วัดและประเมนิจากการฝกทักษะจัดการเรยีนรูในสถานการณจําลอง 

(๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

(๓) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในช้ันเรยีน 

  (๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนคร ูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

 

๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตร

สูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะทุกรายวิชาจะครอบคลุมมาตรฐานผล

การเรียนรูดานตางๆ ในตาราง โดยแสดงความรับผดิชอบหลัก () และความรับผิดชอบรอง (0) ไว

ทุกรายวชิา ซึ่งเมื่อนักศึกษาไดเรียนวิชาใดจะสามารถประเมินผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในตาราง 

อันจะสงผลใหนักศกึษามีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค 



๕๘ 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

  ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผดิชอบรอง     ไมมี 

 

 

                                                     ผลการเรียนรู 

 

รายวิชา 

คุณธรรมและจริยธรรม ความรู 
ทักษะทาง

ปญญา 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

หมวดศึกษาท่ัวไป                 

๔๑๑ ๑๐๑ การเมืองการปกครองไทย x  O O O x x x O x O O O x O x 

๔๑๑ ๑๐๔ จิตวิทยาทั่วไป x  O O O x x x O x O O O x O x 

๔๑๑ ๑๐๕ ทองถิ่นศึกษา x  O O O x x x O x O O O x O x 

๔๑๑ ๑๐๗ สังคมและวัฒนธรรมไทย x  O O O x x x O x O O O x O x 

๔๑๑ ๑๑๑ กฎหมายกับสทิธิมนุษยชน x  O O O x x x O x O O O x O x 

๔๑๒ ๑๐๒ มนุษยกับสังคม x  O O O x x x O x O O O x O x 

๔๑๓ ๑๐๒ ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร x  O O O x x x O x O O O x  O 

๔๑๓ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๑ x  O O O x x x O x O O O x  O 

๔๑๓ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๒ x  O O O x x x O x O O O x  O 

๔๑๔ ๑๐๙ พื้นฐานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ x  O O O O x x O O O O O x O  

๔๑๔ ๑๑๘ คณิตศาสตรและสถิติในชีวติประจําวัน x  O O O O x x O O O O O  O O 

๔๑๔ ๑๐๘ วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชวีติ x  O O O x x x O x O O O x O x 

๔๑๔ ๑๑๗ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีมัยใหม x  O O O x x x O x O O O x O x 
  










๕๙ 

 

 

 

                             ผลการเรียนรู 

 

รายวชิา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ความสัมพันธระหวาง 

บุคคลและความ 

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห 

เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลย ี

วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หมวดวชิาเฉพาะดาน                         

๓๑๑ ๑๐๑ หลักการศกึษาวิชาชีพครูและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู      
                        

๓๑๑ ๑๐๒ จิตวิทยาสําหรับครู                         
๓๑๑ ๒๐๓ การพัฒนาหลักสูตร                         
๓๑๑ ๒๐๔ วิทยาการจัดการเรียนรู                         
๓๑๑ ๒๐๕ การวัดประเมินผลทางการศึกษาและ

การเรียนรู 
                        

๓๑๑ ๓๐๖ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารทางการศึกษา 
                        

๓๑๑ ๓๐๗ ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู                         
๓๑๑ ๔๐๘ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน 
                        

๓๑๑ ๔๐๙ การบริหารและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
                        

๓๑๑ ๑๑๐ การฝกทักษะวชิาชพีครู ๑                         
๓๑๑ ๒๑๑ การฝกทักษะวิชาชพีครู ๒                         
๓๑๑ ๓๑๒ ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา ๑                         
๓๑๑ ๔๑๓ ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา ๒                         
๓๑๒ ๑๐๑ การศึกษาปฐมวัย                         
๓๑๒ ๒๐๒ การพัฒนาการการเรียนรูของเด็กปฐมวัย                         
๓๑๒ ๒๐๓ การเลนสําหรับเด็กปฐมวัย                         
๓๑๒ ๒๐๔ การพัฒนาการคิดสรางสรรคเด็กปฐมวัย                         



๖๐ 

 

 

 

                             ผลการเรียนรู 

 

รายวชิา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ความสัมพันธระหวาง 

บุคคลและความ 

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห 

เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลย ี

วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู 

๓๑๒ ๒๐๕ ดนตรีและและการเคลื่อนไหวสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 
                        

๓๑๒ ๒๐๖ ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย                         
๓๑๒ ๒๐๗ ภาษาและการส่ือสารสําหรับเด็กปฐมวัย                         
๓๑๒ ๒๐๘ การสงเสรมิสุขภาวะของเด็กปฐมวัย                         
๓๑๒ ๓๐๙ นวัตกรรมสื่อการเรียนรูสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 
                        

