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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Early Childhood
Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Education
(Early Childhood Education)
ชื่อย่อ : B.Ed. (Early Childhood Education)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
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 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
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 คณะกรรมการประจาคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559
6.4 สภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการ
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. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา :
8.1 ครูสอนในระดับปฐมวัยทั้งภาครัฐบาล และเอกชน
8.2 ผู้ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8.3 นักวิชาการทางด้านการศึกษา
8.4 ครูผู้ดูแลเด็กในหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
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9. ชื่อ – สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลา
ดับ
1

นางพัทธนันท์ วงศ์วิชยุตม์

2

นางสาวอรทัย บุญเที่ยง

ชื่อ- นามสกุล

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
วิชาการ
ผู้ช่วย
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
ศาสตราจารย์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
อาจารย์
ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2542
2536
2554
2552

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์ประเทศไทยอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีแนวโน้มหลักที่ประเทศไทยและโลก
อาจต้องเผชิญใน 7 ประการได้แก่ 1) การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 2) เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยน
ศูนย์กลางอานาจมาอยู่ในแถบประเทศเอเซียมากขึ้น 3) ด้านการเงินโลกจะผันผวนและมีความเสี่ยง
มากขึ้น 4) ประชากรสูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น 5) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 6) ปัญหาด้านพลังงาน
และ7) ปัญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน การเตรียมความพร้อมที่จะรองรับในสิ่งเปลี่ยนแปลงนั้น
คือการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)ที่กาลังดาเนินการอยู่นั้นได้ มุ่งความสาคัญไปที่ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
ซึ่งการพัฒนาคนคือการจัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนแต่ละช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ ประกอบกับความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสาคัญของกระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น การเตรียมผู้เรียนให้มที ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะ
การเรียนรู้ (Learning Skill) จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในศตวรรษที่
21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจาเป็นสาหรับการออกไปดารงชีวิตอย่างมีความสุข
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้นนั้น จึงนามาสู่การจัดการศึกษาปูพื้นฐานตั้งแต่ช่วงเด็ก
ปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งเป็นฐานสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉะนั้นทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทใน
การจัดการศึกษาในช่วงระดับปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อปูพื้นฐานสาคัญให้เด็กเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสังคมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ครูจึงเป็นบุคคลสาคัญที่จะต้องปรับบทบาทการจัดการเรียนรู้ของตน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะ ความรู้ที่พร้อมในการเจริญเติบโตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การคานึงถึงบริบทสังคมที่
แวดล้อมรอบตัวเด็ก เป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ ครู พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กจาเป็นต้องเข้าใจและ
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ยอมรับว่าวัฒนธรรมและสังคมที่แวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของเด็ก
แต่ละคน ผู้เลี้ยงดูเด็กจาเป็นต้องให้ความสาคัญและเรียนรู้วิธีการดาเนินชีวิต ครอบครัว และชุมชน
ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม เกิดทักษะแห่งการเรี ย นรู้ของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 และมีความภาคภูมิใจในสั งคมวัฒนธรรมของตน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สังคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทันสมัย มีทักษะแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น ความริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาการสื่อสาร การ
ร่วมมือ และแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จึงจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาคนที่มีคุณภาพเพื่อไปสร้างคนให้มีคุณภาพ
ต่อไป บัณฑิตทางวิชาชีพครูด้านการศึกษาปฐมวัย จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และเทคโนโลยีและงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีพันธกิจสาคัญคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน พัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น จากพันธกิจหลักสาคัญนี้ หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยจึงกาหนดคุณลักษณะบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจในทฤษฎี แนวคิด หลักการ ที่
เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี มีทักษะแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และความสามารถในการจัดกิจกรรมการสอนส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เติบโต
เต็มตามศักยภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา มี
ความรู้ ความเข้าใจด้า นการวิ จั ย สามารถทาวิจั ยแก้ ปัญหาเด็กปฐมวั ยและพั ฒ นางานตนเองได้
ตระหนักรักในวิชาชีพครูปฐมวัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน เชื่อมั่นและแก้ปัญหาได้ บริหารจัดการ
งานต่างๆได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของท้องถิ่นชุมชนให้เข้มแข็งได้

-4-

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 ดาเนินการสอนโดยคณะครุศาสตร์ ส่วนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ดาเนินการโดยคณะครุศาสตร์
รายวิช าในหมวดวิช าเลื อกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร
13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รมี ห น้ า ที่ ว างแผนการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประสานงานกับผู้สอน และกากับดูแลให้เกิดมาตรฐานและบรรลุ
เป้าหมายของรายวิชาและสาขาวิชา
13.3.2 คณะครุศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู
รวมทั้งจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
13.3.3 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รจั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละประเมิ น
คุณภาพหลักสูตรโดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับปรุง
การใช้หลักสูตร

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นหลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพ ให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรมต่อ
-5-

ตนเองและส่วนร่วม กล้าคิด กล้าทาเป็นผู้นา พร้อมเรียนรู้และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางด้าน
การศึกษาปฐมวัยเพื่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อชุมชน ด้วยการใช้กระบวนการคิดอย่างมี
ระบบ และแบบแผน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
1.2 ความสาคัญ
การพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศไทย มีการขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว จานวน
ของเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเด็กปฐมวัยจะเติบโตไปเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ ผู้ที่มี
ความสาคัญในการส่งเสริมเด็กปฐมวัย คือ ครูผู้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อเด็ก ดังนั้นหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการศึกษาปฐมวัยจึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา
ปฐมวัยที่จะไปเป็นครูปฐมวัยในอนาคต
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
มีวัตถุประสงค์ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจใน หลักการ ทฤษฎี แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและ
การจัดการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ บริบทชุมชน
และสังคม
2. มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ศาสตร์สาขาการศึกษา
ปฐมวัยและศาสตร์สาขาความเป็นครู
3. มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยสามารถใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตน
และพัฒนาเด็กปฐมวัย
4. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
6. สามารถนาระบบการคิดไปบริหารจัดการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สามารถนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
8. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครูและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
9. มีบุคลิกภาพเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานวิชาชีพครู
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด
ของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพที่
คุรุสภากาหนด เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552

กลยุทธ์
1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือ
วิพากษ์หลักสูตร
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
- จานวนผู้ทรงคุณวุฒิ และผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่เข้ามาร่วม
พัฒนาหรือวิพากษ์หลักสูตร
- รายงานผลการดาเนินงานและ
ข้อมูลการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร

1. จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active
Learning) และจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดย
มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ผเู้ รียน
สามารถปฏิบัตไิ ด้จริง
2. ประเมินการจัดการเรียนการสอน
3. การบริหารทรัพยากรการเรียน
การ 1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตเอกสาร ตารา
สอน
และสื่อประกอบการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน
4. การบริหารบุคลากร
1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
และวิชาชีพของคณาจารย์
5. การสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาตามผล 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
การเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตร
นักศึกษาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในหลักสูตร
6. การให้ความสาคัญกับความต้องการของ 1. สารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
ตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจ
และผู้ใช้บณ
ั ฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิต
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างต่อเนื่อง

- แผนการบริหารการสอนที่มุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ตาม
TQF (มคอ.3 และมคอ. 5)
- ผลการประเมินการเรียนการสอน

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน

- จานวนเอกสาร ตารา สื่อ
ประกอบการเรียนการสอนที่เพิ่มขึน้
- จานวนสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์
และห้องเรียนที่มีมาตรฐาน
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม
ประชุม สัมมนาของคณาจารย์
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตร
- ผลสารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ 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 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาปกติที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปกติที่ 2 เดือนมกราคม – เมษายน
ภาคฤดูร้อน
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
เปิด-ปิดในวัน เวลาราชการและตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ภาคผนวก ค)
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการหรือ คุรุสภา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
โดยวิธีคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ความรู้ความสามารถด้านวิชาการเอกภาษาไทยของนักศึกษาแรกเข้าไม่เท่ากัน
2.3.2 การปรับตัวด้านการเรียน และการใช้ชีวิตของนักศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
2.4.2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทาหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้คาแนะนาแก่
นักศึกษา และให้เน้นย้าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2559
60
60

ปีการศึกษา/ จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240

2563
60
60
60
60
60
300
60

2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)
รายการ
ก. งบดาเนินการ

2559

2560
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ปีงบประมาณ
2561
2562

2563

1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม (ก+ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

56,588.04
456,000

113,176.08
912,000

169,764.12
1,368,000

226,352.16
1,824,000

282,940.02
2,280,000

512,588.04 1,025,173.08 1,537,764.12 2,050,352.16

2,562,940.02

100,000
150,000
200,000
250,000
612,588.04 1,175,173.08 1,737,764.12 2,300,352.16
60
120
180
240
10,209.80 9,793.11
9,654.25
9,584.80

300,000
2,862,940.02
300
9,534.13

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
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163

หน่วยกิต

30
9
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
127 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
32 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
81 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

2.2.4 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
(1) รหั ส รายวิ ช า การก าหนดเลขรหั ส รายวิ ช าตามหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ประกอบด้วย ตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จาแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
กลุ่มวิชาและสาขาวิชา

ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา
1. กลุ่มวิชาการศึกษา
100 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาการศึกษา
116 สาขาวิชาพลศึกษา
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
151 สาขาวิชาปรัชญา
152 สาขาวิชาศาสนา
154 สาขาวิชาภาษาไทย
155 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
156 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
157 สาขาวิชาภาษาจีน
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163
166
169

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
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
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา มีความหมายดังต่อไปนี้
0
หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
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ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู)
รหัสวิชาในหลักสูตรกาหนดเป็นตัวเลข 7 ตัว โดย 3 ตัว แรก หมายถึง
หมวดวิชาและแต่ละหมวดวิชาจาแนกเป็นหมู่วิชาโดยการจาแนกสาขาวิชาและหมู่วิชายึดหลักการ
จาแนกของ ISCED (International Standard Classification Education)
เลขตัวที่ 1-3
เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6-7
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก)
รหัสวิชาในหลักสูตรกาหนดเป็นตัวเลข 7 ตัว โดย 3 ตัว แรก หมายถึง
หมวดวิชาและแต่ละหมวดวิชาจาแนกเป็นหมู่วิชาโดยการจาแนกสาขาวิชาและหมู่วิชายึดหลักการ
จาแนกของ 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 กลุ่มวิชาภาษาและการรู้หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
เลข 4 หมายถึง กลุ่มคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาศิลปะและดนตรีสาหรับเด็กปฐมวัย
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
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(2) ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
1551001
1551002

รหัสวิชา
1541001
1541002
1561001
1571001
1571002
1661001
1691001
1691002

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับเรียน 6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้

ไม่น้อยกว่า

น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ไม่น้อยกว่า

ชื่อวิชา
ทักษะการใช้ภาษาไทย
Thai Language Usage Skills
ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
Language and Communication for Specific Purposes
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
Fundamental Chinese for Tourism
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ภาษาพม่าพื้นฐาน
Fundamental Burmese
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
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30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1001003
1001005
1511001
1511002
1521001
1631001
2011001
2051001
2061001
3501001
3501003

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชา
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self-Development
ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making Skills
จริยธรรมกับมนุษย์
Ethics and Human Beings
ความจริงของชีวิต
Facts of Life
พุทธศาสน์
Buddhism
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
Information for Study and Research
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
Aesthetics of Visual Arts
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
Aesthetics of Performing Arts
สังคีตนิยม
Music Appreciation
การพัฒนาภาวะผู้นา
Leadership Development
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
Personality Development and the Arts of Socializing
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6 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2501001
2501003
2501004
2521001
2521002
2541001
2541002
2551002
2561001
3501004
3531001
3541001
3591002

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชา
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
History of Thai Society and Culture
จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
Public Mind and Civic Social Engagement
สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Interdisciplinary Social Science for Development
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
Globalization and Localization
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
Human, Community, and Environment
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
Local Resource Management
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
Fundamental Knowledge on Thai Politics and
Government
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Laws
การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
Business Initiation
การเงินในชีวิตประจาวัน
Finance in Daily Life
การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
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6 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1161001

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือก
เรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชา 1-4
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท–ป–อ)

กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
1161002
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
4001002
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
4001003
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environments and Natural Resources Conservation
4071001
สุขภาพและสุขอนามัย
3(3-0-6)
Health and Health Care
4091001
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
4091003
คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematics and Decision Making
4121001
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology
4121005
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-2-5)
Website Design and Development
4121006
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Package Software for Application
5001001
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
5071001
อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
5501001
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Technology in Daily Life
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
127 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
46 หน่วยกิต
2.1.1 กลุม่ วิชาชีพบังคับ
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
1012104
1022001
1022002
1032201
1043001
1052001
1043002
1063005
1003101
1004102

1012002
1063004
1022003
1063005
1033202

ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
Language and Culture for Teacher
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
English for Teachers
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
Principle of Learning Management and Classroom
Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Education Information Technology
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
Practicum 1
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
Practicum 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(90)
1(90)

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
ไม่น้อยกว่า
2 หน่วยกิต
การจัดการค่ายวิชาการ
2(1-2-3)
Academic Camp Management
หลักการบริหารการศึกษา
2(1-2-3)
Principal of Educational Administration
ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
Skills and Techniques of Learning Management
ภาวะผู้นาทางการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Administration Leadership
การสร้างสื่อและแบบเรียน
2(1-2-3)
Medias Texts Construction
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1043003
1053002
1083001
1001002
1005101
1024001
1031101

สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
Statistics for Data Analysis in Education
การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Guidance and Activities for Student Development
การศึกษาแบบเรียนรวม
Inclusive Education
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Thai Language for Communication of Teachers
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
English for Communication of Teachers
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Chinese for Communication of Teachers
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Computers for Education

2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ
1004103
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
1005104
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
1071101
1071102
1073103
1071105

1072106

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
12 หน่วยกิต
6(540)
6(540)

ไม่น้อยกว่า

81 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)

การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education
จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Pre-geological development of Early Childhood

3(2-2-5)

การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย
Organization and Educational Management in Early
Childhood
การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์สาหรับครูปฐมวัย
Personality and Relationship Development
For Early Childhood Teacher
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
Innovation of Early Childhood Education
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3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ชื่อวิชา

รหัสวิชา
1074201
1072301

น(ท–ป–อ)

การประเมินเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
Developmental Assessment of Early Childhood
ภาษาและการรู้หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย

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

Language Development for Early Childhood

1073302
1074303
1072401
1072501
1073502
1071601
1072602
1071701
1073702
1073703
1072801

หนังสือนิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
Litearture and Puppets for Early Childhood
ภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย
English For Early Childhood Teacher
เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
Mathematics Skills For Early Childhood
เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Sciences Skills For Early Childhood
โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
Nutrition for Early Childhood
สิ่งแวดล้อมสาหรับเด็กปฐมวัย
Environmental Studies for Early Childhood
การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
Parent Education for Early Childhood
ศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย
Arts for Early Childhood
เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
Musical and Movement Rhythm for Early Childhood
ศิลปะสาหรับครูปฐมวัย
Arts for Early Childhood Teachers
กิจกรรมเกมพลศึกษาและนันทนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
Physical Education Activities and Recreation for Early
Childhood
2.2.2 วิชาเอกเลือก

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

15 หน่วยกิต

รหัสวิชา
1074104
1074202
1074203
1074704
1073802

รหัสวิชา
1073107
1074108
1073109

ชื่อวิชา

น(ท–ป–อ)

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education Curriculum and Curricula
Development
การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย
Research in Classroom of Early Childhood Education
Arrangement
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
Early Childhood Behavioral Study
สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
Creative Materials for Early Childhood
สุขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก
Health for Mother and Child
2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
ชื่อวิชา

ไม่น้อยกว่า

การจัดการศึกษาและโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล
Infant and Toddler Education Programs
กระบวนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
Learning and Experience Managing Process for Early
Childhood
ทักษะการคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
Early Childhood for Creative Thinking Skills
2.2.4 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6 หน่วยกิต

รหัสวิชา
1073204
1074205
1074705
1074706
1073303
1073704

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย
Computer for Early Childhood
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
Seminar in Early Childhood Education
นาฏศิลป์สาหรับเด็กปฐมวัย
Dramatics Activities for Early Childhood
เกมการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
Didactic Games for Early Childhood
หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
Books for Early Childhood
การเล่นเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวัย
Musical Instrument Playing for Early Childhood

น(ท–ป–อ)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
1012101
1071102
1071105

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
1012103
1071101
1071601
1071701

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์สาหรับครู
ปฐมวัย
รวม

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
การศึกษาปฐมวัย
สิ่งแวดล้อมสาหรับเด็กปฐมวัย
ศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย
รวม

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
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น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)

1052001
1072106
1072301
1072602

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1012104
1072401
1072501
1072801

จิตวิทยาสาหรับครู
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
ภาษาและการรู้หนังสาหรับเด็กปฐมวัย
การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
รวม

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมเกมพลศึกษาและนันทนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
รวม
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
1022001
1003101
1073103
1073302
1073505
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
1043001
1022002
1073702
1073703
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
การพัฒนาหลักสูตร
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย
หนังสือนิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
รวม

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
เพลง ดนตรี กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวจั ง หวะส าหรั บ เด็ ก
ปฐมวัย
ศิลปะสาหรับครูปฐมวัย
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
รวม

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา
1041201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
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น(ท-ปอ)
3(2-2-5)
1(90)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
19

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
1(90)

1074201
1074303
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
1043002
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

การประเมินเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย
วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือกเรียน
วิชาการสอนวิชาเอก
วิชาเอกเลือก
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
19

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือกเรียน
วิชาการสอนวิชาเอก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
17
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ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

น(ท-ป-อ)
6(540)
6

ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม

น(ท-ป-อ)
6(540)
6

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
- ดูรายละเอียดในภาคผนวก
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3.2. ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.1. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

นางพัทธนันท์

วงศ์วิชยุตม์

2

นางสาวอรทัย

บุญเที่ยง

3

นางสาวสุณี

บุญพิทักษ์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

4

นางสาวจุฑาทิพย์ โอบอ้อม

อาจารย์

5

นางสาวอรวรรณ

อาจารย์

สุ่มประดิษฐ์

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

ค.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
ปร.ด.

