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ค าน า 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง 2562 (หลักสูตร 4 ปี) 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม่จากหลักสูตร
เดิมในปี พ.ศ. 2560 โดยน าข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ร่วมเป็น
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ ตามข้อก าหนดตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขา     ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งน ามาปรับปรุงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือให้สังคมมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิต โดยมุ่งเน้น
ปรับปรุงสมรรถนะของหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีสอน เพ่ือพัฒนาตามแนวทางให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จัดเป็นกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในที่มุ่งเน้นไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา อีกทั้งใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) มีค่านิยมร่วม 2) 
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู 3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ 4) เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม 5) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ และ 6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะ
ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ดังนั้น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง 2562 
(หลักสูตร 4 ปี) โดยพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 เพ่ือสามารถผลิต
บัณฑิตให้บรรลุคุณภาพมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวังต่อไป 
 
 
 

      สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ป)ี 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
คณะ    : คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
  รหัสหลักสูตร  : 25501581105129 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 
 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
     
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
   ชื่อย่อ : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Education (Early Childhood Education) 
   ชื่อย่อ : B.Ed. (Early Childhood Education) 
 
3. วิชาเอก  
 - 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
 

 5.2 ภาษาที่ใช้ 
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  ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2562  
  คณะกรรมการประจ าคณะ ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 
       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 
       เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4(139)/2562 
      เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบการได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  คร ูอาจารย์สอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด 
8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน (ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก) 
8.5  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 นางทิพวรรณ วรรณภักดี ภูมิพันธ์ 
3-4403-0021x-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2552 
2549 

2 นางสาวสุรางรัตน์  ราช่อง 
3-4505-0055 x-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

2555 
2538 

3 นางสาวฟูาสวย  ตรีโอษฐ์ 
1-4599-000 x-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2554 
2552 

4 นางสาวกนกวรรณ แก่นนาค า 
1-4599-0013 x-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
ศศ.บ. (วรรณกรรมส าหรับเด็ก) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 
2553 

5 นายวิชิต    ถิรเดโชชัย 
3-4508-0027 x-xx-x 

อาจารย์ 
 

ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2559 
2547 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 10.1 อาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน  
  (1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารเรียนรวม 7 ชั้น) 
  (2) อาคารบรรณราชนครินทร์ (ศูนย์วิทยบริการ) 
  (3) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
  (4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารเรียน 9 ชั้น) 
  (5) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
  (6) อาคารคณะครุศาสตร์ 
  (7) อาคารดนตรีและนาฏศิลป์ 
  (8) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ฝุายอนุบาล) 
 
 10.2 สิ่งสนับสนุนประกอบการเรียนการสอน 
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน ดังนี้ 
ล าดับ วัสดุ / ครุภัณฑ์ จ านวน หน่วย 

1  จอโปรเจ็คเตอร์ 2 ชุด 
2  เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์   2 ชุด 
3  ไมโครโฟนส าหรับจัดการเรียนการสอน 1 ชุด 
4  เครื่องปรินท์เอกสาร 1 ชุด 

 
 10.3 ศูนย์วิทยบริการ 
   นักศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สามารถใช้บริการการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 
ได้จากศูนย์วิทยบริการ ศูนย์ภาษา ซึ่งให้บริการด้านวิชาการ ในการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่าง ๆ 
ในการเรียนและการวิจัย ดังนี้ 
  10.3.1 ศูนย์วิทยบริการ สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   - หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   96,129  เล่ม 
   - หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ   8,225  เล่ม 
   - หนังสือและต าราเรียนปฐมวัย     2,521  เล่ม 
   - วารสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    558  รายชื่อ 
   - วารสารวิชาการเย็บเล่ม       167  รายชื่อ 
   - สื่อโสตทัศน์ เช่น แผ่นวีดิทัศน์    5,780  รายการ 
  10.3.2 ศูนย์ภาษา สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์ภาษา) 
   - ต าราภาษาอังกฤษ    180 รายการ 
   - ต าราภาษาไทย     250 รายการ 
   - นิตยสาร     75 รายการ 
   - VCD และภาพยนตร์พากย์เสียงภาษาอังกฤษ 120 รายการ 
   - VCD ช่วยสอนภาษา    15 รายการ 
  10.3.3 ฐานข้อมูลออนไลน์ 
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1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของ IG Library  2,532 ชื่อเรื่อง 
2) ฐานข้อมูลออนไลน์  

- ACM Digital Library 
- Web of Science 
- ProQuest Dissertation & Theses Global 
- SpringerLink – Journal 
- American Chemical Society Journal (ACS) 
- EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 
- Computer & Applied Science Complete (CASC) 

    - ScienceDirect 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 เพ่ือวางกรอบเปูาหมายการจัดการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอ
ภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มี
สมรรถนะการท างานสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All 
for Education) โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท า 
 สถานการณ์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ประเทศไทยยังคงพบสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งเศรษฐกิจกับการศึกษานั้นมีความสัมพันธ์กัน
แบบในแบบต่างฝุายต่างมีอิทธิพลต่อกัน อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุน
ทางสังคมที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประเทศต้องจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและเป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจให้ประสบความส าเร็จได้
ในทางกลับกันหากเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงก็ย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และคุณภาพเช่นเดียวกัน ในโลกปัจจุบันที่มนุษย์เข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการท างานเช่นที่ผ่านมา แต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การค้าและ
กระบวนการทางสังคม รวมถึงระบบการศึกษา ซึ่งประเทศจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ที่มีมาตรฐานตลอดชีวิต 
 ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน าสถานการณ์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน โดยบูรณาการการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน
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และนอกห้องเรียน รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ การสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบความคิดอย่างเป็นระบบ 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างทุนของ
ประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สังคมโลก
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเจริญทางด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ท าให้สังคม 
ปรับเปลี่ยนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) หรือสังคมความรู้ (Knowledge Society) 
การสืบค้นและการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถท าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 
การเสริมปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในสถาบัน ระบบ โครงสร้าง
สังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
ในระดับต่าง ๆ จะมาพร้อมการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของต่างประเทศที่ยากแก่การปิดกั้น ไม่ว่า
วัฒนธรรมนั้นจะให้เกิดผลทางบวกหรือทางลบก็ตาม สภาพสังคมจึงมีความซับซ้อนและมีปัญหาที่
ตามมาหลายประการ สังคมไทยจึงจ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนในสังคมให้สามารถปรับตัว
อยู่ได้อย่างเป็นสุข ในสภาวะที่สังคมเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเรียนรู้ประวัติาสตร์
และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม 
การศึกษาจะต้องสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย หลักสูตรต้องส่งเสริมให้เข้าใจ รู้เท่าทัน 
สามารถใช้วิจารณญาณในการเลือกรับหรือประยุกต์ส่วนดีของวัฒนธรรมไปพร้อมกับการรักษาและ
ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงาม มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีคุณธรรมน าความรู้ ด าเนินชีวิตเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ มีเสถียรภาพ มีความเป็นธรรม มีความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ด้วยธรรมาภิบาล การจัดการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาจึงนับเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาทุนมนุษย์ของชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับระบบสังคม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาค
ส่วนให้ตระหนักถึงความส าคัญต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเศรษฐกิจ
ชุมชน 
 
 11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

 ในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลนั้นมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ใหม่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ให้มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น โดยการจัดกลุ่มดังกล่าวเป็นการสร้างมาตรฐานครูใหม้ีความชัดเจนและเป็นสากลมากขึ้นในด้าน
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้า นอกจากนี้ยังเป็นสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครู ยกฐานะให้ครูเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ ควบคู่กับการสร้าง
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แรงจูงใจให้คนเก่งและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพ ปรับปรุงค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า 
จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพครูให้
มีมาตรฐานทิศทางกัน รวมถึงสนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างตรงประเด็นและเป็นเอกภาพใน
ยุคของนวัตกรรมที่จะยกระดับประเทศให้เป็น 4.0 ซ่ึงทักษะการท างานของคนในวิชาชีพครูทางด้าน
การศึกษาปฐมวัยก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันมีความแตกต่างกับสมัยก่อน
อย่างมาก เทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกพัฒนาไปสู่ระบบการสอนที่ทันสมัย บุคลากรผู้สอนก็จ าเป็นต้องมี
ทักษะเฉพาะ สถาบันการศึกษาจึงต้องผลิตบุคลากรรุ่นใหม่เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต โดยต้องผสาน
องค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพ่ือรวมกับความเป็นศาสตร์แห่งการสอนทางการศึกษา
ปฐมวัยให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  1. เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ท าการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  2. สถานการณ์และปัจจัยภายนอก ความเปลี่ยนแปลงของการศึกษา และการเข้า
ร่วมประชาคมอาเซียน ไดเ้พ่ิมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนใช้หนังสือและต าราภาษาอังกฤษ
ให้มากขึ้น รวมถึงใช้ภาษาอังกฤษในเอกสารและไฟล์น าเสนอประกอบการสอน และมีการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านภาษา 

3. ปรับปรุงจากผลการด าเนินงานใน มคอ.7 ของหลักสูตรเดิม  
3.1 ด้านความรู้นักศึกษาแรก เข้ามีความรู้พ้ืนฐานน้อย โดยจัดโครงการ

ปรับพ้ืนฐาน มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคการศึกษาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรมเด็กอนุบาล ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 
   3.2 ด้านทักษะทางปัญญานักศึกษาขาดความกระตือรือร้นที่จะหาความรู้
ด้วยตนเอง โดยปรับวิธีการสอน วิธีการอธิบายองค์ความรู้ต่างๆ กับควบคู่ไปกับการฝึกคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ และการประเมินผล และมอบหมายงานที่นักศึกษาต้องค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น
เพ่ือให้มาอภิปรายในชั้นเรียน และปรับสัดส่วนการประเมินโดยให้คะแนนจากผลการค้นคว้าและการ
น าเสนอมากข้ึน 
  4. ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต  และศิษย์ปัจจุบัน 
   4.1 ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต  

ควรเพิ่มการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ และเพ่ิมรายวิชาที่
ฝึกการร้องเพลงและการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวส าหรับเด็ก โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี 
การสร้างสื่อนวัตกรรมในแต่ละรายวิชา โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้จากทฤษฎี ใช้สร้างสื่อ นวัตกรรม 
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   ควรเพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษ  โดยให้ผู้ เรียนใช้หนังสือและต ารา
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น รวมถึงใช้ภาษาอังกฤษในเอกสารและไฟล์น าเสนอประกอบการสอน มีการจัด
โครงการหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านภาษาอังกฤษ มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก 
การใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาเอก 
  5. ปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความรู้และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
   5.1 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  11 มาตรฐานความรู้ 
และ 2 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ โดยปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาชีพครูตามมาตรฐานของ 
คุรุสภา โดยกลุ่มวิชาวิชีพครูได้ประชุมจัดท าร่างรายวิชาในหมวดวิชาชีพครู โดยใช้สาระความรู้และ
สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐาน 
 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยในหมวด 1 มาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ 
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิ ชาชีพชั้นสูง 
ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู รวมถึง พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ข้อที่ 7 คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง คณะครุศาสตร์ จึงไดด้ าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือสร้างบุคลากรทางการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 และมุ่งผลิตบัณฑิตทางการศึกษาปฐมวัยให้มี
คุณภาพเป็นเลิศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สามารถน าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี การวิจัยและศาสตร์แห่ง
การศึกษาปฐมวัย มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรฐานการเรียนรู้ เน้นทักษะทางการสอนการศึกษา
ปฐมวัยควบคู่กับหลักทฤษฏีวิธีการสอนทางการศึกษาปฐมวัยแบบต่าง ๆ รวมถึงการอ่าน การเขียน 
การคิดค านวณ การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม 
ตลอดจนสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นผู้น าทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยให้กับหน่วยงานทาง
การศึกษา สามารถพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนการศึกษาและการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
  รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นักศึกษาในหลักสูตร 
อ่ืน ๆ สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 
 13.3 การบริหารจัดการ  
  13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/
คณะ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลการด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  13.3.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับ 
ส านักวิชาการและประมวลผลเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุม
การด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เป็นหลักสูตรที่ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตครูปฐมวัยที่มีคุณภาพ มี
ความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่ 
การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่าง
มีความสุข เหมาะสมกับทิศทางการศึกษาปฐมวัย 
 
 1.2 ความส าคัญ 
  ในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลนั้นได้มุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่มุ่งเน้นผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) มีค่านิยมร่วม 2) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นใน
วิชาชีพครู 3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ 4) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 5) เป็นผู้มีความสามารถสูง
ในการจัดการเรียนรู้ 6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึงได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 
1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) วิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งน ามามาบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับศาสตร์แห่งการศึกษาปฐมวัยใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีอุดมคติ สามารถสร้างประโยชน์ทั้งด้านจิตใจและด้านวัตถุให้แก่ตนเองและ
สังคม พร้อมทั้งยังสามารถประยุกต์และพัฒนาการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เกิดประสิทธิผลในระดับท้องถิ่น
และประเทศชาติได้ 
 ปัจจุบันอาชีพครูปฐมวัยถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้
เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนา
บ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติ
ต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของครูปฐมวัยก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่
เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครู
ปฐมวัยจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 
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1.3 วัตถุประสงค์  
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

  1.3.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเทศชาติและอยู่
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข 

  1.3.2 มีความรู้ ครอบคลุมหลักการ แนวคิด พัฒนาการ การเรียนของเด็ก ภาษาและ
การรู้หนังสือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะและดนตรี สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
  1.3.3 มีทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเมินค่า และน า
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนและพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่าง
มีวิสัยทัศน ์
  1.3.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

1.3.5 มีทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากเด็กปฐมวัย สามารถ
สื่อสารมีดุลยพินิจในการเลือกใช้และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศส าหรับเด็กปฐมวัยได้ อย่างเหมาะสม 
   1.3.6 มีวิธีวิทยาการเรียนรู้ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 
และเด็กการศึกษาพิเศษ โดยเลือกใช้นวัตกรรมได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมสามารถจัดการเรียนรู้
ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอย่างบูรณาการได้ 

1.3.7 มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาทางการศึกษาปฐมวัย วิชาการสอนทางการศึกษาปฐมวัย วิชาชีพและสังคมอย่าง
สมเหตุสมผล 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนการปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. และคุรุสภา
ก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพของ
บุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
หลักสูตร 
 

2. แผนการปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและ 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม และวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนการปรับปรุงหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยน 
แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ  การเมืองและความก้าวหน้า

ทางวิชาการ 
3. แผนพัฒนาบุคลากรด้าน 
การเรียนการสอน และบริการ
วิชาการให้มีความรู้ สมรรถนะ
และเจตคติที่ทันสมัย และ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการแก่
องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ของบุคลากรให้มีนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการ 
วิชาการต่อบุคลากรด้านการ
เรียน- การสอนในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน  
ต่อประสิทธิภาพการจัด 
การเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ คือ ภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ และอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลาให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ 
 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  อาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลาให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบไตรภาค 
  ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัย) 
  ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
   ภาคต้น  เดือน มิถุนายน - กันยายน 
   ภาคปลาย  เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
  ในกรณีจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดในช่วง เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดี และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของ
ส านักคณะกรรมการอุดมศึกษา และ /หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบั งคับการคัดเลือก ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้ก าหนด 
 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และ
ควบคุมตนเอง 
  2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบทางการศึกษา 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
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  2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัด
ประชุมผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝุายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีท่ีมีปัญหา 
  2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ส าหรับนักศึกษาแรกเข้าทุกคน  กรณีท่ีนักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะ
ก าหนด  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 
  2.4.3 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล 
ให้ค าปรึกษา แนะน า 
  2.4.4 มีฝุายกิจการนักศึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่น วันนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 
  2.4.5 มีนักวิชาการศึกษาท าหน้าที่แนะน าขั้นตอนต่างๆ ในการเรียน รวมถึงห้องให้
ค าปรกึษา คอยช่วยเหลือในการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาท่ีขอความช่วยเหลือ 
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ในระยะเวลา 4 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
     2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,990,000 

