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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( 5 ปี ) 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

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

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/ สาขาวิชา  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Early  Childhood  
                            Education  

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย     ชื่อเต็ม    :  ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
      ชื่อย่อ     :  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม    :  Bachelor of Education  
              (Early  Childhood  Education) 
      ชื่อย่อ   :  B.Ed. (Early  Childhood Education) 
 
3.  วิชาเอก       
   ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    
   ไม่น้อยกว่า 163 หน่วยกิต 
 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ     

       หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้    
       ใช้ภาษาไทย  
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5.3 การรับเข้าศึกษา   
                   รับนักศึกษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน          
    ไม่มี 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
                    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2549 สาขาวิชา 

การศึกษาปฐมวัย 
6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 
6.4  สภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการ

ประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 6.5  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการปรับปรุงครั้งที่ 3/2559  
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน      
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562  
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา :  
 8.1  ครูสอนในระดับปฐมวัยทั้งภาครัฐบาล และเอกชน 
 8.2  ผู้ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 8.3  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
 8.4  ครูผู้ดูแลเด็กในหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น  
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9. ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อ- นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางพัทธนันท์ วงศ์วิชยุตม์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก 

2542 
2536 

2 นางสาวอรทัย  บุญเท่ียง อาจารย์ ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา) 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2554 
2552 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
   วิสัยทัศน์ประเทศไทยอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีแนวโน้มหลักที่ประเทศไทยและโลก
อาจต้องเผชิญใน 7 ประการได้แก่ 1) การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 2) เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยน
ศูนย์กลางอ านาจมาอยู่ในแถบประเทศเอเซียมากขึ้น 3) ด้านการเงินโลกจะผันผวนและมีความเสี่ยง
มากขึ้น 4) ประชากรสูงอายุจะเพ่ิมมากขึ้น 5) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 6) ปัญหาด้านพลังงาน 
และ7) ปัญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน การเตรียมความพร้อมที่จะรองรับในสิ่งเปลี่ยนแปลงนั้น 
คือการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564)ที่ก าลังด าเนินการอยู่นั้นได้มุ่งความส าคัญไปที่ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
ซึ่งการพัฒนาคนคือการจัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนแต่ละช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ ประกอบกับความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น การเตรียมผู้เรียนให้มทีักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญท่ีสุด คือ ทักษะ
การเรียนรู้ (Learning Skill) จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็นส าหรับการออกไปด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นนั้น จึงน ามาสู่การจัดการศึกษาปูพ้ืนฐานตั้งแต่ช่วงเด็ก
ปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเป็นฐานส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉะนั้นทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทใน
การจัดการศึกษาในช่วงระดับปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือปูพ้ืนฐานส าคัญให้เด็กเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพต่อไป 
      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 จากสังคมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ครูจึงเป็นบุคคลส าคัญที่จะต้องปรับบทบาทการจัดการเรียนรู้ของตน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะ ความรู้ที่พร้อมในการเจริญเติบโตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การค านึงถึงบริบทสังคมที่
แวดล้อมรอบตัวเด็ก เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ ครู พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กจ าเป็นต้องเข้าใจและ
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ยอมรับว่าวัฒนธรรมและสังคมที่แวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  การพัฒนาศักยภาพของเด็ก
แต่ละคน ผู้เลี้ยงดูเด็กจ าเป็นต้องให้ความส าคัญและเรียนรู้วิธีการด าเนินชีวิต ครอบครัว  และชุมชน
ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม เกิดทักษะแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และมีความภาคภูมิใจในสังคม-
วัฒนธรรมของตน 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สังคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทันสมัย มีทักษะแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21  เช่น ความริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาการสื่อสาร การ
ร่วมมือ และแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาคนที่มีคุณภาพเพ่ือไปสร้างคนให้มีคุณภาพ
ต่อไป บัณฑิตทางวิชาชีพครูด้านการศึกษาปฐมวัย จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และเทคโนโลยีและงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีพันธกิจส าคัญคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น จากพันธกิจหลักส าคัญนี้ หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยจึงก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี  แนวคิด  หลักการ  ที่
เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี  มีทักษะแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และความสามารถในการจัดกิจกรรมการสอนส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เติบโต
เต็มตามศักยภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา มี
ความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัย สามารถท าวิจัยแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยและพัฒนางานตนเองได้ 
ตระหนักรักในวิชาชีพครูปฐมวัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน เชื่อมั่นและแก้ปัญหาได้ บริหารจัดการ
งานต่างๆได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของท้องถิ่นชุมชนให้เข้มแข็งได้ 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1  กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น  

      รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ 

      รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชา
เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยคณะครุศาสตร์ ส่วนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ด าเนินการโดยคณะครุศาสตร์ 

 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

 

13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
        ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

 

13.3  การบริหารจัดการ 
 13.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประสานงานกับผู้สอน และก ากับดูแลให้เกิดมาตรฐานและบรรลุ
เป้าหมายของรายวิชาและสาขาวิชา 

 13.3.2 คณะครุศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู  
รวมทั้งจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 13.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือปรับปรุง
การใช้หลักสูตร 

 
 
 
 
 

 
 

หมวดที ่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นหลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพ ให้มี

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ  มีศีลธรรมต่อ
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ตนเองและส่วนร่วม กล้าคิด กล้าท าเป็นผู้น า พร้อมเรียนรู้และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางด้าน
การศึกษาปฐมวัยเพื่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อชุมชน ด้วยการใช้กระบวนการคิดอย่างมี
ระบบ และแบบแผน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

1.2  ความส าคัญ 
 การพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศไทย มีการขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว จ านวน
ของเด็กปฐมวัยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเด็กปฐมวัยจะเติบโตไปเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ผู้ที่มี
ความส าคัญในการส่งเสริมเด็กปฐมวัย คือ ครูผู้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อเด็ก ดังนั้นหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา
ปฐมวัยที่จะไปเป็นครูปฐมวัยในอนาคต 
 

 1.3 วัตถุประสงค์ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559                         
มีวัตถุประสงค์ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ ดังนี้ 
          1. มีความรู้ ความเข้าใจใน หลักการ ทฤษฎี แนวคิด ที่เก่ียวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและ
การจัดการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ บริบทชุมชน
และสังคม 
         2. มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ศาสตร์สาขาการศึกษา
ปฐมวัยและศาสตร์สาขาความเป็นครู 
         3. มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยสามารถใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตน
และพัฒนาเด็กปฐมวัย 
         4. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         5. มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 
         6. สามารถน าระบบการคิดไปบริหารจัดการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         7. สามารถน าองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
         8. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครูและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
        9. มีบุคลิกภาพเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานวิชาชีพครู 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด
ของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน  
5 ปี  นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีมาตรฐาน
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพท่ี             
ครุุสภาก าหนด เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  

1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาหรือ
วิพากษ์หลักสูตร 
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

- จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ และผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียของหลักสตูรที่เข้ามารว่ม
พัฒนาหรือวิพากษ์หลักสตูร 
- รายงานผลการด าเนินงานและ
ข้อมูลการแกไ้ขปรับปรุงหลักสูตร  

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 1. จัดการเรียนการสอนแบบใฝรู่้ (Active 
Learning) และจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญัและสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดย
มุ่งเน้นกระบวนการเรยีนรู้ที่ผูเ้รียน
สามารถปฏิบัตไิด้จริง  
2. ประเมินการจัดการเรียนการสอน 

- แผนการบริหารการสอนที่มุ่งเนน้
กระบวนการเรียนรู้แบบใฝรู่้ตาม
TQF (มคอ.3 และมคอ. 5) 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน 

3. การบริหารทรัพยากรการเรียน        การ
สอน 

1. ส่งเสรมิให้คณาจารยผ์ลติเอกสาร ต ารา 
และสื่อประกอบการเรยีนการสอนที่
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ครภุัณฑ์  และ
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 

-  จ านวนเอกสาร ต ารา  สื่อ
ประกอบการเรียนการสอนที่เพ่ิมขึน้  
-  จ านวนสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์
และห้องเรยีนที่มีมาตรฐาน 

4. การบริหารบคุลากร 1. ส่งเสรมิการพัฒนาทักษะดา้นวิชาการ
และวิชาชีพของคณาจารย ์

- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม 
ประชุม สมัมนาของคณาจารย ์

5. การสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาตามผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังในหลักสตูร 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่
คาดหวังในหลักสตูร 

- โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตร 

6. การให้ความส าคญักับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  สังคม และความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน 
และผู้ใช้บณัฑิต 
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างต่อเนื่อง 

- ผลส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑติ 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต  

หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  

       ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
  1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน     

       อาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
         ไม่มี 
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2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

        ภาคการศึกษาปกติที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
        ภาคการศึกษาปกติที่ 2   เดือนมกราคม – เมษายน 
        ภาคฤดูร้อน      เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  
        เปิด-ปิดในวัน เวลาราชการและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตาม 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ภาคผนวก ค) 
               2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการหรือคุรุสภา 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  โดยวิธีคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
          2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

      2.3.1 ความรู้ความสามารถด้านวิชาการเอกภาษาไทยของนักศึกษาแรกเข้าไม่เท่ากัน 
      2.3.2 การปรับตัวด้านการเรียน และการใช้ชีวิตของนักศึกษา  

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
                  2.4.1 จัดกิจกรรมปรับความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน 
                     2.4.2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
  2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ระดับชั้นป ี
ปีการศึกษา/ จ านวนนกัศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 3 - - 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 60 60 
ช้ันปีท่ี 5 - - - - 60 

รวม 60 120 180 240 300 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     60 

 
2.6 งบประมาณตามแผน     

  รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
 ก. งบด าเนินการ      
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1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 56,588.04 113,176.08 169,764.12 226,352.16 282,940.02 
2. รายจ่ายระดับ

มหาวิทยาลยั 
456,000 912,000 1,368,000 1,824,000 2,280,000 

รวม (ก) 512,588.04 1,025,173.08 1,537,764.12 2,050,352.16 2,562,940.02 
ข. งบลงทุน      
    1. ค่าครภุัณฑ ์ 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 

รวม (ก+ข) 612,588.04 1,175,173.08 1,737,764.12 2,300,352.16 2,862,940.02 
จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 300 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 10,209.80 9,793.11 9,654.25 9,584.80 9,534.13 

   

2.7 ระบบการศึกษา  
แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค) 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    163 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 
      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 

      1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
      1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
      1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

         ไม่น้อยกว่า           6    หน่วยกิต 
           และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 

   2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า   127 หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า   46     หน่วยกิต 
     2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ      32 หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  ไม่น้อยกว่า           2 หน่วยกิต 
     2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ      12 หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า       81 หน่วยกิต 
     2.2.1 วิชาเอกบังคับ      54    หน่วยกิต 
     2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า       15     หน่วยกิต 
     2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
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     2.2.4 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.3 รายวิชา 
  (1) รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ประกอบด้วย ตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   1 – 3  กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

   1. กลุ่มวิชาการศึกษา 
100  สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาการศึกษา 
116  สาขาวิชาพลศึกษา 

   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
151  สาขาวิชาปรัชญา 
152 สาขาวิชาศาสนา 
154  สาขาวิชาภาษาไทย 
155  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
156 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
157  สาขาวิชาภาษาจีน 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 



 

- 11 - 
 

163  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
166 สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
169 สาขาวิชาภาษาพม่า 
 
 
 

   3. กลุ่มวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
201  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
205  สาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง 
206  สาขาวิชาดนตรี 

    4. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
250  สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
252  สาขาวิชาสังคม 
253  สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
254  สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
255  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
256  สาขาวิชานิติศาสตร์ 

   5. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
350 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและการ

จัดการ 
353 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
354  สาขาวิชาการตลาด 
359  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 

   6. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
400  สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
407 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
409  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
412  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
500 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
507 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

   7. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
550  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา มีความหมายดังต่อไปนี้ 

  0   หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
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ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   6 – 7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู) 

รหัสวิชาในหลักสูตรก าหนดเป็นตัวเลข 7 ตัว โดย 3 ตัว แรก หมายถึง 
หมวดวิชาและแต่ละหมวดวิชาจ าแนกเป็นหมู่วิชาโดยการจ าแนกสาขาวิชาและหมู่วิชายึดหลักการ
จ าแนกของ ISCED (International Standard Classification Education) 
   เลขตัวที่ 1-3  เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
   เลขตัวที่ 5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
   ค. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) 

รหัสวิชาในหลักสูตรก าหนดเป็นตัวเลข 7 ตัว โดย 3 ตัว แรก หมายถึง 
หมวดวิชาและแต่ละหมวดวิชาจ าแนกเป็นหมู่วิชาโดยการจ าแนกสาขาวิชาและหมู่วิชายึดหลักการ
จ าแนกของ ISCED (International Standard Classification Education) 
  เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คือ 107) 
  เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา  
    เลข 1  หมายถึง กลุ่มวิชาหลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย 
    เลข 2  หมายถึง กลุ่มวิชาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
    เลข 3  หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการรู้หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย 
    เลข 4  หมายถึง กลุ่มคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
    เลข 5  หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
    เลข 6  หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
    เลข 7  หมายถึง กลุ่มวิชาศิลปะและดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย 
    เลข 8  หมายถึง กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
  เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
  
  



 

- 13 - 
 

(2) ชื่อรายวิชา 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า             30 หน่วยกิต    

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      ไม่น้อยกว่า       9 หน่วยกิต 

             บังคับเรียน   6   หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Fundamental English 

3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

        เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้               ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
Thai Language Usage Skills 

3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 
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 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้       
ไม่น้อยกว่า 

 
6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self-Development 

3(3-0-6) 

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts of Socializing 
 

3(3-0-6) 
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 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้       
ไม่น้อยกว่า 

 
6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 
History of Thai Society and Culture 

3(3-0-6) 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for Development 

3(3-0-6) 
 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and 
Government 

3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 
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 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือก
เรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 

 
6 หน่วยกิต 

                      และเลือกเรียนกลุ่มวิชา 1-4                           ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Sports and Recreation for Quality of Life 

3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3(3-0-6) 

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน   
Package Software for Application 

3(2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                        ไม่น้อยกว่า       127 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู          ไม่น้อยกว่า           46 หน่วยกิต 
      2.1.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ            32 หน่วยกิต   

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 น(ท–ป–อ)  

  1012101  ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา    3(3-0-6)  

Philosophy and Self-actualization for teacher  
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1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู    3(2-2-5)  

    Language and Culture for Teacher  

1012104   ภาษาอังกฤษส าหรับครู     3(2-2-5)  

English for Teachers  

  1022001 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)  

    Curriculum Development  

1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน  3(2-2-5)  

Principle of Learning Management and Classroom 
Management  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5)  

    Innovation and Education Information Technology   

1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5)  

    Learning Measurement and Evaluation  

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู       3(3-0-6)  

Psychology for Teacher  

1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    3(2-2-5)  

    Research for Learning Development  

  1063005   การประกันคุณภาพการศึกษา    3(3-0-6)  

                 Educational Quality Assurance   

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1   1(90)  

    Practicum 1  

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2   1(90)  

    Practicum 2  

 

 

 

 

      2.1.2 วิชาชีพครูเลือก              ไม่น้อยกว่า       2  หน่วยกิต 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ     2(1-2-3)  

Academic Camp Management   

  1063004 หลักการบริหารการศึกษา     2(1-2-3)  

Principal of Educational Administration   

1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้  2(1-2-3)  

    Skills and Techniques of Learning Management  

  1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา     2(1-2-3)  

    Educational Administration Leadership  

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน    2(1-2-3)  

    Medias Texts Construction  
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1043003 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา   2(1-2-3)  

    Statistics for Data Analysis in Education  

1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   2(2-0-4)  

    Guidance and Activities for Student Development     

  1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม       2(2-0-4)  

    Inclusive Education  

1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู    2(2-0-4)  

    Thai Language for Communication of Teachers  

1005101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู    2(2-0-4)  

    English for Communication of Teachers   

  1024001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู    2(2-0-4)  

    Chinese for Communication of Teachers  

  1031101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา    2(1-2-3)  

    Computers for Education  

  

      2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ                                       12  หน่วยกิต 
  1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1   6(540)  

    Internship 1  

  1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2   6(540)  

    Internship 2  

        2.2 กลุ่มวิชาเอก                                    ไม่น้อยกว่า          81  หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชาเอกบังคับ                   54  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 

1071101 การศึกษาปฐมวัย  
Early Childhood Education 

3(2-2-5) 

1071102 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
Pre-geological development of Early Childhood  

3(2-2-5) 

1073103 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย  
Organization and Educational Management in Early 
Childhood 

3(2-2-5) 

1071105 การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครูปฐมวัย 
Personality and Relationship Development  
For Early Childhood Teacher 

3(2-2-5) 
 

1072106 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  
Innovation of Early Childhood Education 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 

1074201 การประเมินเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
Developmental Assessment of Early Childhood 

3(2-2-5) 

1072301 ภาษาและการรู้หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย 
Language  Development for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1073302 หนังสือนิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
Litearture  and  Puppets for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1074303 ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย                    
English For Early Childhood Teacher 

3(2-2-5) 

1072401 เด็กปฐมวัยกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
Mathematics Skills For Early Childhood 

3(2-2-5) 

1072501 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
Sciences Skills For Early Childhood 

3(2-2-5) 

1073502 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  
Nutrition for Early Childhood  

3(2-2-5) 

1071601 สิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 
Environmental Studies for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1072602 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  
Parent Education for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1071701 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  
Arts for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1073702 เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย 
Musical and Movement Rhythm for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1073703 ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย  
Arts for Early Childhood Teachers 

3(2-2-5) 

1072801 กิจกรรมเกมพลศึกษาและนันทนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  
Physical Education Activities and Recreation for Early 
Childhood 

3(2-2-5) 

 
   2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 

1074104 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
Early Childhood Education Curriculum and Curricula 
Development 

3(2-2-5) 

1074202 การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย  
Research in Classroom of Early Childhood Education 
Arrangement 

3(2-2-5) 

1074203 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  
Early Childhood  Behavioral Study 

3(2-2-5) 

1074704 สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
Creative Materials for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1073802 สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็ก  
Health  for Mother and Child 

3(2-2-5) 

 
2.2.3  วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 

1073107 การจัดการศึกษาและโปรแกรมเพ่ือพัฒนาเด็กบริบาล 
Infant and Toddler Education Programs 

3(2-2-5) 

1074108 กระบวนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  
Learning and Experience Managing Process for Early 
Childhood 

3(2-2-5) 

1073109 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย           
Early Childhood for Creative Thinking Skills   

3(2-2-5) 

 
  2.2.4 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือกเรียน  
           ไม่น้อยกว่า                                 6 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 

1073204 คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
Computer for Early Childhood 

2(1-2-3) 

1074205 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย  
Seminar in Early Childhood Education 

2(1-2-3) 

1074705 นาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
Dramatics Activities for Early Childhood 

2(1-2-3) 

1074706 เกมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
Didactic Games for Early Childhood 

2(1-2-3) 
 

1073303 หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย 
Books for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1073704 การเล่นเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวัย 
Musical Instrument Playing for Early Childhood 

2(1-2-3) 

 
 
 
         3. หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า                6   หน่วยกิต 
           ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 
ปีท่ี 1ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 3(3-0-3) 
1071102 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
1071105 การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู

ปฐมวัย 
3(2-2-5) 

รวม 18 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) 
1071101 การศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
1071601 สิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
1071701 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

รวม 21 
 
 
 

 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
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1052001 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 
1072106 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
1072301 ภาษาและการรู้หนังส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
1072602 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

รวม 21 
 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู    3(2-2-5) 
1072401 เด็กปฐมวัยกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
1072501 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
1072801 กิจกรรมเกมพลศึกษาและนันทนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

รวม 18 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
 น(ท-ป-

อ) 
1022001 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(90) 
1073103 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
1073302 หนังสือนิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
1073505 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 19 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน  3(2-2-5) 
1073702 เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 
3(2-2-5) 

1073703 ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 
 
 
 
 

 

 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา  3(3-0-6) 
1041201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(90) 
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1074201  การประเมินเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
1074303  ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือกเรียน 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาการสอนวิชาเอก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 19 
 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาชีพครูเลือก  2(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือกเรียน 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาการสอนวิชาเอก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 17 
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ปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวม 6 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540) 

รวม 6 
 
 
 
   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
     - ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
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3.2. ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.2.1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 หมายเหต ุดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในภาคผนวก 
 
 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางพัทธนันท์      วงศ์วิชยุตม์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ม. 
ค.บ. 