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
ปฐมวัยศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษา
แขนงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาปฐมวัย
ปรัชญาและศาสนา
ปฐมวัยศึกษา
คหกรรมศาสตรศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา

กศ.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูพิบลู สงครามพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยครูนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก
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2542
2536
2554
2552
2555
2534

หมายเหตุ ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรในภาคผนวก

ลาดับ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

2527
2556
2553
2532
2528

1

นางพัทธนันท์

วงศ์วิชยุตม์

2

นางสาวอรทัย

บุญเที่ยง

3

นางสาวสุณี

บุญพิทักษ์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

4

นางสาวจุฑาทิพย์ โอบอ้อม

อาจารย์

5

นางสาวอรวรรณ

อาจารย์

สุ่มประดิษฐ์

ค.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
ปฐมวัยศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษา
แขนงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาปฐมวัย
ปรัชญาและศาสนา
ปฐมวัยศึกษา
คหกรรมศาสตรศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูพิบลู สงครามพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2542
2536
2554
2552
2555
2534

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยครูนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

2527
2556
2553
2532
2528

อาจารย์ผู้สอน (รายวิชาชีพครู)
ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรคุรศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายขวัญชัย

ขัวนา

2

นางสาวจารุนันท์

3

นายเฉลิม

4

นายชัยรัตน์ บุมี

5

นายชูวิทย์ ไชยเบ้า

6

นายถาวร สารวิทย์

7

นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

ขวัญแน่น

ทองจอน

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ–สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย์ ค.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
ค.ม.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
วท.บ.(ชีววิทยา)
อาจารย์ กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
อาจารย์ กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนง
วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
อาจารย์ Ph.D.(Education) วท.ม.(เทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
อาจารย์ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
รอง
Ed.D.(Educational Administration)
ศาสตราจารย์ M.A.(Curriculum & Instruction)
M.A.(Industrial Education)
กศ.บ.(อาชีวศึกษา)
รองศาสตร Ph.D.(Educational Psychology)
จารย์ ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2547
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553
2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
SardarPatel University, Indiaมหาวิทยาลัยมหิดล
2550
2542
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544
สถาบันราชภัฏนครปฐม
2539
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
2546
U. of Toronto, CANADA
2526
Eastern Michigan USA.
2516
Eastern Michigan USA.
2510
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
2526
University of Alberta, Canada
2535
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2523
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก
2520

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

8

นายธงชัย

ช่อพฤกษา

9

นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

10

นางนงพะงา พิชัย

11

นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ

12

นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด

13

นายประจบ

14

นางสาวปาริชาต เตชะ

15

นายพฤฑฒิพล

16

นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข

ขวัญมั่น

พฤฑฒิกุล

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ–สาขาวิชา
วิชาการ
ผู้ช่วย M.Ed.(Education)
ศาสตราจารย์ ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
อาจารย์ กศ.ม.(เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาแขนง
วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
อาจารย์ ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
อาจารย์ กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)
อาจารย์ ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
ศ.บ.(การมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์)
อาจารย์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
อาจารย์ ศษ.ม.(การประถมศึกษา)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
นศ.ม.(การบริหารการสื่อสาร)
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
รอง
Ph.D. (Education)
ศาสตราจารย์ ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
University of Northern Philippines
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2529
2525
2552
2547

สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2542
2535
2550
2547
2550
2546
2556
2546
2534
2552
2548
2547

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
SardarPatel University, India
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

2555
2551
2549
2549
2527
2517

ลาดับ
17

ชื่อ – สกุล
นางสาวภคมน

ตะอูบ

18

นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล

19

นายมนตรี

20

นายยุทธนา

21

นางสาวยุภาดี

ปณะราช

22

นายเลเกีย

เขียวดี

23

นายวชิระ

พิมพ์ทอง

24

นายวชิระ

วิชชุวรนันท์

25

นายวิวัฒน์

ทวีทรัพย์

หลินภู

พันธ์มี

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ–สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
อาจารย์ ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
อาจารย์ M.A.(Education)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
คาปรึกษา)
ศน.บ.(อังกฤษ)
อาจารย์ กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารทางการ
ศึกษา)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
รอง
วท.ด.การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ศาสตราจารย์ ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
อาจารย์ ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
วท.บ.(สาขาภูมิศาสตร์)
อาจารย์ วท.ม.(จิตวิทยาชุมชน)
พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา)
ผู้ช่วย Ph.D.(Education)
ศาสตราจารย์ ศษ.ม.(การประถมศึกษา)
ค.บ.(ภาษาไทย)
อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
PanjabUniversity, India
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

2555
2551
2548
2554
2551
2546

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

2554
2550
2541

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
SardarPatel University, India
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551
2541
2538
2555
2546
2552
2549
2550
2532
2528
2555

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

26

นายศรวัส

ศิริ

อาจารย์

27

นางศรินญา

หวาจ้อย

อาจารย์

28

นายสมชัย

วงษ์นายะ

รอง
ศาสตราจารย์

29

นางสาวสุณี

บุญพิทักษ์

รอง
ศาสตราจารย์

30

นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญ
โอภาส

31

นายสุวัฒน์

วรานุสาสน์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

32

นางอรอนงค์

แจ่มผล

33

นางอังสุรีย์

พันธ์แก้ว

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ–สาขาวิชา
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
ปร.ด.(หลักสูตรการศึกษา แขนงวิชาพัฒนา
ทรัพย์กรมนุษย์)
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
คบ.(ปรัชญาและศาสนา)
ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา)
ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
วท.บ.(จิตวิทยาโรงเรียน)
ปร.ด.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม.(จิตวิทยาการและการแนะแนว)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
วิทยาลัยครูนครสวรรค์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2550
2556
2251
2550
2546
2534
2523
2519
2554
2534
2527

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

2555
2536
2530

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

2547
2526
2514
2524
2521
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) คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครูการศึกษาปฐมวัย เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 เป็นต้น
2) จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
3) มีความรู้ในด้านความรู้ทั่วไปทางการศึกษา การบริหารการศึกษา กฎหมายและความ
เป็นครู
4) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับ
หลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ พัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ภาษา
และการรู้หนังสือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
5) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอย่างลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและสามารถต่อยอดทางานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาปฐมวัย
6) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้
การจัดการชั้นเรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
7) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่า
สร้างสรรค์โดยคานึงถึงความรู้ ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ
8) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
9) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
10) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
11) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
4.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ในสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยเป็นเวลา 1 ปี
1) คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครูการศึกษาปฐมวัย เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 เป็นต้น
2) จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
3) มีความรู้ในด้านความรู้ทั่วไปทาง การศึกษา การบริหารการศึกษา กฎหมาย และความเป็น
ครู
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4) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับ
หลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ พัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ภาษา
และการรู้หนังสือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
5) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอย่างลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและสามารถต่อยอดทางานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาปฐมวัย
6) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้
การจัดการชั้นเรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
7) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และหลักการ
ที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์
ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
8) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยคานึงถึงความรู้ ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ
9) มีความเป็นผู้นาทางปัญญา ในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
10) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม
11) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
12) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
13) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ภาษาพูด
และภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
14) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
15) มีความสามารถในการสื่อ สารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนาเสนอ
ด้วย รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
16) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
17) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
4.2 ช่วงเวลา
ที่
การฝึกภาคสนาม
4.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
4.2.2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

ใช้เวลา
90ชั่วโมง
90 ชั่วโมง
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ภาคเรียนการศึกษาของปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4

4.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1ภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 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. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน หรือวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะใน 2 รายวิชา คือ
1. 1004103 (การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1)
2. 1005104 (การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2)
ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นการจัดทางานวิจัยแบบศึกษารายกรณี เพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาคการศึกษาที่ 2
เป็นการทางานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และผู้เรียน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
5.2.2 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทาวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 5
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การให้คาแนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของ
นักศึกษา
5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน โครงงานวิจัย เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่างๆ
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล กลไกการทบทวนสอบมาตรฐาน เช่น
5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.2 ประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ประจาวิชา จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร
5.6.3 ประเมินผลการทางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทางานผลงานที่
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เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.4 อาจารย์เข้าฟังการนาเสนอผลการศึกษาของผู้เรียนและประเมินผลตามแบบประเมิน
5.6.5 ผู้ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา ประมวลให้ได้เป็นผลคะแนนของรายวิชาเพื่อนาเสนอคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติ
5.6.5 ผู้ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา ประมวลให้ได้เป็นผลคะแนนของรายวิชาเพื่อนาเสนอคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติ

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
บุคลิกภาพ

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

มีทักษะในด้านการทางานเป็นทีม

การจัดการเรียนรู้การสอนด้าน
ปฐมวัย

- มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษา
การสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในบริบทของการเป็น
ครูปฐมวัย
- มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
- มีการจัดวิชาเรียนและให้ความรูส้ อดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทาคาวามผิด
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู
- มีการจัดกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝน
การทางาน และมีทัศนคติที่ดีในการทางาน การมีภาวะของการเป็น
ผู้นา ผู้ตาม การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็นในด้านต่างๆ
- มีการจัดรายวิชาบังคับของหลักสูตรที่ปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ให้นักศึกษาเข้าใจ
การประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
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มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีกิจกรรมค้นคว้าหาข้อมูลเฉพาะ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตและ
สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ มาให้ใช้ในการ
แก้ปัญหาในสาขาได้อย่างเหมาะสม

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสังคมไทย
และสังคมโลก
1.4 รู้จักความจริงของชีวิต
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ดาเนิน
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2. ด้านความรู้
2.1 มีความเข้าใจแนวคิด
หลักการทฤษฏีด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ให้ความสาคัญในวินัย
การตรงต่อเวลา การส่งงาน
ภายในเวลาที่กาหนด
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
2. ด้านความรู้
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การขานชื่อ การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้
2.2 มีความเข้าใจแนวคิด
หลักการทฤษฏีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
2.3 มีความเข้าใจแนวคิด
หลักการทฤษฏีด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
2.4 มีความเข้าใจแนวคิด
หลักการทฤษฏีด้านภาษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทา
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ นาข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นาและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง มี
ความสามารถในการทางานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
การดารงชีวิต

กลยุทธ์การสอน
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู
งาน

การประเมินผลการเรียนรู้
การปฏิบัติประเมินจากผลงาน
และการปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based
Instruction)
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริม
การคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นผู้นาและ
ผู้รายงาน
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง ๆ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการรายงาน
ผลการดาเนินงานและการ
แก้ปัญหา
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและ
การนาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

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

กลยุทธ์การสอน
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
นาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดย
เน้นความสาคัญของการใช้ภาษา
และบุคลิกภาพ

การประเมินผลการเรียนรู้

จากข้อความที่กล่าวข้างต้นมานั้น การมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
ความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า ของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถ
นาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีนั้น จึงขอนาเสนอการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต ดังแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) จากรายวิชาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย













 













1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ













 













1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 







    







1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร

 







    













 











1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร





1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร



 





 



 







1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว



 





 



 







1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร



 







 













1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน



 







 













1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร











 



















กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน



1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
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คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์

 















1511002 ความจริงของชีวิต

 















1521001 พุทธศาสน์

 













1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า









2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์









2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง





2061001 สังคีตนิยม
3501001 การพัฒนาภาวะผู้นา














2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย





2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง





2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา





3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
























































































 



 



   







 



  



 



 



 













2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์

  









   







2521002 อาเซียนศึกษา

  









   







2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่ วกับการเมืองการปกครองไทย
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

1.2

1.3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1

  









 



















  













 

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ









3531001 การเงินในชีวิตประจาวัน









3541001 การเป็นผู้ประกอบการ





 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.2

5.1

   



  























5.2


5.3



 


































1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชีวิต

















1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ ประจาวัน



















4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ



4071001 สุขภาพและสุขอนามัย














































4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน















4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ















4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์





4121006 โปรแกรมสาเร็จรูปเพือ่ การประยุกต์ใช้งาน
5001001 เกษตรในชีวติ ประจาวัน







5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจาวัน



ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

2.1

2.2





















































1.4
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2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1



4.2



5.1

5.2



5.3



2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู
1.1 มีการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
การศึกษาปฐมวัย เช่น กัลยาณมิตรธรรม (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม
7 เป็นต้น
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้ง
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กาหนดโดย ประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
องค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
1.2 มีการเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิง
ปฏิบัติการ (Interactive action learning)
1.3 มีการใช้กรณีศึกษา (Case study)
1.4 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ในด้านความรู้ทั่วไป
ทางการศึกษา การบริหารการศึกษา
กฎหมาย และความเป็นครู
2.2 มีความตระหนักรู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้เชิงบูรณาการ
ระหว่างวิชาชีพครูกับหลักการและ
แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับ พัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ภาษาและการรู้หนังสือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
สุขศึกษา พลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
2.3 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของ
ความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึง
ความสาคัญของงานวิจัยและสามารถต่อ
ยอดทางานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา
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
หรือจัดกิจรรมศึกษานอกสถานที่เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีการวัดและประเมิน
จากผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธี
1.2 มีการวัดและประเมิน
จากกลุ่มเพื่อน
1.3 มีการวัดและประเมิน
จากผลงานกรณีศึกษา
1.4 มีการวัดและการ
ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
2. ด้านความรู้
2.1 มีการวัดและประเมิน
จากการเรียนรู้ร่วมมือ
2.2 มีการวัดและประเมิน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครู เป็นราย
ปีตลอดหลักสูตร

มาตรฐานผลการเรียนรู้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมถึงการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
สาขาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน และการวิจัย
ต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย
3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความ
สลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่
การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยคานึงถึงความรู้ ทาง
ภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติและ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.3 มีความเป็นผู้นาทางปัญญา ในการคิด
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์
และการ พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์รวมทั้งการพัฒนาทาง
วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของ
ผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และทางสังคม
4.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อ
การแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
4.3 มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดีมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความ

กลยุทธ์การสอน

การประเมินผลการเรียนรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการวิชาชีพและทาง
สังคม (Problem-based learning)
3.2 มีการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมอย่างมี
วิสัยทัศน์ (Research and Development
และ Vision-based learning)
3.3 มีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีการวัดและประเมิน
จากผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น
วิกฤตทางวิชาการวิชาชีพ
และทางสังคม
3.2 มีการวัดและประเมิน
จากผลการทาวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่
3.3 มีการวัดและประเมิน
จากผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
3.4 มีการวัดและประเมิน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 มีการเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติ
(Participative learning Through action)
4.2 มีการเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared
leader ship) ในการนาเสนองานวิชาการ
4.3 มีการคิดให้ความเห็นและการรับฟัง
ความเห็นแบบสะท้อนกลับ(Reflective
thinking

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีการวัดและประเมิน
จากผลการเรียนแบบ
ร่วมมือ
4.2 มีการวัดและประเมิน
จากผลการศึกษาค้นคว้า/
แก้โจทย์
4.3 มีการวัดและประเมิน
จากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การสอน

การประเมินผลการเรียนรู้
และการเป็นผู้นาในการ
อภิปรายซักถาม

5. ด้ า นทั กษะการวิ เ คราะห์เ ชิงตั วเลข
การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ภาษาพูด และภาษาเขียน
อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดี
ในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง
5.3 มีความสามารถในการสื่อ สารอย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ
นาเสนอด้วย รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับ
บุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีการวัดและประเมินจากผลการติดตาม
วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญด้านการศึกษา
5.2 มีการวัดและประเมินจากผลการสืบค้น
และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 มีการวัดและประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีการวัดและ
ประเมินผลการติดตาม
วิเคราะห์ และนาเสนอ
รายงานประเด็นสาคัญด้าน
การศึกษา
5.2 มีการวัดและ
ประเมินผลจากผลการ
สืบค้นและนาเสนอรายงาน
ประเด็นสาคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3 มีการวัดและประเมิน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครู เป็นราย
ปีตลอดหลักสูตร
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Nonformal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มี
ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ

กลยุทธ์การสอน
6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6.2 มีการปฏิบัติการสอนเต็มเวลาใน
สถานศึกษา (Field Based Learning
Through action)
6.3 มีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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การประเมินผลการเรียนรู้
6.ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้
6.1 มีการวัดและประเมิน
จากผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการ
สอน
6.2 มีการวัดและประเมิน
จากผลการปฏิบัติการสอน
เต็มเวลา
6.3 มีการวัดและประเมิน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครู เป็นราย
ปีตลอดหลักสูตร

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หมวดเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)
ที่

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

วิชาชีพครู
วิชาชีพครูบังคับ
1 1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
2 1012103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3 1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
4 1022001 การพัฒนาหลักสูตร
5 1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
6 1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
7 1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
8 1052001 จิตวิทยาสาหรับครู
9 1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
10 1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา
11 1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
12 1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

2. ความรู้

1

2

3

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4

1

2

3

4.ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1

2

3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

  

  

 

 

 
  

 

 
  




 
 

   

 
 




   
 




 
 

 

  
 



 
   
 

 

 
 
     

 
 
     

 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หมวดเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)
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3

ที่

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

วิชาชีพครูเลือก
1 1012002 การจัดการค่ายวิชาการ
2 1063004 หลักการบริหารการศึกษา
3 1022003 ทักษะการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
4 1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน
5 1063005 ภาวะผู้นาทางการศึกษา
6 1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
7 1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม
9 1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
10 1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
11 1024001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
12 1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

1.
คุณธรรม
จริยธรร
ม

1 2













2. ความรู้

1

2

3

































3.ทักษะทาง
ปัญญา

4

4.ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1 2 3 1
   














2

3

























5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

1













2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หมวดเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)
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3








2












3

ที่

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

วิชาชีพครูปฏิบตั ิ
1 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2 1005104 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
1 1071101 การศึกษาปฐมวัย
2 1071102 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3 1073103 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย
4 1071105 การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์สาหรับครู
ปฐมวัย
5 1072106 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
6 1074201 การประเมินเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
7 1072301 ภาษาและการรู้หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
8 1073302 หนังสือนิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
9 1074303 ภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3

3.ทักษะทาง
ปัญญา

1



2



1

2

4

1
    
    

2



3





















  




























 
 










4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1



1



2



3





2























2 3






 






 



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
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1









3



6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้











ที่

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

วิชาเอกบังคับ
1072401 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
1072501 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1073502 โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
1071601 สิ่งแวดล้อมสาหรับเด็กปฐมวัย
1072602 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
1071701 ศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย
1073702 เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะสาหรับ
เด็กปฐมวัย
17 1073703 ศิลปะสาหรับครูปฐมวัย
18 1072801 กิจกรรมเกมพลศึกษาและนันทนาการสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
10
11
12
13
14
15
16

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4

1

1

1

1

2









 




 
 

 



 

 


 

  

  

 
     







 


 








 
 




2

3

2






1




แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
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3

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

2










3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1










2

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ



2

3




ที่

1
2
3
4
5
1
2
3

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

วิชาเอกเลือก
1074104 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1074202 การวิจยั ในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย
1074203 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
1074704 สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
1073802 สุขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก
วิชาการสอนวิชาเอก
1073107 การจัดการศึกษาและโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล
1074108 กระบวนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
1073109 ทักษะการคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

2

4

4.ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1




1






2






1

1 2 3
     
 
  




  


1 2
 









      

   


 







 











3

3.ทักษะทาง
ปัญญา





3



2







1


2

3







 




 


แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หมวดเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)
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3

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

 





ที่

1
2
3
4
5
6

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
1073204 คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย
1074205 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
1074705 นาฏศิลป์สาหรับเด็กปฐมวัย
1074706 เกมการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
1073303 หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
1073704 การเล่นเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวัย

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

1







2







2. ความรู้

1

2
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3

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4

1

2 3


 

    


 

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1


1



2





3




  
  

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

2

3

1







2 3
 
 

 







หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือกฏเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เกณฑ์การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 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
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏ
ใน มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่าง
น้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใด
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 สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านหรือวิชาเอกมีการประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้
4.6 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
4.7 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสาเร็จการศึกษา
- เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
- ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 2.00
- เกณฑ์อื่น ๆ ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
3. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 20
ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
4. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่
ของมหาวิทยาลัยและโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ของคณะครุศาสตร์
1.2 จัดระบบอาจารย์พี้เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่เพื่อให้คาแนะนาและคาปรึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา เพื่อให้อาจารย์ใหม่
เกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนและให้คาแนะนาแก่นักศึกษาได้อย่างมีปะสิทธิภาพ
1.3 การส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการทาวิจัย สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม
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การดู ง านทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า งๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือการเพิ่มพูนประสบการณ์
1.4 การส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารของคณะ และการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่คณะต้องดาเนินการ และภารงานที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 การศึก ษาดูง าน การไปประชุ ม อบรม สั มมนา เพื่ อพั ฒ นาวิ ช าชี พ
อาจารย์ การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.1.3 การจัดทาเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
2.1.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย การทาผลงานทาง
วิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น
2.1.5 สนั บสนุ นให้ อาจารย์ทาการวิจัยค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.1.6 สนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ ไ ด้ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การสร้ า ง
ศักยภาพทางวิชาการ และคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ
2.2.1 การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า น
การศึกษาปฐมวัย
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ได้แก่ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.3 มี ก ารมอบหมายหน้ า ที่ ใ นการจั ด ท ารายวิ ช า การรายงานผลรายวิ ช าและหลั ก สู ต ร
การพัฒนาและประเมินหลักสูตรตามกาหนดเวลา
1.4 จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์และแจ้งให้อาจารย์ทราบเพื่อปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1.5 จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ทุกๆ ปี
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัด
การเรียนการสอน ดังนี้
2.2.1 อาคารสถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.2.2 อุปกรณ์การสอน
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หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย ใช้ อุ ปกรณ์ การสอนร่ ว มกั บ
คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.2.3 ห้องสมุด
2.2.3.1 สานักวิทยาบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.2.3.2 ห้องสมุดศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 จัดทาแบบสารวจความต้องการของนักศึกษาด้านทรัพยากรทางการศึกษา
2.3.2 ประชุ ม คณาจารย์ เ พื่ อ หารื อ ระดมความคิ ด และส ารวจความต้ อ งการด้ า นการใช้
ทรั พ ยากรเพื่ อ การสอน และความพร้ อ มของทรัพ ยากร และหาแหล่ ง งบประมาณในการจั ด หา
ทรัพยากรเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 มีการสารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุ ป แหล่ ง ทรั พ ยากรที่ใ ช้ เ พื่อ การเรีย นการสอนในมหาวิ ท ยาลั ยที่ ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น
สามารถใช้บริการได้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลื อ กอาจารย์ ใ หม่ใ ห้ เป็ น ไปตามระเบี ยบ และหลั กเกณฑ์ข องมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาประชุมร่วมกันเพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา โดย
จะเก็บรวบรวมทั้งหมดเพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือ
หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ได้
บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
3.3.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษตามรายวิชา และความเชี่ยวชาญพิเศษ
3.3.2 พิจารณาผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.3 จัดทาแผนการสอนล่วงหน้า และเปิดรับคัดเลือกอาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษา
3.3.4 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ให้ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตามเกณฑ์ ที่ ห น่ ว ยงาน และ
มหาวิทยาลัยกาหนด
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
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จัดหรือสนับสนุนให้มีการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ โดยการสนับสนุน
จากหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะและอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรร่ว มกั นกาหนดแนวทางการให้ คาปรึกษาด้า น
วิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา โดยคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คอยดูแลให้คาแนะนาทั้งด้าน
วิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าศึกษาจนจบการศึกษา และให้อาจารย์ผู้สอนทุก
คนจัดเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาโดยระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาที่ชัดเจน
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น
บันทึกข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งนี้เพราะผู้ที่จบการสอนด้านการศึกษาปฐมวัย มีจานวนน้อย
เนื่องจากธรรมชาติวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ
ระดับสูง จึงส่งผลต่อผู้เข้าเรียนและผู้จบการศึกษา คณะและอาจารย์ประจาหลักสูตรจึงได้ร่วมกัน
จัดการหลักสูตรโดยมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของวิชาชีพจากสถิติการสอบบรรจุครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยในแต่ละปี
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย กาหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับ
เกณฑ์หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
7.1 มีตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) ที่มผี ลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
7.2 มีจานวนตัวบ่งชี้รวม (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 12) ที่มีผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ดังนี้
ปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3และมคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงาน ผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล การ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดาเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอน และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
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1.2.1 การประเมิน การสอนโดยนั ก ศึก ษาทุ กปลายภาคการศึก ษา โดยส านั กทะเบีย นและ
ประมวลผล
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน และจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
2. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
2.3 การประเมิน ผลกระทบจากการปฏิบัติ งานของผู้ ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation)
ภายหลังสาเร็จการศึกษาทุก 5 ปี
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนทัน ทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้น ภาคการศึกษาอาจารย์ผู้ส อนทารายงานผลการดาเนินงาน
รายวิชาเสนอประธานโปรแกรม
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายใน
4.3 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสรุ ป ผลการด าเนิ ง านหลั ก สู ต ร พิ จ ารณาทบทวนผล
การดาเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก ก.
คาอธิบายรายวิชา

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1541001
ทักษะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Usage Skills
หลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระสาคัญ โดยนาเสนอผล
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 เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์

รหัสวิชา
1571001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง
1571002

ภาษาจีนพืน้ ฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Fundamental Chinese for Tourism
คาศัพท์ สานวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ สาหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์
ต่า งๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม เพื่ อ การเดิ น ทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่ องบิ น การเข้ า พั กโรงแรม
ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้ า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การ
ปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศที่ดี
1661001

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ความหมายของค าศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาเกาหลี ใ นบทสนทนาเรื่ อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจาวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และ
สานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน
เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง
1691001

ภาษาพม่าพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Burmese
การเรียนรู้ พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์ พื้นฐาน คาศัพท์และ
สานวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น
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รหัสวิชา
1691002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ความหมายของค าศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาพม่ า ในบทสนทนาเรื่ อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจาวัน ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วย
คาศัพท์ และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อ
สามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1001003
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self-Development
พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ การทางานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข
1001005

ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making Skill
กระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ ตรรกศาสตร์ แ ละการใช้ เ หตุ ผ ล การวิ เ คราะห์
กระบวนการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
แก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจาวัน
1511001

จริยธรรมกับมนุษย์
3(3-0-6)
Ethics and Human Beings
ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความสาคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม
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รหัสวิชา
1511002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Facts of Life
ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การดารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การนาเอาความ
จริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
1521001

พุทธศาสน์
3(3-0-6)
Buddhism
ประวัติ องค์ป ระกอบต่ างๆ และลั กษณะส าคั ญของพระพุทธศาสนา หลั กธรรม
สาคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา
เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม
1631001

สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study and Research
ความหมาย ความส าคั ญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้ ส ารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
2011001

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Aesthetics of Visual Arts
สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้ง
รับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์
เบื้องต้น และนาไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ

รหัสวิชา
2051001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
Aesthetics of Performing Arts
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น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)

การจ าแนกข้ อ ต่ า งในศาสตร์ ข องความงาม ความหมายของสุ น ทรี ย ภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความสาคัญของ
การรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001

สังคีตนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสม
วงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการ
ยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง
3501001

การพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Leadership Development
ความหมาย ความสาคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นา การพัฒนา
ภาวะผู้นา การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การ
จัดการความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง
3501003

การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
3(3-0-6)
Personality Development and the Arts of Socializing
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพใน
ด้าน การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
2501001
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Society and Culture
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจ จั ยที่กาหนดลั กษณะความเปลี่ ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย
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2501003

จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
3(3-0-6)
Public Mind and Civic Social Engagement
บทบาทหน้ าที่ จิ ต ส านึ ก และความรั บผิ ด ชอบของการเป็น สมาชิก ที่ดี ข องสั ง คม
พัน ธะทางสั งคมของพลเมือง กระบวนการพัฒ นาจิ ตสาธารณะ ความเป็ นพลเมื องที่ดีใ นระบอบ
ประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการ
ประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง
2501004

สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Interdisciplinary Social Science for Development
ปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพื่อให้
เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตสานึ กสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติ
ศึกษา ศาสนาสาหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่
2521001

โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Globalization and Localization
แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุต สาหกรรม สังคมสมัยใหม่
และสั งคมหลั งสมัย ใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้ว ยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่ อนไหว
ท้องถิ่นภิวัตน์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
2521002
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ความหมาย ความสาคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริก าร 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 และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม
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ของมนุ ษย์ต่อสิ่งแวดล้อม 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 เพื่อเน้นความเป็นชุมชน
ท้องถิ่นและความยั่งยืน
2551002

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government
แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิป ไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้า ที่ของสถาบันทางการ
เมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต

รหัสวิชา
2561001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย
การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา
3501004

การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Initiation
ความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมใน
การประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และ
การปรับปรุงธุรกิจ
3531001

การเงินในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Finance in Daily Life
การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจาวันสาหรับบุคคลและครอบครัว
เพื่ออนาคต 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 หลั ก การ และแนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่ง
ความพอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้รู้จักความจริงของชีวิต การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1161001
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
ความสาคัญและความจาเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
1161002

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย
หลักการและขั้นตอนของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ทาง
กายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการ
ออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกกาลังกาย การฝึกการออกกาลังกายใน
สถานบริการออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4001002
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจาวัน
4001003

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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3(3-0-6)

Environments and Natural Resources Conservation
ความหมาย ประเภทของสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น ในประเทศและโลก ปั ญ หา ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรม
และจริยธรรม