2. งบประมาณแผ่นดิน 48,000 96,000 144,000 192,000 240,000 

3. ได้รับจัดสรรจากงบรายได้ 63,000 126,000 189,000 252,000 306,600 

รวมรายรับ 1,011,000 2,022,000 3,033,000 4,044,000 4,536,600 
 * หมายเหตุ 1. ค่าลงทะเบียน = จ านวนรับนักศึกษา x ค่าลงทะเบียน x 2 เทอม  
   2. ได้รับจัดสรรจากงบแผ่นดิน (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 800 บาท / ปี /คน 
 3. ได้รับจัดสรรจากงบรายได้ = 7% x ค่าลงทะเบียน  
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  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบด าเนินการ 
    1.1 ค่าตอบแทน 
    1.2 ค่าใช้สอย 
    1.3 ค่าวัสด ุ

 
1,369,200 

50,000 
30,000 

 
1,490,400 
100,000 
50,000 

 
1,550,400 
150,000 
70,000 

 
1,610,400 
200,000 
90,000 

 
1,670,400 
250,000 
110,000 

2. เงินอุดหนุน 
    2.1 การท าวิจัย 
    2.2 การบริการวิชาการ 

 
50,000 
30,000 

 
80,000 
60,000 

 
110,000 
90,000 

 
140,000 
120,000 

 
170,000 
150,000 

รวมรายจ่าย 1,529,200 1,780,400 1,970,400 2,160,400 2,350,400 
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 * หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 70,400 บาท / คน 
 
 2.7 ระบบการศึกษา  
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ข) 
 
 2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและและเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศ
เพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค) 
 
 2.9 การลงทะเบียนเรียน  
  2.9.1 ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 
(ยกเว้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) แต่ไม่เกิน 22 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาในภาคปกติ หรือจะต้องได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือประกาศเพ่ิมเติม 
  2.9.2 บางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดหน่วยกิต โดยใช้
หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 

2.1) วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 
 2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 
 2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

41 
29 
12 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.2) วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
 2.2.2) วิชาเอกเลือก 

61 
41 
20 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   

 3.2 รายวิชาในหลักสูตร 
  3.2.1 เกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาในหลักสูตร 
   เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การก าหนดรหัสวิชา
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558 
 1. ให้ใช้รหัสประกอบด้วยสัญลักษณ์ 7 ตัว โดย 
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก หมายถึง  สาขาวิชาหรือคณะที่สังกัด 
  ตัวเลขตัวที่ 4   หมายถึง  ระดับชั้นปี 
  ตัวเลขตัวที่ 5, 6 และ 7   หมายถึง  ล าดับความยากง่ายของรายวิชา 
 2. ความหมายของตัวเลข ตัวที่ 4 แสดงระดับชั้นปี มีดังนี้ 
  เลข 1 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 1 
  เลข 2 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 2 
  เลข 3 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 3 
  เลข 4 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 4 
  เลข 5 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 5 
  เลข 6 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  เลข 7 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
  เลข 8 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 
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   3.2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษา
และการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนให้ครบทั้ง 4 กลุ่มวิชา อย่างน้อยกลุ่มวิชาละ 1 
รายวิชา และ/หรืออย่างน้อย 3 หน่วยกิต ซึ่งต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต ทั้งนี้แต่ละกลุ่มวิชาประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

  ก) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
  English for Beginners 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ   3(2-2-5) 

 English for International Communication 
GEN1104  ภาษาญี่ปนุพื้นฐาน      3(2-2-5) 

Japanese for Beginners  
GEN1105  ภาษาจีนพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 

Chinese for Beginners  
GEN1106  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน      3(2-2-5) 

Vietnamese for Beginners  
 GEN1107  ภาษาลาวพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 
   Lao for Beginners 

GEN1108 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
   Thai for Communication 

GEN1109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพ   3(2-2-5) 
   English for Professional Communication 
 

        ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN2104     สุนทรียภาพ      3(2-2-5) 

         Aesthetics 
GEN2105      จริยธรรมกับชีวิต      3(2-2-5) 

           Morality and Life     
GEN2106      ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 

         Life Skills 
GEN2107     ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

                 Information Literacy Skill for Learning  
   in 21st Century 
 



18 
 

 

รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN2108    ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

      21st Century Skills for Living and Occupations 
GEN2109    การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร   3(2-2-5) 

                 ในที่สาธารณะ 
      Personality Development and Art in 
      Public Communication 

GEN2110    การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ     1(0-2-2) 
             Introduction to Profession 

GEN2111    สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต     3(2-2-5) 
            Meditation for Life Progress 
  

       ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

 GEN3101 สังคมและวิถีโลก      3(3-0-6) 
   Global Society and Living 
 GEN3102 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต    3(3-0-6) 
   Law for Living 

GEN3103 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
   Thai Politics and Government 
 GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   3(3-0-6) 
   Citizenship and Social Responsibility 
 GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา      3(3-0-6) 
   Roi Et Studies 

GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   3(2-2-5) 
The King’s Wisdom for Local Development 

GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตรของชีวิต    3(2-2-5) 
Life Dynamics in Environment 

GEN3108 การจัดการส านักงานสมัยใหม่    3(2-2-5) 
Modern Office Management 

GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่     3(2-2-5) 
Modern Entrepreneur 

GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย   3(2-2-5) 
Life Skills for Undergraduate Students      

GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ      3(3-0-6) 
  Media Literacy 
GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม     3(2-2-5) 
  Social Forecasting 
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รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN3113    ภูมิปัญญาไทยและการบ าบัดเสริม    2(1-2-3) 

      Thai Wisdom and Complementary Therapy 
GEN3114  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ     3(3-0-6) 

Laws and Professional Ethics 
        
  ง) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN4101 การออกก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ  3(2-2-5) 

   Exercise and Recreation for Health 
 GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(2-2-5) 
   Science and Environment for Quality of Life 
 GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่       3(2-2-5) 

  Life and Modern Technology 
 GEN4108 การคิดและการตัดสินใจ     3(2-2-5) 
   Thinking and Decision Making 

GEN4109     การคิดเชิงเหตุผล      3(2-2-5) 
   Logical Thinking 

GEN4110    การเกษตรกับคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
                 Agriculture and Quality of Life 
GEN4111    การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ    3(2-2-5) 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
Sustainable Agricultural Resources and  
Environment Management 

GEN4112    เกษตรวิถีไทย      3(2-2-5) 
                Thai Lives Agriculture 

 
3.2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 

   3.2.3.1 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
   ก) วิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 

Psychology for Teachers 
3 (3-0-6) 

TEP1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Thai Language for Communication for Teacherss 

3 (2-2-5) 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

2 (2-0-4) 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
Ideology and Spirituality of Teachers  

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Innovational and Educational Technology 

3 (2-2-5) 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3 (2-2-5) 

TEP2107 ศาสตร์การสอน 
Science of Pedagogy 

3 (2-2-5) 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3 (3-0-6) 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3 (2-2-5) 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

3 (2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 29 
 
     ข) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
2 (90) 

TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

2 (90) 

TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship 3 

2 (90) 

TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Internship 4 

6 (450) 

 รวมหน่วยกิต 12 
    
   3.2.3.2 กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
    ก) วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
ECD1101 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

Take Caring and Learning Encouragement for Early 
Childhood Students                                  

3 (2-2-5) 

ECD1102 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 
Heath Care and Safety for Early Childhood Students 

3 (2-2-5) 

ECD1103 การช่วยเหลือและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
Special Needed Early Childhood Students Take Caring 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
ECD1104 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

Brain and Learning for Early Childhood Students 
3 (2-2-5) 

ECD1105 การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับ
เด็กปฐมวัย     
Emotional Quotient and Social Quotient Activities for 
Early Childhood Students 

3 (2-2-5) 

ECD2106 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็ก
ปฐมวัย     
Physical Development Activities for Early Childhood 
Students 

2 (1-2-3) 

ECD2107 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย 
Arts Activities for Early Childhood Students 

3 (2-2-5) 

ECD2108 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี    
Integrated Learning Experience for Children Under 
Three Years Old 

3 (2-2-5) 

ECD3109 การจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   
Playing Activities Management for Early Childhood 
Students Learning 

3 (2-2-5) 

ECD3110 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุ 3-6 ปี       
Experience Management to Enhance Integrated 
Learning for Children Age Between Three to Six 

3 (2-2-5) 

ECD3111 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 
Experience Management to Encourage Learning for Specific 
Children Groups  

3 (2-2-5) 

ECD3112 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 
Movement Activities for Early Childhood Students 

3 (2-2-5) 

ECD4113 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย  
Language and Communication Activities for Early 
Childhood Students                                

3 (2-2-5) 

ECD4114 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยใน
อนาคต   
Seminar in Early Childhood Education Development 
Trend 

3 (2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 41 
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    ข) วิชาเอกเลือก จ านวน 20 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
ECD2201 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย        

Media and Toys for Early Childhood Students  
3 (2-2-5) 

ECD2202 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
Assessment for Young Children Development 

2 (1-2-3) 

ECD2203 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
Science and Mathematic Activities for Early Childhood 
Students 

3 (2-2-5) 

ECD3204 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย      
Literatures for Early Childhood Students 

3 (2-2-5) 

ECD3205 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
Thinking Skills Development Activities for Early 
Childhood Students  

3 (2-2-5) 

ECD3206 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย     
Family and Community Participation in Early 
Childhood Education 

3 (2-2-5) 

ECD4207 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม  
Applying Knowledge to Create Innovation 

3 (2-2-5) 

ECD4208 ปรัชญา และวรรณกรรมศาสนาส าหรับเด็กปฐมวัย 
Philosophy and Religious Literature for Early 
Childhood Students 

3 (2-2-5) 

 
  3.2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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 3.3 การจัดแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GENXXXX กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3(X-X-X) 
GENXXXX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (3-0-6) 
TEP1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

ECD1101 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย                                    

3 (2-2-5) 

ECD1102 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3 (2-2-5) 

ECD1103 การช่วยเหลือและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

3 (2-2-5) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 21 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GENXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(X-X-X) 
GENXXXX กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2 (2-0-4) 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 (วิชาเอกบังคับ) 

ECD1104 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5) 
ECD1105 การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และ

สังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 
3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี
 XXXXXXXXXX 3 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 20 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

ECD2106 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกาย
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

2 (1-2-3) 

ECD2107 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

ECDxxxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (x-x-x) 
ECDxxxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 2 (x-x-x) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 19 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 

TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 (90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

ECD2108 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี    

3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 (วิชาเอกเลือก) ECDxxxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (x-x-x) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 20 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (3-0-6) 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 

TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 (90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

 

ECD3109 
การจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย      

3 (2-2-5) 

ECD3110 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี       

3 (2-2-5) 

ECD3111 
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 

3 (2-2-5) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 20 
 

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคปลาย 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 
TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 (90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 (วิชาเอกบังคับ) 

ECD3112 
 

ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย  3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกเลือก) 

ECDxxxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (x-x-x) 

ECDxxxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (x-x-x) 

ECDxxxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (x-x-x) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 17 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 

TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 (450) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 6 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(เอกบังคับ 

ECD4113 
การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็ก 
ปฐมวัย   

3 (2-2-5) 

ECD4114 
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยในอนาคต   

3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(เอกเลือก) ECDxxxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (x-x-x) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  XXXXXXXXXX 3 
  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 15 
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3.4 ค าอธิบายรายวิชา 
  3.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   3.4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน       3(2-2-5) 

English for Beginners 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ค าศัพท์ 

โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์พ้ืนฐาน การออกเสียงและบทสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทายและการกล่าวลา การบอกเวลา การซื้อและขาย
สิ่งของ การพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว กิจวัตรประจ าวัน และกิจกรรมในวันหยุด 
การถามทิศทาง และการบรรยายลักษณะของคนในสถานการณ์ต่างๆ 

Development of basic English language skills: listening, 
speaking, reading and writing; basic vocabulary, sentence structure, 
basic grammar, pronunciation and basic conversation in daily -life: 
greetings and saying goodbye, time telling, selling and buying things, 
talking about family, daily routine, and vacation , asking for direction, 
and describing people  

 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ    3(2-2-5) 
  English for International Communication 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารในบริบทสังคมต่างๆ เช่น การ
แนะน าสถานที่ การแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต การ
ตอบรับและปฏิเสธค าเชิญ และการเขียนจดหมายสมัครงาน  

Development of English language skills: listening, speaking, 
reading, and writng at higher level of English proficiency; English for 
communicative purposes in a variety of contexts: introducing places, 
giving opinion, comparing things, planning for the future, accepting and 
rejecting invitations, and writing a resume 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN1104  ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน       3(2-2-5) 

Japanese for Beginners  
พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ นด้านการฟง พูด อ าน และเขียนภาษาญี่ปุ น 

อยางบูรณาการ ศึกษาค าศัพทและรูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน ฝกสนทนาที่ใช
ในชีวิตประจ าวัน ไดแก่ การทักทายการแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝก 
การอานขอความสั้นๆ สรุปและตอบค าถามได และการเขียนประโยค งายๆ ได ้

Development of Integrated Japanese language skills: listening, 
speaking, reading and writing; vocabulary; basic sentences and 
grammar, conversation practices in daily life including greetings, self-
introduction, time telling, shopping; practices of reading short 
messages, summarizing and answering questions, and writing simple 
sentences 

 
GEN1105  ภาษาจีนพื้นฐาน       3(2-2-5) 

Chinese for Beginners 
พัฒนาทักษะภาษาจีนด้านการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนอย าง 

บูรณาการ การสนทนาขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน ไดแกการทักทาย การแนะน า 
การขอบคุณ และการขอโทษ เขียนตามค าบอกและเขียนประโยคงายๆ ฝกอาน
เนื้อหาขอความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปและตอบค าถาม 

Development of Integrated Chinese language skills: listening, 
speaking, reading and writing; basic conversation practice in daily life 
including greetings, self- introduction, showing appreciation and asking 
apologies, taking dictation and writing simple sentences; practices of 
reading short messages, summarizing and answering questions 

 
GEN1106  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน       3(2-2-5) 

Vietnamese for Beginners 
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนามด้านการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเวียดนาม

อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ เรียนรูภาษาเวียดนามพ้ืนฐานที่ใช
ในชีวิตประจ าวัน ไดแก การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ การฝกอาน  
ขอความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปความและตอบค าถามและการเขียนประโยค งายๆ 

Development of Integrated Vietnamese language skills: 
listening, speaking, reading and written; basic grammar and sentence 
patterns; basic Vietnamese in daily life including self-introduction, time 
telling, shopping, reading short messages, summarizing and answering 
questions; practices of writing simple sentences 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN1107  ภาษาลาวพื้นฐาน       3(2-2-5) 