การศึกษาปฐมวัย  
การศึกษาปฐมวัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก 

2542 
2536 

2 นางสาวอรทัย      บุญเที่ยง อาจารย ์ ศษ.ม. 
ค.บ. 

ปฐมวัยศึกษา  
การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

2554 
2552 

3 นางสาวสณุ ี        บุญพิทักษ์ 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
 
 

กศ.ม. 
ค.บ. 

หลักสตูรการศึกษา 
แขนงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
การศึกษาปฐมวัย 
ปรัชญาและศาสนา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
วิทยาลัยครูนครสวรรค ์

2555 
 

2534 
 

2527 
4 นางสาวจุฑาทิพย์    โอบอ้อม อาจารย ์ ศษ.ม. 

ศษ.บ. 
ปฐมวัยศึกษา 
คหกรรมศาสตรศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2556 
2553 

5 นางสาวอรวรรณ     สุ่มประดิษฐ์ อาจารย ์ กศ.ม. 
กศ.บ. 

การศึกษาปฐมวัย  
การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

2532 
2528 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
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ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางพัทธนันท์      วงศ์วิชยุตม์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ม. 
ค.บ. 

การศึกษาปฐมวัย  
การศึกษาปฐมวัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก 

2542 
2536 

2 นางสาวอรทัย      บุญเที่ยง อาจารย ์ ศษ.ม. 
ค.บ. 

ปฐมวัยศึกษา  
การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

2554 
2552 

3 นางสาวสณุ ี        บุญพิทักษ์ 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
 
 

กศ.ม. 
ค.บ. 

หลักสตูรการศึกษา 
แขนงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
การศึกษาปฐมวัย 
ปรัชญาและศาสนา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
วิทยาลัยครูนครสวรรค ์

2555 
 

2534 
 

2527 
4 นางสาวจุฑาทิพย์    โอบอ้อม อาจารย ์ ศษ.ม. 

ศษ.บ. 
ปฐมวัยศึกษา 
คหกรรมศาสตรศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2556 
2553 

5 นางสาวอรวรรณ     สุ่มประดิษฐ์ อาจารย ์ กศ.ม. 
กศ.บ. 

การศึกษาปฐมวัย  
การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

2532 
2528 
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อาจารย์ผู้สอน (รายวิชาชีพครู) 
 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรคุรศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

ล าดับ  ชื่อ – สกุล  ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

คุณวุฒิ–สาขาวิชา  สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา  

1  นายขวัญชัย     ขัวนา  อาจารย ์ ค.ด.(สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน)  
ค.ม.(สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน)  
วท.บ.(ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

2558  
2554  
2545  

2  นางสาวจารุนันท ์     ขวัญแน่น  อาจารย ์ กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ค.บ.(คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

2558  
2551  
2547  

3  นายเฉลมิ     ทองจอน  อาจารย ์ กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษาแขนง
วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยันเรศวร  
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

2553  
2550  

4  นายชัยรัตน ์   บุมี  อาจารย ์ Ph.D.(Education)  วท.ม.(เทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ)  
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)  
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)  

SardarPatel University, Indiaมหาวิทยาลัยมหิดล  
 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
สถาบันราชภฏันครปฐม  

2550  
2542  
2544  
2539  

5  นายชูวิทย์    ไชยเบ้า  อาจารย ์ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)  
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัมหามงกุฎราชวิทยาลัย  

2548  
2546  

6  นายถาวร    สารวิทย ์ 
  

รอง
ศาสตราจารย ์

Ed.D.(Educational Administration)  
M.A.(Curriculum & Instruction)  
M.A.(Industrial Education)  
กศ.บ.(อาชีวศึกษา)  

U. of Toronto, CANADA  
Eastern Michigan USA.  
Eastern Michigan USA.  
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมติร  

2526  
2516  
2510  
2526  

7  นายทวนทอง   เชาวกีรติพงศ์  รองศาสตร
จารย ์

Ph.D.(Educational Psychology)  
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  

University of Alberta, Canada  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก  

2535  
2523  
2520  
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ล าดับ  ชื่อ – สกุล  ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

คุณวุฒิ–สาขาวิชา  สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา  

8  นายธงชัย       ช่อพฤกษา  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

M.Ed.(Education)  
ค.บ.(ดนตรศีึกษา)  

University of Northern Philippines   
วิทยาลัยครบู้านสมเด็จเจ้าพระยา  

2529  
2525  

9  นางธิดารัตน์    ทวีทรัพย ์  อาจารย ์ กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษาแขนง
วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร  

2552  
2547  

10  นางนงพะงา    พิชัย  อาจารย ์ ค.ม.(การบริหารการศึกษา)    
ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)   

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร  

2542  
2535  

11  นายบุญล้อม    ด้วงวิเศษ  อาจารย ์ กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)  
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

2550  
2547  

12  นางสาวเบญจวรรณ  ชัยปลัด  อาจารย ์ ศษ.ม.(คณติศาสตรศึกษา)  
ศ.บ.(การมัธยมศึกษา คณติศาสตร)์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

2550  
2546  

13  นายประจบ     ขวัญมั่น  อาจารย ์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)  
กศ.ม.(การบรหิารการศึกษา)  
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

2556  
2546  
2534  

14  นางสาวปาริชาต   เตชะ  อาจารย ์ ศษ.ม.(การประถมศึกษา)  
ประกาศนียบตัรบณัฑติสาขาวิชาชีพครู  
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
 
 

2552  
2548  
2547  

15  นายพฤฑฒิพล     พฤฑฒิกุล  อาจารย ์ ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)  
นศ.ม.(การบริหารการสื่อสาร)  
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร)์  

มหาวิทยาลยับูรพา  
มหาวิทยาลยัเกริก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  

2555  
2551  
2549  

16  นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข  รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Education)  
ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)  
กศ.บ.(ประวัติศาสตร)์  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก  

2549  
2527  
2517  

http://mis.kpru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000037
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ล าดับ  ชื่อ – สกุล  ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

คุณวุฒิ–สาขาวิชา  สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา  

17  นางสาวภคมน     ตะอูบ  อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเรศวร  
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์   

2553  
2550  

18  นายภูมิพิพัฒน์    รักพรมงคล  
  

อาจารย ์ ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)  
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)  
ศศ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลยับูรพา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

2555  
2551  
2548  

19  นายมนตรี          หลินภู  อาจารย ์ M.A.(Education)  
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา)  
ศน.บ.(อังกฤษ)  

PanjabUniversity, India  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั  

2554  
2551  
2546  

20  นายยุทธนา      พันธ์มี  อาจารย ์ กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารทางการ
ศึกษา)    
ประกาศนียบตัรบณัฑติสาขาวิชาชีพครู  
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร  

2554  
2550  
2541  

21  นางสาวยุภาด ี    ปณะราช  รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด.การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์  
ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร)์  
ค.บ.(คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สถาบันราชภฏัเลย  

2551  
2541  
2538  

22  นายเลเกีย         เขียวด ี อาจารย ์ ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)  
วท.บ.(สาขาภูมิศาสตร)์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

2555  
2546  

23  นายวชิระ          พิมพ์ทอง  อาจารย ์ วท.ม.(จิตวิทยาชุมชน)  
พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

2552  
2549  

24  นายวชิระ          วิชชุวรนันท์  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D.(Education)  
ศษ.ม.(การประถมศึกษา)  
ค.บ.(ภาษาไทย)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  

2550  
2532  
2528  

25  นายวิวัฒน์         ทวีทรัพย์  อาจารย ์ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2555  
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ล าดับ  ชื่อ – สกุล  ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

คุณวุฒิ–สาขาวิชา  สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา  

วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลยัรังสติ  2550  
26  นายศรวัส          ศิริ  อาจารย ์ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)  

น.บ.(นิติศาสตรบณัฑิต)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

2556  
2251  

27  นางศรินญา        หวาจ้อย  อาจารย ์ วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)์  
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  

2550  
2546  

28  นายสมชัย        วงษ์นายะ  รอง
ศาสตราจารย ์

ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศกึษา)   
กศ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒบางเขน  

2534  
2523  
2519  

29  นางสาวสณุ ี      บุญพิทักษ์  รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(หลักสตูรการศึกษา แขนงวิชาพัฒนา
ทรัพย์กรมนุษย์)  
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)  
คบ.(ปรัชญาและศาสนา)   

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร   
วิทยาลัยครูนครสวรรค ์ 

2554  
2534  
2527  
  

30  นางสาวสุภาพร   พงศ์ภิญโญ
โอภาส   

อาจารย ์ ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา)  
ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศกึษา)  
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก  

2555  
2536  
2530  

31  นายสุวัฒน ์        วรานุสาสน ์ 
  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)  
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
กศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร  
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร  

2547  
2526  
2514  

32  นางอรอนงค ์       แจ่มผล  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  
วท.บ.(จิตวิทยาโรงเรียน)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

2524  
2521  

33  นางอังสุรีย ์         พันธ์แก้ว  
  

  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(การศึกษาปฐมวัย)  
กศ.ม.(จิตวิทยาการและการแนะแนว)  
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม  

2557  
2544  
2541  
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4.องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  การฝึกงาน    

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  แบ่งออกเป็น   
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1-2  และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
1-2  ดังนี้  

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 4.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1-2  

1) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูการศึกษาปฐมวัย เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 เป็นต้น 
2) จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

      3) มีความรู้ในด้านความรู้ทั่วไปทางการศึกษา การบริหารการศึกษา กฎหมายและความ 
เป็นครู 
      4) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับ
หลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ พัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ภาษา
และการรู้หนังสือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  สุขศึกษา พลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
     5) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอย่างลึกซึ้ง 
ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและสามารถต่อยอดท างานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาปฐมวัย 
     6) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้ 
การจัดการชั้นเรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

7) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่า
สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้    ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 

8) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง 
สร้างสรรค์  

9) มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  10) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ   
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

11)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี  
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
 

 
4.1.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ในสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัยเป็นเวลา  1 ปี  

1) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูการศึกษาปฐมวัย เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 เป็นต้น 
2) จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

      3) มีความรู้ในด้านความรู้ทั่วไปทาง การศึกษา การบริหารการศึกษา กฎหมาย และความเป็น
คร ู
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      4) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับ
หลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ พัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ภาษา
และการรู้หนังสือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  สุขศึกษา พลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
     5) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอย่างลึกซึ้ง 
ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและสามารถต่อยอดท างานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาปฐมวัย 
     6) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้ 
การจัดการชั้นเรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

     7)  สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และหลักการ
ที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์
ความรู้  มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

8)  สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่าง  
สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้    ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 

9)  มีความเป็นผู้น าทางปัญญา ในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์และการ  
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 

10) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง 
อารมณ์และทางสังคม 

11) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง 
สร้างสรรค์  

12) มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

     13) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ภาษาพูด 
และภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

14) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้  
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 

15) มีความสามารถในการสื่อ  สารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และน าเสนอ 
ด้วย รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 

16) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ  
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

17) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี  
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
 
4.2  ช่วงเวลา  

ที ่ การฝึกภาคสนาม  ใช้เวลา  ภาคเรียนการศึกษาของปีการศึกษา  

4.2.1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  90ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 3  

4.2.2  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  90 ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที ่4  
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4.2.3  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  1ภาคการศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที ่5  

4.2.4  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  1ภาคการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 5  

 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

4.3.1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  วันต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาคเรียน  

4.3.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เต็มเวลา ตลอด 1 ปีการศึกษา   

 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรือวิจัย   

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติการสอน    
ในสถานศึกษา  ในสาขาวิชาเฉพาะใน  2  รายวิชา คือ   

1. 1004103 (การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1)  

2. 1005104 (การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2)  

ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นการจัดท างานวิจัยแบบศึกษารายกรณี เพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาคการศึกษาที่ 2   
เป็นการท างานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และผู้เรียน  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

5.2.1 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ   

5.2.2 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน  

การสอนและพัฒนาผู้เรียน  

5.3  ช่วงเวลา  

ชั้นปีที่ 5  

5.4  จ านวนหน่วยกิต  

12 หน่วยกิต  

5.5  การเตรียมการ  

            การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น  

                       5.5.1  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ  

            5.5.2  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของ
นักศึกษา  

            5.5.3  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน  โครงงานวิจัย เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่างๆ  

5.6  กระบวนการประเมินผล  

        กระบวนการประเมินผล กลไกการทบทวนสอบมาตรฐาน เช่น  

5.6.1  ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา  

5.6.2  ประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่ 
ปรึกษา  อาจารย์ประจ าวิชา  จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร  

5.6.3  ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างานผลงานที่ 
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เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  

5.6.4   อาจารย์เข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียนและประเมินผลตามแบบประเมิน  

5.6.5  ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์  

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา  ประมวลให้ได้เป็นผลคะแนนของรายวิชาเพ่ือน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติ  

  5.6.5  ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา  ประมวลให้ได้เป็นผลคะแนนของรายวิชาเพ่ือน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

บุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสรมิบุคลิกภาพของนักศึกษา                    
การสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย  การเข้าสังคม  เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในบริบทของการเปน็  
ครูปฐมวัย 
- มีกิจกรรมปัจฉมินิเทศก่อนท่ีนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการจัดวิชาเรยีนและให้ความรูส้อดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระท าค าวามผิด
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพคร ู

มีทักษะในด้านการท างานเป็นทีม  - มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ส่งเสรมิให้นักศึกษาไดฝ้ึกฝน
การท างาน และมีทัศนคติที่ดีในการท างาน การมีภาวะของการเป็น
ผู้น า ผู้ตาม การมีส่วนร่วมในช้ันเรยีน เสรมิความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็นในด้านต่างๆ 

การจัดการเรยีนรู้การสอนด้าน
ปฐมวัย  

- มีการจัดรายวิชาบังคับของหลักสูตรที่ปูพื้นฐานของศาสตร์และสรา้ง
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตัิ ให้นักศึกษาเข้าใจ
การประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  
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มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีกิจกรรมค้นคว้าหาข้อมลูเฉพาะ ผ่านทางระบบอินเตอรเ์น็ตและ
สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงบูรณาการ มาให้ใช้ในการ
แก้ปัญหาในสาขาได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน      
  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสังคมไทย
และสังคมโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนิน
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย                
การตรงต่อเวลา  การส่งงาน
ภายในเวลาที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  
ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ  การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด 
หลักการทฤษฏีด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี   ส าหรับ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

   2.2 มีความเข้าใจแนวคิด 
หลักการทฤษฏีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 มีความเข้าใจแนวคิด 
หลักการทฤษฏีด้านมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 
   2.4 มีความเข้าใจแนวคิด 
หลักการทฤษฏีด้านภาษา 

   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู
งาน 
 
 

การปฏิบัติประเมินจากผลงาน
และการปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริม
การคิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงาน
ผลการด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้น าและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง มี
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์   
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
การด ารงชีวิต 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   
และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น   ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล   ความรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจาก
แหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 
 

  5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้ภาษา 
และบุคลิกภาพ 

 
จากข้อความที่กล่าวข้างต้นมานั้น การมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 

มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม  เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
ความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า ของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีนั้น   จึงขอน าเสนอการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต  ดังแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum  Mapping) จากรายวิชาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย               