๓๑๒ ๓๑๐ คณติศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 
                        

๓๑๒ ๔๒๕ การจัดการศึกษาและเล้ียงดูเด็กวัย

ทารกและวัยเตาะแตะ 
                        

๓๑๒ ๔๑๒ การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย                         
๓๑๒ ๔๑๓ การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษในระดับปฐมวัย 
                        

๓๑๒ ๔๑๔ ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย                         
๓๑๒ ๓๑๑ การสงเสรมิพัฒนาการทางอารมณและ

สังคมของเด็กปฐมวัย 
                        

๓๑๒ ๓๑๕ สังคมศกึษาสําหรับเด็กปฐมวัย                         
๓๑๒ ๓๑๖ สุขศกึษาและพลศกึษาสําหรบัเด็กปฐมวัย                         
๓๑๒ ๓๑๗ การออกแบบหลักสูตรในสถานศกึษา

ปฐมวัย 
                        

๓๑๒ ๓๑๘ การประเมนิผลการเรียนรูระดับปฐมวัย                         
๓๑๒ ๓๑๙ การปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 
                        



๖๑ 

 

 

 

                             ผลการเรียนรู 

 

รายวชิา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ความสัมพันธระหวาง 

บุคคลและความ 

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห 

เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลย ี

วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู 

๓๑๒ ๓๒๐ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของนักการศึกษาปฐมวัย 
                        

๓๑๒ ๓๒๑ การจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอมการ

เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
                        

๓๑๒ ๔๒๒ การพัฒนาทักษะชีวติสําหรับเด็กปฐมวัย 
                        

๓๑๒ ๔๒๓ การมสีวนรวมของครอบครัวในการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
                        

๓๑๒ ๔๒๔ โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย                         
๓๑๒ ๔๒๖ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย                         
๓๑๒ ๔๒๗ การพยาบาลฉุกเฉินในสถานศึกษา

ปฐมวัย 
                        

๓๑๒ ๔๒๘ จิตวทิยาครอบครัวและชวิีต                         
๓๑๒ ๔๒๙ นทิานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย                         
๓๑๒ ๔๓๐ สุขภาพจิตของครูปฐมวัย                         
๓๑๒ ๔๓๑ สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย                         
๓๑๒ ๔๓๒ การวิจัยทางการศึกษา                         
๓๑๒ ๔๓๓ การวิจัยในชัน้เรียน                         

 

 

 



๖๒ 
 

 

หมวดที่ ๕   หลักเกณฑในการประเมนิผลนักศกึษา 

 

๑.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

         ๑.๑  การวัดผล ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

    นักศึกษาทุกคนตองมีเวลาเรียนในชัน้เรียนอยางนอยรอยละ ๘๐ ของแตละภาค

การศึกษา จงึจะมสีิทธิ์เขาสอบ     

๑.๒   การวัดผลการศกึษาในแตละรายวชิาใหใชระบบตัวอักษร ดังน้ี       

               ระดับ         ความหมาย   แตม 

                  A  Excellent  ดเีลศิ   ๔.๐ 

        B+  Very Good  ดมีาก   ๓.๕ 

       B  Good   ดี   ๓.๐ 

        C+  Fairly Good  ดพีอใช   ๒.๕ 

                               C  Fair   พอใช   ๒.๐ 

       D+  Poor   ออน   ๑.๕ 

       D  Very Poor  ออนมาก   ๑.๐ 

       F  Fail   ตก   ๐.๐ 

      W  Withdrawn with permission (เพกิถอนโดยไดรบัอนุมัติ) 

       I  Incomplete (การวัดผลยังไมสมบูรณ) 

       S  Satisfactory (พอใจ) 

       U  Unsatisfactory (ไมพอใจ) 
            

 

๒.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา 

๒.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวชิา รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกํากับใหสอดคลองกับ

มาตรฐานผลการเรยีนรูของหลักสูตร 



๖๓ 

 

 

๒.๒ สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกมี

การประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู  และกลยุทธการประเมินผลการเรยีนรูและมี

การทวนสอบการประเมนิการปฏิบัติการสอน 

๒.๓ ผูใชบัณฑติมสีวนรวมในการทวนสอบผลการเรยีนรู 

๒.๔  มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมทวนสอบผลการเรียนรู 
 

 