Lao for Beginners  
พัฒนาทักษะภาษาลาวด้านการฟ ง พูด อ าน และเขียนภาษาลาว 

อยางบูรณาการ รูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน การสนทนาที่ใชในชีวิตประจ าวัน 
ไดแก การทักทาย การแนะน าตนเอง การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน หลัก 
การอานขอความสั้นๆ การอานเพ่ือสรุปความและตอบค าถามและการเขียน 
ประโยคง่ายๆ 

Development of Integrated Lao language skills: listening, 
speaking, reading and writing; basic sentences and grammar, 
conversation in daily life including greetings, selt-introduction, time 
telling, shopping; practices of reading short messages, summarizing 
and answering questions, and in writing simple sentences 

 
GEN1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 

Thai for Communication 
ประวัติ ความส าคัญของภาษาไทย การพัฒนาทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน เสริมทักษะการใช้ภาษาไทย รวมถึงการแก้ไขปัญหา
ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 History; importance of Thai language; development of Thai 
language skills: listening, speaking, reading and writing; enhancing skills 
of Thai usage including appropriate communication solutions  

 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ    3(2-2-5) 

English for Professional Communication  
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในที่ท างาน และ

ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารและประสานงานในบริบทวิชาชีพต่างๆ 

Development of English skills: listening, speaking, reading, and 
writing in a workplace; English language skills in communication and 
coordination in various professional contexts 
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   ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN2104  สุนทรียภาพ         3(2-2-5) 

 Aesthetics  
ความหมายและปรัชญาของสุนทรียภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียภาพ

กับการเห็น การฟังและการเคลื่ อนไหว สุนทรียภาพทางด้านวัฒนธรรม 
องค์ประกอบของสื่อและการออกแบบกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ การวิจารณ์ความงามในเชิงสุนทรียภาพและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

Meaning and philosophy of aesthetics; relation between 
aesthetic and visualization, hearing and movement; aesthetic of 
cultures; elements of materials and activity designs focusing on arts, 
music and dramatic arts; beauty of aesthetics criticism; application of 
knowledge of aesthetics to living 
  

GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต      3(2-2-5) 
 Morality and Life 

ความหมาย คุณค่า ความจริงและเปูาหมายของชีวิต ปรัชญา และแนวคิด
ใ นกา รด า เ นิ น ชี วิ ต  ค ว ามหมายข องจ ริ ย ธ ร รม  ก า ร พัฒนาจ ริ ย ธ ร ร ม 
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง การด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม 
การแก้ไขปัญหาของชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม 

Meaning, values and goals of life; philosophy and concepts of 
living; definition of ethics; ethical development, development of self-
morality and ethics; living together in society; solving life problems 
using religious principles 

 
GEN2106 ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills 

ทักษะการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยอาศัยพ้ืนฐานทางจิตวิทยา 
การเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและการสร้าง 
มนุษยสัมพันธ์ กระบวนการคิด กระบวนการการคิดแก้ปัญหาและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

Life skills for living in the current society using basics of 
psychology; understanding self and others; personal development; 
communication and building human relationships; thinking processes; 
processes of problem solving and critical thinking 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 

Information Literacy Skill for Learning in 21st Century 
  ความส าคัญของสารสนเทศและทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 แหล่งสารสนเทศทั้งแหล่งสารสนเทศสถาบัน เช่น ห้องสมุด แหล่ง
สารสนเทศอินเทอร์เน็ต เช่น เว็ปโอแพค (WebOPAC) ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
(Union Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) และเครื่องมือสืบค้นใน
อินเทอร์เน็ต การประเมิน การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียง
สารสนเทศ การอ้างอิง การใช้และเผยแพร่สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูก
กฎหมาย  

Importance of information and information literacy skills for 
learning in 21st Century; information sources including institute sources 
such as libraries and internet information resources such as WebOPAC, 
Union Catalog, online database and other internet search engines; 
evaluation, analysis and synthesis of information; information 
arrangement; citation and references; using and distributing 
information ethically and legally 

 
GEN2108  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations  

ความหมายและความส าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมโลก การสืบค้น วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะ 
5Cs โดยบูรณาการเพ่ือใช้พัฒนาชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

Meaning and importance of 21st Century Skills; keeping up with 
change based on world social context; searching, analyzing concepts 
related to 5Cs skills by integrating their applications for life and 
careers in the 21st Century effectively 
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รหสัวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ  3(2-2-5) 
  Personality Development and Art in Public Communication 

แนวคิด บุคลิกภาพ และองค์ประกอบที่ท าให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่ต่างกัน  
การปรับพฤติกรรมและการควบคุมอารมณ์ การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
มรรยาทสังคม หลักการใช้ภาษา และการสื่อสารในสังคม ศิลปะในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี การฝึกปฏิบัติในการสื่อสารเพ่ือน าเสนอ
ในที่สาธารณะ 

Concepts, personality and elements of personality affecting 
individual differences; behavioral training and impulse control; 
enhancing interpersonal relation in organizations; social etiquette; 
principles of language usage and social communication; arts of 
improvisation; techniques in creating plots; practice in public 
presentation  

     
GEN2110  การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ      1(0-2-2) 
  Introduction to Profession 

ฝึกทักษะการสร้างเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง การจัดการความเครียด
ของตนเอง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและการน าเสนอผลงาน  
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์
กับบุคลากรในทีมสุขภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practice skills of self awareness; self-stress management; using 
information technology in searching and presenting; developing 
interpersonal relation with clients, family members and health teams 
based on nursing code of ethics 

 
GEN2111  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต      3(2-2-5) 
  Meditation for Life Progress 

ความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ลักษณะ ประโยชน์และการวัดผลของ
สมาธิ สมาธิกับการพัฒนาความประเสริฐของมนุษย์ ลักษณะ ขั้นตอน และ
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งควรรู้เรื่องวิปัสสนา การน าสมาธิไปใช้ในการพัฒนา
ชีวิต 

Meaning, objectives, process, characteristics, benefits and 
evaluations of meditation; meditation and sublimation development 
human beings; characteristics, process and benefits of contemplation 
(Jhans) and attainment (Nana); selected aspects of Insightful 
meditation; application of meditation for life development  
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    ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN3101 สังคมและวิถีโลก        3(3-0-6) 
  Global Society and Living 

การด าเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพลวัตของ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย  
การปรับตัวของไทยในการเป็นประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน สภาพปัญหา
และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นผลมาจากกระแส
โลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซียน 

Ways of human living under global changes in the areas of 
society, culture, economy, politics and technology; dynamics of 
changes in a global society impacting the worlds’ population and Thai 
people; adaptation of Thailand in the international community and 
the ASEAN community; problems and trends of changes in Thailand as 
a result of globalization and the formation of the ASEAN community 

 
GEN3102 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต      3(3-0-6) 
  Law for Living 

หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน องค์กรในกระบวนการยุติธรรม
ทางแพ่งและทางอาญา  

Principles of public and private law; legal organizations related 
to civil and criminal procedures 

 
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 

ประวัติศาสตร์พัฒนาการการเมืองการปกครองไทย สถาบันทางการเมือง
และเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง แนวโน้มบริบททางการเมืองการปกครองของ
สังคมไทย 

History and development of Thai politics and government; 
political institutions and important political events; trends in the 
context of Thai politics and government 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม     3(3-0-6) 
  Citizenship and Social Responsibility 

หลักการของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐและนิติธรรม ความหมาย
ของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ตื่นตัว 
ในสังคมประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึก 
บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมในฐานะพลเมือง
โลก 

Basic principles of democracy; human rights; legal state and 
rule of law; meaning of “citizenship” in a democratic regime; self-
development to be active citizens in a democratic society with social 
responsibility; building social consciousness and awareness of one’s 
role and duties as a good global citizen 

 
GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา        3(3-0-6) 

Roi Et Studies 
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม 

และเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต คติความเชื่อ ประเพณี  พิธีกรรม 
ภูมิปัญญา วรรณกรรม ศิลปะ บุคคลส าคัญ พระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

Geography of Roi Et province; historical development; society 
and economy; culture; lifestyle; beliefs; rituals; traditions; wisdom; 
literatures; arts; dignitaries; the King and Roi Et province 

 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3(2-2-5) 

The King’s Wisdom for Local Development 
พระราชประวัติ  แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ  โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักการทรงงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

Biography; concepts; philosophy; royal duties; projects initiated 
by His Majesty King Rama IX and the Philosophy of Sufficiency; 
application of the King’s Working Principles for sustainable 
development; application of the principles for local development 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต     3(2-2-5) 
  Life Dynamics in Environment 

แนวคิด สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจสังคมไทย 
และสังคมโลกที่มีอิทธิพลต่อมนุษยชาติ การบูรณาการบริบทต่างๆ เพ่ือปรับตัวให้
เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง ตระหนัก ส านึกและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
 Concepts, social environment, cultures, politics, Thai economic and 
global society influencing humankind; integration of different contexts 
for adjustment under current changes; awareness and consciousness 
in human value 
 

GEN3108 การจัดการส านักงานสมัยใหม่     3(2-2-5) 
  Modern Office Management 

แนวคิดองค์การและส านักงานทันสมัย ลักษณะและความส าคัญของ 
การจัดการส านักงานสมัยใหม่ ศึกษาเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหาร การสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับส านักงานและระหว่างส านักงาน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการส านักงาน 

Concepts of modern organization and office; characteristics 
and importance of modern office management; operational study; 
tools for increasing efficiency of management; necessary 
communication in and among offices; use of information technology 
in office management 

 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่      3(2-2-5) 
  Modern Entrepreneur 

แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ บทบาทและความส าคัญของ 
การบริหารยุคใหม่ องค์ประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพร้อมส าหรับ 
การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง 

Concepts of business administration in globalization era; roles 
and importance of modern business administration; business plan 
elements entrepreneur; and writing business plan; competency 
preparation for being an business feasibility analysis; risk management 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย    3(2-2-5) 
  Life Skills for Undergraduate Students  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ 
เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อ่ืน การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้ อ่ืน ทักษะการจัดการปัญหาเพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตและการปรับตัวต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย 

Concepts and theories on emotion, personality, motivation, 
learning,  attitude,  self-understanding,  understanding others, 
relationship establishment, living with others, problem solving skill for 
the daily living and self-adjustment in the dynamic of university 
circumstances 

 
GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ       3(3-0-6)  

Media Literacy    
ความหมายและความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดและหลักการ

เกี่ยวกับการสื่อสาร การเข้าถึง เปิดรับ ตีความ และใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อประเภทต่างๆ อิทธิพลของข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่มีต่อชีวิตประจ าวัน ค่านิยม 
กฎหมาย และวัฒนธรรม สังคม 

Meaning and importance of media literacy; concepts and 
principles about communication; accessing, exposure, interpreting and 
using information from various kinds of media; influences of 
information on daily life; values laws and social culture 

 
GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม      3(2-2-5) 
  Social Forecasting 

หลักการ ความหมาย และความส าคัญของการพยากรณ์ทางสังคม 
ทรัพยากรในการเข้าถึงการพยากรณ์ทางสังคม และการฝึกปฏิบัติการพยากรณ์ทาง
สังคม วิเคราะห์กรณีศึกษาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก สามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ก าลังเกิดข้ึนและอนาคต 

Principles, meaning and the importance of social forecasting; 
resources to access social forecasting and social forecasting practice; 
analyzing case studies in various situations occurring in world 
community for adaptation in a changing society and future 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN3113 ภูมิปัญญาไทยและการบ าบัดเสริม     2(1-2-3) 

Thai Wisdom and Complementary Therapy 
แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพและ 

การบ าบัดเสริมที่ใช้ในการพยาบาล ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์เพ่ือการผ่อนคลาย 
การแพทย์แผนจีน ดนตรีบ าบัด สมาธิบ าบัด สะกดจิตบ าบัดและการสร้างจินตภาพ 
อาหารและการออก าลังกายเพ่ือสุขภาพ แนวทางการเลือกวิธีบ าบัดด้วยภูมิปัญญา
ไทยและการบ าบัดเสริมที่เหมาะสม 

Basic concepts and theories related to Thai wisdoms for health 
and complementary therapies; Thai wisdoms and traditional Thai 
medicine; herbs use in primary health care; herbal steam, herbal 
compress and Thai massage for relaxation; traditional Chinese 
medicine; music therapy; therapeutic meditation; hypnotherapy and 
guide imagery; food and exercise for health; complementary therapy 
selecting guideline 

 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ     3(3-0-6) 

Laws and Professional Ethics 
แนวคิด หลักการและความส าคัญของกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ

ประกาศ ค าสั่งและวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล
และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ ประมวลกฎเกณฑ์ 
ความประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีจิตส านึกสาธารณะและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

Concepts, principles and importance of ministerial regulations, 
rules, regulation, notification and practical methods based on norms 
of profession; good governance principles and integrity; morality and 
ethics of the profession; code of professional ethic behaviors; public 
awareness and social responsibility 
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    ง) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN4101 การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 

 Exercise and Recreation for Health 
ความหมาย ความรู้เบื้องต้น และนโยบายสาธารณะในการส่งเสริมสุขภาพ 

ประเภท หลักการ และประโยชน์ของการออกก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
การออกแบบ การจัดกิจกรรม และการฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายและนันทนาการ 
เพ่ือสุขภาพ ประเภทต่างๆ 

Meaning, basic knowledge, public policy in health promotion; 
types, principles and benefits of exercises and recreational activities 
for health; activities design and management; practices of different 
types of exercises and recreational activities for health 

 
GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 

Science and Environment for Quality of life 
หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุข 

Fundamental of environment for science and quality of life; 
impacts of scientific and technological development on ecosystem, 
natural resources, and conservation; application of science to improve 
sustainable life quality 

 
GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่    3(2-2-5) 

 Life and Modern Technology 
ความหมาย แนวคิด บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ต่อ 

การด าเนินชีวิตและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้ม ผลกระทบของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพ่ือ
การด าเนินชีวิต และเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

Meaning and concepts of modern technology; roles of modern 
technology in everyday life and in the 21st Century learning; trends 
and impact of information technology in the future; application of 
modern technology in daily life and in local community development 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN4108 การคิดและการตัดสินใจ       3(2-2-5) 

Thinking and Decision Making 
 หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ ข้อมูล ข่าวสาร การน าเสนอ

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และร้อยละ  
ความน่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ และการใช้เหตุผล ล าดับและอนุกรม 

Principles and processes of human thinking; information and 
basic data analysis; rules of three and percentage; preliminary 
probability; logic and reasoning; order and series 

 
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล       3(2-2-5) 

Logical Thinking        
การด าเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล 

การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป การวิเคราะห์แนวทาง 
การแก้ปัญหาและ การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบาย
ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 

Number operations; proportions; percentages; problems 
solving; reasoning; giving conditions in terms of language and symbolic 
and pattern; analysis of problems solving and choosing appropriate 
approaches; analyzing and explaining information in today's global and 
making decisions based on data 

 
GEN4110 การเกษตรกับคุณภาพชีวิต  3(2-2-5) 

Agriculture and Quality of Life 
ความส าคัญของภาคการเกษตรกับการด ารงชีวิตของมนุษย์  การผลิต 

ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ การสร้างโอกาสและเพ่ิมรายได้จากการเกษตร 

Importance of agricultural sector to human life; sustainable 
agricultural production; selection of agricultural products for safe 
consumption; herbs and health care; building opportunities and 
increasing income from agriculture 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN4111 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 
 Sustainable Agricultural Resources and Environment  
 Management 

ความส าคัญของทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ
พ้ืนที่และทรัพยากรทางการเกษตร ระบบการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียทางการเกษตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