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ               

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร               

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร               

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร              

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว              

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร               

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน               

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร               

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                  

1001003 พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า               

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศลิปะการเข้าสังคม                

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                 

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย               

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง               

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์               

2521002 อาเซียนศึกษา               

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม               
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น               

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย               

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป               

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                

4121006 โปรแกรมส าเรจ็รปูเพ่ือการประยุกตใ์ช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
     การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู
การศึกษาปฐมวัย เช่น กัลยาณมิตรธรรม 
7 เป็นต้น 
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดย
องค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้ง
ประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
1.2 มีการเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิง
ปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
1.3 มีการใช้กรณีศึกษา (Case study) 
1.4 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีการวัดและประเมิน
จากผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธ ี
1.2 มีการวัดและประเมิน
จากกลุ่มเพ่ือน 
1.3 มีการวัดและประเมิน
จากผลงานกรณีศึกษา 
1.4 มีการวัดและการ
ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 มีความรู้ในด้านความรู้ทั่วไป    
ทางการศึกษา การบริหารการศึกษา 
กฎหมาย และความเป็นครู 
    2.2 มีความตระหนักรู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้เชิงบูรณาการ
ระหว่างวิชาชีพครูกับหลักการและ
แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับ พัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ภาษาและการรู้หนังสือ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  
สุขศึกษา พลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
   2.3 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของ
ความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึง
ความส าคัญของงานวิจัยและสามารถต่อ
ยอดท างานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา
ปฐมวัย 
   2.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้ 
การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน 

2. ด้านความรู้ 
2.1  จัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระในการ
เรียนการสอนล่วงหน้า และเชื่อมโยงเนื้อหา
หรือข้อมูลใหม่กับความรู้และประสบการณ์
เดิมของผู้เรียน  
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยการเชิญ
วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใน
ห้องเรียน  
หรือจัดกิจรรมศึกษานอกสถานที่เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
2.3  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
 

2. ด้านความรู้ 
2.1 ม ีการวัดและประเมิน
จากการเรียนร ู้ร ่วมมือ 
2.2 มีการวัดและประเมิน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครู เป็นราย
ปีตลอดหลักสูตร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมถึงการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
สาขาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน และการวิจัย
ต่อยอดองค์ความรู้  มีความเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย 
3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความ
สลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่
การแก้ไขได้อย่าง     
  สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้    ทาง
ภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติและ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ 

                    3.3 มีความเป็นผู้น าทางปัญญา ในการคิด
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์
และการ พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์รวมทั้งการพัฒนาทาง
วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ม ีการวเิคราะห์แบบวภิาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการวิชาชีพและทาง
สังคม (Problem-based learning) 
3.2 ม ีการวิจยัและพ ัฒนานวัตกรรมอย่างม ี
วิสัยท ัศน์ (Research and Development 
และ Vision-based learning) 
3.3 ม ีการเข้าร ่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีการวัดและประเมิน
จากผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น
วิกฤตทางวิชาการวิชาชีพ
และทางสงัคม 
3.2 ม ีการวัดและประเมิน
จากผลการท าวิจัยเพ ื่อสร ้าง
องคค์วามรู้ใหม่ 
3.3 ม ีการวัดและประเมิน
จากผลการวิจัยและพ ัฒนา
นวัตกรรม 
3.4 ม ีการวัดและประเมิน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครูเปน็รายปี
ตลอดหลักสูตร 

4.ด ้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บ ุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของ
ผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 
4.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อ
การแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์  
4.3 มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความ

4.ด ้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบ ุคคล
และความรับผิดชอบ 
4.1 ม ีการเรียนแบบมีส่วนร ่วมปฏิบัติ 
(Participative learning Through action) 
4.2 ม ีการเป ็นผู ้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared 
leader ship) ในการน าเสนองานวชิาการ 
4.3 มีการคิดให้ความเห็นและการรับฟัง
ความเห็นแบบสะท้อนกลับ(Reflective 
thinking 
 

4.ด ้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบ ุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 มีการวดัและประเมิน
จากผลการเรียนแบบ
ร่วมมือ 
4.2 มีการวดัและประเมิน
จากผลการศึกษาค้นคว้า/
แก้โจทย ์
4.3 มีการวดัและประเมิน
จากผลน าเสนอผลงานกลุ่ม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

และการเป็นผู้น าในการ
อภิปรายซักถาม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  5.1 มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ภาษาพูด และภาษาเขียน 
อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดี
ในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
5.3 มีความสามารถในการสื่อ  สารอย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ
น าเสนอด้วย รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับ
บุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 
 
 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีการวัดและประเมินจากผลการติดตาม
วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษา 
5.2 มีการวัดและประเมินจากผลการสืบค้น
และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3 มีการวัดและประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีการวัดและ
ประเมินผลการติดตาม
วิเคราะห์ และน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษา 
5.2 มีการวัดและ
ประเมินผลจากผลการ
สืบค้นและน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.3 มีการวัดและประเมิน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครู เป็นราย
ปีตลอดหลักสูตร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ   
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี 
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มี
ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 

6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1 มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
6.2 มีการปฏิบัติการสอนเต็มเวลาใน
สถานศึกษา (Field Based Learning 
Through action) 
6.3 มีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

6.ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 
6.1 มีการวัดและประเมิน
จากผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการ
สอน 
6.2 มีการวัดและประเมิน
จากผลการปฏิบัติการสอน
เต็มเวลา 
6.3 มีการวัดและประเมิน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครู เป็นราย
ปีตลอดหลักสูตร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
หมวดเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

ที ่ หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. 
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

วิชาชีพครู 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
        วิชาชีพครูบังคับ                   

1 1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา                   
2 1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู                   
3 1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู                   
4 1022001 การพัฒนาหลักสูตร                   
5 1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน                   
6 1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                     
7 1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                   
8 1052001 จิตวิทยาส าหรับครู                     
9 1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                   
10 1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา                    
11 1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  1                   
12 1004102   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2                   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
หมวดเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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ที ่ หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. 
คุณธรรม
จริยธรร

ม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

         วิชาชีพครูเลือก 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 1012002 การจดัการค่ายวชิาการ                   
2 1063004 หลักการบริหารการศึกษา                   
3 1022003 ทักษะการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้                   
4 1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน                   
5 1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา                   
6 1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา                   
7 1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   
8 1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม                   
9 1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                   
10 1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                   
11 1024001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                   
12 1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา                   

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 

หมวดเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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ที่ หมวดวชิา รหัสและรายชื่อวิชา 1. 
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรยีนรู้ 

         วิชาชีพครูปฏิบตั ิ 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                   
2 1005104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2                   

วิชาเอก                   
         วิชาเอกบังคับ                   
1 1071101 การศึกษาปฐมวัย                   
2 1071102 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวยั                   
3 1073103 การจัดและบรหิารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย                    
4 1071105 การพัฒนาบุคลิกภาพและมนษุย์สัมพันธ์ส าหรับครู

ปฐมวัย 
                  

5 1072106 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย                    
6 1074201 การประเมินเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย                   
7 1072301 ภาษาและการรู้หนังสือส าหรบัเด็กปฐมวัย                   
8 1073302 หนังสือนิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย                   
9 1074303 ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวยั                                      

 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
หมวดเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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ที่ หมวดวชิา รหัสและรายชื่อวิชา 1. 

คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรยีนรู้ 

        วชิาเอกบงัคับ 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
10 1072401 เด็กปฐมวัยกับทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์                    
11 1072501 เด็กปฐมวัยกับทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                    
12 1073502 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั                    
13 1071601 สิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวยั                   
14 1072602 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย                    
15 1071701 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั                    
16 1073702 เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะส าหรับ

เด็กปฐมวัย 
                  

17 1073703 ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย                    
18 1072801 กิจกรรมเกมพลศึกษาและนนัทนาการส าหรับเด็ก

ปฐมวัย  
                  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
หมวดเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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ที่ หมวดวชิา รหัสและรายชื่อวิชา 1. 
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรยีนรู้ 

         วิชาเอกเลือก 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 1074104 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั                    
2 1074202 การวิจยัในชั้นเรียนของการจดัการศึกษาปฐมวัย                    
3 1074203 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย                    
4 1074704 สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย                   
5 1073802 สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็ก                   

         วิชาการสอนวิชาเอก                   
1 1073107 การจัดการศึกษาและโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล                   
2 1074108 กระบวนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย  
                  

3 1073109 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย                             

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
หมวดเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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ที่ หมวดวชิา รหัสและรายชื่อวิชา 1. 
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรยีนรู้ 

           วชิาเอกหรือวชิาการสอนวชิาเอกเลือก 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 1073204 คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย                    
2 1074205 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย                    
3 1074705 นาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวัย                    
4 1074706 เกมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย                   
5 1073303 หนังสือส าหรับเด็กปฐมวยั                   

6 1073704  การเล่นเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวัย                   
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือกฏเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
           เกณฑ์การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลาย
ภาค โดยการ   ประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย   ค่าระดับ
คะแนน 
 A    ดีเยี่ยม      (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก       (Very Good)  3.50 
 B    ดี            (Good)  3.00 
 C+    ดีพอใช้     (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้       (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน        (Poor)  1.50  
 D    อ่อนมาก   (Very Poor)  1.00 
 E    ตก          (Fail)   0.00 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2548 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏ
ใน มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่าง
น้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
 
 
4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใด

วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  
4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของรายวิชา 
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ

รายวิชา 
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4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการ

เรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 

4.5 สถานศึกษาท่ีรับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านหรือวิชาเอกมีการประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ 

4.6 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4.7 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 การส าเร็จการศึกษา 
                     - เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
                     - ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00  
                     - เกณฑ์อ่ืน ๆ ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม 
   3. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 20       
ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
   4. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
   1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่
ของมหาวิทยาลัยและโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ของคณะครุศาสตร์ 
   1.2 จัดระบบอาจารย์พ้ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่เพ่ือให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ใหม่
เกิดความม่ันใจในการจัดการเรียนการสอนและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาได้อย่างมีปะสิทธิภาพ 
   1.3 การส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการท าวิจัย สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม 
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การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือการเพิ่มพูนประสบการณ์ 

    1.4 การส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารของคณะ และการประกัน 
คุณภาพการศึกษาที่คณะต้องด าเนินการ และภารงานที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ  
  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   2.1.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 
   2.1.2  การศึกษาดูงาน  การไปประชุม  อบรม  สัมมนา  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์   การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
   2.1.3  การจัดท าเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่  การพัฒนาความรู้ 
   2.1.4  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  เช่น การวิจัย การท าผลงานทาง
วิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาต่อ  การอบรมระยะสั้น  
   2.1.5 สนับสนุนให้อาจารย์ท าการวิจัยค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
   2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้าง
ศักยภาพทางวิชาการ และคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด 
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ 
    2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับด้าน
การศึกษาปฐมวัย 
   2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
   2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
   2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การบริหารหลักสูตร  
 1.1 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  ได้แก่  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2 มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ ในการจัดท ารายวิชา  การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร            
การพัฒนาและประเมินหลักสูตรตามก าหนดเวลา 
 1.4 จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์และแจ้งให้อาจารย์ทราบเพ่ือปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 1.5 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ทุกๆ ปี 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง วัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
     สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัด     
การเรียนการสอน ดังนี้  
 2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2.2.2 อุปกรณ์การสอน 
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 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ใช้ อุปกรณ์การสอนร่วมกับ                        
คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  2.2.3 ห้องสมุด 
 2.2.3.1 ส านักวิทยาบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2.2.3.2 ห้องสมุดศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์  
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 2.3.1 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของนักศึกษาด้านทรัพยากรทางการศึกษา 
 2.3.2 ประชุมคณาจารย์เพ่ือหารือระดมความคิด และส ารวจความต้องการด้านการใช้
ทรัพยากรเพ่ือการสอน และความพร้อมของทรัพยากร และหาแหล่งงบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรเพ่ิมเติม 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 2.4.1 มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 
 2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริการได้   
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และการทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาประชุมร่วมกันเพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา โดย
จะเก็บรวบรวมทั้งหมดเพ่ือประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือ
หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ได้
บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 3.3.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษตามรายวิชา และความเชี่ยวชาญพิเศษ 
 3.3.2 พิจารณาผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.3.3 จัดท าแผนการสอนล่วงหน้า และเปิดรับคัดเลือกอาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 3.3.4 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา  
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  บุคลากรสายสนับสนุนให้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ เฉพาะตามเกณฑ์ที่หน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
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  จัดหรือสนับสนุนให้มีการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ โดยการสนับสนุน
จากหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  

 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ  แก่นักศึกษา 
 คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันก าหนดแนวทางการให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา โดยคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คอยดูแลให้ค าแนะน าทั้งด้าน
วิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าศึกษาจนจบการศึกษา และให้อาจารย์ผู้สอนทุก
คนจัดเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาที่ชัดเจน 
 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น
บันทึกข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็น 

ที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม  ทั้งนี้เพราะผู้ที่จบการสอนด้านการศึกษาปฐมวัย มีจ านวนน้อย  
เนื่องจากธรรมชาติวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ
ระดับสูง  จึงส่งผลต่อผู้เข้าเรียนและผู้จบการศึกษา  คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้ร่วมกัน
จัดการหลักสูตรโดยมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของวิชาชีพจากสถิติการสอบบรรจุครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยในแต่ละปี 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย ก าหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับ
เกณฑ์หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 7.1 มีตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5)  ที่มผีลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 
  7.2 มีจ านวนตัวบ่งชี้รวม (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 12) ที่มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  80  ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  
ดังนี้  
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1.  อาจารยป์ระจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x x 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาตหิรือมาตรฐานสาขา/สาขาวชิา  

x x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ  มคอ.3และมคอ.4 อย่างนอ้ย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา 

x x x x x x 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน ผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา   

x x x x x x 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.7 
ภายใน  60  วัน  หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

x x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3  และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ  25  
ของรายวิชาที่เปดิสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

x x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล การ
ประเมินการด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

- x x x x x 

8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x x 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x x 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อปี 

- - - - - - 

11.  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - x x 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - - x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน     
 1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 
 1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอน และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
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 1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
 1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
2.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ 
 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 
ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์  
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงาน
รายวิชาเสนอประธานโปรแกรม 
 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก 
การประเมินคุณภาพภายใน 
 4.3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด า เนิงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผล             
การด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก ก. 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6) 
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
   
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
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1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์  
 
  
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1571001   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 
1571002   ภาษาจีนพืน้ฐานเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม 
ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การ
ปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
   
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน 
เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
   
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และ
ส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วย
ค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข 
   
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์   ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  การวิ เคราะห์  
กระบวนการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
แก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความ
จริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ 
   
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6) 
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรม
ส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 
เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
   
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
     
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้ง
รับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์
เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ    
 
 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
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  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของ
การรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
   
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสม
วงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ท่ีพบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการ
ยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
    
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนา
ภาวะผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การ
จัดการความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
   
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพใน
ด้าน การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
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2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
พันธะทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการ
ประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
   
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้
เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติ
ศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
  
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ 
และสังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหว
ท้องถิ่นภิวัตน์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น ( ท – ป – อ ) 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
  
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม
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ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการ
เมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
   
 
 
   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย 
การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
   
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมใน
การประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และ
การปรับปรุงธุรกิจ 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัว
เพ่ืออนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและ
การลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
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3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
   
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่ง
ความพอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
   
1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
หลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ทาง
กายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการ
ออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายใน
สถานบริการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
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  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เ กิ ดขึ้ น ในปั จจุบัน ในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้ นกับสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
   
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การ
ค านวณภาษ ีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
   
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมาย
และจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
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  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–  
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน     3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
 5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิต
พืช  การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการ
ผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
 
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่ง
ปนเปื้อนในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหาร
กับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลาก
อาหารและฉลากโภชนาการ 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น 
ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและ
การซ่อมบ ารุง 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ       
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู        
  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  
รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา    3(3-0-6) 
     Philosophy and Self-actualization for Teacher 
     ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็น
ครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครุอย่างต่อเนื่อง ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน หลัก
ธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่คุรุสภาก าหนด ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้เรียนคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ได้ แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
1012103   ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู     3(2-2-5) 

Language and Culture for Teacher  
     ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะ
พ้ืนฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายที่ถูกต้องตาม
หลักภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 
 
1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู      3(2-2-5) 

English for Teachers 
     การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
สถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน การใช้ทักษะ
พ้ืนฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายที่ถูกต้อง ใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ      
รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
1022001   การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5) 

Curriculum Development 
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     หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร 
การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท า
หลักสูตรได ้ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร      
 
1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน   3(2-2-5) 

Principle of Learning Management and Classroom Management 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนา
ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 

Innovation and Education Information Technology 
     หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี   สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation 
     หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล           การเรียนรู้ ระเบียบการ
ประเมินผลการเรียน การปฏิบัติการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 
 
รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู        3(3-0-6) 

Psychology for Teacher 
     จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สามารถให้
ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
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1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     3(2-2-5) 
Research for Learning Development 

     หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย 
สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน 
 
1063005   การประกันคุณภาพการศึกษา     3(3-0-6) 

Educational Quality Assurance  
     หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการใน
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1    1(90) 
Practicum  1 

                สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดยศึกษาเก่ียวกับ
ธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการในชั้นเรียนตามหลักสูตรในระดับ
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู 
 
 
 
 
 
 
 
 

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2    1(90) 
Practicum  2 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :1003101การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1 

     การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน  การ
วิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผล
ผู้เรียน 
 
  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1012002   การจัดการค่ายวิชาการ       2(1-2-3) 
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     Academic Camp Management 
     ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA 
การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท า
รายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 
 
1063004 หลักการบริหารการศึกษา     2(1-2-3) 