รหัสวิชา
4071001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
สุขภาพและสุขอนามัย
3(3-0-6)
Health and Health Care
ลักษณะสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคและยาเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ส่งเสริมสุขภาพ โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกาเนิด อุบัติเหตุและการป้องกัน
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ และระบบหลักประกันสุขภาพ
4091001

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจานอง การจานาและการขายฝาก การ
คานวณภาษี คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4091003

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematics and Decision Making
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น กาหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ
4121001

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology
การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมาย
และจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4121005

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Website Design and Development
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3(2-2-5)

การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป

รหัสวิชา
4121006

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Package Software for Application
การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลคา โปรแกรมด้านการนาเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานคานวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวัน
5001001

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
วิวัฒนาการ และความสาคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิต
พืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชดาริ ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการ
ผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
5071001

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
อัน ตรายจากอาหาร ปั ญหาสุ ขภาพและโรคที่ เกิ ดจากอาหาร สิ่ งเจือ ปนและสิ่ ง
ปนเปื้อนในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหาร
กับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลาก
อาหารและฉลากโภชนาการ
5501001

เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Technology in Daily Life
ความเป็ น มาเกี่ย วกั บ เทคโนโลยี ที่น ามาใช้ใ นชี วิต ประจาวัน เทคโนโลยีท้ องถิ่ น
ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและ
การซ่อมบารุง
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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
ที่คุรุสภากาหนด ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้เรียนคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ได้ แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
1012103

ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(2-2-5)
Language and Culture for Teacher
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะ
พื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องตาม
หลักภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
1012104

ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
English for Teachers
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
สถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน การใช้ทักษะ
พื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้อง ใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1022001
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
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หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร
การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดทา
หลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
1022002

การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Principle of Learning Management and Classroom Management
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนา
ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดทาแผนการเรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
1032201

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Education Information Technology
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
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 และการนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา
1052001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teacher
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คาปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สามารถให้
คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
- 77 -

1043002

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย
สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนา
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน
1063005

การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการใน
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดาเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1003101

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum 1
สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดยศึกษาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการในชั้นเรียนตามหลักสูตรในระดับ
การศึกษาที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู

1004102

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :1003101การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนใน
สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การ
วิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผล
ผู้เรียน
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
1012002
การจัดการค่ายวิชาการ

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
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Academic Camp Management
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA
การวางแผน (Plan) การดาเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดทา
รายงานการดาเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา
1063004

หลักการบริหารการศึกษา
2(1-2-3)
Principal of Educational Administration
บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารการศึกษา และการ
บริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะ
ผู้นาและผู้ตาม รวมทั้งวัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนา
องค์การแห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
1022003

ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
Skills and Techniques of Learning Management
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญของทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา
1063005

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาวะผู้นาทางการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Administration Leadership
แนวคิด ทฤษฎี หลักการของภาวะผู้นา การเสริมสร้างภาวะผู้นาทางการศึกษา
การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์การและการสื่อสาร
สารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้ การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์
ความรู้ทางการศึกษานาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1033202

การสร้างสื่อและแบบเรียน
2(1-2-3)
Medias Texts Construction
การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการผลิต สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ
นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
1043003

สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
Statistics for Data Analysis in Education
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2(1-2-3)

หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในทาง
การศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลทางการศึกษาและการ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
1053002

การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(2-0-4)
Guidance and Activities for Student Development
ความหมาย ความสาคัญและปรัชญาการแนะแนว คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของ
ครูแนะแนว หลักการและประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวใน
สถานศึกษาและความหมาย ความสาคัญ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย
และประเภทของกิจกรรม แนวทางในการจัดทาโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา
1083001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4)
Inclusive Education
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความสาคัญและความรู้พื้นฐานของการศึกษา
พิเศษ ลักษณะประเภทเด็กพิเศษ แบบเรียนรวม การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน และการออกแบบสากล
1001002

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
Thai Language for Communication of Teachers
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
ครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
1005101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
English for Communication of Teachers
การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
1024001

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
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 ความสาคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่อการจัดทาเอกสาร การคานวณ การนาเสนองาน และการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา

2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1005103
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและผลนาไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการ
เรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
1005104

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย
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2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1071101
การศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Education
หลักการ ความหมายความสาคัญ พัฒนาการและรูปแบบการศึกษาพฤติกรรมเด็ก
การฝึกปฏิบัติสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริง การบันทึก การแปลความหมายพฤติกรรมและ
ส่งเสริมพฤติกรรมเด็ก การรายงานผลพฤติกรรมเด็ก
1071102

จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Pre-geological development of Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่างๆ ปัญหาพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ความสาคัญของ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก ความสาคัญของ
พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้
1073103

การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Organization and Educational Management in Early Childhood

ความหมายและความมุ่งหมายของการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประเภทของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย บทบาทหน้าที่และบุคลิกภาพของผู้บริหารทฤษฎีการบริหาร หลักเบื้องต้นของการ
บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การขออนุญาตจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลเอกชน การนิเทศและ
ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร การทางานร่วมกันกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดโครงสร้างของ
องค์การและการจัดระบบงานบริหารด้านต่าง ๆ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี และการ
จัดระบบงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

รหัสวิชา
1071105

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์สาหรับครูปฐมวัย
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น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Personality and Relationship Development
For Early Childhood Teacher
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพและมนุษย์
สัมพันธ์สาหรับครูปฐมวัย ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และการพัฒนาตามแนวคิดทางจิตวิทยา การ
พัฒนาบุคลิกภาพของครูปฐมวัย เกี่ยวกับท่าทางการแต่งกาย วาจา มารยาทในการสื่อความหมาย และการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ของครูปฐมวัยที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน การปรุงปรุง และส่งเสริมงาน
ให้มีประสิทธิภาพในการทางานของครูปฐมวัย
1072106

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Innovation of Early Childhood Education
แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษา ความหมาย
ความสาคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา ประเภทรูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย การนา
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก การประเมินผลการใช้นวัตกรรม
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเน้นนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
1074201

การประเมินเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Developmental Assessment of Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินผลพัฒนาการผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน เทคนิคการ
ประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ การวิเคราะห์พัฒนาการเด็กปฐมวัย การสร้างและใช้เครื่องมือสาหรับการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการ
รายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รหัสวิชา
1072301

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาและการรู้หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Language Development for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางภาษษ
ของเด็กปฐมวัย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเกต วิเคราะห์ และบันทึกพฤติกรรมทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา บทบาทของครู ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมและประเมิน พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย การใช้เทคนิควิธีและการพัฒนาสื่อทางภาษา
สาหรับเด็กปฐมวัย
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1073302

หนังสือนิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Litearture and Puppets for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ ประวัติและประเภทของหนังสือ นิทานและหุ่นที่เหมาะสาหรับ
เด็กปฐมวัย การเลือกหนังสือนิทานและหุ่นสาหรับเด็ก หลักการสร้างและเขียนหนังสือ หลักการและเทคนิค
การเล่านิทานสาหรับเด็กปฐมวัย การผลิต หุ่นประเภทต่างๆ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคนิค วิธีการเล่า
นิทานและการเล่านิทานประกอบหุ่นต่างๆ บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ให้กับเด็กปฐมวัย
1074303

ภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย
English For Early Childhood Teacher

3(2-2-5)

การเตรียมความพร้อมของครู ในการสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็กปฐมวัย ศึกษาลักษณะและฝึก
การออกเสียงภาษาอังกฤษ การลงเสียงเน้นหนักในคา และระดับเสียงสูงต่า ในประโยคอย่างถูกต้อง การอ่านอักษร
การวิเคราะห์และฝึกออกเสียงที่เป็นปัญหา ฝึกรูปแบบและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ตลอดจน
โครงสร้างไวยกรณ์พื้นฐานในภาษาอังกฤษ การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1072401

เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Mathematics Skills For Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะทาง
คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สาหรับ
เด็กปฐมวัยการจัดสภาพแวดล้อม ปฏิบัติการผลิตสื่อและการใช้สื่อทางคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย บทบาท
ของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ การสร้างและการประเมิน การบูรณาการการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1072501
เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Sciences Skills For Early Childhood
ความหมาย ความมุ่งหมาย ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ขอบข่ายเนื้อหา ทักษะ
พื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย กระบวนการจัดกิจกรรมการออกแบบและการ
ทดลองกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์แบบ
บูรณาการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
1073502

โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Nutrition for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญของโภชนาการที่มีต่อสุ ขภาพอนามัยและสติปัญญาของเด็กปฐมวัยปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวังโภชนาการเด็ก เทคนิคการแก้ไขปัญหาทางโภชนาของเด็ก
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ปฐมวัย การกาหนดรายการ การเลือก การประกอบอาหารและอาหารว่างให้มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน
การส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย
1071601

สิ่งแวดล้อมสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Environmental Studies for Early Childhood
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ประเภทสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจาวัน
การปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจั ดประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย บทบาทของครู ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1072602

การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Parent Education for Early Childhood
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้
การศึกษาแก่ผู้ปกครอง บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยเกี่ยวกับการให้ความรู้กับผู้ปกครอง รูปแบบวิธีการสื่อสาร การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองและ
ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง

รหัสวิชา
1071701

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Arts for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ศิลปะสาหรับเด็ก
ปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทาง
ศิลปะและศิลปะสร้างสรรค์ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มการจัดกิจกรรมศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ
การนาวัสดุท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานศิลปะ การวิเคราะห์และประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย ฝึก
ปฏิบัติการเขียนแผนและทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย
1073702

เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Musical and Movement Rhythm for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางดนตรีและเพลงที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ปฐมวัย เพลงและการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย ความหมาย ความสาคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
พั ฒ นาการทางการเคลื่ อ นไหวส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบการจั ด ประสบการณ์ ท างการ
เคลื่อนไหวส าหรับ เด็กปฐมวัย สื่ อ อุป กรณ์ การจัดสภาพแวดล้ อมและการประเมินพัฒ นาการทางการ
เคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
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1073703

ศิลปะสาหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
Arts for Early Childhood Teachers
ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ หลักการจัดป้ายนิเทศ หลักการจัดและตบแต่งห้องเรียน
ฝึกทักษะการเขียนภาพลายเส้น การเขียนการ์ตูน การจัดป้ายนิเทศ การตบแต่งห้องเรียน การนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น และการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้
1072801

กิจกรรมเกมพลศึกษาและนันทนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Physical Education Activities and Recreation for Early Childhood
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและความพร้อม
ทางร่างกายของเด็กปฐมวัย ประโยชน์การเคลื่อนไหวพื้นฐาน เกมและการเล่นแบบไทย การสร้างเกม
กิจกรรมกลางแจ้งสาหรับเด็กปฐมวัย การเขียนแผนฯ การวัดและประเมินพัฒนาการ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
2.2.2 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1074104
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Education Curriculum and Curricula Development
ความหมายและความสาคัญของหลักสูตร องค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตร ประเภท
ของหลั ก สู ต ร วิ วั ฒ นาการของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย ในปั จ จุ บั น
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้หลักสูตรในด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ หลักการ คุณลักษณะที่ต้องการเน้น การ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น การประเมินผลการใช้หลักสูตรและการ
เชื่อมโยงสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1074202

การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Research in Classroom of Early Childhood Education Arrangement
หลักการ แนวคิดทฤษฎีความเป็นมาของการวิจัยในชั้นเรียน ความหมายและความสาคัญ
ของการวิจัยในชั้นเรียน ความรู้ความเข้าใจ เนื้อหา ขั้นตอนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน องค์ความรู้จาก
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การฝึกปฏิบัติทาวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย จรรยาบรรณและคุณธรรมการ
เป็นนักวิจัย
1074203

การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Behavioral Study
หลักการ ความหมายความสาคัญ พัฒนาการและรูปแบบการศึกษาพฤติกรรมเด็ก การฝึก
ปฏิบัติสั งเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริง การบันทึก การแปลความหมายพฤติกรรมและส่งเสริม
พฤติกรรมเด็ก การรายงานผลพฤติกรรมเด็ก
- 86 -

1073204

คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Computer for Early Childhood
แนวคิด หลักการ คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัยความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์สาหรับ
เด็กปฐมวัย การสอนคอมพิวเตอร์สาหรับ เด็กปฐมวัย การเลือกและใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ในการฝึ ก
ประสบการณ์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์

รหัสวิชา
1074205

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
Seminar in Early Childhood Education
ศึกษารวบรวมปัญหาการศึกษาปฐมวัยจากการค้นคว้าเอกสาร ตารา งานวิจัย นาเสนอ
และรวบรวมข้อมูลอภิปราย จัดลาดับความสาคัญของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อประกอบการ
สัมมนาศึกษาและจัดทารูป แบบการสัมมนาทางวิชาการ ขั้นตอนกระบวนการสัมมนาทางวิชาการการ
รายงานผลการสัมมนา
1074704

สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Creative Materials for Early Childhood
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ความหมาย ความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย ประเภทประโยชน์ของสื่อสร้างสรรค์การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การเลือกซื้ อและการ
ผลิตสื่อสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ การประเมินผลคุณภาพสื่อ
1074705

นาฏศิลป์สาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Dramatics Activities for Early Childhood
การศึกษาการจัดนาฏศิลป์สาหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจัดและเลือกชุดแสดงให้
เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ หลักการแต่งหน้า ทาผมและการเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับการแสดง
การประดิษฐ์ ท่าร าประกอบเพลงส าหรั บ เด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมนาฏศิล ป์ให้ เหมาะสมกับวัย ฝึ ก
ปฏิบัติการจัดการแสดงนาฏศิลป์สาหรับเด็กปฐมวัย
1074706

เกมการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Didactic Games for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญและแนวคิดของเกมการศึกษา ประเภทของเกมการศึกษา หลัก
และเทคนิคในการจัดเกมการศึกษาสาหรับเด็กการเลือกใช้และการผลิตเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านต่างๆ บทบาทของครูและผู้ปกครองในการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเล่นเกมการศึกษา
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รหัสวิชา
1073802

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สุขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก
3(2-2-5)
Health for Mother and Child
ความหมายและความสาคัญของสุขภาพสาหรับมารดาและเด็กปฐมวัย ภาวะสุขภาพและ
ปัญหาสุขภาพของเด็กแรกเกิด – 5 ปี อุบัติเหตุการป้องกันและการปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์ในบ้านและ
โรงเรียน การให้บริการด้านสุขภาพสาหรับมารดาและเด็กปฐมวัย การวางแผนครอบครัวการส่งเสริม
สุขภาพมารดาและเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1073107
การจัดการศึกษาและโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล
3(2-2-5)
Infant and Toddler Education Programs
ความหมาย ความสาคัญ จุดมุ่งหมายและนโยบายการจัดการศึกษาสาหรับเด็กอายุต่ากว่า
3 ปี ประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาระดับบริบาล ทฤษฎีพัฒนาการเด็ก การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กแรกเกิด – 3 ปี การสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมระดับบริบาล วิธีการอบรมเลี้ยงดูและ
กระบวนการจัด โปรแกรมพัฒนาเด็กระดับบริบาล สื่ออุปกรณ์และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลี้ยงดู
เด็กระดับบริบาล บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เด็กระดับบริบาล
1074108

กระบวนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
Learning and Experience Managing Process for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัด
ประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย จิตวิทยาการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย เพื่อนาไปสู่การ
เขียนแผน การจัดประสบการณ์ ฝึกการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้หลายรูปแบบ การประเมินผล
การเรียนรู้หลักการจัดกิจกรรมใน 1 วัน สาหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียน

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)
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1073109

ทักษะการคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
Early Childhood for Creative Thinking Skills

3(2-2-5)

ศึกษาความหมาย ความสาคัญ แนวคิดหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิด และ
ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทางานของสมองช่วงอายุแรกเกิด- 6 ปี การ
ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคิดเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัย และการวัดประเมินความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย
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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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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน รวมทั้ง วิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สาระสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐาน
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผล
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
- วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต
131 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
35 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