Importance of agricultural resources and environment; 
principles of agricultural resources management; sustainable 
agriculture system; eco-friendly agricultural practices; agricultural 
wastes management; related laws in agricultural resources and 
environment management 

 
GEN4112 เกษตรวิถีไทย        3(2-2-5) 

Thai Lives Agriculture 
ประวัติการเกษตรของชาติไทย เกษตรกับชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้าน การเกษตร การเกษตรในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือ
ทางการเกษตร  

Thai agriculture history; agriculture and daily life; local wisdom 
in agriculture; current agriculture; utilization of agricultural products 
and residues 
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  3.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   3.4.2.1 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
    ก) วิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 

Psychology for Teachers 
3 (3-0-6) 

 ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติ
ผู้เรียนตลอดจนพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด 
ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยา
การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ 
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

Importance of psychology for teacher; behaviors and nature of 
learner’s analysis; learners development based on learners’ potential of 
their age according to concepts, theories of development psychology, 
learning psychology, educational psychology, special education 
psychology; guidance and counseling psychology; Executive Function for 
learning; applying psychology concepts and theories in teaching and 
learning management 

 
TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

Thai Language for Communication for Teachers 
3 (2-2-5) 

 วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการ
สอน การสื่อสาร การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

Speech Communication for Teachers; principles and techniques of 
Thai usage; listening, speaking, reading and writing practice; gesture for 
carrying meaning in Teaching and learning; information searching for self-
development in order to be omniscient, up to date and able to keep up 
with change; language and culture for peaceful coexistence; learning 
management design for learner development: listening, speaking, reading, 
writing and gesture 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy of Education 
2 (2-0-4) 

 วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด
และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมส าหรับพัฒนา
สถานศึกษา การวิเคราะห์ การศึกษาอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักการของ
ปรัชญา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบัญญัติ
ว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

Evolution of Thai and world education; application of philosophies, 
concepts and theories in education, religion, economy, society and 
culture for developing education institutions; analysis of education based 
on creativity according to the principles of particular philosophies; 
concepts and strategies of educational management to strengthen 
sustainable development; educational provisions in the constitution, and 
National Education Act  

 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 

Ideology and Spirituality of Teachers 
3 (2-2-5) 

 ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู 
การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรู้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

 Importance and teachers’ professional development; condition of 
teacher’s works, values, ideology, morality and ethics; code of ethics of 
Teaching profession and cultivating spirituality of teachers; making 
progress in career and teachers’ professional development; creating 
interaction between teachers and learners in order to promote learners’ 
potential; reflective thinking practice for applying in self-development as 
a good teachers; having knowledge and Keep up with change and learn 
continuously 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

Innovation and Educational Technology 
3 (2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
การออกแบบสื่อการสอนและระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขา
วิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด  มี
ความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Principles, concepts and theories in educational innovation and 
Information Technology for education; using and applying digital 
technology for education and learning management; design Teaching 
materials and Teaching process based on the nature of core subjects, 
learning management based on individual differences; motivating 
learners to be innovators; ethics and laws of digital technology; reflective 
practice in self-development to be omniscient and able to keep up with 
change 

 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 
3 (2-2-5) 

 ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้
ในการศึกษาในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการหลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้
ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตร
ในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

Meaning, elements and importance of curriculum; basic factors that 
influence curriculum development; models of curriculum; Pedagogical 
Content Knowledge; curriculum in various educational levels; learning 
standard, indicator, processes of curriculum development; curriculum 
development and using curriculum to develop lesson plans, curriculum 
evaluation, curriculum plan, problems and trends in curriculum 
development; curriculum modification and development for local needs 

 
 

TEP2107 ศาสตร์การสอน 
Science of Pedagogy 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
 ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้
ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

Science of pedagogy; concepts of learning management; models of 
learning management; learning innovation in 21st century; theories and 
models of learning management for gaining analytical thinking skills, 
creative thinking and problem solving; principles, concepts and guidelines 
for making learning plans; using learning management plans in the 
classroom; using Teaching techniques and skills for learning 
development; material design, sources of knowledge, educational 
technology and classroom environment for learning; integrating of 
inclusive education learning; classroom management and creating 
learning atmosphere in order to promote learners’ learning 

 
TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 

Quality Assurance in Education 
3 (3-0-6) 

 ความหมาย แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา กระบวนการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก การก ากับติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การลงมือฝึกท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Definition, concepts and principles of educational quality assurance; 
process of educational quality assurance; instruments and techniques in 
educational quality assurance; internal quality assurance system; external 
quality assurance system; monitor of educational quality assurance; roles 
of related person in educational quality assurance; information system 
for educational quality assurance ; study of best practice in educational 
quality assurance; practicum in education quality development projects; 
design and process of educational quality assurance; applying the results 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
of educational quality assurance as a guideline for quality development 
of learners, instructors, administrators, and related person to be 
educated  and keep update with changes 

 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

Learning Measurement and Evaluation 
3 (2-2-5) 

 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนา
และหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เ รี ยน  ผู้ สอน ผู้ บ ริ หารและผู้ มี ส่ วน เกี่ ย วข้อ ง ให้ มีคว าม รอบรู้ และทันต่ อ 
การเปลี่ยนแปลง 

Authentic learning measurement and evaluation; contexts and 
individual differences of learners; concepts and theories of learning 
measurement and evaluation; ethics for assessors; developing and analyzing 
the quality of measurement and evaluation tools; taking evaluation results 
for quality development of learners, teachers, administrators and 
stakeholders  in order to be omniscient and able to keep up with change 

 
TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

Research and Development in Innovation and Learning 
3 (2-2-5) 

 วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การศึกษาสภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ของผู้เรียนในชั้นเรียน  การออกแบบการวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Research for solving problems and learner development; concepts 
of research; researcher ethics; study of problems, problem analysis and 
needs in learner development; research design; creating innovation for 
learning development related to the nature of majors, contexts, and 
individual differences of learners; creating and validating research 
instruments, collecting data, data analysis, writing research report; using 
research for developing learners, instructors, administrators, and 
stakeholders  in order to be omniscient and able to keep up with change 
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ข) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 

TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

2 (90) 

 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ า
ชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้ง
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษาราย
กรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอด
บทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love 
and faith in teaching profession, identify self-ethics and profession 
ethics, acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in school, 
understand community context, coordinate with parents to collect the 
data used to provide learner care, assistance, and development to the 
preferred characteristics, provide well-organized report of learner 
development in form of case study by applying the knowledge of 
psychology, Innovation and Educational Technology, conclude the 
guideline and activities for teacher profession development both inside 
and outside educational institutions through the process of observation 
and analysis of teacher performance, conclude the lesson learned from 
learning experience in educational institution, synthesize the body of 
knowledge and use the learning result in after action review (AAR) as 
well as share and learn under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 
2 (90) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 2 

Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by 
planning content design, media and technology, and ability based 
learner development, manage quality learning and create a learning 
atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to develop 
and help students to have desirable characteristics, analyze and present 
guidelines for self-development to be a professional teacher who is able 
to adjust to keep up with the change of both professional teaching and 
core major sciences, participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up 
with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

Internship 3 
2 (90) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
วัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 2 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good 
example with morality and conduct according to professional ethnics, 
design a class atmosphere that encourages students to learn and be 
happy, organize learning activities that encourage students to create 
advanced thinking processes by applying digital technology or modern 
educational innovations, collaborate with parents to develop and strive 
to solve students' problems to have the desirable characteristics, 
measurement and evaluation according to the learning strand in each 
course, integrated knowledge in educational administration, innovation 
design, implementation of educational quality assurance in accordance 
with each level of education, clearly reflecting the changes that have 
occurred to students themselves from participating in activities that 
promote professional progress, projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up 
with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

Internship 4 
6 (450) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดกา
ระบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 3 

Work in teacher duties, behave as a good example with morality 
and conduct according to professional ethics, make learners are happy 
and have advanced thinking process and leading them to be innovators 
by designing modern educational innovations integrated in community 
context with learning activities in and out of the classroom, create a 
network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with 
desirable characteristics with the correct research process according to 
the research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate after 
action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 
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   3.4.2.2 วิชาเอก 
     ก) วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

ECD1101 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   
Take Caring and Learning Encouragement for Early 
Childhood Students   

3 (2-2-5) 

          หลักการและความส าคัญของทฤษฎีจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการตั้งแต่แรก เกิดถึง 
6 ขวบ ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ และสมาชิกในครอบครัว รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังนิสัยและส่งเสริมให้เด็ก
สามารถพัฒนาและปรับตนเอง ด้วยความเชื่อมั่นในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยเน้น
ทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ  
         Principles and importance of theories of psychology developmental 
psychology from birth to 6 years old; parents and members of family child 
rearing, model affecting young children development, organization of 
activities to build and promote children self-development and adjustment 
with confidence in living with other people; promote by executive fuctions  
(EF) 
 

ECD1102 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 
Heath Care and Safety for Early Childhood 
Students 

3 (2-2-5) 

            ความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  การจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็ก   สุขภาวะส าหรับเด็กปฐมวัย  โรคที่มักเกิดในเด็กปฐมวัย อาหาร
หลัก 5 หมู่และสารอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย ธงโภชนาการ ปัญหาทางโภชนาการ การ
ประเมินภาวะโภชนาการ  การจัดเตรียมรายการอาหารส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลัก
โภชนาการ แนวทางการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพ่ือประกอบอาหาร หลักการประกอบ
อาหารส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ประกอบอาหาร หลักการจัด
กิจกรรมท าอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย  
และการฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยประกอบอาหาร 
          meaning and concepts of well-being and accidents protection for 
young children; organizing environment to support child’s health; approach 
of providing experiences to support child’s health; well-being for young 
children; disease in young children; five food groups and nutrition for young 
children; nutrition flag: nutrition problems; assessing on nutrition; preparing 
menus for young children based on nutrition; guidelines of qualitative food 
selection to cook; principles of cooking for young children; setting hygiene 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
cooking places; principles of cooking activities for young children; practicing 
cooking for young children; and practicing providing cooking activities for 
young children 
 

ECD1103 การช่วยเหลือและพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
Special Needed Early Childhood Students Take Caring 

3 (2-2-5) 

           ความหมาย  ความส าคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เด็กปฐมวัยที่มีความจ าเป็นพิเศษ ความรู้ที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  จิตวิทยา
เด็กพิเศษ การเตรียมการเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนในชั้นเรียน
รวม     แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)  บทบาทของครูในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย  ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนตลอดจนผู้ที่มี ส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย  

     Meaning, importance, concepts, principles and theories related to 
children with special needs; knowledge of children with special needs; 
psychology of children with special needs; inclusive education preparation; 
teaching techniques in inclusive classroom; individual education plan (IEP); 
roles of teachers corporation with parents, communities and related people 
in organization in inclusive education management for young children 

ECD1104 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
Brain and Learning for Early Childhood Students 

3 (2-2-5) 

           ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและหน้าที่การท างานของสมอง สมองกับ
การเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมอง พัฒนาการทางการคิดของเด็กปฐมวัย 
รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
คิดและศักยภาพทางสมองของเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินทักษะการคิด การฝึก
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัยโดยเน้นทักษะสมองเพ่ือ
ชีวิตที่ส าเร็จ 
 Meaning, importance, brain function; brain and learning; concepts 
and theories related to child’s brain; thinking development; pattern of 
thinking skills development; designing and providing activities to enhance 
thinking skills  and brain capacity for young children; assessment and 
evaluation of thinking skills; practicing and delivering activities to promote 
thinking skills for young children and promote by executive fuctions (EF) 
 

ECD1105 การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับ
เด็กปฐมวัย  
Emotional Intelligence and Social Skill Activities for 
Early Childhood Students 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
      ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทาง

อารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาความสามารถทาง
อารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย  บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริม
ความสามารถทางสังคมอารมณ์ของเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการทางอารมณ์และ
สังคมของเด็กปฐมวัย 
       Meaning, importance, philosophy and theory related to emotional and 
social development of early childhood; Arrangement of experiences to 
improve the emotional and social abilities of early childhood; the role of 
teachers and parents in promoting social, emotional and emotional abilities 
of preschool children; evaluation of emotional and social development of 
early childhood 
 

ECD2106 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย      
Physical Development Activities for Early Childhood 
Students 

2 (1-2-3) 

          ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับ
เด็กปฐมวัย การออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของสมอง การจัดประสบการณ์การพัฒนาสมรรถภาพ และความพร้อม
ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา วิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย  การออกแบบการจัดกิจกรรม สภาพแวดล้อม และสื่อการสอน
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพและความพร้อมทางด้านร่างกายแบบองค์รวม การออกแบบกีฬา 
กิจกรรมทั้งกลางแจ้งและกิจกรรมในร่มส าหรับเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินสมรรถภาพ
ทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย 
 Meaning, importance, concepts related to physical readiness for 
early childhood Design of activities to promote physical readiness for early 
childhood By applying the knowledge of the relationship of developing 
small and muscular muscles of the brain Organizing competency 
development experiences And physical readiness for early childhood Study 
and analysis of research on physical development for early childhood 
Design of activities, environment and teaching media to develop physical 
fitness and holistic readiness Sports design Outdoor activities and indoor 
activities for early childhood Physical fitness measurement and evaluation 
for early childhood 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
ECD2107 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย 

Arts Activities for Early Childhood Students 
3 (2-2-5) 

          ความหมาย ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ทางศิลปะส าหรับ
เด็กปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการทางศิลปะหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กในต่างประเทศ 
ศิลปะกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  การจัดประสบการณ์
ทางศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา การเลือกวัสดุท้องถิ่น สื่ออุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย  การประเมินพัฒนาการทางด้านศิลปะ
ส าหรับเด็กปฐมวัย    
          Meaning, importance and purposes of experience organization in arts 
for Young children, art development for early childhood, principles of 
experience organization to promote creative art development, providing 
creative art activities for child abroad, creative art with physical, mental, 
social and intellectual development, experience organization in creative art 
for early childhood in school, using local materials for providing creative 
activities, and creative art assessment for early childhood 
 

ECD2108 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี    
Integrated Learning Experience for Children Under 
Three Years Old 

3 (2-2-5) 

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และจุดมุ่ งหมายของการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้วิจัยเป็นฐานส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี การออกแบบ
สภาพแวดล้อม และกิจกรรมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมตามหลักการท างานของสมอง
ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี การวางแผน และออกแบบกิจกรรมโดยอาศัยความร่วมมือ 
ของบ้าน โรงเรียน ชุมชน เพ่ือพัฒนา ประเมินพัฒนาการร่วมแก้ปัญหา และช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัย บทบาทของการเป็นครูที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนให้มี
ความรอบรู้ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่มีอิทธิพลต่อเด็กอายุต่ ากว่า 3 
ปี การออกแบบกิจกรรมและโปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ า
กว่า 3 ปี  
 Meaning, importance, concepts, principles and aims of organizing 
experiences for children under 3 years; designing an integrated learning 
experience plan using research  based for children under 3 years; designing 
the environment and activities for children under 3 years of age; promote 
by working principles of brain; designing activities and programs connections  
with home, school  and community for development and evaluat 
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children’s development; problem solving and help young children; design 
activities; the role of a teacher with the application of modern knowledge 
to develop one’s self-knowledge to be able to keep up with changes in 
social conditions that influence children under 3 years of age; designing 
activities and programs to create transitions for early children under the age 
of 3 
 

ECD3109 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย     
Playing Activities Management for Early Childhood 
Students Learning 

3 (2-2-5) 