Principal of Educational Administration 
     บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารการศึกษา และการ
บริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะ
ผู้น าและผู้ตาม รวมทั้งวัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนา
องค์การแห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 
1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้   2(1-2-3) 
     Skills and Techniques of Learning Management 
     ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญของทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา      2(1-2-3) 
     Educational Administration Leadership 
     แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการของภาวะผู้น า  การเสริมสร้างภาวะผู้น าทางการศึกษา 
การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล  ระดับองค์การและการสื่อสาร
สารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้ การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์
ความรู้ทางการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน     2(1-2-3) 
     Medias Texts Construction 
     การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ร่วม   ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ 
นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
 
1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา    2(1-2-3) 

Statistics for Data Analysis in Education 



 

- 80 - 
 

     หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในทาง
การศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับข้อมูลทางการศึกษาและการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    2(2-0-4) 
     Guidance and Activities for Student Development 
     ความหมาย  ความส าคัญและปรัชญาการแนะแนว คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของ
ครูแนะแนว หลักการและประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวใน
สถานศึกษาและความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย 
และประเภทของกิจกรรม แนวทางในการจัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม      2(2-0-4) 
     Inclusive Education 
     ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญและความรู้พ้ืนฐานของการศึกษา
พิเศษ ลักษณะประเภทเด็กพิเศษ แบบเรียนรวม การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน และการออกแบบสากล 
 
1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู    2(2-0-4) 
     Thai Language for Communication of Teachers 
     ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเพ่ือสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
ครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
 
1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู    2(2-0-4) 

English for Communication of Teachers 
     การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 
1024001   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับครู    2(2-0-4) 

Chinese for Communication of Teachers 
     การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
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1031101   คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา     2(1-2-3) 
Computers for Education 

     ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือการจัดท าเอกสาร การค านวณ การน าเสนองาน และการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ  
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540) 
   Internship 1  

การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ 
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและผลน าไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการ
เรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย   
 
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540) 

Internship 2 
   การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย 
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2.2 กลุ่มวิชาเอก       
  2.2.1 วิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1071101 การศึกษาปฐมวัย       3(2-2-5) 
 Early Childhood Education 
     หลักการ ความหมายความส าคัญ พัฒนาการและรูปแบบการศึกษาพฤติกรรมเด็ก  
การฝึกปฏิบัติสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริง การบันทึก การแปลความหมายพฤติกรรมและ
ส่งเสริมพฤติกรรมเด็ก การรายงานผลพฤติกรรมเด็ก 
 
1071102 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย      3(2-2-5) 

Pre-geological development of Early Childhood  
     ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง  
พัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่างๆ ปัญหาพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  ความส าคัญของ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก  ความส าคัญของ
พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ 
  
1073103 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
 Organization and Educational Management in Early Childhood 
 ความหมายและความมุ่งหมายของการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ประเภทของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย  บทบาทหน้าที่และบุคลิกภาพของผู้บริหารทฤษฎีการบริหาร  หลักเบื้องต้นของการ
บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  การจัดสภาพแวดล้อมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  การขออนุญาตจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลเอกชน  การนิเทศและ
ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร  การท างานร่วมกันกับผู้ปกครองและชุมชน  การจัดโครงสร้างของ
องค์การและการจัดระบบงานบริหารด้านต่าง ๆ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ  3 – 5  ปี  และการ
จัดระบบงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1071105 การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครูปฐมวัย  3(2-2-5) 
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 Personality and Relationship Development  
 For Early Childhood Teacher 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับบุคลิกภาพและมนุษย์ 
สัมพันธ์ส าหรับครูปฐมวัย ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์และการพัฒนาตามแนวคิดทางจิตวิทยา การ
พัฒนาบุคลิกภาพของครูปฐมวัย เกี่ยวกับท่าทางการแต่งกาย วาจา มารยาทในการสื่อความหมาย และการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ของครูปฐมวัยที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน การปรุงปรุง และส่งเสริมงาน
ให้มีประสิทธิภาพในการท างานของครูปฐมวัย 
 
1072106 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย     3(2-2-5) 
 Innovation of Early Childhood Education 

แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษา  ความหมาย   
ความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา  ประเภทรูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  การน า
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก  การประเมินผลการใช้นวัตกรรม  
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเน้นนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
 
1074201 การประเมินเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 

Developmental Assessment of Early Childhood 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินผลพัฒนาการผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน เทคนิคการ
ประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ การวิเคราะห์พัฒนาการเด็กปฐมวัย การสร้างและใช้เครื่องมือส าหรับการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการ
รายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1072301 ภาษาและการรู้หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
 Language  Development for Early Childhood 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการทางภาษษ 
ของเด็กปฐมวัย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเกต วิเคราะห์ และบันทึกพฤติกรรมทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษา บทบาทของครู ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมและประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย การใช้เทคนิควิธีและการพัฒนาสื่อทางภาษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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1073302 หนังสือนิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 

Litearture  and  Puppets for Early Childhood 
ความหมาย ความส าคัญ ประวัติและประเภทของหนังสือ นิทานและหุ่นที่เหมาะส าหรับ 

เด็กปฐมวัย การเลือกหนังสือนิทานและหุ่นส าหรับเด็ก หลักการสร้างและเขียนหนังสือ หลักการและเทคนิค
การเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัย การผลิตหุ่นประเภทต่างๆ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคนิค วิธีการเล่า
นิทานและการเล่านิทานประกอบหุ่นต่างๆ บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ให้กับเด็กปฐมวัย  
 
1074303 ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย                      3(2-2-5) 

English For Early Childhood Teacher 
การเตรียมความพร้อมของครู ในการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษาลักษณะและฝึก 

การออกเสียงภาษาอังกฤษ การลงเสียงเน้นหนักในค า และระดับเสียงสูงต่ า ในประโยคอย่างถูกต้อง การอ่านอักษร 
การวิเคราะห์และฝึกออกเสียงที่เป็นปัญหา ฝึกรูปแบบและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ตลอดจน
โครงสร้างไวยกรณ์พื้นฐานในภาษาอังกฤษ การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 
1072401 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
 Mathematics Skills For Early Childhood 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับทักษะทาง 
คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยการจัดสภาพแวดล้อม ปฏิบัติการผลิตสื่อและการใช้สื่อทางคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย บทบาท
ของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ การสร้างและการประเมิน การบูรณาการการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1072501 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   3(2-2-5) 
 Sciences Skills For Early Childhood 

ความหมาย  ความมุ่งหมาย  ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ทฤษฎีที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ขอบข่ายเนื้อหา  ทักษะ
พ้ืนฐาน  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย กระบวนการจัดกิจกรรมการออกแบบและการ
ทดลองกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยเพ่ือส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์แบบ
บูรณาการ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก 
 
1073502 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5) 
 Nutrition for Early Childhood  
ความหมาย  ความส าคัญของโภชนาการที่มีต่อสุขภาพอนามัยและสติปัญญาของเด็กปฐมวัยปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวังโภชนาการเด็ก  เทคนิคการแก้ไขปัญหาทางโภชนาของเด็ก
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ปฐมวัย การก าหนดรายการ การเลือก     การประกอบอาหารและอาหารว่างให้มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน  
การส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย 
 
1071601 สิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
 Environmental Studies for Early Childhood 
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา  ประเภทสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ าวัน  
การปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การจัดประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย  บทบาทของครู  ผู้ปกครอง  ในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
1072602 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
 Parent Education for Early Childhood 

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้ 
การศึกษาแก่ผู้ปกครอง บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยเกี่ยวกับการให้ความรู้กับผู้ปกครอง รูปแบบวิธีการสื่อสาร การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองและ
ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1071701 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย       3(2-2-5) 
 Arts for Early Childhood 

ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็ก 
ปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทาง
ศิลปะและศิลปะสร้างสรรค์ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มการจัดกิจกรรมศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ 
การน าวัสดุท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานศิลปะ การวิเคราะห์และประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย ฝึก
ปฏิบัติการเขียนแผนและทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
1073702 เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Musical and Movement Rhythm for Early Childhood 

ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางดนตรีและเพลงที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 
ปฐมวัย เพลงและการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการออกแบบการจัดประสบการณ์ทางการ
เคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย สื่อ อุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อมและการประเมินพัฒนาการทางการ
เคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 
 



 

- 86 - 
 

1073703 ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย       3(2-2-5) 
 Arts for Early Childhood Teachers 

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ  หลักการจัดป้ายนิเทศ  หลักการจัดและตบแต่งห้องเรียน               
ฝึกทักษะการเขียนภาพลายเส้น  การเขียนการ์ตูน  การจัดป้ายนิเทศ  การตบแต่งห้องเรียน  การน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น  และการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 
1072801 กิจกรรมเกมพลศึกษาและนันทนาการส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
 Physical Education Activities and Recreation for Early Childhood 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและความพร้อม 
ทางร่างกายของเด็กปฐมวัย  ประโยชน์การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  เกมและการเล่นแบบไทย การสร้างเกม
กิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัย การเขียนแผนฯ การวัดและประเมินพัฒนาการ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
 2.2.2    เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม    
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1074104 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   3(2-2-5) 
 Early Childhood Education Curriculum and Curricula Development 

ความหมายและความส าคัญของหลักสูตร องค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตร  ประเภท 
ของหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน                      
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้หลักสูตรในด้านปรัชญา วิสัยทัศน์  หลักการ คุณลักษณะที่ต้องการเน้น การ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น การประเมินผลการใช้หลักสูตรและการ
เชื่อมโยงสู่การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
1074202 การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย   3(2-2-5)  
 Research in Classroom of Early Childhood Education Arrangement 

หลักการ แนวคิดทฤษฎีความเป็นมาของการวิจัยในชั้นเรียน ความหมายและความส าคัญ 
ของการวิจัยในชั้นเรียน  ความรู้ความเข้าใจ เนื้อหา ขั้นตอนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน องค์ความรู้จาก
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย  การฝึกปฏิบัติท าวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย จรรยาบรรณและคุณธรรมการ
เป็นนักวิจัย 
 
1074203 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย      3(2-2-5) 
 Early Childhood  Behavioral Study 

หลักการ ความหมายความส าคัญ พัฒนาการและรูปแบบการศึกษาพฤติกรรมเด็ก  การฝึก 
ปฏิบัติสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริง การบันทึก การแปลความหมายพฤติกรรมและส่งเสริม
พฤติกรรมเด็ก การรายงานผลพฤติกรรมเด็ก 
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1073204 คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3) 
 Computer for Early Childhood 

แนวคิด  หลักการ  คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัยความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
เด็กปฐมวัย การสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย การเลือกและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึก
ประสบการณ์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1074205 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย     2(1-2-3) 
 Seminar in Early Childhood Education 

ศึกษารวบรวมปัญหาการศึกษาปฐมวัยจากการค้นคว้าเอกสาร ต ารา งานวิจัย น าเสนอ 
และรวบรวมข้อมูลอภิปราย จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือประกอบการ
สัมมนาศึกษาและจัดท ารูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ  ขั้นตอนกระบวนการสัมมนาทางวิชาการการ 
รายงานผลการสัมมนา 
 
1074704 สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
 Creative Materials for Early Childhood 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญที่เก่ียวข้องกับสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก 
ปฐมวัย ประเภทประโยชน์ของสื่อสร้างสรรค์การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การเลือกซื้ อและการ
ผลิตสื่อสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้  การประเมินผลคุณภาพสื่อ 
 
1074705 นาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3) 
 Dramatics Activities for Early Childhood 

การศึกษาการจัดนาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจัดและเลือกชุดแสดงให้ 
เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ หลักการแต่งหน้า ท าผมและการเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับการแสดง 
การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ให้เหมาะสมกับวัย  ฝึก
ปฏิบัติการจัดการแสดงนาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
1074706  เกมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2-3) 
 Didactic Games for Early Childhood 

ความหมาย ความส าคัญและแนวคิดของเกมการศึกษา ประเภทของเกมการศึกษา หลัก 
และเทคนิคในการจัดเกมการศึกษาส าหรับเด็กการเลือกใช้และการผลิตเกมการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านต่างๆ บทบาทของครูและผู้ปกครองในการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเล่นเกมการศึกษา 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1073802 สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็ก    3(2-2-5) 
 Health  for Mother and Child 

ความหมายและความส าคัญของสุขภาพส าหรับมารดาและเด็กปฐมวัย  ภาวะสุขภาพและ 
ปัญหาสุขภาพของเด็กแรกเกิด – 5 ปี  อุบัติเหตุการป้องกันและการปฐมพยาบาล  เวชภัณฑ์ในบ้านและ
โรงเรียน  การให้บริการด้านสุขภาพส าหรับมารดาและเด็กปฐมวัย  การวางแผนครอบครัวการส่งเสริม
สุขภาพมารดาและเด็กปฐมวัย  การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
2.2.3   วิชาการสอนวิชาเอก   
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1073107 การจัดการศึกษาและโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล  3(2-2-5) 

Infant and Toddler Education Programs 
ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายและนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า  

3 ปี ประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาระดับบริบาล ทฤษฎีพัฒนาการเด็ก  การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กแรกเกิด – 3 ปี การสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมระดับบริบาล วิธีการอบรมเลี้ยงดูและ
กระบวนการจัด โปรแกรมพัฒนาเด็กระดับบริบาล สื่ออุปกรณ์และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเลี้ยงดู
เด็กระดับบริบาล บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เด็กระดับบริบาล 
 
1074108 กระบวนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
 Learning and Experience Managing Process for Early Childhood 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัด 
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย จิตวิทยาการเรียนรู้  การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย  เพื่อน าไปสู่การ
เขียนแผน การจัดประสบการณ์  ฝึกการจัดประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้หลายรูปแบบ การประเมินผล
การเรียนรู้หลักการจัดกิจกรรมใน 1 วัน ส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
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1073109 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย             3(2-2-5) 
 Early Childhood for Creative Thinking Skills   

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ แนวคิดหลักการ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับทักษะการคิด และ 
ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการท างานของสมองช่วงอายุแรกเกิด- 6 ปี การ
ศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพฒันาการคิดเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัย และการวัดประเมินความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคดิของเด็กปฐมวัย     
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน รวมทั้ง วิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม   

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐาน

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า  131 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                              53 หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ                                     35 หน่วยกิต 
     - วิชาเลือก                                       4 หน่วยกิต 
     - วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        14 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น                         78 หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ                                         54 หน่วยกิต 
     - วิชาเลือก                                          24 หน่วยกิต               
3. หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                       ไม่น้อยกว่า  127  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                     ไม่น้อยกว่า    46 หน่วยกิต 
     2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ                             32 หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาชีพครูเลือก            ไม่น้อยกว่า      2  หน่วยกิต 
     2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ                               12  หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวชิาเอก                   ไม่น้อยกว่า     81  หน่วยกิต 
     2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                  54  หน่วยกิต 
     2.2.2 วิชาเอกเลือก               ไม่น้อยกว่า       15  หน่วยกิต 
     2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก                            6   หน่วยกิต 
     2.2.4  เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน                                 
              วิชาเอกเพิ่มเติม          ไม่น้อยกว่า         6   หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกิต 

- ปรับปรุง โครงสร้างหลักสูตรใหส้อดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสตูร
ห้าป)ี  

                                                 167  หน่วยกิต                                                     163  หน่วยกิต  
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย :  หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in 

Early  Childhood Education  
ชื่อปริญญา 
  ช่ือเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบณัฑติ (การศึกษาปฐมวัย) 
  ช่ือย่อ (ไทย) : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)   
  ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education B.Ed.                     