167 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 กลุ่มวิชาเอก
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
163 หน่วยกิต
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- ปรับปรุง โครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร
ห้าปี)

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in
Early Childhood Education
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education B.Ed.
(Early Childhood Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Early Childhood Education)
ปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

เหตุผล

ชื่อหลักสูตร
- คงเดิม
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Early
Childhood Education
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education B.Ed.
(Early Childhood Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Early Childhood Education)
ปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็น
หลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
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- ปรับปรุง ให้ครอบคลุมกับหลักสูตร และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่หลักสูตรต้องการ

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ผลิตบัณฑิตให้มสี มรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ
มาตรฐานวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบทั้ง
ในส่วนตนและส่วนรวม พัฒนานิสยั และปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรมทั้งเรื่องส่วนตัวและสังคม รู้จักคิดวิเคราะห์หลักการ
ทฤษฎี กระบวนการเรียนรู้ต่างๆสร้างองค์ความรู้และใช้องค์
ความรู้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ มีความสามารถในการ
สื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีภาวะความเป็นผู้นาและทางานเป็นทีม
วัตถุประสงค์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์ ในการผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจใน หลักการ ทฤษฎี แนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและการจัดการศึกษาส่งเสริม
พัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับ บริบทชุมชนและสังคม
2. มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถด้านการ
จัดการเรียนรู้ศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยและศาสตร์สาขา
ความเป็นครู
3. มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยสามารถใช้
การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนและพัฒนาเด็กปฐมวัย
4. มีความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบใฝ่รู้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
และวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรมต่อ
ตนเองและส่วนร่วม กล้าคิด กล้าทาเป็นผู้นา พร้อมเรียนรู้และ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางด้านการศึกษาปฐมวัยเพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อชุมชน ด้วยการใช้กระบวนการคิดอย่างมี
ระบบ และแบบแผน สามารถอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เหตุผล

วัตถุประสงค์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถ และคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจใน หลักการ ทฤษฎี แนวคิด ที่
เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและการจัดการศึกษาส่งเสริม
พัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทชุมชนและสังคม
2. มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถด้านการจัดการ
เรียนรูศ้ าสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยและศาสตร์สาขาความเป็นครู
3. มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยสามารถใช้การวิจัย
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนและพัฒนาเด็กปฐมวัย
4. มีความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียนและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้า
อย่างต่อเนื่อง

- คงเดิม เนื่องจากสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5
ปี) พ.ศ. 2552
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
6. สามารถนาระบบการคิดไปบริหารจัดการงาน
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สามารถนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาการศึกษา
ปฐมวัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
8. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครูและมี
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
9. มีบุคลิกภาพเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาการศึกษา
ปฐมวัยและมาตรฐานวิชาชีพครู

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
6. สามารถนาระบบการคิดไปบริหารจัดการงานต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สามารถนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
8. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครูและมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
9. มีบุคลิกภาพเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาการศึกษาปฐมวัย
และมาตรฐานวิชาชีพครู
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เหตุผล

1. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

วิชาชีพครูบังคับ
1012101 การศึกษาและความเป็นครู
3(2-2-5)
Education and Self Actualization for Teachers
ศึกษาหลักการศึกษา ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ความเป็นมาและระบบการจัด
การศึ กษาไทย วิ สัย ทัศ น์ และแผนพัฒ นาการศึ กษาไทย ความส าคั ญของวิชาชี พครู
บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นาทางวิชาการ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การ
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและสมรรถภาพความเป็ น ครู เกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนา
ความเป็นครูในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ สถานการณ์จาลอง 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
ของวิชาชีพ ครู จรรยาบรรณของวิ ชาชีพที่ คุรุ สภากาหนด ความรอบรู้ใ น
เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้เรียนคิดวิ เคราะห์ สังเคราะห์
สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ได้ แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ ย นแปลง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครู กั บ ผู้ เ รี ย นที่ ส่ งเสริ ม การพั ฒ นา
ศั ก ยภาพผู้ เ รี ย น มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ พั ฒ นา
สถานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่ อพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ า งที่ ดี มี จิ ต ส านึ ก สาธารณะ และเสี ย สละให้ สั ง คม ปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
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เหตุผล
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556
จานวน 3 มาตรฐานความรู้
ดังนี้
- มาตรฐานที่ 1 ความเป็นครู
- มาตรฐานที่ 2 ปรัชญา
การศึกษา
- มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(2-2-5)
Language and Culture for teacher
ภาษาไทยและวั ฒ นธรรมไทยเพื่ อ การเป็ น ครู และการพั ฒ นา
วิชาชีพครู การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของ
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวมไปถึง
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย เพื่อธารงไว้ในความเป็นไทยและการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5) 1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
English for Teachers
English for Teachers
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทกั ษะการฟัง การพูด การอ่าน
สถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียนเพื่อ และการเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและ
การสื่อความหมายอย่างถูกต้อง
การจัดการในชั้นเรียนเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5) 1022001 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Design and School Curriculum Development
Curriculum Development
ศึ ก ษา แนวคิ ด ทฤษฎี ปรั ช ญาการศึ ก ษา ประวั ติ ค วามเป็ น มาและระบบการจั ด
หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การ
การศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของ พัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
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เหตุผล
- เพิ่มรายวิชาบังคับและจัดทา
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุ ภา เรื่อง
สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 จานวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้
- มาตรฐานที่ 3 ภาษาและ
วัฒนธรรม
- คงเดิม

-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดทาหลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมิน
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นและตัวชี้วัดของหลักสูตรอิงมาตรฐาน หลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การ
ประเมินหลักสูตร การ-ปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น การสร้างรายวิชาอิงมาตรฐาน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและอิงมาตรฐาน

เหตุผล
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556จานวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้
- มาตรฐานที่ 5 หลักสูตร

1022002 การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Principle of Learning Management
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
เทคนิคและวิทยาการการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การประเมินผลการเรียนรู้และการจาแนก
ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล ฝึกการออกแบบการเรียนรู้และทา
แผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การประมวลรายวิชามาจัดทาแผนการ
เรียนรูร้ ายภาคและตลอดภาค

-ปรับปรุงชื่อรายวิชาและ
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุ ภา เรื่อง
สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556
- มาตรฐานที่ 6 การจัดการ
เรียนรู้และการจักการชั้นเรียน

1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 3(2-2-5)
Principle of Learning Management and Classroom
Management
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์
การเรียนในสถานศึกษา การจัดทาแผนการเรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5) 1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
Innovation and Education Information Technology
Innovation and Education Information Technology
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทีส่ ่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมิน
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี

- 101 -

-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
และสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ฝึกปฎิบัติการออกแบบการสร้าง
แบบการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
การประเมินและการ-ปรับปรุงนวัตกรรมเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี แสวงหาแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร
Principles, concepts, innovation and educational
information technology design, application and its evaluation,
information technology for communication.

เหตุผล
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับ คุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556
จานวน 1 มาตรฐานความรู้
ดังนี้
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างและการใช้
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินตามสภาพจริงและนาผล
การประเมินไปใช้ในการ-ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร การประเมินจากแฟ้ม
สะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัตแิ ละประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษาระเบียบ
การประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ปญ
ั หาและแก้ปัญหาการวัด
และประเมินผลในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง การสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของแบบทดสอบ การแปล
ความหมายของคะแนนจากการสอบ

1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและ
แบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างและการ
วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ ระเบียบการประเมินผลการ
เรียน การปฏิบัติการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการ
นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556
จานวน 1 มาตรฐานความรู้
ดังนี้
-มาตรฐานที่ 9 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
1052001 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for teacher
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
แนะแนวและให้คาปรึกษา การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา การให้คาปรึกษา และ
การช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มี
ต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถส่งเสริมความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1052001 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for teacher
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการ
เรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คาปรึกษา การ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

เหตุผล
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556
จานวน 1 มาตรฐานความรู้
ดังนี้
-มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสาหรบ
ครู

1043002 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศน์การวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย
กระบวนการวิจยั สถิตเิ พื่อการวิจยั การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ การเสนอโครงร่างการวิจยั ฝึก
ปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและประเมินงานวิจัย นาเสนอผลงานวิจัย ศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหา การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและทาวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาผูเ้ รียน

1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้
และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ปฏิบัติการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน

-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
จานวน 1 มาตรฐานความรู้
ดังนี้ มาตรฐานที่ 7การวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

เหตุผล

ไม่มี

1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดาเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

- เพิ่มรายวิชาบังคับและจัดทา
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุ ภา เรื่อง
สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 จานวน
1 มาตรฐานความรู้ ดังนี้
- มาตรฐานที่ 10 การประกัน
คุณภาพการศึกษา
-การบริหารการศึกษาและ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
*เป็นไปตามกรอบความรู้
วิชาชีพครู

1003101 การฝึกปฏิบตั วิ ิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
Practicum 1

1(90) 1003101 การฝึกปฏิบตั วิ ิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
Practicum 1
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1(90)

-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
การศึกษาสังเกตและฝึกการเป็นผูช้ ่วยครู เกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนของ
นักเรียนการบริหารจัดการของนักเรียนสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาหรือตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดยให้ผู้เรียน
ได้ฝึกการสังเกตและมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดย
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการ
ในชั้นเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ของ
ความเป็นครู

เหตุผล
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ว่าด้วยการฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพ
ระหว่างเรียน

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
ศึกษา สังเกตและฝึกการเป็นครูผู้ช่วย วางแผนและจัดทาแผนการเรียนรู้ วิเคราะห์
อภิ ป ราย แผนการเรี ย นรู้ ใ นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาหรื อ ตามกลุ่ ม สารการเรี ย นรู้
สาขาวิชาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นามาใช้ทดลองใช้ในสถานศึกษาอย่างน้อย 2
สัปดาห์ แล้วนามา-ปรับปรุงแก้ไขภายใต้การนิเทศของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู

1004102 การฝึกปฏิบตั วิ ิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
การทดลองสอนในสถานการณ์จาลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ
ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสิน
ผลการเรี ย น การสอนภาคปฏิ บัติ แ ละการให้ ค ะแนน การวิ จั ยแก้ ปั ญ หา
ผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ก ารสอนที่ ห ลากหลาย สามารถปฏิ บั ติ ก ารสอน
ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน

-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ว่าด้วยการฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพ
ระหว่างเรียน

รายวิชาชีพครูเลือก
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ
2(1-2-3) 1012002 การจัดการค่ายวิชาการ
2(1-2-3) - คงเดิม
Academic Camp Management
Academic Camp Management
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตาม
การวางแผน (Plan) การดาเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การ-ปรับปรุงแก้ไข กระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การดาเนินการ (Do) การตรวจสอบ
(Act) การจัดทารายงานการดาเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่าย
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
(Check) การ-ปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดทารายงานการดาเนินงานการจัด
ค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา

เหตุผล

ไม่มี

1063004 หลักการบริหารการศึกษา
2(1-2-3)
Principal of Educational Administration
บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหาร
การศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา ความสามารถเชิง
สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารในศตวรรษที่ 21 ภาวะผู้ น าและผู้ ต าม รวมทั้ ง
วัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนา
องค์การแห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

- เพิ่มรายวิชาเลือกและจัดทา
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพือ่ การเรียนรู้ 2(1-2-3)
ไม่มี
Classroom Management and Environment for Learning
แนวคิด หลักการและความสาคัญการบริหาร จัดการชั้นเรียน ห้องเรียนสร้างสรรค์และ
กลยุทธ์การบริหารจัดการชั้นเรียน สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ทั้งธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการพัฒนาที่ ยั่งยืน
ไม่มี
1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
Skills and Techniques of Learning Management
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญของทักษะการสอน และ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้

- ตัดรายวิชา เพราะเนื้อหา
ซ้าซ้อนกับรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการใน
ชั้นเรียน

วิชาการในสถานศึกษา
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- เพิ่มรายวิชาเลือกและจัดทา
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

เหตุผล

ไม่มี

1063005 ภาวะผูน้ าทางการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Administration Leadership
แนวคิด ทฤษฎี หลักการของภาวะผู้นา การเสริมสร้างภาวะ
ผู้นาทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับองค์การและการสื่อสารสารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ
และองค์ความรู้ทางการศึกษานาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

- เพิ่มรายวิชาเลือกและจัดทา
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

1023202 การสร้างสื่อและแบบเรียน
2(1-2-3) 1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน
2(1-2-3)
Medias Texts Construction
Medias Texts Construction
ศึกษาและวิ เคราะห์เ กี่ยวกับสื่อ การเรียนการสอนและแบบเรี ยนระดับการศึก ษาขั้ น
การผลิ ต สื่ อ และแบบเรี ย น โดยใช้ วั ส ดุ ใ นท้ อ งถิ่ น และการน า
พื้นฐาน เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและแบบเรียน การตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ การสร้าง เทคโนโลยี เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม ในการผลิ ต สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้
และการประเมินคุณภาพของสื่อและแบบเรียน
ความคิด สร้ างสรรค์ และต่อ ยอดการสร้ างและการใช้ สื่อ นวัต กรรม และ
แบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

ไม่มี

1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
2(1-2-3) - เพิ่มรายวิชาตามความ
Statistics for Data Analysis in Education
เหมาะสมกับสถานการณ์
หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติที่ ปัจจุบัน
ใช้ในทางการศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การเลือกใช้สถิตทิ ี่
เหมาะสมกับข้อมูลทางการศึกษาและการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

ไม่มี

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4)
Inclusive Education
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท และความสาคัญ ของการศึกษาพิ เศษ ความรู้
พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม ลั ก ษณะ ประเภทเด็ ก พิ เ ศษการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม
และบริการสนับสนุน

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

เหตุผล

1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
2(2-0-4) - เพิ่มรายวิชาตามความ
Guidance and Activities for Student Development เหมาะสมกับสถานการณ์
ความหมาย ความสาคัญและปรัชญาการแนะแนว คุณสมบัติและ
ปัจจุบัน
จรรยาบรรณของครูแนะแนว หลักการและประเภทของการแนะแนว การจัด
กิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวในสถานศึกษาและความหมาย
ความสาคัญ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนหลักการขอบข่าย และ
ประเภทของกิจกรรม แนวทางในการจัดทาโครงการและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4)
Inclusive Education
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความสาคัญและความรู้
พื้ น ฐานของการศึ ก ษาแบบเรี ย นรวมลั ก ษณะประเภทเด็ ก พิ เ ศษ การ
ปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการ
พฤติกรรม บริการสนับสนุน และการออกแบบสากล
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-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และเปลี่ยนรายวิชาชีพ
ครูบังคับเป็นราย วิชาชีพครู
เลือก

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
เหตุผล
1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4) - เพิ่มรายวิชาตามความ
Thai Language for Communication of Teachers
เหมาะสมกับสถานการณ์
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด ปัจจุบัน
การอ่านและการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้
ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ

ไม่มี

1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4) - เพิ่มรายวิชาตามความ
English Language for Communication of Teachers เหมาะสมกับสถานการณ์
การใช้ ทั ก ษะพื้ น ฐานในการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย น ตามหลั ก ของการใช้ ปัจจุบัน
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

ไม่มี

1024001 ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4) - เพิ่มรายวิชาตามความ
Chinese Language for Communication of Teachers เหมาะสมกับสถานการณ์
การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การ ปัจจุบัน
อ่านและการเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม

ไม่มี

1031101 คอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา
2(1-2-3) - เพิ่มรายวิชาตามความ
Computers for Education
เหมาะสมกับสถานการณ์
ความหมาย ความสาคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้ ปัจจุบนั
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดทาเอกสาร การคานวณ การนาเสนองาน และ
การสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการศึกษา
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

1031101 เทคโนโลยีสาหรับครู 1
1(0-2-1)
Technology for Teachers 1
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร และ
สร้างสรรค์งานด้วยข้อความ ภาพ กราฟและสัญลักษณ์ต่างๆ

ไม่มี

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1031102 เทคโนโลยีสาหรับครู 2
1(0-2-1)
Technology for Teachers 2
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการ
สร้างสรรค์งานด้วยภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์และอื่นๆ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ

ไม่มี

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1033203 นวัตกรรมการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Innovation
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสร้าง
การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อ-ปรับปรุงการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหา
การเรียนการสอนในสถานศึกษา นาเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม ทาการผลิตเพื่อ
นาไปทดลองใช้และ-ปรับปรุงแก้ไข

ไม่มี

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1044001 การวิจัยในชั้นเรียน
2(1-2-3)
Classroom Research
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน อภิปรายความสาคัญและกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพื่อกาหนดปัญหาวิจยั ในชั้นเรียน พัฒนา

ไม่มี

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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เหตุผล

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา ออกแบบและเขียนโครงร่างการวิจัย
ดาเนินการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลความหมายข้อมูล เขียนรายงานการ
วิจัย นาเสนอผลการวิจัย

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

1044002 การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Innovation Research and Development
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกีย่ วกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การวิเคราะห์
สังเคราะห์ สารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของการปฏิบัติงานทาง
การศึกษา การออกแบบ สร้างและประเมินนวัตกรรมการศึกษา การทดลองใช้นวัตกรรม
การศึกษา การประเมิน และ-ปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา การเผยแพร่นวัตกรรม
การศึกษา ประเภทของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เครือ่ งมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เสนอโครงร่างการวิจัย ฝึกปฏิบตั ิการวิจยั เขียนรายงานการ
วิจัยและประเมินคุณภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ไม่มี

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1052001 ทฤษฎีและปฏิบตั กิ ารกลุ่ม
2(2-1-3)
Theories and Group Dynamics Practice
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม ทฤษฎีสาคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีบุคลิกภาพ
ของกลุ่ม ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล เป็นต้น
องค์ประกอบของกระบวนการกลุม่ การสื่อความหมาย กระบวนการทางานกลุ่ม
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้นากลุม่ และปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุม่ การประยุกต์ใช้

ไม่มี

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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เหตุผล

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การเรียนรูอ้ งค์กรและการ
แก้ปัญหากลุม่ เน้นการฝึกปฏิบตั ิ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

เหตุผล

1052001 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
2(2-0-4)
Adolescence Guidance Psychology
ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นและทฤษฎีพฒ
ั นาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ปัญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุ่นใน
โรงเรียน การจัดบริการแนะแนวเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม ส่วนตัวแนวทางการพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว

ไม่มี

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1083002 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่
2(2-0-4)
Provision of Early Intervention Services
ความหมาย ความสาคัญของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ปัญหาและความ
ต้องการเฉพาะของเด็กพิเศษแต่ละประเภท กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม หลักและวิธีการพัฒนาเด็กพิเศษ การให้การปรึกษาและทางานร่วมกับพ่อแม่
และครอบครัว องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

- ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

วิชาชีพครูปฏิบัติ
1004103 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
ฝึกปฏิบัติการสอนโดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชามาใช้ในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึก ษา การจั ดท าแผนการจัด การเรีย นรู้ที่ ยึ ดผู้ เ รีย นเป็ น สาคั ญ การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการ

วิชาชีพครูปฏิบัติ
1005103 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลและผลนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบทดสอบ
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-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตาม

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
เรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการเรียนการ
การนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึก แลกเปลีย่ นเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ ได้แก่ งานครูประจาชั้น ประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการชั้นเรียน งานบริการ งานแนะแนว งานกิจกรรมนักเรียนและงานความสัมพันธ์
กับชุมชน

เหตุผล
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

1005104 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
6(540) 1005104 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
Internship 2
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จัดการ
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการ
เรี ย นรู้ ใ นสาขาวิ ชาเฉพาะ -ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน
ศักยภาพของผู้เรียน นาปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนมา
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน -ปรับปรุง และศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
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 ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้อง พัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่างๆ ปัญหาพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย ความสาคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก ความสาคัญของพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว การจัด
กิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

1071102 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(2-2-5) - ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
Pre-geological Development of Early Childhood
จัดลาดับความยากง่าย
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยา
ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่างๆ ปัญหาพฤติกรรมและการปรับ
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย ความสาคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการเด็ก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก ความสาคัญของพ่อแม่และสมาชิก
ในครอบครัว การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้

1071102 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Behavioral Study
หลักการ ความหมายความสาคัญ พัฒนาการและรูปแบบการศึกษา
พฤติกรรมเด็ก การฝึกปฏิบตั ิสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริง การบันทึก การ
แปลความหมายพฤติกรรมและส่งเสริมพฤติกรรมเด็ก การรายงานผลพฤติกรรมเด็ก

1074203 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Behavioral Study
หลักการ ความหมายความสาคัญ พัฒนาการและรูปแบบการศึกษา
พฤติกรรมเด็ก การฝึกปฏิบตั ิสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริง การบันทึก
การแปลความหมายพฤติกรรมและส่งเสริมพฤติกรรมเด็ก การรายงานผล
พฤติกรรมเด็ก

- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย

1071203 การศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood Education
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ ปรัชญาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาปฐมวัย นักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัตคิ วาม
เป็นมาของการศึกษาปฐมวัยในต่างประเทศ ประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัย

1071101 การศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Education
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ ปรัชญาและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย นักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ประวัตคิ วามเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยในต่างประเทศ ประวัติความ
เป็นมาของการศึกษาปฐมวัยของไทย รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทย

- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
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ของไทย รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทย หน่วยงานที่จัดลักษณะการ
ดาเนินงาน แนวโน้มและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัย

หน่วยงานที่จัดลักษณะการดาเนินงาน แนวโน้มและความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาปฐมวัย

1071204 สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Creative Materials for Early Childhood
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ความหมาย ความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
สร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย ประเภทประโยชน์ของสื่อสร้างสรรค์การเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การเลือกซื้อและการผลิตสื่อสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นและ
วัสดุเหลือใช้ การประเมินผลคุณภาพสื่อ

1074704 สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Creative Materials for Early Childhood
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ความหมาย ความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
สร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย ประเภทประโยชน์ของสื่อสร้างสรรค์การเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การเลือกซื้อและการผลิตสื่อสร้างสรรค์จากวัสดุใน
ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ การประเมินผลคุณภาพสื่อ

- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย

1072105 ศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Arts for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ศลิ ปะสาหรับ
เด็กปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัดประสบการณ์เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะและศิลปะสร้างสรรค์ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม
การจัดกิจกรรมศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ การนาวัสดุท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานศิลปะ การ
วิเคราะห์และประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนและทดลอง
จัดประสบการณ์ศลิ ปะสาหรับเด็กปฐมวัย

1071701 ศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Arts for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ศลิ ปะ
สาหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัด
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะและศิลปะสร้างสรรค์ทั้งกิจกรรม
เดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มการจัดกิจกรรมศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ การนาวัสดุท้องถิ่น
มาสร้างสรรค์งานศิลปะ การวิเคราะห์และประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย
ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนและทดลองจัดประสบการณ์ศลิ ปะสาหรับเด็กปฐมวัย

- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
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1072106 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5) 1073702 เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
Movement Activities for Early Childhood
3(2-2-5)
ทฤษฎี ความหมาย ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว
Musical and Movement Rhythm For Early Childhood
จังหวะและเพลง สาหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับ
ความหมาย ความสาคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางดนตรีและเพลง
เด็กปฐมวัย หลักการจัดและฝึกปฏิบัติการเขียนแผน กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะสาหรับ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย เพลงและการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัย การผลิตสื่อและเครื่องประกอบจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
ความหมาย ความสาคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการทางการ
เคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการออกแบบการจัดประสบการณ์ทางการ
เคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย สื่อ อุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อมและการ
ประเมินพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย

- ปรับปรุง รหัสวิชาและชื่อ
วิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา
- ปรับปรุง คาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1
- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย

1071207 การจัดโปรแกรมเพือ่ พัฒนาเด็กระดับบริบาล
3(2-2-5)
Infant and Toddler Education Programs
ความหมาย ความสาคัญ จุดมุ่งหมายและนโยบายการจัดการศึกษาสาหรับ
เด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาระดับบริบาล ทฤษฎี
พัฒนาการเด็ก การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 3 ปี การสังเกตและการ
บันทึกพฤติกรรมระดับบริบาล วิธีการอบรมเลี้ยงดูและกระบวนการจัด โปรแกรมพัฒนา
เด็กระดับบริบาล สื่ออุปกรณ์และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลีย้ งดูเด็กระดับ
บริบาล บทบาทครูและผู้เกีย่ วข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เด็กระดับบริบาล

1073107 การจัดการศึกษาและโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล 3(2-2-5)
Infant and Toddler Education Programs
ความหมาย ความสาคัญ จุดมุ่งหมายและนโยบายการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาระดับ
บริบาล ทฤษฎีพัฒนาการเด็ก การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 3 ปี
การสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมระดับบริบาล วิธีการอบรมเลีย้ งดูและ
กระบวนการจัด โปรแกรมพัฒนาเด็กระดับบริบาล สื่ออุปกรณ์และการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลีย้ งดูเด็กระดับบริบาล บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องใน
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เด็กระดับบริบาล

- ปรับปรุง รหัสวิชาและชื่อ
วิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา
- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย

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

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

- ปรับปรุง รหัสวิชาและชื่อ
วิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา
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ความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของการประเมินผลพัฒนาการเด็ก
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการประเมินและจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์
สาหรับเด็กปฐมวัย หลักการ วิธีการและเกณฑ์การประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
เด็กปฐมวัย การประเมินตามสภาพจริงและการไตร่ตรองสะท้อนตนเอง เทคนิคการ
ประเมินในระดับปฐมวัยแบบการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การจัดทาสาระนิทัศน์
และพอตโฟลิโอ ฝึกปฏิบัติการการประเมินพัฒนาการ การสรุปนาเสนอผลการประเมิน
และการร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินผลพัฒนาการเด็ก

ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินผลพัฒนาการผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน เทคนิคการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ การวิเคราะห์
พัฒนาการเด็กปฐมวัย การสร้างและใช้เครื่องมือสาหรับการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย การร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และการรายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
- ปรับปรุง คาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1

1072109 กิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการสาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
Physical Education Activities and Recreation for Early
Childhood
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและ
ความพร้อมทางร่างกายของเด็กปฐมวัย ประโยชน์การเคลื่อนไหวพืน้ ฐาน เกมและการ
เล่นแบบไทย การสร้างเกมกิจกรรมกลางแจ้งสาหรับเด็กปฐมวัย การเขียนแผนฯ การวัด
และประเมินพัฒนาการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1072801 กิจกรรมเกมพลศึกษาและนันทนาการสาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) - ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
Physical Education Activities and Recreation for
Early Childhood
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
พัฒนาการและความพร้อมทางร่างกายของเด็กปฐมวัย ประโยชน์การเคลื่อนไหว
พื้นฐาน เกมและการเล่นแบบไทย การสร้างเกมกิจกรรมกลางแจ้งสาหรับเด็ก
ปฐมวัย การเขียนแผนฯ การวัดและประเมินพัฒนาการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1073110 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Mathematics Skills for Early Childhood
ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ขอบข่ายเนือ้ หาและทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย การวัด
และประเมินผลการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย

1072401 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Mathematics Skills for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับ
ทักษะทางคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย การจัด
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยการจัดสภาพแวดล้อม
ปฏิบัติการผลิตสื่อและการใช้สื่อทางคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย บทบาทของครูและ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ การสร้างและการประเมิน การบูร
ณาการการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
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เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1
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1073111 ภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย
3(3-0-6) 1074303 ภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
English For Early Childhood Teacher
English For Early Childhood Teacher
การเตรียมความพร้อมของครู ในการสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็กปฐมวัย
การเตรียมความพร้อมของครู ในการสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก
ศึกษาลักษณะและฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ การลงเสียงเน้นหนักในคา และระดับ ปฐมวัย ศึกษาลักษณะและฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ การลงเสียงเน้นหนัก
เสียงสูงต่า ในประโยคอย่างถูกต้อง การอ่านอักษร การวิเคราะห์และฝึกออกเสียงที่
ในคา และระดับเสียงสูงต่า ในประโยคอย่างถูกต้อง การอ่านอักษร การ
เป็นปัญหา ฝึกรูปแบบและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ตลอดจน
วิเคราะห์และฝึกออกเสียงที่เป็นปัญหา ฝึกรูปแบบและวัฒนธรรมการใช้ภาษา
โครงสร้างไวยกรณ์พื้นฐานในภาษาอังกฤษ การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ตลอดจนโครงสร้างไวยกรณ์พื้นฐานในภาษาอังกฤษ
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
- ปรับปรุง หน่วยกิต เพื่อฝึก
ปฏิบัติการสอนเพื่อการ
นาไปใช้สอนได้จริง

1073212 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Organization and Educational Management in Early
Childhood
ความหมายและความมุ่งหมายของการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ประเภทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย บทบาทหน้าที่และบุคลิกภาพของผู้บริหารทฤษฎี
การบริหาร หลักเบื้องต้นของการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัด
สภาพแวดล้อมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกีย่ วข้องกับการบริหารสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย การขออนุญาตจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลเอกชน การนิเทศและ
ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร การทางานร่วมกันกับผู้ปกครองและชุมชน การจัด
โครงสร้างขององค์การและการจัดระบบงานบริหารด้านต่าง ๆ มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี และการจัดระบบงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
- ปรับปรุง หน่วยกิต เพื่อฝึก
ปฏิบัติการสอนเพื่อการ
นาไปใช้สอนได้จริง

1073103 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Organization and Educational Management in Early
Childhood
ความหมายและความมุ่งหมายของการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ประเภทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย บทบาทหน้าที่และบุคลิกภาพของผู้บริหาร
ทฤษฎีการบริหาร หลักเบื้องต้นของการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัด
สภาพแวดล้อมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกีย่ วข้องกับการบริหารสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย การขออนุญาตจัดตั้งสถานเลีย้ งเด็กและโรงเรียนอนุบาลเอกชน การ
นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร การทางานร่วมกันกับผู้ปกครอง
และชุมชน การจัดโครงสร้างขององค์การและการจัดระบบงานบริหารด้านต่าง ๆ
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มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี และการจัดระบบงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
1073213 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5) 1072501 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5) -ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
Sciences Skills for Early Childhood
จัดลาดับความยากง่าย
Sciences Skills for Early Childhood
ความหมาย ความมุ่งหมาย ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
ความหมาย ความมุ่งหมาย ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ปฐมวัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ขอบข่ายเนื้อหา ทักษะพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
สาหรับเด็กปฐมวัย ขอบข่ายเนื้อหา ทักษะพื้นฐาน กระบวนการทาง
กระบวนการจัดกิจกรรมการออกแบบและการทดลองกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานการ วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย กระบวนการจัดกิจกรรมการออกแบบและการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ การวัด ทดลองกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยเพื่อส่งเสริม
และประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
ทักษะทางวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
1073214 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Education Curriculum and Curricula
Development
ความหมายและความสาคัญของหลักสูตร องค์ประกอบในการพัฒนา
หลักสูตร ประเภทของหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้หลักสูตรในด้านปรัชญา
วิสัยทัศน์ หลักการ คุณลักษณะทีต่ ้องการเน้น การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น การประเมินผลการใช้หลักสูตรและการเชื่อมโยงสู่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1074104 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5) -ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
Early Childhood Education Curriculum and Curricula
Development
ความหมายและความสาคัญของหลักสูตร องค์ประกอบในการพัฒนา
หลักสูตร ประเภทของหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน การวิเคราะห์สาระการเรียนรูห้ ลักสูตรใน
ด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ หลักการ คุณลักษณะที่ต้องการเน้น การจัดการเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น การประเมินผลการใช้หลักสูตร
และการเชื่อมโยงสู่การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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1073215 ศิลปะสาหรับครูปฐมวัย
3(1-3-5)
Arts for Early Childhood Teachers
ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ หลักการจัดป้ายนิเทศ หลักการจัดและตกแต่ง
ห้องเรียน ฝึกทักษะการเขียนภาพลายเส้น การเขียนการ์ตูน การจัดป้ายนิเทศ การ
ตกแต่งห้องเรียน การนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุใน
ท้องถิ่น และการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