       วิวัฒนาการของการเรียนรู้ผ่านการเล่นระดับปฐมวัยตามแนวคิดของ 
นักการศึกษา  ความส าคัญ  และประโยชน์ของการเล่นของเด็กปฐมวัยกับสื่อการเรียนรู้ 
การเลือกใช้ของเล่นเพ่ือการเล่นให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย  การจัดสื่อวัสดุอุปกรณ์ของ
เล่น  การออกแบบกิจกรรมการเรียนปนเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย การประเมินผลและการ
ตรวจสอบคุณภาพของเล่น  บทบาทของพ่อแม่และครูกับกิจกรรมการเล่นของเด็ก การฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างของเล่นและเครื่องเล่นให้เหมาะสมกับวัยเด็ก โดยเน้นทักษะสมอง
เพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ 

     Evolution of learning through play based on educators;  importance 
and advantages of playing of young children with learning, media selection 
of media appropriate for children at each stage of age, provision of media, 
materials and toys assessment, create learning through play activities and 
checking of toy quality, roles of parents and teachers and play activities, 
practices of production of learning toys and toys appropriate for children; 
promote by executive fuctions (EF)   

 
ECD3110 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี     

Experience Management to Enhance Integrated Learning for 
Children Age Between Three to Six 

3 (2-2-5) 

          ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย และหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี รูปแบบการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบ
กิจกรรมและสื่อส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กอายุ 
3-6 ปี หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บทบาทครูปฐมวัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการ ประเมินผลการเรียนรู้เด็กอายุ 3-6 ปี และการฝึก
ปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี  
          Meaning, importance, theories, principles and purposes of providing 
learning experiences for 3 to 6-year-old children; instructional models to 
provide learning experiences of young children; designing activities and 
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materials for 3 to 6-year-old children; doing lesson plans to provide learning 
experiences for 3 to 6-year-old children; principles of providing learning 
experiences; roles of early childhood teachers and people involved young 
children to support child development; assessing 3 to 6-year-old children 
learning; and practicing providing learning experiences for 3 to 6-year-old 
children 
 

ECD3111 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
Experience Management to Encourage Learning for Specific 
Children Groups  

3 (2-2-5) 
 

            ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและจุดมุ่งหมายของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย การคัดกรองเด็กเพ่ือเข้ารับบริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม การเขียนแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว เทคนิค วิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะ เด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย การประเมินผลการจัดประสบการณ์ 
การให้ค าแนะน าผู้ปกครองในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะ 

       Meaning, importance, principles and purposes of early 
intervention; foundations of specific children groups; screening children for 
early intervention services, designing an Individualized Family Service Plan 
(IFSP); techniques/methods for learning experience practices and material 
development for specific children groups 

 
ECD3112 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 

Movement Activities for Early Childhood Students 
3 (2-2-5) 

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และหลักการ เกี่ยวกับลีลาและการเคลื่อนไหว
ส าหรับเด็กปฐมวัย  การออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบเพลงไทย และเพลง
ภาษาต่างประเทศส าหรับเด็กปฐมวัย วิธีการเลือก และออกแบบเพลงสื่อประกอบกิจกรรม
การเคลื่อนไหว  การจัดประสบการณ์เพลงและกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะส าหรับ
เด็กปฐมวัย การวัดและประเมินพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย  

     Meaning, importance, concepts of movement activities for early 
childhood students; movements design  songs of Thai and foreign songs for  
Young Children selection and design of movement activities for songs 
experience organization of songs and movement activities for young 
children, measurement and evaluation of movement development of 
young children 
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ECD4113 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย  
Language and Communication Activities for Early 
Childhood Students 

3 (2-2-5)  

           แนวคิด ทฤษฎี และจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ภาษา พัฒนาการทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย การตระหนักเกี่ยวกับเสียง หลักการจัดประสบการณ์ทางภาษาและการรู้
หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย สื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางภาษา
และการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัย การออกแบบและเขียนแผนการจัดกิจกรรมทาง
ภาษาระดับปฐมวัย การส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็ก
ปฐมวัย การประเมินความสามารถทางภาษาและการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย การ
ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดกิจกรรมทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย และการฝึก
ปฏิบัติการจัดประสบการณ์ทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
          Concepts, theories, and purposes of learning language; language 
development of young children; phonological awareness; principles of 
providing experience on language and literacy for young children; 
appropriate materials and activities to enhance language and literacy 
abilities of young children; designing and doing activity lesson plans for 
kindergarten levels; ways of supporting language and early literacy abilities; 
assessing language and early literacy abilities of young children; practicing 
on doing lesson plans on language activities for young children; practicing 
designing and producing materials to enhance  language ability for young 
children; and practicing providing language experiences for young children 
 

ECD4114 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต   
Seminar in Early Childhood Education Development Trend 

3 (2-2-5) 

  ปัญหา วิกฤตและสาเหตุของวิกฤตการศึกษาปฐมวัย การค้นคว้า สัมภาษณ์และ
สังเกต วิเคราะห์ อภิปรายและน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานทุกสังกัด ในประเทศไทย ข้อมูลเชิง
ปริมาณและผลลัพธ์ของโครงการต่างๆทางการศึกษาปฐมวัยทั้งจากหน่วยงานย่อย 
หน่วยงานใหญ่ การจัดสัมมนาแบบปิดหรือเปิดกว้างรับคนจากชุมชนเข้าร่วมสัมมนา โดย
เ ลื อ ก หั ว ข้ อ ที่ ทั น ต่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย  
การสร้างสรรค์ กลยุทธ์และปฏิบัติ เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ 
สั ง ค ม  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  ร ะ บ บ ก า ร จั ด สั ม ม น า แ ล ะ 
การปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษาปฐมวัยนั้นๆ  1 หัวเรื่อง 
     Problems, crisis and their causes of early childhood education; 
investigation, interview, observation and presenting solutions to the 
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problems;  following changes and movements of early childhood education 
in every school in Thailand; quantitative data and early childhood project 
results from small and large institutions;  organization of open or closed 
seminar for community people’ participation using current issues on early 
childhood education; creation, strategy and practices for good citizens with 
responsibility in economics, society, environments and democracy; seminar 
organization systems and practices of seminar on early childhood education 
problems at least 1 topic 

 

     ข) วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

ECD2201 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย      
 Media and Toys for Early Childhood Students  

3 (2-2-5) 

  ความหมาย ความส าคัญ วิวัฒนาการของสื่อระดับปฐมวัยตามแนวคิดของนัก
การศึกษา ประเภทของสื่อและของเล่นที่เหมาะสมส าหรับเด็ก การวิเคราะห์และ
เลือกใช้ของเล่นที่เหมาะสมตามวัย การออกแบบและฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อและของเล่น
ส าหรับเด็ก การผลิตสื่อจากวัสดุท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ หลักการประเมินสื่อส าหรับ
เด็ก แนวทางการน าสื่อและของเล่นไปใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  

Meaning, importance, evolution of early childhood media based 
on educators, categories of materials and toys that are appropriate for 
children; age-appropriate toys; practicing designing and creating materials 
and toys for children; production of learning media using local materials 
and unused materials; principles of evaluating materials and toys for 
children; guidelines for applying materials and toys to enhance 
children’s learning 

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
ECE2202 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

Assessment for Young Children Development                                
2 (1-2-3) 

           ความหมาย  ความส าคัญ  และจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย เทคนิคและวิธีการประเมิน
เด็กปฐมวัยแนวใหม่ การสร้างเครื่องมือประเมินผล พัฒนาการและการเรียนรู้  การ
เขียนรายงาน และการร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
           Meaning, importance and objectives learning measurement and 
evaluation  evaluation of 4 areas of  young children development, new 
techniques and principles of evaluation of young children, construction 
of evaluation instruments, development anal learning report writing, 
cooperation with parents in evaluation of  young children development 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
ECD2203 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

Science and Mathematic Activities for Early Childhood 
Students 

3 (2-2-5) 

           ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  สาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ส าหรับ
เด็กปฐมวัย จิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและผู้ปกครองใน 
การส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การออกแบบการสร้างสื่อและ
เขียนแผนการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย และ
น ามาใช้กับการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดย
กิจกรรมบูรณาการสะเต็ม 
          Meaning, importance, concepts, principles and theories related to 
science skills and mathematics science learning; mathematics for early 
childhood: psychology related to teaching science, mathematics, 
organizing mathematical and science activities for early childhood. The 
role of teachers and parents in promoting scientific and mathematical 
skills design of media creation and writing plans for science and 
mathematics experience for early childhood and used to organize 
science experiences and mathematics for early childhood by STEM 
integration activities 
 

ECD3204 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
Literatures for Early Childhood Students 

3 (2-2-5) 

      ความหมาย และความส าคัญของวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของ
วรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย หลักการเลือกวรรณกรรมส าหรับเด็ก การ 
ออกแบบวรรณกรรมส าหรับเด็กโดยใช้ค าคล้องจอง เพลง นิทาน ความสนใจ และความ
ต้องการวรรณกรรมของเด็กปฐมวัย เพ่ือบทบาทครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการใช้
วรรณกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยเน้นทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ 

Meaning, importance of literary works  for young children; types of 
literary works  suitable for  young children; selection of literary works  for  
young children, create literature with rhyme, song and story; interest and 
need for literary works  of  children; roles of parents and teachers in 
promoting  usage of literary works  for  children development; 
experience organization using literary works  for young children; promote 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
by executive fuctions (EF) 
 

ECD3205 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
Thinking Skills Development Activities for Early 
Childhood Students 

3 (2-2-5) 

         ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการคิด 
พัฒนาการ ทางการคิดของเด็กปฐมวัย  พัฒนาการและการท างานของสมองช่วงอายุ
แรกเกิดถึง – 6 ปี  พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  การจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย  ทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ (EF) หลักการคิดใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของพ่อแม่ และครูในการส่งเสริมการคิด
ส าหรับเด็กปฐมวัย         

     Meaning, importance, concepts, principles and theories related 
to thinking, thinking developmental of young children brain 
development  and function from birth to 6 years old, creative thinking of 
young children, organization activities for promoting thinking of young 
children, Executive Functions for successful life, thinking principles for 
21st century, roles of parents and teachers in promoting thinking for 
young children  

ECD3206 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย     
Family and Community Participation in Early Childhood 
Education 

3 (2-2-5) 

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน การ
ออกแบบกิจกรรมการท างานร่วมกับครอบครัว  ชุมชน และท้องถิ่นในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม   อิทธิพลของครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัยในปัจจุบันและอนาคต  บทบาท
ผู้ปกครองและชุมชน ท้องถิ่นในการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย การปกปูองสิทธิเด็กตาม
กฎหมาย การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านโดยใช้ความร่วมมือกับ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น  การออกแบบโปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อในท างาน
ร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคม และท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านและ
ต่อเนื่อง   หลักการท างานกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

Meaning, importance, concept, participation of family and 
community design of activities for working with family, community and 
local in early childhood development according to sufficiency economy 
principles socio-economic status, influence of family, local community 
that affects the way of life of young children in present and future Role 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
of parents and communities local to care for early childhood 
development protecting children's rights according to the law The 
promotion of early childhood development in all aspects using 
cooperation with family, community and local program design to create 
a connection in working with families, communities, society and local 
areas in the development of early childhood and continuous principles 
of working with local community parents to create cooperation in early 
childhood development. Self-development to be a good teacher with 
the knowledge of social change 

 
 

ECD4207 ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม 
Applying Knowledge to Create Innovation 

3 (2-2-5) 

            ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและรูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัยทั้งไทยและต่างประเทศ แนวโน้มและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยของ
ไทยและต่างประเทศ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย นวัตกรรม
ภายใต้บริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อมไทย แนวทางการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
การใช้นวัตกรรมในบริบทต่างๆ  การออกแบบการเรียนรู้ การออกแบบและเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย 
 Meaning, importance, concepts, and models of Thai and non-Thai 
innovations in early childhood education; trends and movements in 
early childhood education in Thailand and other countries; research 
studies regarding innovations in early childhood education; innovations 
under contexts of Thai society and environment; learning guidelines and 
problem solving used of innovation implementation in multi-contexts; 
designing learning activities and writing lesson plans and practicing 
providing activities of innovations in early childhood education 
 

ECD4208 ปรัชญา และวรรณกรรมศาสนาส าหรับเด็กปฐมวัย 
Philosophy and Religioun Literature for Early 
Childhood Students 

3 (2-2-5) 

           ความหมาย และความส าคัญของปรัชญา และวรรณกรรมศาสนาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ประเภทของวรรณกรรมศาสนาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย หลักการเลือก 
วิเคราะห์และสร้างวรรณกรรมศาสนาส าหรับเด็กปฐมวัย ในการส่งเสริมการใช้ ปรัชญา
และวรรณกรรมศาสนา เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรัชญา และ
วรรณกรรมศาสนาส าหรับเด็กปฐมวัย 
          Meaning, importance of philosophy and religioun literary works  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
for young children; types of religioun literary works  suitable for  young 
children; selection, analysis and production of religioun literary works  for  
young children; roles of parents and teachers in promoting  usage of 
philosophy and religioun literary works  for  children development; 
experience organization using philosophy and religioun literary works  for 
young children    
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3.5 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  3.5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นางทิพวรรณ วรรณภักดี ภูมิพันธ์ 

3-4403-0021x-xx-x 
 

ผู้ช่วย 
ศาตราจารย์ 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

12 14 16 18 18 

2 นางสาวสุรางรัตน์  ราช่อง 
3-4505-0055x-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

12 14 16 18 18 

3 นางสาวฟูาสวย  ตรีโอษฐ์ 
1-4599-000x-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12 14 16 18 18 

4 นางสาวกนกวรรณ แก่นนาค า 
1-4599-0013x-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
ศศ.บ. (วรรณกรรมส าหรับเด็ก) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 12 14 16 18 18 

5 นายวิชิต    ถิรเดโชชัย 
3-4508-0027x-xx-x 

อาจารย์ 
 

ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

12 14 16 18 18 
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3.5.2 อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นางทิพวรรณ วรรณภักดี ภูมิพันธ์ 

3-4403-0021x-xx-x 
 

ผู้ช่วย 
ศาตราจารย์ 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

12 14 16 18 18 

2 นางสาวสุรางรัตน์  ราช่อง 
3-4505-0055x-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

12 14 16 18 18 

3 นางสาวฟูาสวย  ตรีโอษฐ์ 
1-4599-000x-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12 14 16 18 18 

4 นางสาวกนกวรรณ แก่นนาค า 
1-4599-0013x-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
ศศ.บ. (วรรณกรรมส าหรับเด็ก) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 14 16 18 18 

5 นายวิชิต    ถิรเดโชชัย 
3-4508-0027x-xx-x 

อาจารย์ 
 

ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

12 14 16 18 18 

6 นางสาวสุภิมล   บุญพอก 
3-3203-0009x-xx-x 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

14 18 16 14 12 

7 นางสาวนิธินาถ  อุดมสันต์ 
    3-3417-0021x-xx-x 

อาจารย์ ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

16 18 14 12 12 

8 นายพรชัย  ผาดไธสง 
3-4510-0062x-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
ค.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน) 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

14 18 16 14 12 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
9 นายประสาร  ศรีพงษ์เพริด 

3-4603-0082x-xx-x 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

16 18 14 16 12 

10 นายสัจธรรม  พรทวีกุล 
3-3015-0085x-xx-x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

16 18 14 16 12 

11 นางปาริชาติ  ประเสริฐสังข์ 
3-4505-0069x-xx-x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(นวัตกรรมหลักสูตรและ
การเรียนรู้ 
ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) 
คบ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