(Early  Childhood Education) 
  ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Early  Childhood Education) 

ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย :  หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Early  
Childhood Education  
ชื่อปริญญา 
  ช่ือเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบณัฑติ (การศึกษาปฐมวัย) 
  ช่ือย่อ (ไทย) : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)   
  ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education B.Ed.  
(Early  Childhood Education) 
  ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Early  Childhood Education) 

- คงเดิม  

ปรัชญา 
  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เป็นหลักสตูรที่มุ่งเน้นการ

ปรัชญา 
  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็น
หลักสตูรผลติครูช้ันวิชาชีพ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู

- ปรับปรุง ให้ครอบคลุมกับหลักสตูร และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่หลักสูตรต้องการ  



 

- 97 - 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
ผลิตบัณฑติให้มสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ
มาตรฐานวิชาการศึกษาปฐมวัย  เป็นผู้ที่มีความรับผดิชอบท้ัง
ในส่วนตนและส่วนรวม พัฒนานิสยัและปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรมทั้งเรื่องส่วนตัวและสังคม รู้จักคิดวิเคราะห์หลักการ 
ทฤษฎี กระบวนการเรียนรู้ต่างๆสร้างองค์ความรู้และใช้องค์
ความรู้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ มคีวามสามารถในการ
สื่อสารทั้งการพูด การเขยีน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีภาวะความเป็นผู้น าและท างานเป็นทีม 

และวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ  มีศีลธรรมต่อ
ตนเองและส่วนร่วม กล้าคิด กล้าท าเป็นผู้น า พร้อมเรียนรู้และ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางด้านการศึกษาปฐมวัยเพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อชุมชน ด้วยการใช้กระบวนการคิดอยา่งมี
ระบบ และแบบแผน สามารถอยู่รว่มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

วัตถุประสงค์ 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์ ในการผลิต
บัณฑิตใหม้ีความรู้ ความสามารถ และคณุลักษณะ ดังนี ้
         1.  มีความรู้ ความเข้าใจใน หลักการ ทฤษฎี แนวคิด 

ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและการจัดการศึกษาส่งเสริม
พัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ไดอ้ย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับ บริบทชุมชนและสังคม 
        2.  มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถด้านการ

จัดการเรียนรู้ศาสตรส์าขาการศึกษาปฐมวัยและศาสตรส์าขา
ความเป็นคร ู
        3.  มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยสามารถใช้

การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนและพัฒนาเด็กปฐมวยั 
        4.  มีความสามารถในการสือ่สารทั้งการพูด การเขียน

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        5.  มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบใฝ่รู้ศึกษา

ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค ์
  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์ ในการผลติบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถ และคุณลักษณะ ดงันี้ 
         1.  มีความรู้ ความเข้าใจใน หลักการ ทฤษฎี แนวคิด ที่
เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและการจัดการศึกษาส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ไดอ้ย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ 
บริบทชุมชนและสังคม 
        2.  มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถด้านการจัดการ
เรียนรูศ้าสตรส์าขาการศึกษาปฐมวัยและศาสตร์สาขาความเป็นคร ู
        3.  มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยสามารถใช้การวิจัย
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
        4.  มีความสามารถในการสือ่สารทั้งการพูด การเขียนและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
        5.  มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้า
อย่างต่อเนื่อง 

- คงเดิม เนื่องจากสอดคลองกับคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคณุวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 
ปี) พ.ศ. 2552 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
        6.  สามารถน าระบบการคดิไปบรหิารจดัการงาน

ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        7.  สามารถน าองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาการศึกษา

ปฐมวัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
        8.  มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครูและมี

จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
        9. มีบุคลิกภาพเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาการศึกษา

ปฐมวัยและมาตรฐานวิชาชีพคร ู
 

        6.  สามารถน าระบบการคดิไปบรหิารจดัการงานต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
        7.  สามารถน าองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวยัไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
        8.  มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครูและมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
        9. มีบุคลิกภาพเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาการศึกษาปฐมวัย
และมาตรฐานวิชาชีพคร ู
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1. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู 
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

วิชาชีพครูบังคับ 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู                                             3(2-2-5) 
             Education and Self Actualization for Teachers   
ศึกษาหลักการศึกษา ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ความเป็นมาและระบบการจัด
การศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ความส าคัญของวิชาชีพครู 
บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น าทางวิชาการ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การ
เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนา
ความเป็นครูในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่  สถานการณ์จ าลอง  ค่ายอาสาและอื่นๆ 
 
 
 
 

วิชาชีพครูบังคับ 
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา                   3(3-0-6) 
             Philosophy and Self-actualization for teacher  
             ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครุอย่าง
ต่อเนื่อง ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมแนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม
ของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด ความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ได้ แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้ เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู  ประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556 
จ านวน 3 มาตรฐานความรู้ 
ดังนี ้
- มาตรฐานที่ 1 ความเป็นคร ู
- มาตรฐานที่ 2 ปรัชญา
การศึกษา 
- มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
ไม่มี 1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู                        3(2-2-5) 

   Language and Culture for teacher  
             ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนา
วิชาชีพครู การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของ
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวมไปถึง
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย เพื่อธ ารงไว้ในความเป็นไทยและการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
              

- เพ่ิมรายวิชาบังคับและจัดท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง 
สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 จ านวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี ้
- มาตรฐานที่ 3 ภาษาและ
วัฒนธรรม 

1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู                                                3(2-2-5) 
   English for Teachers 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
สถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรยีนการสอนในห้องเรยีนและการจดัการในช้ันเรียนเพื่อ
การสื่อความหมายอยา่งถูกต้อง 

1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู                               3(2-2-5) 
   English for Teachers 
             การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรยีนการสอนในห้องเรียนและ
การจัดการในช้ันเรียนเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง 
 
 
 

- คงเดิม 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร                                     3(2-2-5) 
            Curriculum Design and School Curriculum Development 
ศึกษา  แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัด
การศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของ

1022001  การพัฒนาหลักสูตร                                  3(2-2-5)  
                Curriculum Development 
             หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การ
พัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันและตัวช้ีวัดของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การ
ประเมินหลักสูตร  การ-ปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น การสร้างรายวิชาอิงมาตรฐาน  การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและอิงมาตรฐาน   

การวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมิน
หลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร      
 

และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556จ านวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี ้
- มาตรฐานที่ 5 หลักสตูร 
 

1022002 การจัดการเรียนรู้                                                        3(2-2-5) 
             Principle of Learning Management 
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
เทคนิคและวิทยาการการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
การจัดการการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคญั การประเมินผลการเรยีนรู้และการจ าแนก
ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล  ฝึกการออกแบบการเรียนรู้และท า
แผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้เรียน  การประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการ
เรียนรูร้ายภาคและตลอดภาค   

1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน  3(2-2-5) 
Principle of Learning Management and Classroom 

Management 
             หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ 
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์
การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
              

-ปรับปรุงช่ือรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง 
สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 
 - มาตรฐานที่ 6 การจัดการ
เรียนรู้และการจักการชั้นเรียน  
 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                  3(2-2-5)
  Innovation and Education Information Technology 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทีส่่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5)
  Innovation and Education Information Technology 
             หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมิน
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี   สารสนเทศ เพ่ือการเรยีนรู้ เทคโนโลยี

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
และสารสนเทศ แหล่งการเรยีนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ฝึกปฎิบัติการออกแบบการสร้าง
แบบการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
การประเมินและการ-ปรับปรุงนวตักรรมเพือ่ให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ที่ดี แสวงหาแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร 
                Principles, concepts, innovation and educational 
information technology design, application and its evaluation, 
information technology for communication. 

และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับ คุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556
จ านวน 1 มาตรฐานความรู้ 
ดังนี ้
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา  
 
 

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา                                      3(2-2-5) 
  Educational  Measurement  and  Evaluation        
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวดัและประเมินผลทางการศึกษา การสรา้งและการใช้
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินไปใช้ในการ-ปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้และหลักสตูร การประเมินจากแฟ้ม
สะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัตแิละประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษาระเบียบ
การประเมินผลการเรยีนของการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์ปญัหาและแก้ปัญหาการวดั
และประเมินผลในโรงเรยีน ฝึกปฏบิัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง การสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ การวิเคราะห์คณุภาพของแบบทดสอบ การแปล
ความหมายของคะแนนจากการสอบ 
 

1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                       3(2-2-5) 
             Learning Measurement and Evaluation 
             หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและ
แบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างและการ
วิเคราะหค์ุณภาพของเครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ ระเบียบการประเมนิผลการ
เรียน การปฏิบัติการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการ
น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรยีน  
 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556
จ านวน 1 มาตรฐานความรู้ 
ดังนี ้
-มาตรฐานที่ 9 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้
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1052001 จติวิทยาส าหรับครู                                                      3(3-0-6)       
             Psychology for teacher  
ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์  จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาการ
แนะแนวและให้ค าปรึกษา  การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา การให้ค าปรึกษา และ
การช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มี
ต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้  การจัด
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถส่งเสริมความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

1052001 จติวิทยาส าหรับครู                                  3(3-0-6)        
             Psychology for teacher 
              จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการ
เรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
               

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556
จ านวน 1 มาตรฐานความรู้ 
ดังนี ้
-มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาส าหรบ
คร ู
 

1043002 การวิจัยทางการศึกษา                                                  3(2-2-5) 
             Educational Research 
ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศน์การวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจยั สถิตเิพื่อการวิจยั การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ การเสนอโครงร่างการวิจยั ฝึก
ปฏิบัติการวจิัย เขียนรายงานการวจิัยและประเมินงานวิจัย  น าเสนอผลงานวิจัย  ศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหา  การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาผูเ้รียน 

1043002 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                          3(2-2-5) 
             Research for Learning Development 
              หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้
และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ปฏิบัติการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน 
               

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
จ านวน 1 มาตรฐานความรู้ 
ดังนี้ มาตรฐานที่ 7การวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้
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ไม่มี 1063005 การประกนัคุณภาพการศึกษา                           3(3-0-6) 
 Educational Quality Assurance  

             หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
               

- เพ่ิมรายวิชาบังคับและจัดท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง 
สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพ  
พ.ศ. 2556 จ านวน  
1 มาตรฐานความรู้ ดังนี ้
- มาตรฐานที่ 10 การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-การบริหารการศึกษาและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
*เป็นไปตามกรอบความรู้
วิชาชีพครู 
 
 
 

1003101 การฝึกปฏบิติัวิชาชพีครูระหว่างเรียน 1                         1(90)
   Practicum  1 

1003101 การฝึกปฏบิติัวิชาชพีครูระหว่างเรียน 1           1(90)
   Practicum  1 

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
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การศึกษาสังเกตและฝึกการเป็นผูช่้วยครู เกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรยีนของ
นักเรียนการบริหารจัดการของนักเรียนสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ในระดบัประถมศึกษาหรือตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใหผู้้เรยีน
ได้ฝึกการสังเกตและมสี่วนร่วมกับสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห ์

              สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าท่ีครู โดย
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการ
ในช้ันเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าท่ีของ
ความเป็นครู 
               

ประกาศคณะกรรมการคุรสุภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
ว่าด้วยการฝึกปฏิบตัิวิชาชีพ
ระหว่างเรยีน 
 

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                   1(90) 
             Practicum  2 
ศึกษา  สังเกตและฝึกการเป็นครูผู้ช่วย  วางแผนและจัดท าแผนการเรียนรู้  วิเคราะห์ 
อภิปราย  แผนการเรียนรู้ในระดับก่อนประถมศึกษาหรือตามกลุ่มสารการเรียนรู้
สาขาวิชาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  น ามาใช้ทดลองใช้ในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  แล้วน ามา-ปรับปรุงแก้ไขภายใต้การนิเทศของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู 

1004102 การฝึกปฏบิติัวิชาชพีครูระหว่างเรียน 2         1(90)
   Practicum  2 
              การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ 
ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสิน
ผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหา
ผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน 
ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน 
                

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
ว่าด้วยการฝึกปฏิบตัิวิชาชีพ
ระหว่างเรยีน 

รายวิชาชีพครูเลือก 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ              2(1-2-3)      
             Academic Camp Management  
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA 
การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การ-ปรับปรุงแก้ไข 
(Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่าย

 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ          2(1-2-3)  
   Academic Camp Management  
             ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตาม
กระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ 

 
- คงเดิม 
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วิชาการในสถานศึกษา 
 

(Check) การ-ปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัด
ค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 
                

ไม่มี 1063004  หลกัการบริหารการศึกษา               2(1-2-3) 
     Principal of Educational Administration 
             บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหาร
การศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา ความสามารถเชิง
สมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะผู้น าและผู้ตาม รวมทั้ง
วัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนา
องค์การแห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 
 

- เพ่ิมรายวิชาเลือกและจดัท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  

1013001 การบริหารจดัการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้      2(1-2-3)  
            Classroom  Management  and Environment for  Learning  
แนวคิด หลักการและความส าคัญการบริหาร จัดการช้ันเรียน ห้องเรียนสร้างสรรค์และ
กลยุทธ์การบริหารจัดการช้ันเรียน  สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ทั้งธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น   
และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการพัฒนาท่ี ยั่งยืน 

ไม่มี - ตัดรายวิชา เพราะเนื้อหา
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้และการบรหิารจดัการใน
ช้ันเรียน  
 
 

ไม่มี 1022003 ทักษะการสอน และเทคนคิการจดัการเรียนรู้        2(1-2-3) 
  Skills and Techniques of Learning Management                 

ความหมาย ขอบข่าย ความส าคญัของทักษะการสอน และ
เทคนิคการจดัการเรียนรู้  

- เพ่ิมรายวิชาเลือกและจดัท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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 ไม่มี 
 

1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา          2(1-2-3) 
             Educational Administration Leadership  
              แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการของภาวะผู้น า  การเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งใน
ระดับบุคคล  ระดับองค์การและการสื่อสารสารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้ 
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ 
และองค์ความรู้ทางการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

- เพ่ิมรายวิชาเลือกและจดัท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

1023202 การสร้างสื่อและแบบเรียน              2(1-2-3)      
             Medias  Texts Construction 
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและแบบเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและแบบเรียน การตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ การสร้าง
และการประเมินคุณภาพของสื่อและแบบเรียน 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน          2(1-2-3)
   Medias Texts Construction  
             การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน า
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
แบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
               

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

ไม่มี 1043003   สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา         2(1-2-3) 
     Statistics for Data Analysis in Education   
    หลักการระเบียบวิธีการทางสถติิ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติที่
ใช้ในทางการศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การเลือกใช้สถิตทิี่
เหมาะสมกับข้อมลูทางการศึกษาและการใช้โปรแกรมส าเร็จรปูในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
       

- เพ่ิมรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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ไม่มี 1053002 การแนะแนวและกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน         2(2-0-4) 
 Guidance and Activities for Student Development          

ความหมาย  ความส าคญัและปรัชญาการแนะแนว   คณุสมบัติและ
จรรยาบรรณของครูแนะแนว หลกัการและประเภทของการแนะแนว การจัด
กิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวในสถานศึกษาและความหมาย 
ความส าคญั จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนหลักการขอบข่าย และ
ประเภทของกิจกรรม แนวทางในการจัดท าโครงการและกิจกรรมพฒันา
ผู้เรยีน  

     

- เพ่ิมรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม              2(2-0-4)       
             Inclusive Education  
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท และความส าคัญของการศึกษาพิเศษ ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ ประเภทเด็กพิเศษการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม 
และบริการสนับสนุน 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม           2(2-0-4) 
             Inclusive Education  
              ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญและความรู้
พื้นฐานของการศึกษาแบบเรียนรวมลักษณะประเภทเด็กพิเศษ การ
ปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการ
พฤติกรรม บริการสนับสนุน และการออกแบบสากล 
       
 
 
 
 

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และเปลี่ยนรายวิชาชีพ
ครูบังคับเป็นราย วิชาชีพครู
เลือก 
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ไม่มี 1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู         2(2-0-4) 

 Thai Language for Communication of Teachers  
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้
ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
            

- เพ่ิมรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

ไม่มี 1005101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู        2(2-0-4) 
  English Language for Communication of Teachers 

การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
                

- เพ่ิมรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

ไม่มี 1024001 ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู          2(2-0-4) 
 Chinese Language for Communication of Teachers     

การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพดู การ
อ่านและการเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจดัการเรยีนรู้ได้
อย่างเหมาะสม 

 
 

- เพ่ิมรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 
 
 

ไม่มี 1031101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา           2(1-2-3) 
             Computers for Education 
             ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดท าเอกสาร การค านวณ การน าเสนองาน และ
การสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการศึกษา 

- เพ่ิมรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู 1              1(0-2-1) 
            Technology for Teachers 1 
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอรเ์พื่อการสื่อสาร และ
สร้างสรรค์งานด้วยข้อความ ภาพ กราฟและสัญลักษณต์่างๆ  
 

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1031102 เทคโนโลยีส าหรับครู 2              1(0-2-1) 
            Technology for Teachers 2 
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอรเ์พื่อการสื่อสารและการ
สร้างสรรค์งานด้วยภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์และอื่นๆ  ด้วยโปรแกรมประยุกตต์่างๆ
  
 
 
 

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1033203 นวัตกรรมการศึกษา              2(1-2-3)   
             Educational Innovation 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสร้าง 
การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อ-ปรับปรงุการเรียนการสอน  ฝึกปฏิบัติการศึกษาสภาพปญัหา
การเรยีนการสอนในสถานศึกษา น าเสนอรูปแบบนวตักรรมที่เหมาะสม  ท าการผลติเพื่อ
น าไปทดลองใช้และ-ปรับปรุงแก้ไข   
 

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1044001 การวิจัยในชั้นเรียน              2(1-2-3)   
            Classroom Research 
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในช้ันเรียน อภิปรายความส าคัญและกระบวนการ 
วิจัยในช้ันเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหาวิจยัในช้ันเรียน พัฒนา

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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นวัตกรรมเทคโนโลยเีพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา ออกแบบและเขียนโครงร่างการวจิัย 
ด าเนินการทดลองเก็บข้อมลู วิเคราะห์และแปลผลความหมายข้อมูล เขียนรายงานการ
วิจัย น าเสนอผลการวิจัย   
 
 
 
 
 
 
1044002 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา            2(1-2-3) 
            Educational Innovation Research and Development 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการวจิัยและพัฒนานวตักรรมการศึกษา การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของการปฏิบัติงานทาง
การศึกษา การออกแบบ สร้างและประเมินนวัตกรรมการศึกษา การทดลองใช้นวัตกรรม
การศึกษา การประเมิน และ-ปรบัปรุงนวัตกรรมการศึกษา การเผยแพร่นวัตกรรม
การศึกษา ประเภทของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เครือ่งมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลู เสนอโครงร่างการวิจัย ฝึกปฏิบตัิการวิจยั เขียนรายงานการ
วิจัยและประเมินคณุภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
  

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1052001  ทฤษฎแีละปฏบิติัการกลุ่ม             2(2-1-3)   
             Theories and Group Dynamics Practice  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม ทฤษฎสี าคญัที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีบุคลิกภาพ
ของกลุ่ม ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีความสมัพันธ์ระหว่าง บุคคล เป็นต้น 
องค์ประกอบของกระบวนการกลุม่ การสื่อความหมาย กระบวนการท างานกลุ่ม 
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น ากลุม่ และปฏสิัมพันธ์ของสมาชิกในกลุม่ การประยุกต์ใช้

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การเรียนรูอ้งค์กรและการ
แก้ปัญหากลุม่ เน้นการฝึกปฏิบตั ิ
 
 
1052001 จติวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น             2(2-0-4)   
            Adolescence Guidance Psychology 
ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นและทฤษฎีพฒันาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ปัญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุ่นใน
โรงเรียน การจัดบริการแนะแนวเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สงัคม ส่วนตัวแนวทางการพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว 
 

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1083002 การให้บริการชว่ยเหลือระยะแรกเร่ิม             2(2-0-4) 
             Provision of Early Intervention Services 
ความหมาย ความส าคัญของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ปญัหาและความ
ต้องการเฉพาะของเด็กพิเศษแต่ละประเภท กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม หลักและวิธีการพัฒนาเดก็พิเศษ การให้การปรึกษาและท างานร่วมกับพ่อแม่
และครอบครัว องค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