1073703 ศิลปะสาหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5) -ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
Arts for Early Childhood Teachers
ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ หลักการจัดป้ายนิเทศ หลักการจัดและ
ตกแต่งห้องเรียน ฝึกทักษะการเขียนภาพลายเส้น การเขียนการ์ตูน การจัดป้าย
นิเทศ การตกแต่งห้องเรียน การนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ของเล่น
จากวัสดุในท้องถิ่น และการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

1074116 ทักษะการคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood for Creative Thinking Skills
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ แนวคิดหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
การคิด และความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทางาน
ของสมองช่วงอายุแรกเกิด- 6 ปี การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคิดเด็ก
ปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนรูพ้ ัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย และการวัด
ประเมินความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย

1073109 ทักษะการคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5) -ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
Early Childhood for Creative Thinking Skills
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ แนวคิดหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะการคิด และความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาการทางานของสมองช่วงอายุแรกเกิด- 6 ปี การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการคิดเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดของ
เด็กปฐมวัย และการวัดประเมินความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัย

1074117 การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5) 1074202 การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5) -ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
Research in Classroom of Early Childhood Education
Research in Classroom of Early Childhood
จัดลาดับความยากง่าย
Arrangement
Education Arrangement
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หลักการ แนวคิดทฤษฎีความเป็นมาของการวิจยั ในชั้นเรียน ความหมายและ
ความสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ความรู้ความเข้าใจ เนื้อหา ขั้นตอน
กระบวนการวิจยั ในชั้นเรียน องค์ความรู้จากการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การฝึก
ปฏิบัติทาวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย จรรยาบรรณและคุณธรรมการเป็นนักวิจัย

หลักการ แนวคิดทฤษฎีความเป็นมาของการวิจัยในชั้นเรียน
ความหมายและความสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ความรู้ความเข้าใจ เนื้อหา
ขั้นตอนกระบวนการวิจยั ในชั้นเรียน องค์ความรู้จากการวิจยั ทางการศึกษาปฐมวัย
การฝึกปฏิบัติทาวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย จรรยาบรรณและคุณธรรมการเป็น
นักวิจัย

1074108 กระบวนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Learning and Experience Managing Process for Early
Learning and Experience Managing Process for
Childhood
Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกีย่ วข้องกับ
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกีย่ วข้องกับ
กระบวนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย จิตวิทยาการเรียนรู้ การวิเคราะห์
กระบวนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย จิตวิทยาการเรียนรู้ การ
หลักสูตรปฐมวัย เพื่อนาไปสู่การเขียนแผน การจัดประสบการณ์ ฝึกการจัด
วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย เพื่อนาไปสู่การเขียนแผน การจัดประสบการณ์ ฝึก
ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้หลายรูปแบบ การประเมินผลการเรียนรู้หลักการจัด
การจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้หลายรูปแบบ การประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมใน 1 วัน สาหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
หลักการจัดกิจกรรมใน 1 วัน สาหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน
และภายนอกห้องเรียน

เหตุผล

1074118 กระบวนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย

1075219 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Seminar in Early Childhood Education
ศึกษารวบรวมปัญหาการศึกษาปฐมวัยจากการค้นคว้าเอกสาร ตารา
งานวิจัย นาเสนอและรวบรวมข้อมูลอภิปราย จัดลาดับความสาคัญของปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหา เพื่อประกอบการสัมมนาศึกษาและจัดทารูปแบบการสัมมนาทาง
วิชาการ ขั้นตอนกระบวนการสัมมนาทางวิชาการการ รายงานผลการสัมมนา

1074205 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5) -ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
Seminar in Early Childhood Education
ศึกษารวบรวมปัญหาการศึกษาปฐมวัยจากการค้นคว้าเอกสาร ตารา
งานวิจัย นาเสนอและรวบรวมข้อมูลอภิปราย จัดลาดับความสาคัญของปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อประกอบการสัมมนาศึกษาและจัดทารูปแบบการ
สัมมนาทางวิชาการ ขั้นตอนกระบวนการสัมมนาทางวิชาการการ รายงานผลการ
สัมมนา
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1075220 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Parent Education for Early Childhood
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการให้ความรู้กับผู้ปกครอง รูปแบบ
วิธีการสื่อสาร การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองและฝึกปฏิบัติจดั กิจกรรมให้ความรู้การ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่ผปู้ กครอง

1072602 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Parent Education for Early Childhood
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาแก่ผปู้ กครอง บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกีย่ วกับการให้ความรู้
กับผู้ปกครอง รูปแบบวิธีการสื่อสาร การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองและฝึกปฏิบัติ
จัดกิจกรรมให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง

1073121 สุขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก
3(2-2-5)
Health for Mother and Child
ความหมายและความสาคัญของสุขภาพสาหรับมารดาและเด็กปฐมวัย
ภาวะสุขภาพและปัญหาสุขภาพของเด็กแรกเกิด – 5 ปี อุบัติเหตุการป้องกันและการ
ปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์ในบ้านและโรงเรียน การให้บริการด้านสุขภาพสาหรับมารดา
และเด็กปฐมวัย การวางแผนครอบครัวการส่งเสริมสุขภาพมารดาและเด็กปฐมวัย การ
จัดสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

1073802 สุขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก
3(2-2-5) -ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
Health for Mother and Child
ความหมายและความสาคัญของสุขภาพสาหรับมารดาและเด็กปฐมวัย
ภาวะสุขภาพและปัญหาสุขภาพของเด็กแรกเกิด – 5 ปี อุบัติเหตุการป้องกันและ
การปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์ในบ้านและโรงเรียน การให้บริการด้านสุขภาพ
สาหรับมารดาและเด็กปฐมวัย การวางแผนครอบครัวการส่งเสริมสุขภาพมารดา
และเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

1072222 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา
Thai Language of Early Childhood

เหตุผล
-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย

3(2-2-5) 1072301 ภาษาและการรู้หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5) -ปรับปรุง ชื่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
Language Development for Early Childhood
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ความหมาย แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางภาษา
สาหรับเด็กปฐมวัย การสังเกต การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ การฟัง พูด อ่าน
เขียน การผลิตสื่อและของเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยบทบาท
ของครูและผูป้ กครองในการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย

ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับ
พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การ
สังเกต วิเคราะห์ และบันทึกพฤติกรรมทางภาษาของเด็กปฐมวัย การจัด
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา บทบาทของครู ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมและประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย การใช้เทคนิควิธีและ
การพัฒนาสื่อทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
- ปรับปรุง คาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1

1073123 หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Books for Early Childhood
ความหมาย คุณค่าและประเภทของหนังสือเด็ก ลักษณะหนังสือสาหรับเด็ก
ปฐมวัย พัฒนาการด้านการอ่าน ความสนใจหนังสือของเด็ก วิธีอ่านและประโยชน์ของ
การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ศึกษาวิเคราะห์หนังสือเด็ก การเขียนและสร้างหนังสือสาหรับ
เด็ก การรักษาหนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย การเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับระดับปฐมวัย

1073303 หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5) -ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
Books for Early Childhood
จัดลาดับความยากง่าย
ความหมาย คุณค่าและประเภทของหนังสือเด็ก ลักษณะหนังสือ
สาหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการด้านการอ่าน ความสนใจหนังสือของเด็ก วิธีอ่าน
และประโยชน์ของการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ศึกษาวิเคราะห์หนังสือเด็ก การเขียน
และสร้างหนังสือสาหรับเด็ก การรักษาหนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย การเลือก
หนังสือที่เหมาะสมกับระดับปฐมวัย

1073124 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Innovation of Early Childhood Education
แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษา
ความหมาย ความสาคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา ประเภทรูปแบบของนวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัย การนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาปรับใช้ในการจัด

1072106 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Innovation of Early Childhood Education
แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษา
ความหมาย ความสาคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา ประเภทรูปแบบของ
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย การนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาปรับใช้
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-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
- ปรับปรุง คาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
กิจกรรมพัฒนาเด็ก การประเมินผลการใช้นวัตกรรม ฝึกปฏิบตั ิกิจกรรมเน้นนวัตกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
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ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก การประเมินผลการใช้นวัตกรรม ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมเน้นนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ

1074125 นิทานและหุน่ สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5) 1073202 หนังสือนิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Stories and Puppets for Early Childhood
Literature and Puppets For Early Childhood
ความหมายและความสาคัญของนิทานและหุ่น ประโยชน์ของนิทานและหุ่นที่
ความหมาย ความสาคัญ ประวัติและประเภทของหนังสือ นิทานและ
มีต่อเด็กปฐมวัย ประเภทของหุ่น ฝึกปฏิบัติการแต่งนิทานและการสร้างหุ่นเพื่อ
หุ่นที่เหมาะสาหรับเด็กปฐมวัย การเลือกหนังสือนิทานและหุ่นสาหรับเด็ก
นามาใช้แสดงประกอบการเล่านิทาน
หลักการสร้างและเขียนหนังสือ หลักการและเทคนิคการเล่านิทานสาหรับเด็ก
ปฐมวัย การผลิตหุ่นประเภทต่างๆ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคนิค วิธีการเล่า
นิทานและการเล่านิทานประกอบหุ่นต่างๆ บทบาทของครูและผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมนิสยั รักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย

-ปรับปรุง ชื่อวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
- ปรับปรุง คาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1

1074126 คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3) 1073203 คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3) -ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
Computer for Early Childhood Education
จัดลาดับความยากง่าย
Computer for Early Childhood Education
แนวคิ ด หลั ก การ คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ความรู้ พื้ น ฐานด้ า น
แนวคิด หลักการ คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัยความรู้พื้นฐาน
คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย การสอนคอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย การเลือกและ ด้านคอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย การสอนคอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์
เลือกและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์
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1075227 โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Nutrition for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญของโภชนาการที่มตี ่อสุขภาพอนามัยและสติปัญญา
ของเด็กปฐมวัยปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวังโภชนาการเด็ก
เทคนิคการแก้ไขปัญหาทางโภชนาของเด็กปฐมวัย การกาหนดรายการ การเลือก การ
ประกอบอาหารและอาหารว่างให้มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน การส่งเสริมสุขนิสัยใน
การรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย

1073502 โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3) - ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
Nutrition for Early Childhood
จัดลาดับความยากง่าย
ความหมาย ความสาคัญของโภชนาการที่มตี ่อสุขภาพอนามัยและ
สติปัญญาของเด็กปฐมวัยปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวัง
โภชนาการเด็ก เทคนิคการแก้ไขปัญหาทางโภชนาของเด็กปฐมวัย การกาหนด
รายการ การเลือก การประกอบอาหารและอาหารว่างให้มีคุณค่าทางอาหาร
ครบถ้วน การส่งเสริมสุขนิสยั ในการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย

1072228 นาฏศิลป์สาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Dramatics Activities for Early Childhood
การศึกษาการจัดนาฏศิลป์สาหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจัดและเลือกชุด
แสดงให้เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ หลักการแต่งหน้า ทาผมและการเลือกเครื่องแต่งกาย
ที่เหมาะสมกับการแสดง การประดิษฐ์ท่าราประกอบเพลงสาหรับเด็กปฐมวัย การจัด
กิจกรรมนาฏศิลป์ให้เหมาะสมกับวัย ฝึกปฏิบัติการจัดการแสดงนาฏศิลป์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย

1074705 นาฏศิลป์สาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3) -ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
Dramatics Activities for Early Childhood
การศึกษาการจัดนาฏศิลป์สาหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจัดและ
เลือกชุดแสดงให้เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ หลักการแต่งหน้า ทาผมและการเลือก
เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับการแสดง การประดิษฐ์ท่าราประกอบเพลงสาหรับ
เด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ให้เหมาะสมกับวัย ฝึกปฏิบัติการจัดการ
แสดงนาฏศิลป์สาหรับเด็กปฐมวัย
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1071229 การเล่นเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวัย
2(1-2-3) 1073704 การเล่นเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Musical Instrument Playing for Early Childhood Children
Musical Instrument Playing for Early Childhood
ศึกษาความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการใช้เครื่องดนตรีประเภทประกอบจังหวะ
Children
ชนิดต่าง ๆ ศึกษาและฝึกปฏิบตั ิเครื่องดนตรี 1 ชนิด โดยเฉพาะ กีตาร์ เปียโน
ศึกษาความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการใช้เครื่องดนตรีประเภทประกอบ
ออร์แกน
จังหวะชนิดต่าง ๆ การประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในท้องถิ่นหรือ
วัสดุเหลือใช้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องดนตรีกับเด็กปฐมวัย

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
- ปรับปรุง คาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1

1073230 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
2(2-0-4)
Psychology of Exceptional Childhood
ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษแต่ละประเภทลักษณะความบกพร่องที่มี
ผลต่อพัฒนาการด้านจิตใจของเด็กพิเศษแต่ละประเภท บุคคลในครอบครัวที่มผี ลที่ดี
ต่อการปรับตัวของเด็กพิเศษทางด้านจิตใจ สังคมและอาชีพ

- ยกเลิก รายวิชามีเนื้อหาที่
ซ้าซ้อนกับวิชาอื่น

1074215 สิ่งแวดล้อมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Environmental Studies for Early Childhood
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ประเภทสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจาวัน การปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การจัดประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
บทบาทของครู ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-ไม่มี-

-ไม่มี-

1071601 สิ่งแวดล้อมสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5) -ปรับปรุง แก้รหัสวิชาเพื่อ
จัดลาดับความยากง่าย
Environmental Studies for Early Childhood
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ประเภทสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจาวัน การปลูกฝังจิตสานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย บทบาทของครู ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
1071105 การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์สาหรับครูปฐมวัย3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1
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Personality and Relationship Development for Early
Childhood Teacher
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์สาหรับครูปฐมวัย ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์
และการพัฒนาตามแนวคิดทางจิตวิทยา การพัฒนาบุคลิกภาพของครูปฐมวัย
เกี่ยวกับท่าทางการแต่งกาย วาจา มารยาทในการสื่อความหมาย และการสร้าง
มนุ ษ ยสัม พั น ธ์ ของครูป ฐมวั ยที่ มี ต่ อ เพื่ อ นร่ว มงาน ผู้ ป กครองและชุ ม ชน การ
ปรับปรุง และส่งเสริมงานให้มีประสิทธิภาพในการทางานของครูปฐมวัย
-ไม่มี-

1074706 เกมการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3) - เพิ่มรายวิชาเพื่อเป็นการ
Didactic Games for Early Childhood
พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
ความหมาย ความสาคัญและแนวคิดของเกมการศึกษา ประเภทของ
เกมการศึกษา หลักและเทคนิคในการจัดเกมการศึกษาสาหรับเด็กการเลือกใช้
และการผลิตเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรูด้ ้านต่างๆ บทบาทของครูและ
ผู้ปกครองในการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเล่นเกมการศึกษา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
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ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยนับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตร

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิด -คงเดิม
สอน โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
--------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ 3 บรรดาข้อ บั งคับ ระเบีย บ คาสั่ ง และประกาศ อื่ นใดในส่ ว นที่ ได้กาหนดไว้ แล้ ว ใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่ าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจานวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
สาหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า เว้น แต่ห ลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ ชั้น สู ง หรื อ ประกาศนีย บัตรอื่นๆ ที่ เทียบเท่า และต้องมีคุณ สมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 7 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการ
ก็ได้
ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิชา โดยนาประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้
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ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจานวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วย
กิต การก าหนดหน่ ว ยกิ ต รวมและระยะเวลาของหลั ก สู ต รแต่ ล ะสาขาวิ ช า ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ข้อ 12 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนา
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา
ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
ในกรณีที่มีความจาเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์
ที่แตกต่างไปจากที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษา
ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาก็ได้
ข้อ 16 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน
ข้อ 17 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทา
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของรายวิชานั้น
ข้อ 18 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ 19 ให้ มหาวิทยาลั ย ประเมิ นผลการสอนของอาจารย์ผู้ ส อนอย่างน้อยปี ล ะหนึ่ งครั้ ง
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด

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

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------โดยที่เป็น การสมควรให้ มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อกากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ดาเนินการประเมินผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ งพระราชบั ญ ญัติ ม หาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ออก
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548”
ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
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ข้อ 3 ให้ ใช้ข้อบั งคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
2549
เป็นต้นไป
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรียนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึก ษาตามโครงการ
จัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตามโครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ
ข้อ 5 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทา
ตลอดภาคเรียนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และ
การสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ
30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติ
ผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 6 ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้
6.1 สาหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกาหนดให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กาหนด 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 ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
ส าหรั บ รายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และรายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง
ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
6.2 ส าหรั บรายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ต ร หรือ สภามหาวิท ยาลั ย ก าหนดให้ เ รี ย น
เพิ่มเติมตามข้อกาหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ในระบบนี้ รายวิช าที่ได้ ผ ลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้
ข้อ 7 ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้
Au (Audit)
ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อ
ร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน
(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและ
ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกาหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์
(3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผล
การศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้อง
ขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นคา
ร้องขอ
สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
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การให้ “I” แก่ นั ก ศึ ก ษาคนใด อาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ อ งส่ ง บั น ทึ ก
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย
ข้อ 8 กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ทางานไม่เสร็จภายในเวลาที่กาหนด
ให้อาจารย์ผู้สอนทาการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์”
และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล
ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 9 ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอน และกาหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใด
ที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่
รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชา
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 10 ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 สาหรับบันทึกผลการประเมินสาหรับรายวิชา
ที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
ข้ อ 11 กรณี นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาตามหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลั ย สถาบัน ราชภัฏ หรื อหลั กสู ตรที่อนุมัติโ ดยสภาการฝึ กหั ดครู เข้าศึกษาในหลั กสู ตร
ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตร
ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ยกเว้ น เป็ น รายวิ ช าที่ เ คยสอบได้ ม าแล้ ว นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี
ข้อ 12 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
12.1 กรณีสอบตกรายวิช าบังคับและต้องเรียนซ้า ให้ นับรวมหน่วยกิตที่
สอบตกเป็นตัวหารด้วย
12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกาหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชา
ที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ 13 นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้
ข้อ 14 นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมี
เวลาเข้าชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาค
ตามที่กาหนดในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ
“F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจาเป็นอื่น
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ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นคาร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาด
สอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ 16 ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตร
หรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
16.4 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 4 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ากว่า 5
ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3
ปี และไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาค
เรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
16.5 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 12 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่
เกิน 11 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 17 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อ
สิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ใน
ภาคเรียนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว แต่
ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 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 ในการเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
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17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมิน
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 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
ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 หรือไม่
ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้ง
ที่ 2
ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว
ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทาค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย
ข้อ 19 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดังนี้
19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ
19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 20 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้
20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60
แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน
หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน สาหรับผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลั ง
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
20.3 นั ก ศึ กษาภาคปกติ มีเ วลาเรี ยนไม่ เกิ น 4 ภาคเรีย นปกติ ส าหรั บ
หลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ สาหรับ
หลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11
ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรี ยน สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 21 การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด 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)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาไว้ดังนี้
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ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้น การเรี ย นรายวิช า ซึ่งได้กาหนดไว้แล้ ว ในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่า
กว่ า อนุ ป ริ ญ ญา และให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ ที่ ศึ ก ษาอบรมตามโครงการอื่ น ที่ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอน
ในระดั บ หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หลั ก สู ต รไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น ” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา
ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและ
หน่วยกิต
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของเนื้ อหาใน
รายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน
ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือ
ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียน
นั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผ ลการเรี ยนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่
กาหนดในวรรคต้น ผู้ ขอโอนหรื อยกเว้นการเรียนรายวิช าอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสู ตรของ
รายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบ
ประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
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(1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึ กษาตามโครงการ
อื่น ที่ใช้ห ลั กสู ตรมหาวิทยาลัย หรื อจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้ห ลั กสู ตรมหาวิทยาลัยเป็น
นักศึกษาภาคปกติ
(4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก
มหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัด
จานวนหน่วยกิตที่ขอโอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ใน ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้ มีสิ ทธิ์ย กเว้ น ตาม (3) และ (4) ต้อ งมีค วามรู้พื้น ฐานระดับมั ธ ยมศึก ษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้นการ
เรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลัก สูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการ
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และ
ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
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(4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอก
หนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของ
หน่วยกิตรวมขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าในทุ ก กรณี ต้ อ งมี เ วลาศึ ก ษาอยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
(7) รายวิ ช าที่ ได้ รั บ การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า ให้ บั น ทึ ก ไว้ ใ นระเบี ย นการเรี ย นของ
นั กศึกษาโดยใช้อักษรย่ อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิช าที่ได้รับ การยกเว้นการเรีย น
รายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(1) ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ ผ ลการศึ ก ษาจากการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รในระบบปกติ ข อง
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) ส าหรั บ นั กศึกษาที่ใช้ผ ลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้ห ลั กสู ตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วยกิ ต
เป็นหนึ่งภาคเรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน
ข้อ 11 การโอนผลการเรี ย น และการยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า ต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาด
ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๐๙/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๙
คณะครุศาสตร์
........................................................................
เพื่อให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะครุศาสตร์ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร คณะครุศาสตร์ เพื่อให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
ดร. ชัยรัตน์ บุมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสุรีย์ พันธุ์แก้ว
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหน้ าที่ ให้ คาปรึ กษา กากั บดูแล ให้ ข้อเสนอแนะ และอานวยความสะดวกในการพั ฒนาหลั กสู ตร
ครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย
๒.๑ สาขาวิชาพลศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ
อาจารย์ประจา
รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์
อาจารย์ประจา
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
อาจารย์ประจา
อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
อาจารย์ประจา
อาจารย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
อาจารย์ประจา
อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อาจารย์ประจา
อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคน
อาจารย์ประจา
อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว
อาจารย์ประจา
อาจารย์ฤทัยวรรณ มีบ้านหลวง
อาจารย์ประจา
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อาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง
อาจารย์ประทวน เข็มเพชร
อาจารย์ประจักสิน บึงมุม

ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

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

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

๒.๒ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี ปณะราช
อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารย์จิรพงศ์ พวงมาลัย
อาจารย์วันวิสา รักพ่วง
ศึกษานิเทศก์ ประจักษ์ ศรสาลี
ดร.บรรจบ ภูโสดา

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพร ริมชลการ
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญญา เพียรสวรรค์
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี ปณะราช
อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารย์จิรพงศ์ พวงมาลัย
อาจารย์วันวิสา รักพ่วง
ศึกษานิเทศก์ ประจักษ์ ศรสาลี
ดร.บรรจบ ภูโสดา

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
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๒.๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์มานพ ศรีเทียม
อาจารย์นันทิพัฒน์ เพ็งแดง
อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ
อาจารย์กษมา สุรเดชา
อาจารย์อมรา ทองใส
อาจารย์รุ่งณภา บุญธรรมมี
อาจารย์รัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์
อาจารย์อังคณา พึ่งพัก

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาษ เพ็งพุ่ม
ดร.สุชาดา เจียพงษ์
ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
อาจารย์มานพ ศรีเทียม
อาจารย์นันทิพัฒน์ เพ็งแดง
อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ
อาจารย์กษมา สุรเดชา
อาจารย์อมรา ทองใส
อาจารย์รุ่งณภา บุญธรรมมี
อาจารย์รัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์
อาจารย์อังคณา พึ่งพัก

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต

๒.๔ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
อาจารย์ชลชลิตา แตงนารา
อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์พิมพ์ชนก เนยพลับ
อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฎ์
อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
อาจารย์วารุณี วงษ์ศิลป์
อาจารย์กนกวรรณ อินทสูต
อาจารย์พันตรี สีขาว
รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกล เกิดผล
ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ
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อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
อาจารย์ชลชลิตา แตงนารา
อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์พิมพ์ชนก เนยพลับ
อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฎ์
อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
อาจารย์วารุณี วงษ์ศิลป์
อาจารย์กนกวรรณ อินทสูต
อาจารย์พันตรี สีขาว

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

๒.๕ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อาจารย์เกชา เดชา
อาจารย์สุภาพร อินทา
อาจารย์เชาวลา สุขโข

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วไลพร เมฆไตรรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง
อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อาจารย์เกชา เดชา
อาจารย์สุภาพร อินทา
อาจารย์เชาวลา สุขโข

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

๒.๖ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
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อาจารย์ปาริชาต เตชะ
อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช
ดร.สามารถ กมขุนทด
ดร.มีชัย พลทองมาก

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี เกสทอง
อาจารย์ยอดชาย สายกลิ่น
อาจารย์ณัฏฐณิชา บัวคลี่
อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
อาจารย์ปาริชาต เตชะ
อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช
ดร.สามารถ กมขุนทด
ดร.มีชัย พลทองมาก

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า

๒.๗ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ชูวิทย์ ไชยเบ้า
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
อาจารย์สิริวรรณ สิรวณิชย์
อาจารย์วรพรรณ ขาวประทุม
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์ศรวัส ศิริ
อาจารย์จิรภาส กล้ากสิการ
อาจารย์นภากูล ธาตุ

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
อาจารย์เยาวเรศ ภักดีจิตร
อาจารย์พัชรี ดินฟ้า
อาจารย์นิสรา วงษ์บุญมาก
อาจารย์ชูวิทย์ ไชยเบ้า
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
อาจารย์สิริวรรณ สิรวณิชย์
อาจารย์วรพรรณ ขาวประทุม
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์ศรวัส ศิริ

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
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อาจารย์จิรภาส กล้ากสิการ
อาจารย์นภากูล ธาตุ

ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

๒.๘ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์เฉลิม ทองจอน
อาจารย์ภคมน ตะอูบ
อาจารย์เมธี มธุรส
อาจารย์ยลดา กระต่ายทอง
อาจารย์ประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์
อาจารย์เผ่าชาย ชาญเชี่ยว
อาจารย์อนุสร อุดเถิน

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร เรืองรอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์เฉลิม ทองจอน
อาจารย์ภคมน ตะอูบ
อาจารย์เมธี มธุรส
อาจารย์ยลดา กระต่ายทอง
อาจารย์ประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์
อาจารย์เผ่าชาย ชาญเชี่ยว
อาจารย์อนุสร อุดเถิน

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

๒.๙ โปรแกรมวิชาภาษาจีน
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ
อาจารย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อาจารย์เทพกาญจนา เทพแก้ว
- 156 -

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา

อาจารย์แสงระวี สังมณีโชติ
อาจารย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อาจารย์Deng Fei
ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง
อาจารย์ชาติชาย ระวังภัย
อาจารย์ศาวพา บัวศรี

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์
อาจารย์ภัทราพร โชคไพบูลย์
อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ
อาจารย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อาจารย์เทพกาญจนา เทพแก้ว
อาจารย์แสงระวี สังมณีโชติ
อาจารย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อาจารย์Deng Fei
ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง
อาจารย์ชาติชาย ระวังภัย
อาจารย์ศาวพา บัวศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

๒.๑๐ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ชัยมงคล
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อาจารย์ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
อาจารย์ปราณี เลิศแก้ว
นางสาววิสากุล กองทองนอก
นางสาวสุมามาลย์ ฉลาด

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
ดร.ภาษกร แจ่มหม้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ชัยมงคล

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
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อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อาจารย์ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
นางสาววิสากุล กองทองนอก
นางสาวสุมามาลย์ ฉลาด

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก จ
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ นางสาวสุณี บุญพิทักษ์
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2555 ปร.ด. (หลักสูตรการศึกษา แขนงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
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2534 กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
วิทยาลัยครูนครสวรรค์

2527 ค.บ. (ปรัชญาและศาสนา)
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1073212
การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย
1075219
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
1075220
การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1071203
การศึกษาปฐมวัย
1073212
การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย
1073214
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1074116
ทักษะการคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
1074117
การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย
1075219
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
1075220
การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
สุณี บุญพทักษ์. (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง
ของเด็กปฐมวัย. กาแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สุณี บุญพทักษ์. (2557). หนังสือวิจัยชั้นเรียนปฐมวัย หลักปฏิบัติจากประสบการณ์.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ปัญญาชน
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
สุณี บุญพทักษ์. (2551). ความสามารถและปัญหาในการจัดกิจกรรมในวงกลมของครู
อนุบาล สังกัด สปจ. กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สุณี บุญพทักษ์. (2552). โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สุณี บุญพทักษ์. (2553). โครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครู
อนุบาลอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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สุณี บุญพทักษ์. (2554). ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สุณี บุญพทักษ์. (2555). แบบแผนการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนพัฒนา
ทักษะการคิดของนักเรียน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สุณี บุญพทักษ์. (2556). พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยเทคนิคการสอนแบบซิปปา
โมเดลของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ : คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สุณี บุญพทักษ์. (2557). รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูทาวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สุณี บุญพทักษ์. (2558). รูปแบบกิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูปฐมวัย
ของศูนย์เด็กปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

ชื่อ

นางพัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์

ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
2542 ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
2536 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1071102
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
1073124
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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3(2-2-5)
3(2-2-5)

1071101
1071102
1071203
1071207
1073121
1072222
1073124
1073230

จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล
สุขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก
เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
จิตวิทยาเด็กพิเศษ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์. (2553). หนังสือเด็กออทิสติก. กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์. (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจิตวิทยาเด็กพิเศษ :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์. (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความรู้ทั่วไป
ทางการศึกษาพิเศษ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์. (2553). พฤติกรรมการเรียนและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์. (2554). การใช้คาราโอเกะเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทย
ของนักศึกษาไทยใหญ่ โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ชื่อ

นางสาวอรวรรณ สุ่มประดิษฐ์

ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
2532 กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
2528 กศ.บ. (การประถมศึกษา)

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1072106
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
1073213
เด็กปฐมวัยกับทักษะทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1075227
โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1072106
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
1073110
เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
1073213
เด็กปฐมวัยกับทักษะทางวิทยาศาสตร์
1074118
กระบวนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
1074125
นิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1075227
โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
107xx31
สิ่งแวดล้อมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
-

2(1-2-3)
2(1-2-3)

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ชื่อ

นางสาวอรทัย บุญเที่ยง

ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
2554 ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)
2552 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1071204
สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
1072105
ศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย
1073215
ศิลปะสาหรับครูปฐมวัย

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-3-5)

ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1071204
สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072105
ศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072109
กิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการสาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
1073110
เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1073215
ศิลปะสาหรับครูปฐมวัย
3(1-3-5)
1074116
ทักษะการคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
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 ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
อรทัย บุญเที่ยง. (2557) เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะสาหรับครูปฐมวัย : คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
อรทัย บุญเที่ยง. (2556). แนวทางการพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี ข้างหน้า : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
อรทัย บุญเที่ยง. (2557). การพัฒนาบุตรหลานโดยกิจกรรมประดิษฐ์สื่อของเล่นของ
ผู้ปกครอง : ชุมชนคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรข้างหน้า. คู่มือการ
ประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 6 ขวบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อรทัย บุญเที่ยง. (2558). รูปแบบกิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูปฐมวัย
ของศูนย์เด็ก ปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
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ชื่อ

นางสาวจุฑาทิพย์ โอบอ้อม

ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
2556 ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)
2553 ศษ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา)

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1071203
การศึกษาปฐมวัย
1072208
การประเมินผลพัฒนาเด็กปฐมวัย
1071229
การเล่นเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1071203
การศึกษาปฐมวัย
1072208
การประเมินผลพัฒนาเด็กปฐมวัย
1073110
เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
1073212
การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย
1073123
หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
1074126
คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย
1075227
โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
1071229
การเล่นเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
-

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
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จุฑาทิพย์ โอบอ้อม. (2558). รูปแบบกิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู
ปฐมวัยของศูนย์เด็ก ปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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