12 12 12 12 12 

12 นางวิภา  ชัยสวสัดิ์ 
1-4209-0004X-XX-X 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ค.ม.(คณิตศาสตรศึกษา) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

18 18 18 18 18 

13 นายจักรพัฒน์   ภูมิพันธ์ 
3-4510-062X-XX-X 

อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

18 18 18 18 18 

14 นายคันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ 
3-3417-0002X-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์) 
กศ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 18 14 16 12 
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3.5.4 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
  คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  
 นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  
  1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและ
ผ่านการประเมินศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และ
ทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและ
การวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู้ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 
  2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอน
ที่มีประสบการณ์ การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 
  3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
และมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น ต ารา หนังสือ 
งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ  
  4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
จะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
ภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพครูก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้น
หลักสูตรได้ก าหนดกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู แต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาได้ จะให้
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในเทอมถัดไป 
 การด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ าเป็นต้องอาศัยครูพ่ีเลี้ยงใน สถานศึกษามีความ
พร้อมที่จะร่วมพัฒนาความเป็นครูให้กับนักศึกษา จึงต้องด าเนินการดังนี้ 
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  (1) คัดเลือกสถานศึกษาและคัดเลือกครูที่มีความพร้อม มีระบบการตอบแทนในรูป
ของการช่วยพัฒนาครูและพัฒนาสถานศึกษาหรือค่าตอบแทน 
  (2) ท าความตกลงกับสถานศึกษาให้ถือว่าการเป็นพ่ีเลี้ยงการฝึกประสบการณวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษาเป็นงานในหน้าที่ครูและเป็นภาระหน้าที่ (Work load) ของครูเช่นเดียวกับงานอ่ืนๆ ใน
สถานศึกษานั้นๆ 
  (3) ให้ครูพ่ีเลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในสถาบันหรือมหาวิทยาลัย 
  (4) คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ท างานวิจัยร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงและสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แห่งวิชาชีพครู  
  (5) ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลงานของครูพ่ีเลี้ยงและผลงานของสถานศึกษาร่วม
พัฒนาวิชาชีพครูต่อสภาวิชาชีพครูเพ่ือประกาศเกียรติคุณหรือรางวัล 

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องให้นักศึกษาฝึกในสถานการณ์จริง และ

เสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์ เพ่ือให้พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
 4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร

และความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้  
  1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

  2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึก/รายงานผลการจัดการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการ
เรียนรู้ ที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย 

   4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การสอน การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

 
 4.2 การจัดเวลาและตารางสอน 
  นักศึกษาต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขของมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งก าหนดผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
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 4.3 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
  ให้หลักสูตรก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปีการศึกษา โดยอาจมีการจัด
กิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อย
กว่า 2 กิจกรรม อาท ิ
 (1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู 
 (2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 (3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
 (4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
 (5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
 (6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การปูองกันโรค และเพศศึกษา 
 (7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
 (8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 (9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
 (10) กิจกรรมทางวิชาการ 
 (11) กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  ก าหนดให้ท าวิจัยในชั้นเรียนที่มีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หัวข้อของงานวิจัย
จะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาหรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม มีรายงานการวิจัยที่
ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยใน
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้ 
  5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์
วิชาชีพครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู) 
  5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคปลาย  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
  ภาคต้น   ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
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 5.4 การเตรียมการ 
  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุง
ให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
 

 5.5 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้
ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามเวลา
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการที่สาขาวิชามอบหมาย 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ  - สอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 

สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพอันเหมาะสมของ
นักศึกษาครู ในกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะเข้าศึกษาและ
ปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาพร้อมทั้งสอดแทรก
บุคลิกภาพในรายวิชาเรียนหรือชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบการ
สร้าง วินัยในตนเอง จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - ให้แต่ละรายวิชาต้องมีการก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนก าหนดให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน โดยมีการหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม ไม่ให้นักศึกษาคนเดิมท าหน้าที่เดิม
ซ้ า ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างทั้งภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 - ฝึกการสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอ การส่งแบบฝึกหัดให้ครบและทันเวลา การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็นรวมถึงการ
แต่งกายเรียบร้อยในชั้นเรียน 
 - ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ภาวะผู้น าและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 - สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการ
สื่อสาร 

 - จัดกิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี 
 - จัดให้เรียนรายวิชาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 - จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
     2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และความอดทน 
     3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่น
ในหลักประชาธิปไตย  
     4) มีจิตส านึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพ่ือมนุษย์และสังคม มีน้ าใจและความเสียสละ 
จิตอาสา จิตสาธารณะ 
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            2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่ได้พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกรายวิชา 
     2) เน้นการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยน า
สิ่งที่เรียนรู้ในรายวิชาไปปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน 
     3) เรียนรู้และฝึกจากกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา 

      2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานตามก าหนด 
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
     2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
     3) ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่เป็นความรู้ความสามารถของ
ตนเองโดยไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอ่ืน 
     4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 ความรู้ 
      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     1) มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านสุขภาพ 
อาหาร อารมณ์ การออกก าลังกาย การพักผ่อน และการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับจิตวิญญาณ 
     2) มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านกายภาพ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของโลก และจักรวาล  
     3) มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านกฎหมาย 
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง การปกครอง 
     4) มีความรอบรู้สากลที่จ าเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งในประเทศ 
อาเซียนและโลก 

      2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย การปฏิบัติงานกลุ่ม 
การลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ 
และจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

      2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่างๆ คือ 
     1) การทดสอบย่อย 
     2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
     3) การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาท า 
     4) ประเมินจากการน าเสนอผลงานหรือโครงการ 
     5) ประเมินจากรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 
     2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     1) สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี 
     2) สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐาน รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย ลงความเห็น
และสื่อความหมาย ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ 
     3) มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์ และ
บูรณาการความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
     4) มีทักษะในการท างาน สามารถวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง
ได้อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

      2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) การวิเคราะห์และน ามาสู่การอภิปรายกลุ่ม 
     2) ศึกษาดูงาน และการเรียนรู้จากสภาพจริง 
     3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง 

      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางทางปัญญา 
     ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน จากการปฏิบัติงานกลุ่มและผลงานกลุ่ม การทดสอบโดยใช้การสอบ
กลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1) เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
     2) มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ 
รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ 
     3) มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืนและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

      2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน ผู้เรียนกับบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมสนับสนุน และผู้เรียนกับผู้ที่ร่วมท างาน 
     2) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อ่ืนเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในฐานนะผู้น า ผู้ตามที่ดี 
     (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
ในองค์กรและบุคคลทั่วไป 

      2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
     1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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     2) ประเมินจากทักษะการแสดงออกในภาวะผู้น า ผู้ตามจากสถานการณ์การเรียน
การสอนที่ก าหนดให้ท า 
     3) ประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

   2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และ  
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

   3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   4) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

และใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืนที่สนใจในการสื่อสารที่จ าเป็นได้ 
      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
     1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
     2) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอ่ืน 
     3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
และสื่อสารขอ้มูลได้อย่างเหมาะสม 

      2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     จากการประเมินเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกทฤษฎีการเรียนรู้หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

   1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้  
ทฤษฎีการสอน การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
     2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด 
     3) ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการท ารายงานและกิจกรรมในห้องเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    
GEN1102    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

     English for Beginners 
                   

GEN1103    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ
     English for International  
     Communication 

                   

GEN1104    ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 
                 Japanese for Beginners 

                   

GEN1105    ภาษาจีนพื้นฐาน 
                 Chinese for Beginners 

                   

GEN1106    ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 
                 Vietnamese for Beginners 

                   

GEN1107    ภาษาลาวพ้ืนฐาน 
                 Lao for Beginners 

                   

GEN1108    ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
                 Thai for Communication  

                   

GEN1109    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 
                 English for Professional  
                 Communication 

                   

2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEN2104    สุนทรียภาพ 
                Aesthetics 

                   

GEN2105    จริยธรรมกับชีวิต 
     Morality and Life 

                   

GEN2106    ทักษะชีวิต 
     Life Skills  

                   

GEN2107    ทักษะการรูส้ารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ 
                 ในศตวรรษที่ 21 

          Information Literacy Skill for 
Learning  
          in 21st Century 

                   

GEN2108    ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
     21st Century Skills for Living and 
     Occupations 

                   

GEN2109    การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร 
                 ในที่สาธารณะ 

     Personality Development and Art in 
     Public Communication 
 

                   

GEN2110    การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
                 Introduction to Profession 
GEN2111    สมาธเิพื่อพัฒนาชีวิต 
                Meditation for Life Progress 

                   

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    

GEN3101   สังคมและวิถีโลก 
   Global Society and Living 

                   

GEN3102   กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต 
    Law for Living  

                   

GEN3103   การเมืองการปกครองไทย 
   Thai Politics and Government 

                   

GEN3104   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
               Citizenship and Social Responsibility 

                   

GEN3105   ร้อยเอด็ศึกษา 
                Roi Et Studies 

                   

GEN3106    ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 
                The King’s Wisdom for Local 
                Development 
 

                   

GEN3107    สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต 
                 Life Dynamics in Environment 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEN3108    การจัดการส านักงานสมัยใหม ่
                 Modern Office Management 

                   

GEN3109    ผู้ประกอบการสมัยใหม ่
                 Modern Entrepreneur 

                   

GEN3110    ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยั 
                 Life Skills for Undergraduates 

                   

GEN3111    การรูเ้ท่าทันสื่อ 
     Media Literacy 

                   

GEN3112    การพยากรณ์ทางสังคม 
    Social Forecasting 

                   

GEN3113    ภูมิปญัญาไทยและการบ าบัดเสรมิ 
     Thai Wisdom and Complementary  

                 Therapy 
                   

GEN3114    กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
                 Laws and Professional Ethics 
 
 

                   

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    

GEN4101    การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อ
สุขภาพ   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
                 Exercise and Recreation for Health 
GEN4106    วิทยาศาสตร์ และสิง่แวดล้อมเพื่อคณุภาพ
ชีวิต 
                   Science and Environment for Quality of life          

                   

GEN4107    ชีวิตและเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม ่    
     Life and Modern Technology 

                   

GEN4108    การคิดและการตดัสนิใจ 
     Thinking and Decision Making 

                   

GEN4109    การคิดเชิงเหตุผล 
     Logical Thinking 

                   

GEN4110    การเกษตรกับคณุภาพชีวิต 
                 Agriculture and Quality of Life 

                   

GEN4111    การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ  
                 สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Sustainable Agricultural Resources            
and Environment Management 

                   

GEN4112    เกษตรวิถีไทย 
                 Thai Lives Agriculture 
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะด้าน) 
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  3.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ
เป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
   3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ 
   4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 
  3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
   2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action 
Learning) 
   3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
   4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
   5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
   6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture )  
   7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
   8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง 
(Authentic Approach) 
   2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
   3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
   4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
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   5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
   6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
   7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 3.2 ความรู้ 
  3.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู
อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูทักษะการนิเทศ
และการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
และการบูรณาการข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content 
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: 
STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
   2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 
พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
   4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 
   5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราซาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและ น่ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมซน 
  3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) 
โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
   2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 



80 
 
 

 

80 

   3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
   4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
   5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
   6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
   7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
   8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
   9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
   8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   9) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based 
learning ) 
   10) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
   2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
   3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของ
ความรู้ 
   4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
   5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 3.3 ทักษะทางปัญญา 
  3.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน  เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
   3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
  3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
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   2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking 
skills) 
   3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
   4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
   5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based 
Learning) 
   6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
   7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation 
Development ) 
   8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed 
Learning) 
   9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 
   11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
   2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
   3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
   5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 3.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  3.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเซิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และทางสังคม 
   2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดขอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   3) มีความรับผิดขอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปูญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
   4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ขุมซนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
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  3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
   2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through 
Action) 
   3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองาน
วิชาการ 
   4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective thinking) 
   5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง(Collaborative learning)  
   7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
   3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดีใน การปฏิบัติงานร่วมกัน 
   4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือ
การน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
   3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
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  3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา
จากข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
   2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณา
การการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
   4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษา 
   2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
การศึกษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 3.6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  3.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   1) สามารถเลือกใช้ปรัซญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิซา การ
ออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
   2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่
มีข้อจ ากัดทางกาย 
   3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด 
การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการ
การท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกัน แก้ไข
ปัญหา และพัฒนาด้วยความความชื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดขอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด 
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   4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง
ให้เต็มตามศักยภาพ 
   5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
   3.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
   1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
integrated learning: WIL) 
   2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ
ผนวก วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
   3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
   7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive based learning ) 
  3.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
   2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
   4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับคร ู

Psychology for Teachers 
                        

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language for Communication for 
Teachers 

                        

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

                        

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวญิญาณความเป็นคร ู
Ideology and Spirituality of Teachers 

                        

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Innovation and Educational Technology 

                        

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวทิยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 

Science of Pedagogy 
                        

TEP3108 การประกันคณุภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

                        

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
Learning Measurement and Evaluation 

                        

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้
Research and Development in Innovation 
and Learning 

                        

รวมรายข้อ 
 

หลัก 6 3 3 4 7 7 1 1 2 7 5 4 2 6 5 4 4 2 4 4 3 6 4 6 
รอง 3 2 4 2 0 0 2 5 1 1 2 0 0 2 2 2 2 1 4 2 1 0 2 2 

รวมรายด้าน 
 

หลัก 16 (59.26) 18 (69.23) 16 (84.21) 17 (73.91) 10 (58.82) 23 (76.67) 
รอง 11 (40.74) 8 (30.77) 3 (15.79)  6 (26.09) 7 (41.18) 7 (23.33) 

รวม 27 26 19 23 17 30 
อันดับความส าคัญ 2 3 5 4 6 1 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
                        

TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

                        

TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship 3 

                        

TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Internship 4 

                        

รวมรายข้อ 
 

หลัก 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 3 3 4 

รอง 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0 01 1 0 1 1 0 

รวมรายด้าน 
 

หลัก 16 (100.00) 14 (70.00) 7 58.33) 11 (68.75) 9 (75.00) 17 (85.00) 

รอง 0 (0.00) 6 (30.00) 5 (41.66) 5 (31.25) 3 (25.00) 3 (15.00) 

รวม 16 16 16 20 12 16 

อันดับความส าคัญ 2 2 2 1 3 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

       
       
       
       
       
       

รวมรายข้อ 
 

หลัก 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 2 
รอง 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 

รวมรายด้าน 
 

หลัก 16 (100.00) 16 (80.00) 11 (91.67) 12(75.00) 12 (100.00) 16 (80.00) 
รอง 0 (0.00) 4 (20.00) 1(8.33) 4 (25.00) 0 (0.00) 4 (20.00) 

รวม 16 20 12 16 12 20 
อันดับความส าคัญ 2 1 3 2 3 1 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาเอก) (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ECD1101 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย   
Take Caring and Learning 
Encouragement for Early Childhood 
Students 

                        

ECD1102 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
Heath Care and Safety for Early 
Childhood Students 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาเอก) (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ECD1103 การช่วยเหลือและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
Special Needed Early Childhood 
Students Take Caring 

                        

ECD1104 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
Brain and Learning for Early 
Childhood Students 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาเอก) (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ECD1105 การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และ

สังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  
Emotional Quotient and Social Quotient 
Activities for Early Childhood 

                        

ECD2106 
 
 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้าน
ร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย      
Physical Development Activities for Early 
Childhood Students 
 

                        