วิชาชีพครูปฏิบัต ิ
1004103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1                  6(540) 
             Internship 1 
ฝึกปฏิบัติการสอนโดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชามาใช้ในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัด
กระบวนการเรียนรู้  การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการ

วิชาชีพครูปฏิบัต ิ
1005103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1                     6(540) 

 Internship 1   
             การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลและผลน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรยีน การออกแบบทดสอบ 

  -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
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เรียนรู้  การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ ได้แก่ งานครูประจ าช้ัน 
งานธุรการชั้นเรียน งานบริการ งานแนะแนว งานกิจกรรมนักเรียนและงานความสัมพันธ์
กับชุมชน   
 

ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตดัสินผลการเรียนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหวา่งฝึก และหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย   
 

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
 

1005104 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2                  6(540)      
             Internship 2 
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1  จัดการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ  -ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน  น าปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนมา 

1005104 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2                      6(540)  
  Internship 2 

             การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผูเ้รียน 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน -ปรับปรุง และศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน การปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมาย  
               

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

 
 
 
 
 2. กลุ่มวิชาเอก 
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1071101 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย                                   3(2-2-5) 
              Pre-geological  Development  of  Early  Childhood   
             ความหมาย ความส าคญั แนวคิด หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้อง  พัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่างๆ ปัญหาพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย  ความส าคญัของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก  ความส าคญัของพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว การจดั
กิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพื่อสง่เสริมพัฒนาการและการเรียนรู้  
 

1071102 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย                     3(2-2-5) 
             Pre-geological  Development  of  Early  Childhood   
              ความหมาย ความส าคญั แนวคิด หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยา
ที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่างๆ ปัญหาพฤติกรรมและการปรับ
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย  ความส าคญัของการอบรมเลี้ยงดเูด็กปฐมวัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการเด็ก ปฏสิัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก  ความส าคัญของพ่อแม่และสมาชิก
ในครอบครัว การจดักิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู ้
 

- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
 

1071102 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย                                  3(2-2-5) 
             Early  Childhood Behavioral  Study 
             หลักการ ความหมายความส าคญั พัฒนาการและรูปแบบการศึกษา
พฤติกรรมเด็ก  การฝึกปฏิบตัิสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริง การบันทึก การ
แปลความหมายพฤติกรรมและส่งเสรมิพฤติกรรมเด็ก การรายงานผลพฤติกรรมเด็ก 
 
 
 

1074203 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย                   3(2-2-5) 
             Early Childhood  Behavioral Study 
              หลักการ ความหมายความส าคญั พัฒนาการและรูปแบบการศึกษา
พฤติกรรมเด็ก  การฝึกปฏิบตัิสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริง การบันทึก 
การแปลความหมายพฤติกรรมและส่งเสริมพฤติกรรมเด็ก การรายงานผล
พฤติกรรมเด็ก 
 
 
 

- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
 

1071203 การศึกษาปฐมวัย                                           3(3-0-6) 
   Early  Childhood  Education 
              ความหมาย ความส าคญั แนวคิด หลักการ ปรัชญาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาปฐมวัย นักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษาปฐมวัย ประวัตคิวาม
เป็นมาของการศึกษาปฐมวัยในต่างประเทศ ประวตัิความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัย

1071101 การศึกษาปฐมวัย                                    3(2-2-5) 
             Early  Childhood  Education 
              ความหมาย ความส าคญั แนวคิด หลักการ ปรัชญาและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย นักการศึกษาท่ีมีอิทธพิลต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ประวัตคิวามเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยในตา่งประเทศ ประวัติความ
เป็นมาของการศึกษาปฐมวัยของไทย รูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวัยของไทย 

- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
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ของไทย รูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวัยของไทย หน่วยงานท่ีจัดลักษณะการ
ด าเนินงาน  แนวโน้มและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัย 
 

หน่วยงานท่ีจัดลักษณะการด าเนินงาน  แนวโน้มและความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาปฐมวัย 
 

1071204 สื่อสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย                                3(2-2-5)   
              Creative  Materials  for  Early  Childhood        
               แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
สร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวัย ประเภทประโยชน์ของสื่อสร้างสรรคก์ารเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การเลือกซื้อและการผลิตสื่อสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นและ
วัสดุเหลือใช้  การประเมินผลคณุภาพสื่อ 
 
 
 
 
 

1074704 สื่อสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย              3(2-2-5) 
             Creative  Materials  for  Early  Childhood  
              แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
สร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวัย ประเภทประโยชน์ของสื่อสร้างสรรคก์ารเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การเลือกซื้อและการผลิตสื่อสร้างสรรค์จากวัสดุใน
ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้  การประเมินผลคณุภาพสื่อ 

- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
 

1072105 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย                                         3(2-2-5) 
             Arts  for  Early  Childhood  
            ความหมาย ความส าคญั จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ศลิปะส าหรับ
เด็กปฐมวัย พัฒนาการทางศลิปะส าหรับเด็กปฐมวยั หลักการจัดประสบการณ์เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการทางศลิปะและศิลปะสร้างสรรค์ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม
การจัดกิจกรรมศิลปะในรูปแบบตา่ง ๆ การน าวัสดุท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานศลิปะ การ
วิเคราะห์และประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการเขยีนแผนและทดลอง
จัดประสบการณ์ศลิปะส าหรับเด็กปฐมวัย   
 

1071701 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย                           3(2-2-5) 
             Arts  for  Early  Childhood  
              ความหมาย ความส าคญั จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ศลิปะ
ส าหรับเด็กปฐมวยั พัฒนาการทางศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั หลักการจัด
ประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการทางศิลปะและศลิปะสร้างสรรคท์ั้งกิจกรรม
เดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มการจัดกิจกรรมศลิปะในรปูแบบต่าง ๆ การน าวัสดุท้องถิ่น
มาสรา้งสรรค์งานศิลปะ การวิเคราะห์และประเมินผลงานศลิปะของเด็กปฐมวัย 
ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนและทดลองจัดประสบการณ์ศลิปะส าหรับเดก็ปฐมวัย 

- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
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1072106 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย               3(2-2-5)                                   
             Movement  Activities  for  Early  Childhood  
              ทฤษฎี  ความหมาย  ความส าคญัเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการเคลื่อนไหว
จังหวะและเพลง ส าหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรบั
เด็กปฐมวัย  หลักการจดัและฝึกปฏิบัติการเขียนแผน กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะส าหรับ
เด็กปฐมวัย  การผลติสื่อและเครื่องประกอบจังหวะส าหรับเด็กปฐมวยั 

1073702 เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย    
         3(2-2-5)                                                    
             Musical and Movement Rhythm For Early Childhood 
              ความหมาย ความส าคญั หลักการ แนวคดิ ทฤษฎีทางดนตรีและเพลง
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย เพลงและการจัดกจิกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั 
ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการทางการ
เคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย ปฏบิัติการออกแบบการจดัประสบการณ์ทางการ
เคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย สื่อ อุปกรณ์ การจดัสภาพแวดล้อมและการ
ประเมินพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
 

- ปรับปรุง รหัสวิชาและช่ือ
วิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา 
- ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1 
- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
 

1071207  การจัดโปรแกรมเพ่ือพัฒนาเด็กระดับบริบาล                   3(2-2-5) 
               Infant  and  Toddler Education Programs 
               ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายและนโยบายการจดัการศึกษาส าหรับ
เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ประวตัิความเป็นมาของการจัดการศึกษาระดับบริบาล ทฤษฎี
พัฒนาการเด็ก  การเจรญิเติบโตและพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 3 ปี การสังเกตและการ
บันทึกพฤติกรรมระดับบริบาล วิธีการอบรมเลี้ยงดูและกระบวนการจัด โปรแกรมพัฒนา
เด็กระดับบริบาล สื่ออุปกรณ์และการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเลีย้งดูเด็กระดบั
บริบาล บทบาทครูและผู้เกีย่วข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เด็กระดับบริบาล 
 

1073107 การจัดการศึกษาและโปรแกรมเพ่ือพัฒนาเด็กบริบาล      3(2-2-5)                                                                                                
             Infant  and  Toddler Education Programs 
              ความหมาย ความส าคญั จุดมุ่งหมายและนโยบายการจดัการศึกษา
ส าหรับเด็กอายตุ่ ากว่า 3 ปี ประวตัิความเป็นมาของการจัดการศึกษาระดับ
บริบาล ทฤษฎีพัฒนาการเด็ก  การเจรญิเติบโตและพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 3 ปี 
การสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมระดบับริบาล วิธีการอบรมเลีย้งดูและ
กระบวนการจดั โปรแกรมพัฒนาเด็กระดับบริบาล สื่ออุปกรณ์และการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเลีย้งดเูด็กระดับบริบาล บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องใน
การส่งเสริมและพัฒนาการเรยีนรู้เด็กระดับบริบาล 
 

- ปรับปรุง รหัสวิชาและช่ือ
วิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา 
- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
 
 

1072208 การประเมินผลพัฒนาเด็กปฐมวัย                                   3(2-2-5) 
              Developmental  Assessment  of  Early  Childhood   

1074201 การประเมินเพ่ือพัฒนาการเด็กปฐมวัย                      3(2-2-5) 
             Developmental Assessment of Early Childhood 

- ปรับปรุง รหัสวิชาและช่ือ
วิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา 
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              ความหมาย ความส าคญัและขอบข่ายของการประเมินผลพัฒนาการเด็ก  
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการประเมินและจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวยั หลักการ วิธีการและเกณฑ์การประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
เด็กปฐมวัย การประเมินตามสภาพจริงและการไตร่ตรองสะท้อนตนเอง  เทคนิคการ
ประเมินในระดับปฐมวัยแบบการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การจดัท าสาระนิทัศน์
และพอตโฟลิโอ ฝึกปฏิบัติการการประเมินพัฒนาการ การสรุปน าเสนอผลการประเมิน
และการร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินผลพัฒนาการเด็ก 
 

              ความหมาย ความส าคญั แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวยั การวัดและประเมินผลพัฒนาการผู้เรยีนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน เทคนิคการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ การวิเคราะห์
พัฒนาการเด็กปฐมวยั การสร้างและใช้เครื่องมือส าหรับการประเมนิพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย การร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินผลพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 
และการรายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
- ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1 

1072109 กิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
             Physical Education Activities  and  Recreation  for  Early  
Childhood   
             แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและ
ความพร้อมทางร่างกายของเด็กปฐมวัย  ประโยชน์การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  เกมและการ
เล่นแบบไทย การสร้างเกมกจิกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัย การเขียนแผนฯ การวัด
และประเมินพัฒนาการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

1072801 กิจกรรมเกมพลศกึษาและนนัทนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5)                                                          
             Physical Education Activities  and  Recreation  for  
Early  Childhood   
              แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
พัฒนาการและความพร้อมทางรา่งกายของเด็กปฐมวัย  ประโยชน์การเคลื่อนไหว
พื้นฐาน  เกมและการเล่นแบบไทย การสร้างเกมกิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็ก
ปฐมวัย การเขียนแผนฯ การวัดและประเมินพัฒนาการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
 

1073110 เด็กปฐมวัยกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์                      3(2-2-5) 
              Mathematics  Skills  for  Early  Childhood   
              ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้คณติศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ขอบข่ายเนือ้หาและทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตรส์ าหรับเดก็ปฐมวัย กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางคณิตศาสตรส์ าหรับเด็กปฐมวยั การผลิตสื่อคณติศาสตรส์ าหรับเด็กปฐมวัย การวดั
และประเมินผลการเรียนรูค้ณติศาสตรส์ าหรับเด็กปฐมวัย 

1072401 เด็กปฐมวัยกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์               3(2-2-5)                  
             Mathematics  Skills  for  Early  Childhood   
              ความหมาย ความส าคญั แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับ
ทักษะทางคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย การจัด
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตรส์ าหรับเด็กปฐมวัยการจัดสภาพแวดล้อม 
ปฏิบัติการผลิตสื่อและการใช้สื่อทางคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย บทบาทของครูและ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ การสร้างและการประเมิน การบูร
ณาการการจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมทกัษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
- ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1 
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1073111 ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย                                      3(3-0-6) 
              English For Early Childhood Teacher 
            การเตรียมความพร้อมของครู ในการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 
ศึกษาลักษณะและฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ การลงเสียงเน้นหนักในค า และระดับ
เสียงสูงต่ า ในประโยคอย่างถูกต้อง การอ่านอักษร การวิเคราะห์และฝึกออกเสยีงท่ี
เป็นปัญหา ฝึกรูปแบบและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ตลอดจน
โครงสร้างไวยกรณ์พื้นฐานในภาษาอังกฤษ การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 1074303 ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย                              3(2-2-5)       
              English For Early Childhood Teacher 
            การเตรียมความพร้อมของครู ในการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ศึกษาลักษณะและฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ การลงเสียงเน้นหนัก
ในค า และระดับเสียงสูงต่ า ในประโยคอย่างถูกต้อง การอ่านอักษร การ
วิเคราะห์และฝึกออกเสยีงท่ีเป็นปญัหา ฝึกรูปแบบและวัฒนธรรมการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ตลอดจนโครงสร้างไวยกรณ์พื้นฐานในภาษาอังกฤษ 
การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
- ปรับปรุง หน่วยกิต เพ่ือฝึก
ปฏิบัติการสอนเพื่อการ
น าไปใช้สอนไดจ้ริง 

1073212 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย                          3(3-0-6) 
              Organization  and  Educational  Management  in  Early  
Childhood  
              ความหมายและความมุ่งหมายของการบรหิารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ประเภทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  บทบาทหน้าท่ีและบุคลิกภาพของผู้บริหารทฤษฎี
การบริหาร  หลักเบื้องต้นของการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  การจัด
สภาพแวดล้อมกฎหมายและระเบยีบปฏิบัติที่เกีย่วข้องกับการบริหารสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  การขออนุญาตจดัตั้งสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลเอกชน  การนิเทศและ
ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร  การท างานร่วมกันกับผู้ปกครองและชุมชน  การจัด
โครงสร้างขององค์การและการจัดระบบงานบริหารด้านต่าง ๆ มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยอายุ  3 – 5  ปี  และการจัดระบบงานเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 

1073103 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย                  3(2-2-5)   
             Organization  and  Educational  Management  in  Early  
Childhood   
              ความหมายและความมุ่งหมายของการบรหิารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ประเภทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  บทบาทหน้าท่ีและบุคลิกภาพของผู้บริหาร
ทฤษฎีการบริหาร  หลักเบื้องต้นของการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  การจัด
สภาพแวดล้อมกฎหมายและระเบยีบปฏิบัติที่เกีย่วข้องกับการบริหารสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย  การขออนุญาตจัดตั้งสถานเลีย้งเด็กและโรงเรียนอนุบาลเอกชน  การ
นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร  การท างานร่วมกันกบัผู้ปกครอง
และชุมชน  การจัดโครงสร้างขององค์การและการจัดระบบงานบรหิารด้านตา่ง ๆ 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
- ปรับปรุง หน่วยกิต เพ่ือฝึก
ปฏิบัติการสอนเพื่อการ
น าไปใช้สอนไดจ้ริง 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ  3 – 5  ปี  และการจัดระบบงานเพื่อการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

1073213 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์               3(2-2-5) 
              Sciences  Skills  for  Early  Childhood  
              ความหมาย  ความมุ่งหมาย  ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
ขอบข่ายเนื้อหา  ทักษะพื้นฐาน  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
กระบวนการจดักิจกรรมการออกแบบและการทดลองกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์แบบบรูณาการ  การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตรส์ าหรับเด็ก 
 

1072501 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์         3(2-2-5)                                                                              
              Sciences  Skills  for  Early  Childhood   
              ความหมาย  ความมุ่งหมาย  ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวยั  ขอบข่ายเนื้อหา  ทักษะพื้นฐาน  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย กระบวนการจดักิจกรรมการออกแบบและการ
ทดลองกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยเพื่อส่งเสรมิ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก 
 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
 

1073214 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                3(2-2-5) 
             Early Childhood Education Curriculum and Curricula  
Development 
              ความหมายและความส าคัญของหลักสูตร องค์ประกอบในการพัฒนา
หลักสตูร  ประเภทของหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน  การวิเคราะหส์าระการเรียนรู้หลักสตูรในด้านปรัชญา 
วิสัยทัศน์  หลักการ คุณลักษณะทีต่้องการเน้น การจดัการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น การประเมินผลการใช้หลักสูตรและการเช่ือมโยงสู่
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1074104 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย         3(2-2-5)   
             Early Childhood Education Curriculum and Curricula  
Development 
              ความหมายและความส าคัญของหลักสูตร องค์ประกอบในการพัฒนา
หลักสตูร  ประเภทของหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัยในปัจจบุัน  การวิเคราะห์สาระการเรยีนรูห้ลักสตูรใน
ด้านปรัชญา วสิัยทัศน์  หลักการ คุณลักษณะที่ต้องการเน้น การจดัการเรยีนรู้ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น การประเมินผลการใช้หลักสูตร
และการเชื่อมโยงสู่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
1073215 ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย                                               3(1-3-5) 
              Arts  for  Early  Childhood  Teachers 
              ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ  หลักการจดัป้ายนเิทศ  หลักการจัดและตกแต่ง
ห้องเรียน  ฝึกทักษะการเขียนภาพลายเส้น  การเขียนการ์ตูน  การจัดป้ายนิเทศ  การ
ตกแต่งห้องเรียน  การน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุใน
ท้องถิ่น  และการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรยีนรู ้
 

1073703 ศิลปะส าหรับครูปฐมวยั                                         3(2-2-5) 
             Arts  for  Early  Childhood  Teachers 
              ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ  หลักการจดัป้ายนเิทศ  หลักการจัดและ
ตกแต่งห้องเรียน  ฝึกทักษะการเขยีนภาพลายเส้น  การเขียนการ์ตูน  การจัดป้าย
นิเทศ  การตกแต่งห้องเรยีน  การน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ของเล่น
จากวัสดุในท้องถิ่น  และการจดัสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อตอ่การเรียนรู้ 
 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
 