๓.   เกณฑการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

  นักศกึษาที่สําเรจ็การศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. สอบไลไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 

๒. ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐ 

๓. ผานการเขารวมกจิกรรมเสรมิความเปนครู 

๔. มีความประพฤตดิ ี

๕. ไมมีพันธะใด ๆ กับทางมหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

 

หมวดที่ ๖   การพัฒนาคณาจารย 
 

๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

  การปฐมนิเทศอาจารยใหม   

๑.๑ การปฐมนเิทศอาจารยใหมเร่ืองบทบาทความรับผดิชอบตอผลการเรียนรูของนักศกึษา

ในรายวิชา 

๑.๒ ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน 

รายละเอยีดหลักสูตร คูมอืการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ  

๑.๓ อบรมการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล               

การวิเคราะหผูเรยีน การวจิัยเพ่ือพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอยีดรายวชิาและแผนการสอน 

๑.๔ กําหนดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานทาง   

วชิาการ 

๑.๕ จดัใหสอนรวมกับอาจารยท่ีมปีระสบการณในรายวชิาท่ีตรงหรือสัมพันธ 

 

๒.   การพัฒนาความรูและทกัษะใหแกคณาจารย  

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการ สงเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาเขาสู ตําแหนงทางวิชาการ 

สงเสรมิใหคณาจารยไปศกึษาตอ 

๒.๓ การพัฒนาดานการวิจัย และสรางนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวจิัยเพ่ือใหมี

ผลงานตพีมิพในระดับชาตแิละนานาชาติ 

๒.๔ การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ ภาษาตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 

๑.   การกํากบัมาตรฐาน 

 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมีหนาท่ีวางแผนการ

จัดการเรยีนรู ตลอดหลักสูตร ประเมินผลการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร การกําหนดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และขอบังคับ    

คุรสุภาวาดวยวาดวยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๒.   บัณฑติ 

  บัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง ๕ ดาน และมี

มาตรฐานผลการเรยีนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู โดยยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วชิาชพีครู มคีวามเอื้ออาทร มีจติอาสา มีภาวะผูนํา มสีวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ในสังคม 

๓.   นักศกึษา 

  การรับนักศึกษา มีการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา มีการ

ใชเครื่องมอืในการประเมินผูสมัคร โดยการสอบวัดแววความเปนครู และมีการเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษา ดานปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ดานทักษะการใช IT และภาษาอังกฤษ  

 มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรกึษาใหกับนักศึกษาทุกคนมหีนาท่ีรับผดิชอบใหคําปรึกษาแนะนํา

ดานวิชาการ ดานกิจกรรมนักศกึษา และดานอ่ืนๆ ท่ีอาจกระทบตอการเรยีนการสอน และควบคุม

ความประพฤตขิองนักศึกษาใหอยูในกรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ  

 ทําวิจัยเพ่ือสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง เพ่ือนําขอมูลความตองการ

ที่เปลี่ยนไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ใหเหมาะสมกับความตองการของผูใชบัณฑิต  

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิต เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนใหเหมาะสมกับความตองการ สํารวจความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญจากภายนอก

เพ่ือใหความคิดเห็นในทิศทางการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหมีเนื้อหารายวิชาท่ีเหมาะสมกับความ

ตองการของสังคม 

 

 

 

 



๖๖ 

 

 

๔.  อาจารย 

  ๔.๑ การรับอาจารยใหม การสรรหา คัดเลอืกและแตงตัง้อาจารย 

(๑)  กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา

การศึกษาปฐมวัยและมีความกาวหนาในการผลติผลงานทางวชิาการอยางตอเนื่อง 

(๒)  ประกาศและสรรหาผูมีคุณสมบัตติามตองการ 

(๓)  สบืคนประวัตแิละคุณสมบัติผูสมัครจากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได 

(๔)  ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศกึษา 

 ๔.๒ การแตงตัง้คณาจารยพเิศษ 

(๑) การเชิญอาจารยพิเศษใหเชิญเฉพาะในรายวิชาท่ีตองใชผูสอนที่มีความชํานาญ                   

เฉพาะทาง 

(๒) การพิจารณาเชิญตองผานการกล่ันกรองของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรและ 

ตองเสนอประวัตแิละผลงานท่ีตรงกับหัวขอท่ีจะสอน 

 ๔.๓ การพัฒนาอาจารย 

       จัดทําแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการสํารวจความตองการ

ในการฝกอบรม ศึกษาดูงานมาประกอบการทําแผนและดําเนินการจัดฝกอบรม ศึกษาดูงานตาม

แผนท่ีกําหนด และตดิตามผลการฝกอบรม ศกึษาดูงาน มาพัฒนางานอยางเปนรูปธรรม 

๕.   หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรียน 

  การบรหิารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหนาที่วางแผนการ

จัดการเรียนรูตลอดหลักสูตร ออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมี

เน้ือหาท่ีทันสมัย มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา  การ

ประเมินการเรยีนรู การประเมินผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน กิจกรรมเสรมิหลักสูตร

และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๕๘ 

 ๖.   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

  มีแหลงทรพัยากรการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ดังนี้ 

(๑)  มีระบบการดําเนินงานของคณะ สถาบัน เพื่อความพรอมของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทั้งความพรอมทางกายภาพและความพรอมทางอุปกรณเทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความ

สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู โดยการมสีวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 



๖๗ 

 

 

(๒) มีหองปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) หองปฏิบัติการ ผลิตสื่อการสอน 

หองปฏบัิตกิารคอมพิวเตอร หองปฏิบัตกิารศลิปะ หองปฏบิัติการวิทยาศาสตร 

(๓) มีการเรยีนการสอนและการนเิทศแบบออนไลนและออฟไลน 

(๔) หองสมุด ประกอบไปดวยสื่อตาง ๆ เชน ตําราเรยีน หนังสอื วารสาร โสตทัศนวัสดุ 

สื่ออเิล็กทรอนกิส วิทยานพินธ ฐานขอมูลขาวการศกึษา ฐานขอมูลวารสารทางการศึกษา 

(๕) มีโรงเรียนเครือขายเปนแหลงฝก การปฏิบัติการสอนท่ีเปนโรงเรียนซ่ึงผานการ

รับรองจากสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 

(๖) มีแหลงเรียนรูในชุมชน ธรรมชาต ิสิ่งแวดลอมและปราชญชาวบาน 

 

๗.   ตวับงช้ีผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators)   

 ตัวบงช้ีผลการดําเนนิงาน ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ 

๑) คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มี

สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร
    

๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ี

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิหรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถามี)
    

๓) มีรายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ

มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา

    

๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และ

รายงานผลการดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 



    

๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปการศกึษา
    

๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนสิิต/นักศกึษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.

๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอน

ในแตละปการศึกษา



    



๖๘ 

 

 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนนิงาน ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ 

๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กล

ยุทธการสอน หรอื การประเมินผลการเรยีนรู จากผล

การประเมินการดําเนินงานที่รายงานในมคอ.๗ ปที่แลว 

    

๘) คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบัการปฐมนิเทศ

หรอืคําแนะนําดานการจัดการเรยีนการสอน
    

๙) คณาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
    

๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ ๕๐ ตอป
    

๑๑) ระดับความพึงพอใจของนสิิต/นักศึกษาปสุดทาย/

บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 

๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    

๑๒) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิต

ใหมเฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
     

รวมตัวบงชี้ (ขอ)  ในแตละป ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ตัวบงช้ีบังคับ (ขอ) ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ 

ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ) ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

 

เกณฑประเมนิ 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีตัวบงช้ีที่ ๑-๕   ตองมีผล

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา ๒ ป  และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงช้ี

ผลการดําเนนิงานที่ระบุไวแตละป   
 
  



๖๙ 

 

 

หมวดที่ ๘   การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

๑.   การประเมนิประสทิธิผลของการสอน  

  ๑.๑  การประเมนิกลยุทธการสอน 

  ๑.๑.๑ ประเมินผลการสอนของอาจารยทุกคน เนนดานกลยุทธการสอน โดยทีมรวม

สอนและตางกลุมวิชา และโดยผูบรหิารหลักสูตร 

   ๑.๑.๒ ประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตละรายวิชา

โดยผูเรียน 

        ๑.๒  การประเมนิทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

   ๑.๒.๑ ประเมินการสอนของอาจารยทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวชิาโดยผูเรียน 

   ๑.๒.๒ รวบรวมผลการประเมินท้ังหมดเพื่อเปนขอมูลใหอาจารยนําไปปรับปรุงตอไป 

   ๑.๒.๓ วเิคราะหและนําผลการวิเคราะหประสิทธิผลการสอน  เพื่อแกไขจุดออนตางๆ 

ในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 

๒.   การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

        การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม โดย 

  ๒.๑ ผูเรียน โดยสํารวจขอมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตร 

  ๒.๒ บัณฑติ สํารวจความคิดเห็นของบัณฑติที่สําเร็จการศึกษา 

  ๒.๓ ผูใชบัณฑิต ใชผลการวิจัยสถาบันเรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหลัง

บัณฑิตสําเรจ็การศึกษา ๑ ป   

๓.   การประเมนิผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  ประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๔.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 

 ๔.๑ แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อทบทวนผลการประเมินและวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตร 

 ๔.๒ วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวา

บัณฑิตบรรลุผลการเรยีนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม และนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนา 

 ๔.๓ นําผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม มคอ.๗ ใชในการปรับปรุงและพัฒนา           

กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลและแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร

หรอืการจัดการเรยีนการสอน 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชธาน ีวาดวยการศกึษา 

ข้ันปริญญาบัณฑติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ประกาศทบวงมหาวทิยาลัย  

เรื่องหลักเกณฑการเทยีบโอนผลการเรยีนระดับปริญญา

เขาสูการศกึษาในระบบ พ.ศ.๒๕๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 











 

 

 
 

ภาคผนวก  ง 
ผลงานวจัิยของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ศกึษาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั (หลักสูตร ๔ ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

 

 



ผลงานวจิัยอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย  (หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562  

มหาวทิยาลัยราชธานี 

 

ชื่อ    นางสาวสุกานดา  พันตาเอก 

 

บัตรประจําตวัประชาชนเลขที่   1460700162717 

การศึกษา 

  ปริญญาตรี ค.บ. (การศึกษาปฐมวยั)  เกียรตนิิยม อันดับ 1 

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2556 

  ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2561  

ผลงานวจิัย 

สุกานดา พันตาเอก และคณะ. (2562). การศกึษาสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการ  

         โรงเรยีนมัธยมศกึษา สหวทิยาเขต 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา  

         เขต 29. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครัง้ที่ 4 “การ 

         วจิัยเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยนื” วันที่ 31 พฤษภาคม 2562. หนา 2099-2115. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลงานวจิัยอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย  (หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562  

มหาวทิยาลัยราชธานี 

 

ชื่อ    นางชลลิลา  บุษบงษ 

 

บัตรประจําตวัประชาชนเลขที่   3330200248806 

การศึกษา 

  ปริญญาตรี ค.บ.(สุขศึกษา) 

    วิทยาลัยครูสุรินทร  2527 

  ปริญญาโท ศษ.ม.(การศกึษาปฐมวัย) 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  2556 

ผลงานวจิัย 

ชลลิลา บุษบงษ และคณะ. (2562). สภาพการนิเทศภายในดานวิชาการของสถานศกึษา กลุม 

          เครอืขายศรรีัตนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4. การ 

          ประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ราชธานวีชิาการ ครัง้ที่ 4 “การวิจัยเพ่ือการ 

          พัฒนาที่ยั่งยนื” วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562. หนา 2116-2133. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานวจิัยอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย  (หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562  

มหาวทิยาลัยราชธานี 

 

ชื่อ    นางรุจิรา ศรยีนัต 

 

บัตรประจําตวัประชาชนเลขที่   3331000723005 

การศึกษา 

  ปริญญาตรี กศ.บ.(ปฐมวัย) 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  2528 

  ปริญญาโท ศษ.ม.(การศกึษาปฐมวัย) 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  2555 

ผลงานวจิัย 

รุจิรา ศรียันต และคณะ. (2562). การบริหารงานวชิาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขาย 

         สถานศกึษาท่ี 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.  

         การประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวชิาการ ครั้งที่ 4 “การวิจัยเพ่ือ 

         การพัฒนาที่ยั่งยนื” วันที่ 31 พฤษภาคม 2562. หนา 974-979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานวจิัยอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย  (หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562  

มหาวทิยาลัยราชธานี 

 

ชื่อ    นางอําไพ สวัสดิราช 

 

บัตรประจําตวัประชาชนเลขที่   3339900074157 

การศึกษา 

  ปริญญาตรี ค.บ.(อุตสาหกรรมศลิป) 

    วิทยาลัยครูสุรินทร  2526 

  ปริญญาโท ศษ.ม.(การศกึษาปฐมวัย) 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  2554 

ผลงานวจิัย 

อําไพ สวัสดิราช และคณะ. (2562). การบริหารงานวชิาการของผูบริหารโรงเรยีนกลุมเครือขาย 

         สถานศกึษาบุณฑริก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 5.             

         การประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวชิาการ ครั้งที่ 4 “การวิจัยเพ่ือการ 

         พัฒนาที่ยั่งยนื” วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562. หนา 1072-1078. 
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