ECD2107 การจัดกิจกรรมทางศลิปะระดับการศึกษาปฐมวัย 
Arts Activities for Early Childhood 
Students 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาเอก) (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ECD2108 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 

บูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัยอายตุ่ ากว่า 3 ปี    
Integrated Learning Experience for 
Children Under Three Years Old 

                        

ECD3109 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรยีนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย     
 Playing Activities Management for Early 
Childhood Students Learning 

                        

ECD3110 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ส าหรับเด็กปฐมวยัอายุ 3-6 ปี     
Experience Management to Enhance 
Integrated Learning for Children Age 
Between Three to Six 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

  
 
 
 

   
 
 
 

    
 
 
 

  



93 
 
 

 

93 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาเอก) (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ECD3111 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ส าหรับเด็ก

กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 
Experience Management to Encourage 
Learning for Specific Children Groups 

 
 
 

    
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
  

 
 
 
   

 
 
 

    
 
 
 

  

ECD3112 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
Movement Activities for Early Childhood 
Students 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
    

 
 
 

  
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

    

ECD4113 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับ
เด็กปฐมวัย  
Language and Communication Activities 
for Early Childhood Students 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาเอก) (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ECD3114 สัมมนาปญัหาและแนวโนม้ในการพัฒนาการศึกษา

ปฐมวัยในอนาคต   
Seminar in Early Childhood Education 
Development Trend 

                        

ECD2201 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย      
 Media and Toys for Early Childhood 
Students 

                        

ECE2202 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวยั 
Assessment for Young Children 
Development    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาเอก) (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ECD2203 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ส าหรับเด็กปฐมวยั 
Science and Mathematic Activities for 
Early Childhood Students 

                        

ECD3204 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
Literatures for Early Childhood Students 

                        

ECD3205 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
Thinking Skills Development Activities for 
Early Childhood Students 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาเอก) (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ECD3206 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชมุชนในการจัด

การศึกษาปฐมวัย     
Family and Community Participation in 
Early Childhood Education 

                        

ECD4207 ต่อยอดองค์ความรูเ้พื่อพัฒนานวัตกรรมการ 
Applying Knowledge to Create 
Innovation 

                        

ECD4208 ปรัชญาและวรรณกรรมศาสนาส าหรับเด็กปฐมวัย 
Philosophy and Religioun Literature for 
Early Childhood Students 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาเอก) (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
รวมรายข้อ 

 
หลัก 

9 9 2 3 9 
1
1 

6 1 0 
1
0 

8 6 
1
3 

8 5 0 5 5 
1
2 

5 4 
1
3 

2 1 

รอง 
3 4 2 3 7 8 7 6 2 4 6 7 8 9 

1
1 

2 2 7 2 4 
1
0 

4 4 2 

รวมรายด้าน 
 

หลัก 23 (65.71) 27 (47.37) 24 (58.54) 26 (46.43) 22 (66.67) 25 (52.08) 
รอง 12 (34.29) 30 (52.63) 17 (41.48) 30 (53.57) 11 (33.33) 23 (47.92) 

รวม 35 57 41 56 33 48 
อันดับความส าคัญ 5 1 3 2 6 4 
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเรียนจบแต่ละช้ันปี 
ปีที่ 1 มีความเข้าใจหลักจิตวิทยาส าหรับครู หลักปรัชญาการศึกษา สามารถใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู  สามารถดูแล
และพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง 

ปีที่ 2 สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการสอน  
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและศาสตร์ด้านการสอน สามารถจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง 

ปีที่ 3 มีความเข้าใจหลักการประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เข้าใจ
หลักวิธีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สามารถจัดประสบการณ์บูรณาการส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง 

ปีที่ 4 สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในหน้าที่ครูได้อย่างมีคุณภาพ สามารถต่อยอดองค์
ความรู้ในศาสตร์การศึกษาปฐมวัยเชิงอนาคตได้ 
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนผลการเรียน 
 1.1 การวัดผลการศึกษา 
  การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย ระดับคะแนน 
A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 
S 
 
U 
 
I 
 
Au 
 
W 
 
R 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 

ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 

พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 

อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 

ผลประเมินผ่านเกณฑ์ 
(Satisfactory) 

ผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
(Unsatisfactory) 

ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
(Incomplete) 

การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
(Audit) 

การได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชา
เรียน (Withdrawn) 
การเรียนรายวิชาซ้ า 

(Repeated) 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 * หมายเหตุ การแบ่งระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 1.2 ระยะเวลาการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่
น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา   
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 2.2 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 2.3 สถานศึกษาที่รับนิสิต / นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก 
มีการประเมินนิสิต / นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ การสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภา
ก าหนด 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยต้องศึกษารายวิชา
ต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเป็นผู้ที่
มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 6 

การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับคณาจารย์ 
 1.1 คณาจารย์ใหม่ 
  1.1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศ 
  1.1.2 ฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพ
ครู การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  1.1.3 พัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผล
งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
  1.1.4 จัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับคุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทาง
วิชาการ 
 
 1.2 คณาจารย์ประจ า 
  1.2.1 พัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
  1.2.2 พัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
  1.2.3 พัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพีมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
  1.2.4 พัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องศึกษาดูงาน หรือ เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์
ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยและการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2.1.2 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน
การจัด การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
   2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพและต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ 
ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและการท าผลงานก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
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   2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม ประชุมสัมมนา น าเสนอผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาดูงานในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  
  2.2.3 พัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพีมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
  2.2.4 พัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การบริหารหลักสูตร 
 ในการก ากับมาตรฐานหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อันประกอบด้วย 
ประธานสาขาวิชาเป็นประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีและรอง
คณบดีฝุายวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรให้ก้าว
ทันความเปลี่ยนแปลงโดยมีผู้สอนที่
เป็นผู้น าด้านการพัฒนาองค์ความรู้
และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มี
ทักษะทางการศึกษาปฐมวัย ที่ตรง
ต่อความต้องการของสถานศึกษา 
 

1 .จั ดหลั กสู ต ร ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาก าหนด 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
3. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมี คุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทในสาขาทางการศึกษาหรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
4. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปศึกษา
ดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
5. ส ารวจความต้องการความรู้ ทักษะของ
นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อ
น ามาพัฒนาหลักสูตร 
6. ส ารวจความพึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงได้
กับมาตรฐานท่ีครุุสภาก าหนด มี
ความทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ าเสมอ 
2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร
อย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปี 
3. มีจ านวนอาจารยผ์ู้สอนที่มี
คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาโทใน
สาขาทางการศึกษาหรือสาขาอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษา
ดูงานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
หรือวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 
1 ครั้ง ใน 2 ปี 
5. มีการน าผลการประเมิน การ
ส ารวจความต้องการความรู้และ
ทักษะของบัณฑิตมาปรับปรุง
หลักสตูร 
6. มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
มาปรับปรุงหลักสตูร 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิด
ความใฝุรู้ เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ 
เน้นประสบการณ์จริง เพื่อการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. มีแนวทางการเรียนรู้หรือกิจกรรมประจ า
วิชาให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์การ
ท างานในสาขาวิชาชีพครู 
 

1. มีแผนการสอนและสื่อการ
สอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2. มีวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
วิชาชีพครู มากกว่า 1 รายวิชา 

3.ประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอก 

1. มีรายงานผลการประเมิน
หลักสตูรโดยคณะกรรมการ
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เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 
2. จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลในการประเมินของคณะกรรมการ 
3. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอนโดยนักศึกษาที่ส า เร็ จ
การศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และ
ภายนอกทุกๆ 5 ปี 
2. มีฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ ผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษา 
3. มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนของนักศึกษาน ามา
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
2. บัณฑิต  
 คุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นไปตามคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) 
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรพิจารณาจากภาวะการมีงานท า โดย
พิจารณาจ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับ
จากวันที่ส าเร็จการศึกษาเทียบกบับัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
 
3. นักศึกษา 
 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกที่มีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
หลักสูตร ตามแนวคิดปรัชญาหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในช่วงปีแรกของการศึกษา มีกลไกในการพัฒนาความรู้
พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัด
กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มี
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการปูองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง ตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
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4. อาจารย์  
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท ด้านการศึกษาปฐมวัยหรือสาขาวิชาอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการคัดเลือก อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการบริหารอาจารย์เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอนประเมินผล การจัดท า มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
 
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  หลักสูตรมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีความเหมาะสมกับจ านวนของนักศึกษา ที่รับเข้า
ศึกษาในหลักสูตร มีอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
 
5. หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้าน
ส าคัญ คือ สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด หลักสูตรการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการวางระบบผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ นักศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ
จัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
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 6.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  1) ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ า 
  2) ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจของทรัพยากรการเรียนการสอน 
  3) สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑดี์ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 - 
5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 

5 
1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเ อียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตาม
มาตรฐานผล การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 
5 

หรือค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิธีวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 
9. คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13. นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มี
สมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 81 ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าระดับนี้ 

   X  

 
ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 - 5 จากตารางตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงาน และ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 
การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ 
หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจาก
ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนหรือ
ปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหา
ก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา/
บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจาก
นักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง
ของผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 
 2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิต การวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่
ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งระดับผู้น าในองค์กร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุก
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หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 หลักสูตรด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้
บัณฑิต จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบ
ปัญหาของรายวิชาก็สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย 
ในการปรับปรุงย่อยควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระท า
ได้ทุก 4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ศักยภาพและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.  ชื่อ  นางทิพวรรณ  นามสกุล วรรณภักดี ภูมิพันธ์ 
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 
ปริญญาตรี ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 
2549 

 1.3 เอกสารประกอบการสอน 
  ทิพวรรณ วรรณภักดี ภูมิพันธ์ . (2560). หลักการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย . 
                 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 109. 
 1.4 ผลงานทางวิชาการ  
 1.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
                  ทิพวรรณ วรรณภักดี ภูมิพันธ์. (2560). การให้ค าปรึกษาผู้ปกครองเด็กปฐมวัย.  
                            โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม. 105. 
 1.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 1.4.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
  1.4.4 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
         ทิพวรรณ วรรณภักดี ภูมิพันธ์, ฟูาสวย ตรีโอษฐ์, นิธินาถ อุดมสันต์ 
    สุรางรัตน์ แบมขุนทด, สุภิมล บุญพอก, กนกวรรณ แก่นนาค า 
    วิชิต ถิรเดโชชัย. (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
              สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยการการศึกษา มหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏร้อยเอ็ด. ใน การน าเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรม 
    การเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาไทย” ครั้งที่ 2.  
                               อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. หน้า 355-359. 
 
          ทิพวรรณ วรรณภักดี ภูมิพันธ์. (2561). การศึกษาการใช้สื่อเทคโนโลยีใน 
                             การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยอนุบาลของผู้ปกครอง ใน การประชุมวิชาการและการ  
                             การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2. 
            ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. หน้า 30-45.  
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.  ชื่อ  นางสาวสุรางรัตน์  นามสกุล  ราช่อง 
 2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555 
ปริญญาตรี ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 2538 
 2.3 เอกสารประกอบการสอน 
  สุรางรัตน์ ราช่อง. (2560). การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
                  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 95. 
  สุรางรัตน์ ราช่อง. (2561). การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
                  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 110. 
 2.4 ผลงานทางวิชาการ  
 2.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 2.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 2.4.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
  2.4.4 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
              ทิพวรรณ วรรณภักดี ภูมิพันธ์, ฟูาสวย ตรีโอษฐ์, นิธินาถ อุดมสันต์ 
    สุรางรัตน์ แบมขุนทด, สุภิมล บุญพอก, กนกวรรณ แก่นนาค า 
    วิชิต ถิรเดโชชัย. (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
              สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยการการศึกษา มหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏร้อยเอ็ด. ใน การน าเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรม 
    การเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาไทย” ครั้งที่ 2.  
                               อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. หน้า 355-359. 
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.  ชื่อ  นางสาวฟูาสวย นามสกุล  ตรีโอษฐ์ 
 3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 
ปริญญาตรี ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 
 3.3 เอกสารประกอบการสอน 
  ฟูาสวย ตรีโอษฐ์. (2561). การต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรม. สาขาวิชา 
                  การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 96. 
 3.4 ผลงานทางวิชาการ  
 3.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 3.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 3.4.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
         ทิพวรรณ วรรณภักดี ภูมิพันธ์, ฟูาสวย ตรีโอษฐ์, นิธินาถ อุดมสันต์ 
    สุรางรัตน์ แบมขุนทด, สุภิมล บุญพอก, กนกวรรณ แก่นนาค า 
    วิชิต ถิรเดโชชัย. (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
              สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยการการศึกษา มหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏร้อยเอ็ด. ใน การน าเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรม 
    การเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาไทย” ครั้งที่ 2.  
                               อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. หน้า 355-359. 
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.  ชื่อ  นางสาวกนกวรรณ  นามสกุล  แก่นนาค า 
 4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (วรรณกรรมส าหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 
2553 

 4.3 เอกสารประกอบการสอน 
  กนกวรรณ แก่นนาค า. (2561). วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
                 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 102. 
 4.4 ผลงานทางวิชาการ  
 4.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 4.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 4.4.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
                 กนกวรรณ แก่นนาค า. (2561). ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ในเด็กอนุบาลโดย 
                           การอ่านวรรณกรรมส าหรับเด็ก. วารสารลิกอร์ทรรศนา. 1(2). (49-59). 
 