1074116 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย                         3(2-2-5) 
            Early Childhood for Creative Thinking Skills   
            ศึกษาความหมาย ความส าคัญ แนวคดิหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
การคิด และความคดิสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการท างาน
ของสมองช่วงอายุแรกเกิด- 6 ปี การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาการคิดเด็ก
ปฐมวัย การจัดกจิกรรมการเรียนรูพ้ัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวยั และการวดั
ประเมินความคดิสร้างสรรค์และทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 

1073109 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย                  3(2-2-5) 
             Early Childhood for Creative Thinking Skills   
              ศึกษาความหมาย ความส าคญั แนวคิดหลักการ ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะการคิด และความคดิสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคดิสรา้งสรรค์ 
พัฒนาการท างานของสมองช่วงอายุแรกเกิด- 6 ปี การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการคิดเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดของ
เด็กปฐมวัย และการวดัประเมินความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคดิของเด็ก
ปฐมวัย 
 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
 

1074117 การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย                   3(2-2-5) 
             Research  in  Classroom  of  Early  Childhood  Education  
Arrangement 

1074202 การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย            3(2-2-5)                                                          
             Research  in  Classroom  of  Early  Childhood  
Education  Arrangement 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
            หลักการ แนวคิดทฤษฎีความเป็นมาของการวิจยัในช้ันเรียน ความหมายและ
ความส าคญัของการวิจัยในช้ันเรยีน  ความรู้ความเข้าใจ เนื้อหา ข้ันตอน
กระบวนการวิจยัในช้ันเรียน องค์ความรู้จากการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย  การฝึก
ปฏิบัติท าวิจัยในช้ันเรยีนระดับปฐมวัย จรรยาบรรณและคณุธรรมการเป็นนักวิจัย 
 

              หลักการ แนวคิดทฤษฎีความเป็นมาของการวิจัยในช้ันเรียน 
ความหมายและความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน  ความรู้ความเขา้ใจ เนื้อหา 
ขั้นตอนกระบวนการวิจยัในช้ันเรียน องค์ความรู้จากการวิจยัทางการศึกษาปฐมวัย  
การฝึกปฏิบัติท าวิจัยในช้ันเรยีนระดับปฐมวัย จรรยาบรรณและคุณธรรมการเป็น
นักวิจัย 
 

1074118 กระบวนการจดัประสบการณ์และการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 
             Learning  and  Experience  Managing  Process  for  Early 
Childhood   
              ความหมาย ความส าคญั แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกีย่วข้องกับ
กระบวนการจดัประสบการณส์ าหรับเด็กปฐมวัย จิตวิทยาการเรยีนรู ้ การวิเคราะห์
หลักสตูรปฐมวยั  เพื่อน าไปสู่การเขียนแผน การจดัประสบการณ์  ฝกึการจัด
ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้หลายรูปแบบ การประเมินผลการเรียนรู้หลักการจัด
กิจกรรมใน 1 วัน ส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
 

1074108 กระบวนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   
         3(2-2-5) 
             Learning  and  Experience  Managing  Process  for  
Early Childhood   
              ความหมาย ความส าคญั แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกีย่วข้องกับ
กระบวนการจดัประสบการณส์ าหรับเด็กปฐมวัย จิตวิทยาการเรยีนรู ้ การ
วิเคราะหห์ลักสูตรปฐมวัย  เพื่อน าไปสู่การเขียนแผน การจดัประสบการณ์  ฝึก
การจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้หลายรูปแบบ การประเมินผลการเรียนรู้
หลักการจดักิจกรรมใน 1 วัน ส าหรับเด็กปฐมวัย การจดัสภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกห้องเรียน 
 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
 

1075219 การสมัมนาการศึกษาปฐมวัย                               3(2-2-5) 
             Seminar  in  Early  Childhood  Education 
             ศึกษารวบรวมปัญหาการศึกษาปฐมวัยจากการค้นคว้าเอกสาร ต ารา 
งานวิจัย น าเสนอและรวบรวมข้อมูลอภิปราย จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหา เพื่อประกอบการสัมมนาศึกษาและจัดท ารูปแบบการสัมมนาทาง
วิชาการ  ข้ันตอนกระบวนการสัมมนาทางวิชาการการ รายงานผลการสัมมนา 
 

1074205 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย                      3(2-2-5) 
             Seminar in Early Childhood Education 
              ศึกษารวบรวมปัญหาการศึกษาปฐมวัยจากการค้นคว้าเอกสาร ต ารา 
งานวิจัย น าเสนอและรวบรวมข้อมูลอภิปราย จัดล าดับความส าคัญของปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อประกอบการสัมมนาศึกษาและจัดท ารปูแบบการ
สัมมนาทางวิชาการ  ข้ันตอนกระบวนการสัมมนาทางวิชาการการ รายงานผลการ
สัมมนา                            

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
1075220 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย                 3(2-2-5) 
             Parent  Education  for  Early  Childhood   
              ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการให้การศึกษาแกผู่้ปกครอง บทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการให้ความรู้กับผู้ปกครอง รูปแบบ
วิธีการสื่อสาร การให้การศึกษาแกผู่้ปกครองและฝึกปฏิบัติจดักิจกรรมให้ความรู้การ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่ผูป้กครอง 

1072602 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย        3(2-2-5) 
             Parent  Education  for  Early  Childhood   
              ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาแกผู่ป้กครอง บทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกีย่วกับการให้ความรู้
กับผู้ปกครอง รูปแบบวิธีการสื่อสาร การให้การศึกษาแกผู่้ปกครองและฝึกปฏิบัติ
จัดกิจกรรมให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 

-ปรับปรุง รหสัวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
 

1073121 สุขภาพอนามยัส าหรับมารดาและเด็ก                     3(2-2-5)        
            Health  for  Mother  and  Child 
             ความหมายและความส าคัญของสุขภาพส าหรับมารดาและเด็กปฐมวยั  
ภาวะสุขภาพและปัญหาสุขภาพของเด็กแรกเกิด – 5 ปี  อุบัติเหตุการป้องกันและการ
ปฐมพยาบาล  เวชภณัฑ์ในบ้านและโรงเรียน  การใหบ้ริการด้านสุขภาพส าหรับมารดา
และเด็กปฐมวัย  การวางแผนครอบครัวการส่งเสริมสุขภาพมารดาและเด็กปฐมวัย  การ
จัดสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ            
                                                   

1073802 สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็ก            3(2-2-5) 
             Health  for  Mother  and  Child 
              ความหมายและความส าคัญของสุขภาพส าหรับมารดาและเด็กปฐมวัย  
ภาวะสุขภาพและปัญหาสุขภาพของเด็กแรกเกิด – 5 ปี  อุบัติเหตุการป้องกันและ
การปฐมพยาบาล  เวชภัณฑ์ในบ้านและโรงเรียน  การให้บริการด้านสุขภาพ
ส าหรับมารดาและเด็กปฐมวัย  การวางแผนครอบครัวการส่งเสริมสขุภาพมารดา
และเด็กปฐมวัย  การจดัสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสรมิสุขภาพ 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
 

1072222 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา                             3(2-2-5) 
             Thai  Language  of  Early  Childhood  

1072301 ภาษาและการรู้หนังสอืส าหรับเด็กปฐมวัย        3(2-2-5) 
             Language  Development for Early Childhood 

-ปรับปรุง ช่ือภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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             ความหมาย แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางภาษา
ส าหรับเด็กปฐมวยั การสังเกต การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ การฟัง พูด อ่าน 
เขียน  การผลิตสื่อและของเล่น  เพื่อส่งเสรมิทักษะทางภาษาของเดก็ปฐมวัยบทบาท
ของครูและผูป้กครองในการส่งเสรมิและประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

              ความหมาย ความส าคญั แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับ
พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การ
สังเกต วิเคราะห์ และบันทึกพฤตกิรรมทางภาษาของเด็กปฐมวัย การจัด
ประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิทักษะทางภาษา บทบาทของครู ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมและประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย การใช้เทคนิควิธีและ
การพัฒนาสื่อทางภาษาส าหรับเดก็ปฐมวัย 
 
 
 
 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
- ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1 

1073123 หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย                                           3(2-2-5)    
              Books  for  Early  Childhood   
             ความหมาย คุณค่าและประเภทของหนังสือเด็ก  ลักษณะหนังสือส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  พัฒนาการด้านการอ่าน ความสนใจหนังสือของเด็ก วิธีอ่านและประโยชน์ของ
การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ศึกษาวิเคราะห์หนังสือเด็ก การเขียนและสร้างหนังสือส าหรับ
เด็ก  การรักษาหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย  การเลือกหนังสือท่ีเหมาะสมกับระดับปฐมวัย 
 

1073303 หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย                                      3(2-2-5)    
              Books  for  Early  Childhood   
             ความหมาย คุณค่าและประเภทของหนังสือเด็ก  ลักษณะหนังสือ
ส าหรับเด็กปฐมวยั  พัฒนาการด้านการอ่าน ความสนใจหนังสือของเด็ก วิธีอ่าน
และประโยชน์ของการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ศึกษาวิเคราะห์หนังสือเด็ก การเขียน
และสร้างหนังสือส าหรับเด็ก  การรักษาหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย  การเลือก
หนังสือท่ีเหมาะสมกับระดบัปฐมวยั 
 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
 

1073124 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย                                     3(2-2-5) 
             Innovation   of  Early  Childhood  Education 
             แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษา  
ความหมาย  ความส าคญัของนวัตกรรมทางการศึกษา  ประเภทรูปแบบของนวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัย  การน านวตักรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาปรบัใช้ในการจัด

1072106 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย                               3(2-2-5) 
             Innovation   of  Early  Childhood  Education 
              แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษา  
ความหมาย  ความส าคญัของนวัตกรรมทางการศึกษา  ประเภทรูปแบบของ
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  การน านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาปรบัใช้

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
- ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1 
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กิจกรรมพัฒนาเด็ก  การประเมินผลการใช้นวัตกรรม  ฝึกปฏิบตัิกิจกรรมเน้นนวตักรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ 

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก  การประเมินผลการใช้นวัตกรรม  ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมเน้นนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
 
 
 
 
 

1074125 นิทานและหุน่ส าหรับเด็กปฐมวัย                                     3(2-2-5) 
             Stories  and  Puppets  for  Early  Childhood   
             ความหมายและความส าคัญของนิทานและหุ่น ประโยชนข์องนิทานและหุ่นท่ี
มีต่อเด็กปฐมวัย  ประเภทของหุ่น  ฝึกปฏิบัติการแต่งนิทานและการสร้างหุ่นเพื่อ
น ามาใช้แสดงประกอบการเล่านิทาน 

1073202 หนังสือนิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย                     3(2-2-5) 
             Literature and Puppets For Early Childhood 
              ความหมาย ความส าคญั ประวัติและประเภทของหนังสอื นิทานและ
หุ่นท่ีเหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย การเลือกหนังสือนิทานและหุ่นส าหรบัเด็ก 
หลักการสร้างและเขียนหนังสือ หลักการและเทคนิคการเล่านิทานส าหรับเด็ก
ปฐมวัย การผลิตหุ่นประเภทต่างๆ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคนิค วิธีการเล่า
นิทานและการเล่านิทานประกอบหุ่นต่างๆ บทบาทของครูและผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย 
 

-ปรับปรุง ช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
- ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1 
 

1074126 คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย                                     2(1-2-3) 
            Computer  for  Early  Childhood  Education 
             แนวคิด  หลักการ  คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัยความรู้พื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย การสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย การเลือกและ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

1073203 คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย                               2(1-2-3) 
             Computer  for  Early  Childhood  Education 
              แนวคิด  หลักการ  คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัยความรู้พื้นฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวยั การสอนคอมพิวเตอรส์ าหรับเดก็ปฐมวัย การ
เลือกและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
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1075227 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย                                        2(1-2-3) 
              Nutrition  for  Early  Childhood   
              ความหมาย ความส าคญัของโภชนาการที่มตี่อสุขภาพอนามัยและสติปัญญา
ของเด็กปฐมวัยปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวังโภชนาการเด็ก  
เทคนิคการแก้ไขปญัหาทางโภชนาของเด็กปฐมวัย การก าหนดรายการ การเลือก การ
ประกอบอาหารและอาหารว่างใหม้ีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน  การส่งเสริมสุขนิสัยใน
การรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย   

1073502 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย                                 2(1-2-3) 
              Nutrition  for  Early  Childhood   
              ความหมาย ความส าคญัของโภชนาการที่มตี่อสุขภาพอนามัยและ
สติปัญญาของเด็กปฐมวยัปัจจัยทีม่ีความสมัพันธ์กับภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวัง
โภชนาการเด็ก  เทคนิคการแกไ้ขปัญหาทางโภชนาของเด็กปฐมวัย การก าหนด
รายการ การเลือก การประกอบอาหารและอาหารว่างให้มีคุณคา่ทางอาหาร
ครบถ้วน  การส่งเสริมสุขนิสยัในการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย   
 

- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
 

1072228 นาฏศิลปส์ าหรับเด็กปฐมวัย                                          2(1-2-3)       
             Dramatics  Activities  for  Early  Childhood   
              การศึกษาการจัดนาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจัดและเลือกชุด
แสดงให้เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ หลักการแต่งหน้า ท าผมและการเลือกเครื่องแต่งกาย
ที่เหมาะสมกับการแสดง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงส าหรับเดก็ปฐมวัย การจัด
กิจกรรมนาฏศลิป์ให้เหมาะสมกับวัย  ฝึกปฏิบัติการจัดการแสดงนาฏศิลปส์ าหรบัเด็ก
ปฐมวัย 

1074705 นาฏศิลปส์ าหรับเด็กปฐมวัย                                    2(1-2-3) 
             Dramatics  Activities  for  Early  Childhood   
              การศึกษาการจัดนาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจัดและ
เลือกชุดแสดงให้เหมาะสมกบัโอกาสต่าง ๆ หลักการแต่งหน้า ท าผมและการเลือก
เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับการแสดง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงส าหรับ
เด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมนาฏศลิป์ให้เหมาะสมกับวัย  ฝึกปฏิบัติการจัดการ
แสดงนาฏศลิป์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
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1071229 การเล่นเคร่ืองดนตรีของเด็กปฐมวัย                                 2(1-2-3)       
             Musical  Instrument  Playing  for  Early  Childhood  Children 
             ศึกษาความรู้พื้นฐาน  เกี่ยวกับการใช้เครื่องดนตรีประเภทประกอบจังหวะ
ชนิดต่าง ๆ ศึกษาและฝึกปฏิบตัิเครื่องดนตรี  1  ชนิด  โดยเฉพาะ  กีตาร์  เปียโน  
ออร์แกน 
 

1073704 การเล่นเคร่ืองดนตรีของเด็กปฐมวัย                          2(1-2-3)       
             Musical  Instrument  Playing  for  Early  Childhood  
Children 
              ศึกษาความรู้พื้นฐาน  เกี่ยวกับการใช้เครื่องดนตรีประเภทประกอบ
จังหวะชนิดต่าง ๆ การประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวสัดุอุปกรณต์่างๆในท้องถิ่นหรือ
วัสดุเหลือใช้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องดนตรีกับเด็กปฐมวัย 
 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
- ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1 
 
 

1073230 จิตวิทยาเด็กพิเศษ                                                     2(2-0-4) 
            Psychology  of  Exceptional  Childhood 
             ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษแต่ละประเภทลักษณะความบกพร่องที่มี
ผลต่อพัฒนาการด้านจติใจของเดก็พิเศษแต่ละประเภท  บุคคลในครอบครัวที่มผีลที่ดี
ต่อการปรับตัวของเด็กพิเศษทางดา้นจิตใจ  สังคมและอาชีพ 
 

-ไม่มี- - ยกเลิก รายวิชามีเนื้อหาที่
ซ้ าซ้อนกับวิชาอื่น 
 

1074215 สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย                                2(1-2-3)       
            Environmental  Studies  for  Early  Childhood   
             แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา  ประเภทสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ าวัน  การปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
การจัดประสบการณ์ส่งเสรมิการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
บทบาทของครู  ผู้ปกครอง  ในการส่งเสริมการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

1071601 สิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย                               3(2-2-5) 
             Environmental  Studies  for  Early  Childhood   
              แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา  ประเภทสิ่งแวดล้อม  
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ าวัน  การปลูกฝังจติส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การจัดประสบการณส์่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย  บทบาทของครู  ผู้ปกครอง  ในการส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

-ปรับปรุง แก้รหัสวิชาเพื่อ
จัดล าดับความยากง่าย 
 

-ไม่มี- 1071105 การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครูปฐมวัย3(2-2-5)                                                    - เพ่ิมรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
             Personality and Relationship Development for Early 
Childhood Teacher 
              ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครูปฐมวัย ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์
และการพัฒนาตามแนวคิดทางจิตวิทยา การพัฒนาบุคลิกภาพของครูปฐมวัย 
เกี่ยวกับท่าทางการแต่งกาย วาจา มารยาทในการสื่อความหมาย และการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ของครูปฐมวัยที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน การ
ปรับปรุง และส่งเสริมงานให้มีประสิทธิภาพในการท างานของครูปฐมวัย 
 

 

-ไม่มี- 1074706 เกมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย                              2(1-2-3) 
             Didactic Games for Early Childhood 
   ความหมาย ความส าคญัและแนวคิดของเกมการศึกษา ประเภทของ
เกมการศึกษา หลักและเทคนิคในการจัดเกมการศึกษาส าหรับเด็กการเลือกใช้
และการผลิตเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรูด้้านต่างๆ บทบาทของครูและ
ผู้ปกครองในการจดัสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเล่นเกมการศกึษา 
 

- เพ่ิมรายวิชาเพื่อเป็นการ
พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน 
 

 
 

 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
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     ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยนับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสตูร 
 

     ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิด
สอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

-คงเดิม  
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ภาคผนวก ค 
  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่ าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น  ในภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ  
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า  และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการ
ก็ได้ 
ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
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ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วย
กิต การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  
ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์
ที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  
ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  
ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษา
ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาก็ได้  
ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน  
ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 

 
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
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(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออก
ข้อบังคับ  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
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  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ 
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท า
ตลอดภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และ
การสังเกตพฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 
30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  การอนุมัติ
ผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน        ค่าระดับคะแนน 
          A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
 B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
 B  ดี (Good)   3.0 
 C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
 C  พอใช้ (Fair)   2.0 
 D+  อ่อน (Poor)   1.5 
 D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
 E  ตก (Fail)   0.0 
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   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง
ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  
เพ่ิมเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน     ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)       ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)       ผ่าน 
    F (Fail)        ไม่ผ่าน 
   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 
ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือ
ร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
  (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและ 
ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผล 
การศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้อง 

ขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค า

ร้องขอ 
สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  พิจารณาอนุญาตให้สอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้  
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 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 
ข้อ 8  กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” 
และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล 
ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใด
ที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่
รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชา
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชา
ที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตร
ที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่
สอบตกเป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามท่ีหลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชา
ที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมี
เวลาเข้าชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาค
ตามที่ก าหนดในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ 
“F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืน
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ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาด
สอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  
 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ 
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตร
หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า  5 
ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  
ปี  และไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาค
เรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่
เกิน  11  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อ
สิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ใน
ภาคเรียนปกติที่  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่
ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
เรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ  16 ภาค
เรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
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   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมิน
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 
2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่ม
เข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1 .80 หรือไม่
ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้ง 
ที่ 2 
  ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 
ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3 .60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3 .60 
แต่ไม่น้อยกว่า 3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน 
หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลัง
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร   2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  
   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
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  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
  
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาไว้ดังนี้ 
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 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ า
กว่าอนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา
ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและ
หน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้ อหาใน
รายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน 
รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือ
ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียน
นั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่
ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
รายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบ
ประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
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  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการ
อ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็น
นักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัด
จ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ใน ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการ
เรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C
   (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการ
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และ
ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
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  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอก
หนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของ
หน่วยกิตรวมข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบี ยนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 
   (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิ ต 
เป็นหนึ่งภาคเรียน 
   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 
ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้ องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 
ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาด
ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๑๐๙/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙ 
คณะครุศาสตร์ 

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

 เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙  ของคณะครุศาสตร์  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร คณะครุศาสตร์  เพ่ือให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้ 

 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 ดร. ชัยรัตน์ บุมี  ประธาน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสุรีย์ พันธุ์แก้ว  กรรมการ 
 อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า  กรรมการ 
 อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ  กรรมการ 
 อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์  กรรมการ 
 ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  กรรมการ 
 

 มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และอ านวยความสะดวกในการพัฒนาหลักสูตร     
ครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 

     ๒.๑ สาขาวิชาพลศึกษา  
 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร      
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์นิติพันธ์  บุตรฉุย อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วัลลภ  ทิพย์สุคน อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สุพล  เพ็ชรบัว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ฤทัยวรรณ  มีบ้านหลวง อาจารย์ประจ า 
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   อาจารย์เรืองศักดิ์  แสงทอง   ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ประทวน  เข็มเพชร ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ประจักสิน  บึงมุม ศิษย์เก่า 

  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  กระบวนรัตน์      ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย  อินทิราภรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  บุญณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์นิติพันธ์  บุตรฉุย อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วัลลภ  ทิพย์สุคน อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สุพล  เพ็ชรบัว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ฤทัยวรรณ  มีบ้านหลวง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เรืองศักดิ์  แสงทอง   ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ประทวน  เข็มเพชร ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ประจักสิน  บึงมุม ศิษย์เก่า 

  ๒.๒  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี  ปณะราช อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จิรพงศ์  พวงมาลัย อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วันวิสา รักพ่วง อาจารย์ประจ า 
   ศึกษานิเทศก์ ประจักษ์  ศรสาลี ผู้ใช้บัณฑิต 
   ดร.บรรจบ  ภโูสดา ศิษย์เก่า 
 

  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพร  ริมชลการ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   รองศาสตราจารย์ ดร. บุญญา  เพียรสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี  ปณะราช อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จิรพงศ์  พวงมาลัย อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วันวิสา รักพ่วง อาจารย์ประจ า 
   ศึกษานิเทศก์ ประจักษ์  ศรสาลี ผู้ใช้บัณฑิต 
   ดร.บรรจบ  ภโูสดา ศิษย์เก่า 
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  ๒.๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
         รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์มานพ ศรีเทียม อาจารย์ประจ า 
                   อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ อาจารย์ประจ า 
    อาจารย์กษมา  สุรเดชา อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อมรา ทองใส อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รุ่งณภา  บุญธรรมมี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์อังคณา  พ่ึงพัก ผู้ใช้บัณฑิต 
 

  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาษ  เพ็งพุ่ม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
   ดร.สุชาดา  เจียพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์มานพ ศรีเทียม อาจารย์ประจ า 
                   อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ อาจารย์ประจ า 
    อาจารย์กษมา  สุรเดชา อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อมรา ทองใส อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รุ่งณภา  บุญธรรมมี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์อังคณา  พ่ึงพัก ผู้ใช้บัณฑิต 
 
  ๒.๔ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ชลชลิตา  แตงนารา อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธารณา  สุวรรณเจริญ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์พิมพ์ชนก  เนยพลับ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ถิรวิท  ไพรมหานิยม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สุกัญญา  ธรรมธีระศิษฎ์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วิชานนท์  ผ่องจิตต์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วารุณี  วงษ์ศิลป์   ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์กนกวรรณ  อินทสูต ศิษย์เก่า 
   อาจารย์พันตรี  สีขาว ศิษย์เก่า 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกล  เกิดผล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   ดร.ทวีศักดิ์  ขันยศ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
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   รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ชลชลิตา  แตงนารา อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธารณา  สุวรรณเจริญ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์พิมพ์ชนก  เนยพลับ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ถิรวิท  ไพรมหานิยม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สุกัญญา  ธรรมธีระศิษฎ์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วิชานนท์  ผ่องจิตต์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วารุณี  วงษ์ศิลป์   ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์กนกวรรณ  อินทสูต ศิษย์เก่า 
   อาจารย์พันตรี  สีขาว ศิษย์เก่า 

  ๒.๕ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์อรวรรณ  สุ่มประดิษฐ์ อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ์ อาจารย์ประจ า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อรทัย  บุญเที่ยง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เกชา  เดชา ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์สุภาพร  อินทา ศิษย์เก่า 
   อาจารย์เชาวลา  สุขโข ศิษย์เก่า 
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วไลพร  เมฆไตรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
   รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร  กุศลส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์อรวรรณ  สุ่มประดิษฐ์ อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ์ อาจารย์ประจ า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อรทัย  บุญเที่ยง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เกชา  เดชา ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์สุภาพร  อินทา ศิษย์เก่า 
   อาจารย์เชาวลา  สุขโข ศิษย์เก่า 
 
  ๒.๖ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี อาจารย์ประจ า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชริะ  วิชชวุรนันท์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ อาจารย์ประจ า 
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   อาจารย์ปาริชาต  เตชะ อาจารย์ประจ า 
     อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช อาจารย์ประจ า 
   ดร.สามารถ  กมขุนทด ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
   ดร.มชีัย  พลทองมาก ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี  เกสทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์ยอดชาย  สายกลิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์ณัฏฐณิชา  บัวคลี่  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี อาจารย์ประจ า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชริะ  วิชชวุรนันท์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ปาริชาต  เตชะ อาจารย์ประจ า 
     อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช อาจารย์ประจ า 
   ดร.สามารถ  กมขุนทด ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
   ดร.มีชัย  พลทองมาก ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
 
  ๒.๗ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
   รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รัตติกาล  โสภัคค์ศรีกุล อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สิริวรรณ  สิรวณิชย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วรพรรณ  ขาวประทุม อาจารย์ประจ า 
     อาจารย์เลเกีย  เขียวดี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศรวัส  ศิริ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จิรภาส  กล้ากสิการ ศิษย์เก่า 
   อาจารย์นภากูล ธาตุ ศิษย์เก่า 
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   อาจารย์เยาวเรศ  ภักดีจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์พัชรี  ดินฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
   อาจารย์นิสรา  วงษ์บุญมาก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รัตติกาล  โสภัคค์ศรีกุล อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สิริวรรณ  สิรวณิชย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วรพรรณ  ขาวประทุม อาจารย์ประจ า 
     อาจารย์เลเกีย  เขียวดี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศรวัส  ศิริ อาจารย์ประจ า 
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   อาจารย์จิรภาส  กล้ากสิการ ศิษย์เก่า 
   อาจารย์นภากูล ธาตุ ศิษย์เก่า 
 
 
 

  ๒.๘ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์ศรินญา  หวาจ้อย อาจารย์ประจ า 
   ดร.ชัยรัตน์ บุม ี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เฉลิม  ทองจอน อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ภคมน  ตะอูบ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เมธี  มธุรส อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ยลดา  กระต่ายทอง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ประเสริฐ  ทิพย์พิมพ์วงศ์ ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์เผ่าชาย  ชาญเชี่ยว ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์อนุสร  อุดเถิน   ศิษย์เก่า  
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร  เรืองรอง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี  รุ่งรัตนาอุบล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์ศรินญา  หวาจ้อย อาจารย์ประจ า 
   ดร.ชัยรัตน์ บุมี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เฉลิม  ทองจอน อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ภคมน  ตะอูบ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เมธี  มธุรส อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ยลดา  กระต่ายทอง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ประเสริฐ  ทิพย์พิมพ์วงศ์ ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์เผ่าชาย  ชาญเชี่ยว ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์อนุสร  อุดเถิน   ศิษย์เก่า   
 
  ๒.๙ โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์ชลธิชา  สว่างไตรภพ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สมหญิง  กัลป์เจริญศรี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เทพกาญจนา  เทพแก้ว อาจารย์ประจ า 
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   อาจารย์แสงระวี  สังมณีโชติ อาจารย์ประจ า 
อาจารย์นันท์นภัส  ชิตนุรัตน์ อาจารย์ประจ า 

   อาจารย์Deng  Fei  อาจารย์ประจ า 
   ดร.ณัฐกรณ์  สารปรัง ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ชาติชาย  ระวังภัย ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ศาวพา  บัวศรี ศิษย์เก่า 
 
   รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์     ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์ภัทราพร  โชคไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์ชลธิชา  สว่างไตรภพ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สมหญิง  กัลป์เจริญศรี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เทพกาญจนา  เทพแก้ว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์แสงระวี  สังมณีโชติ อาจารย์ประจ า 

อาจารย์นันท์นภัส  ชิตนุรัตน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์Deng  Fei  อาจารย์ประจ า 
   ดร.ณัฐกรณ์  สารปรัง ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ชาติชาย  ระวังภัย ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ศาวพา  บัวศรี ศิษย์เก่า 
 
  ๒.๑๐ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  ชัยมงคล อาจารย์ประจ า  
   อาจารย์ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธิดารัตน์  พรหมมา อาจารย์ประจ า  
   ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ อาจารย์ประจ า  
   อาจารย์ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ปราณี  เลิศแก้ว อาจารย์ประจ า 
   นางสาววิสากุล กองทองนอก ผู้ใช้บัณฑิต 
   นางสาวสุมามาลย์ ฉลาด ศิษย์เก่า 
 
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
   ดร.ภาษกร แจ่มหม้อ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  ชัยมงคล อาจารย์ประจ า  
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   อาจารย์ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธิดารัตน์  พรหมมา อาจารย์ประจ า  
   ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ อาจารย์ประจ า  
   อาจารย์ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร อาจารย์ประจ า 
   นางสาววิสากุล กองทองนอก ผู้ใช้บัณฑิต 
   นางสาวสุมามาลย์ ฉลาด ศิษย์เก่า 
 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก  จ   
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ชื่อ  นางสาวสุณี   บุญพิทักษ์  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ปี ชื่อปริญญา      สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2555 ปร.ด. (หลักสูตรการศึกษา แขนงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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2534  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  

2527 ค.บ. (ปรัชญาและศาสนา)     วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 
 
ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
 1073212  การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย   3(3-0-6)  

1075219  การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย    3(2-2-5)  
1075220  การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย   3(2-2-5)  

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
 1071203  การศึกษาปฐมวัย     3(3-0-6)  

1073212  การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย   3(3-0-6)  
1073214  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5)  
1074116  ทักษะการคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5)  
1074117  การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5)  
1075219  การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย    3(2-2-5)  
1075220  การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย   3(2-2-5)  

 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

สุณี บุญพทักษ์. (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง
ของเด็กปฐมวัย. ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สุณี บุญพทักษ์. (2557). หนังสือวิจัยช้ันเรียนปฐมวัย หลักปฏิบัติจากประสบการณ์. 
กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ปัญญาชน 

 
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

สุณี บุญพทักษ์. (2551). ความสามารถและปัญหาในการจัดกิจกรรมในวงกลมของครู
อนุบาล สังกัด สปจ. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สุณี บุญพทักษ์. (2552). โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สุณี บุญพทักษ์. (2553). โครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครู
อนุบาลอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 

- 162 - 
 

สุณี บุญพทักษ์. (2554). ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สุณี บุญพทักษ์. (2555). แบบแผนการพัฒนาครูด้านการจดัการเรียนการสอนพัฒนา
ทักษะการคิดของนักเรียน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สุณี บุญพทักษ์. (2556). พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยเทคนิคการสอนแบบซิปปา
โมเดลของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยช้ันปีที่ 2 คณะครุศาสตร ์:  คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สุณี บุญพทักษ์. (2557). รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูท าวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สุณี บุญพทักษ์. (2558). รูปแบบกิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูปฐมวัย
ของศูนยเ์ด็กปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นางพัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ปี ชื่อปริญญา   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2542  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2536 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)   วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก 
 
ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
 1071102  การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    3(2-2-5)  

1073124  นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย    3(2-2-5)  
 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
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 1071101  จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย    3(2-2-5)  
1071102  การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    3(2-2-5)  
1071203  การศึกษาปฐมวัย     3(3-0-6)  
1071207  การจัดโปรแกรมเพ่ือพัฒนาเด็กระดับบริบาล  3(2-2-5)  
1073121  สุขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก   3(2-2-5)  
1072222  เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา    3(2-2-5)  
1073124  นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย    3(2-2-5)  
1073230  จิตวิทยาเด็กพิเศษ     2(2-0-4)  

 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์. (2553). หนังสือเด็กออทิสติก. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร 

พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์. (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจิตวิทยาเด็กพิเศษ : 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์. (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความรู้ทั่วไป 

ทางการศึกษาพิเศษ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์. (2553). พฤติกรรมการเรียนและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 คณะครุ 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์. (2554). การใช้คาราโอเกะเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทย 
ของนักศึกษาไทยใหญ่ โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ชื่อ  นางสาวอรวรรณ สุ่มประดิษฐ์  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ปี ชื่อปริญญา   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2532  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

2528 กศ.บ. (การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) 
 
ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
 1072106  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5)  

1073213  เด็กปฐมวัยกับทักษะทางวิทยาศาสตร์   3(2-2-5)  
1075227  โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3)  

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
 1072106  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5)  

1073110  เด็กปฐมวัยกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  3(2-2-5)  
1073213  เด็กปฐมวัยกับทักษะทางวิทยาศาสตร์   3(2-2-5)  
1074118  กระบวนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5)  
1074125  นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5)  
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1075227  โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3)  
107xx31  สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย   2(1-2-3)  

ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

-  
 
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

-   
 
 

ชื่อ  นางสาวอรทัย บุญเที่ยง   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ปี ชื่อปริญญา   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2554  ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2552 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
 1071204  สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย   3(2-2-5)  

1072105  ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5)  
1073215  ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย     3(1-3-5)  

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา 

1071204  สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย   3(2-2-5)  
1072105  ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5)  
1072109  กิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)  
1073110  เด็กปฐมวัยกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  3(2-2-5)  
1073215  ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย     3(1-3-5)  
1074116  ทักษะการคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5)  
1075219  การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย    3(2-2-5)  
1072222  เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา    3(2-2-5)  
1075227  โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3)  
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ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

อรทัย บุญเที่ยง. (2557) เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะส าหรับครูปฐมวัย : คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

อรทัย บุญเที่ยง. (2556). แนวทางการพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชรตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี ข้างหน้า : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช 
ภัฏก าแพงเพชร 

อรทัย บุญเที่ยง. (2557). การพัฒนาบุตรหลานโดยกิจกรรมประดิษฐ์สื่อของเล่นของ 
ผู้ปกครอง : ชุมชนคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรข้างหน้า. คู่มือการ 
ประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 6 ขวบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อรทัย บุญเที่ยง. (2558). รูปแบบกิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูปฐมวัย 
ของศูนย์เด็ก ปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
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ชื่อ  นางสาวจุฑาทิพย์  โอบอ้อม  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ปี ชื่อปริญญา   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2556  ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2553 ศษ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
 1071203  การศึกษาปฐมวัย     3(3-0-6)  

1072208  การประเมินผลพัฒนาเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
1071229  การเล่นเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวัย   2(1-2-3)  

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
 1071203  การศึกษาปฐมวัย     3(3-0-6)  

1072208  การประเมินผลพัฒนาเด็กปฐมวัย    3(2-2-5)  
1073110  เด็กปฐมวัยกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  3(2-2-5)  
1073212  การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย   3(3-0-6)  
1073123  หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5)  
1074126  คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3)  
1075227  โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3)  
1071229  การเล่นเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวัย   2(1-2-3)  

 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

-  
 
 
 
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
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จุฑาทิพย์ โอบอ้อม. (2558). รูปแบบกิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู 
ปฐมวัยของศูนย์เด็ก ปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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