  4.4.4 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
              ทิพวรรณ วรรณภักดี ภูมิพันธ์, ฟูาสวย ตรีโอษฐ์, นิธินาถ อุดมสันต์ 
    สุรางรัตน์ แบมขุนทด, สุภิมล บุญพอก, กนกวรรณ แก่นนาค า 
    วิชิต ถิรเดโชชัย. (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
              สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยการการศึกษา มหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏร้อยเอ็ด. ใน การน าเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรม 
    การเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาไทย” ครั้งที่ 2.  
                               อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. หน้า 355-359. 
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5.  ชื่อ  นายวิชิต  นามสกุล  ถิรเดโชชัย 
 5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2547 
 5.3 เอกสารประกอบการสอน 
  วิชิต ถิรเดโชชัย. (2561). สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
                 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 109. 
 5.4 ผลงานทางวิชาการ  
 5.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 5.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 5.4.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
  5.4.4 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
              ทิพวรรณ วรรณภักดี ภูมิพันธ์, ฟูาสวย ตรีโอษฐ์, นิธินาถ อุดมสันต์ 
    สุรางรัตน์ แบมขุนทด, สุภิมล บุญพอก, กนกวรรณ แก่นนาค า 
    วิชิต ถิรเดโชชัย. (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
              สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยการการศึกษา มหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏร้อยเอ็ด. ใน การน าเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรม 
    การเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาไทย” ครั้งที่ 2.  
                               อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. หน้า 355-359. 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



118 

 

118 

 



119 

 

119 

 



120 

 

120 

 



121 

 

121 

 



122 

 

122 

 
 
 
 



123 

 

123 

 



124 

 

124 

 
 



125 

 

125 

 
 



126 

 

126 

 
 



127 

 

127 

 
 
 
 
 
 



128 

 

128 

 
 



129 

 

129 

 



130 

 

130 

 



131 

 

131 

 
 
 



132 

 

132 

 
 
 



133 

 

133 

 
 
 
 
 



134 

 

134 

 
 
 



135 

 

135 

 
 
 



136 

 

136 

 
 
 
 
 



137 

 

137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 

 

138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะ 

และประสบการณ์ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 022 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 

4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก จ 
 

ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 023 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 

4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 024 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ช 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาเอกกับตารางแนบท้าย มคอ. 1 
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การเปรียบเทียบวิชาเอกกับข้อเสนอสาระความรู้ใน มคอ. 1 
 

ข้อเสนอแนะความรู้สาขาวิชา 
(แนบท้าย มคอ.1) 

วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ
การศึกษาปฐมวัย 

- การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

 

2. จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย 

-สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 

 

3. การพัฒนาหลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาเด็กเล็ก 

- การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี    

 

4. การพัฒนาความคิดส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 -  การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการคิดส าหรับเด็ก
ปฐมวัย   

5. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาร่างกาย อารมณ์และ
สังคม การจัดระบบนิเวศน์ของการ
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
พร้อมทางด้านร่างกายส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
-การจัดกิจกรรมทักษะความ
ฉลาดทางอารมณ์และสังคม
ส าหรับเด็กปฐมวัย    

 

6. โภชนาการและการจัด
โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

-การพัฒนาสุขภาวะและความ
ปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

7. การจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ การศึกษา
พิเศษส าหรับเด็กปฐมวัย 

-การช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ  
-การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะ 

 

8. เทคโนโลยีและการวัด
ประเมินผลส าหรับเด็กปฐมวัย 
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- สื่อและของเล่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัย        
 

 

9. งานวิจัยและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

- การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี 

-การต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนานวัตกรรม  
 

10. ความร่วมมือกับครอบครัว -สัมมนาปัญหาและแนวโน้มใน -การมีส่วนร่วมของ
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ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยใน
อนาคต   
 

ครอบครัวและชุมชนในการ
จัดการศึกษาปฐมวัย     
 

11. การบริหาร การนิเทศ และ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย 
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ภาคผนวก ซ 
 

การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
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การวเิคราะห์เนื้อหาวิชาที่เปิดสอนเทียบกบัสาระความรู้ตามที่คุรุสภาก าหนด 

 
1. ตารางวิเคราะห์ความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
1. การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม 
และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ  
             21st Century Skill for Living and Occupations           3 (2-2-5) 

ความหมายและความส าคัญของทักษะในศตวรรษท่ี 21 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทสังคมโลก การสืบค้น วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการเพ่ือใช้พัฒนา
ชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
             The King Wisdom for Local Development           3 (2-2-5) 

พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้
หลักการทรงงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ครบตามมาตรฐาน 

2. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาใน
การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ   

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 
             Psychology for Teachers         2 (2-0-4) 

ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรียน
ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนว
และการให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน 

ครบตามมาตรฐาน 

3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์
การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
             Curriculum Development         3 (2-2-5) 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

จัดการเรียนรู้  ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาใน
สถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการหลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
การประเมินหลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 
             Science of Pedagogy    3 (2-2-5) 

ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เ พ่ือให้ผู้ เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การน า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ การออกแบบพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ 
 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             Innovation and Educational Technology 3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและ
ระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

4. การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และ
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
             Learning Measurement and Evaluation       3 (2-2-5) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนาและหาคุณภาพ
เครื่องมือวัดและประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
      Research and Development in Innovation and Learning3 (2-2-5) 
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย 

การศึกษาสภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน  
การออกแบบการวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การสร้างและหา
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย 
การใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

5. การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
             Thai Language for Communication for Teachers       3 (2-2-5) 

วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร การ
สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การ

ครบตามมาตรฐาน 
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อ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 

GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
             English for International Communication           3 (2-2-5) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น การใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารในบริบทสังคมต่างๆ เช่น การแนะน าสถานที่ การ
แสดงความคิดเห็น  การเปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต การตอบรับและปฏิเสธค าเชิญ และการ
เขียนจดหมายสมัครงาน 
 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             Innovation and Educational Technology      3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและ
ระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

6. การออกแบบและการด าเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
             Quality Assurance in Education    3 (3-0-6) 

ความหมาย แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา กระบวนการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ

ครบตามมาตรฐาน 
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การศึกษา การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การลงมือฝึกท า
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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2. ตารางวิเคราะห์ความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระกลุ่มวิชาชีพครู ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
   (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
1. ค่านิยม อุดมการณ์ และจิต
วิญญาณความเป็นครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพีครู 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 
             Ideology and Spirituality of Teachers 3 (2-2-5) 

ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู การสร้างความก้าวหน้า
และพัฒนาวิชาชีพครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรู้
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

2. ปรัชญาการศึกษา TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
             Philosophy of Education    2 (2-0-4) 

วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมส าหรับพัฒนาสถานศึกษา การวิเคราะห์ 
การศึกษาอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักการของปรัชญา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 

ครบตามมาตรฐาน 

3. จิตวิทยาสาหรับครูเพือ่จัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 
             Psychology for Teachers         3 (3-0-6) 

ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรียนตลอดจน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน 

ครบตามมาตรฐาน 



174 

 

174 
สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

4. หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 
 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
             Curriculum Development         3 (2-2-5) 

ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการหลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร 
การวางแผนการใช้หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 
             Science of Pedagogy    3 (2-2-5) 

ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบ
พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

ครบตามมาตรฐาน 

5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             Innovation and Educational Technology 3 (2-2-5) 

ครบตามมาตรฐาน 
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การศึกษาและการเรียนรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและระบบ
การสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

6. การวัดและประเมินการศึกษา
และการเรียนรู้ 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
             Learning Measurement and Evaluation       3 (2-2-5) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มี
ความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

7. การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
      Research and Development in Innovation and Learning 3 (2-2-5) 
วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย การศึกษา

สภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน  การออกแบบ
การวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 
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8. ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
             Thai Language for Communication for Teachers       3 (2-2-5) 

วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร การสืบค้น
สารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
ภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
             English for International Communication           3 (2-2-5) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น การใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารในบริบทสังคมต่างๆ เช่น การแนะน าสถานที่ การแสดงความคิดเห็น 
การเปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต การตอบรับและปฏิเสธค าเชิญ และการเขียนจดหมายสมัครงาน 

ครบตามมาตรฐาน 
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การเปรียบเทียบวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ได้ปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร (วิชาเอก) กับหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
ประกอบไปด้วยตัวอักษร ECH และตัวเลข 4 หลัก 

1. รหัสวิชา 
ประกอบไปด้วยตัวอักษร ECD และตัวเลข 4 หลัก 

เปลี่ยนรหัสวิชาเพ่ือสอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตร
และง่ายต่อการตรวจสอบจบการศึกษา 

2. จ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 165 

2. จ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 

ปรับลดหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร 4 ปี 

3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
ECH1101  การศึกษาปฐมวัย 
ECH1102  พัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
ECH1103  บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู
ปฐมวัย   
ECH1104  สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
ECH1105  สื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย 
ECH2106  แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง
ของเด็กปฐมวัย 
ECH2107  เพลงและกิจกรรมการเคลื่อนไหวตาม
จังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย   
ECH2108  นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 

3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ เปลี่ยนแปลงรายวิชาดังต่อไปนี้ 
ECD1101  การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ECD1102  การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ECD1103  การช่วยเหลือและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ECD1104  สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ECD1105  การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย     
ECD2106  การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อม
ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย      

ปรับเปลี่ยนรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาจ านวน
ทั้งสิ้น 14 วิชา จ านวน 41 หน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะความรู้สาขาวิชาใน มคอ.1 บังคับเรียน
ในกลุ่มเอกบังคับไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต ตามที่ระบุ
ไว้ใน มคอ.1 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 

ECH2109  สังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
ECH2110  การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ECH3111  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ECH3112  การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ECH3113  การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดของเด็กปฐมวัย 
ECH3114  การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ECH3115  การจัดประสบการณ์ทางศิลปะสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวัย   
ECH3116  การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
ECH4117  การจัดการและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 
ECH4118  ประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย 
ECH4119  จิตตปัญญากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ECH4120  สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็ก 
ECH4121  การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครู
ปฐมวัย 
ECH4122  สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย 
ECH4123  การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

ECD2107  การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
ECD2108  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณา
การส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี    
ECD3109  การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย   
ECD3110  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณา
การส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี       
ECD3111  การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 
ECD3112  ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
ECD4113  การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสาร
ส าหรับเด็กปฐมวัย  
ECD4114  สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยในอนาคต   
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 
ECH4124  การจัดประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

  

4. กลุ่มวิชาเอกเลือก 
ECH3301  การจัดประสบการณ์การศึกษาแบบเรียน
รวมส าหรับเด็กปฐมวัย  
ECH3302  นาฏศิลป์และละครส าหรับเด็กปฐมวัย 
ECH3303  สุนทรียภาพทางศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
ECH3304  ห้องสมุดของเล่นและศูนย์สื่อ 
ECH3305  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กวัยแรกเกิด – 
3 ป ี
ECH3306  การจัดสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
ECH3307  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 
ECH3308  วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 

4. กลุ่มวิชาเอกเลือก เปลี่ยนแปลงรายวิชาดังต่อไปนี้ 
ECD2201  สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย        
ECD2202  การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
ECD2203  การจัดกจิกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ECD3204  วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย      
ECD3205  การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ECD3206  การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย     
ECD4207  การต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรม  
ECD4208  ปรัชญา และวรรณกรรมศาสนาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

- ผู้เรียนเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อย
กว่า 20 หน่วยกิต 
- ปรับเปลี่ยนรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะความรู้สาขาวิชาใน มคอ.1 

รายวิชา ECH1101 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฏี
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวัย นโยบายของการศึกษา
ปฐมวัย นักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยของ 

 ไม่มีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 



181 

 

181 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 
ไทยและต่างประเทศ ความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูปฐมวัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสะเต็มทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่
ส าเร็จ รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาปฐมวัย 

  

รายวิชา ECH2106 แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
สมองของเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
ความส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การ
ท างานของสมอง โอกาสแห่งการเรียนรู้ปัจจัยต่างๆ ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย การพัฒนา
สมองไปสู่การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย 
ธรรมชาติการเรียนรู้ หลักการและเทคนิคการใช้ค าถาม
เพ่ือกระตุ้นการท างานของสมอง การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง 

รายวิชา ECD1104  สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 (2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและหน้าที่การ
ท างานของสมอง สมองกับการเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับสมอง พัฒนาการทางการคิดของเด็ก
ปฐมวัย รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบ
และจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดและ
ศักยภาพทางสมองของเด็กปฐมวัย การวัดและประเมิน
ทักษะการคิด การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัยโดยเน้นทักษะสมอง
เพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชา ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนและสอดคล้องกับ
ทิศทางการศึกษาปฐมวัย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 
รายวิชา ECH4123 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย   
3(2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฏี
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ประเภทของการวิจัยการศึกษา
ปฐมวัย  ทักษะกระบวนการทางวิจัยในการแสวงหา
ความรู้  จรรยาบรรณและคุณธรรม ในการวิจัยการวิจัย
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ไมม่ีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

รายวิชา ECH3111  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
3(2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฏี และ
วิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประเภท 
องค์ประกอบ และโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  เปรียบเทียบหลักสูตรปฐมวัยของไทยและ
ต่างประเทศ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การ
บริหารหลักสูตร การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร  การใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับ
สภาพของท้องถิ่น  การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อ
เสริมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การประเมินผล
หลักสูตร 
 

 ไม่มีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 
รายวิชา ECH4123 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย   
3(2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฏี
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ประเภทของการวิจัยการศึกษา
ปฐมวัย  ทักษะกระบวนการทางวิจัยในการแสวงหา
ความรู้  จรรยาบรรณและคุณธรรม ในการวิจัยการวิจัย
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 (ไม่มีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

รายวิชา ECH4117  การจัดการและบริหาร
สถานศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของการจัดการ 
การบริหาร และประเภทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
บทบาทหน้าที่และบุคลิกภาพของผู้บริหาร หลักการ
บริหารสถานพัฒนาเด็ก การเปิดด าเนินงานสถานเลี้ยง
เด็กและโรงเรียนอนุบาลเอกชน การนิเทศและติดตาม
การปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 
การจัดโครงสร้างขององค์กร การจัดระบบงานบริหาร
ด้านงานวิชาการงานบุคลากร  งานอาคารสถานที่    
งานธุรการ  งานกิจกรรมนักเรียนและ งานชุมชน
สัมพันธ์   
 

 ไม่มีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 
รายวิชา ECH1102  พัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 
หลักการและความส าคัญของทฤษฎีจิตวิทยา จิตวิทยา
พัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ ความสัมพันธ์ของ
พ่อแม่ และสมาชิกในครอบครัว รูปแบบการอบรมเลี้ยง
ดูที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรม
เพ่ือปลูกฝังนิสัยและส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาและ
ปรับตนเอง ด้วยความเชื่อมั่นในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

รายวิชา ECD1101 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 หลักการและความส าคัญของทฤษฎีจิตวิทยา จิตวิทยา
พัฒนาการตั้งแต่แรก เกิดถึง 6 ขวบ ความสัมพันธ์ของ
พ่อแม่ และสมาชิกในครอบครัว รูปแบบการอบรมเลี้ยง
ดูที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรม
เพ่ือปลูกฝังนิสัยและส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาและ
ปรับตนเอง ด้วยความเชื่อมั่นในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได ้โดยเน้นทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ  

เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชา ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนและสอดคล้องกับ
ทิศทางการศึกษาปฐมวัย 

รายวิชา ECH2110  การประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 2(1-2-3) 
ความหมาย  ความส าคัญ  และจุดมุ่งหมายของการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านของเด็กปฐมวัย เทคนิคและวิธีการประเมินเด็ก
ปฐมวัยแนวใหม่ การสร้างเครื่องมือประเมินผล 
พัฒนาการและการเรียนรู้ การเขียนรายงานและการ
น าเสนอการประเมินผล การน าผลการประเมินไปใช้ 
และการร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

รายวิชา ECD2202 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2 (1-2-3) 
ความหมาย  ความส าคัญ  และจุดมุ่งหมายของการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านของเด็กปฐมวัย เทคนิคและวิธีการประเมินเด็ก
ปฐมวัยแนวใหม่ การสร้างเครื่องมือประเมินผล 
พัฒนาการและการเรียนรู้ การเขียนรายงาน และการ
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
            

เปลี่ยนรหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชาให้ เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนและสอดคล้องกับทิศทางการศึกษา
ปฐมวัย 

 
 



185 

 

185 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 
รายวิชา ECH3114 การจัดประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
ความหมาย  ความส าคัญ  แนวคิด หลักการ  และ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
ส าหรับเด็กปฐมวัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมและสื่อทาง
วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย  บทบาทของครู และ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์การประเมินทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์  การปูพ้ืนฐาน เพ่ิมโอกาสในการศึกษา
วิทยาศาสตร์ โดยเน้นความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริงโดยกิจกรรมการบูรณาการ STEM ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
รายวิชา ECH3112 การจัดประสบการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องกับทักษะพ้ืนฐานทาง คณิตศาสตร์  สาระการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  จิตวิทยาที่ 
เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์  การจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย บทบาทของครูและ 

รายวิชา ECD2203 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับทักษะวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
สาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ส าหรับ
เด็กปฐมวัย จิตวิทยาที่เก่ียวกับการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การออกแบบการสร้างสื่อและเขียน
แผนการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย และน ามาใช้กับการจัด
ประสบการณ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยกิจกรรมบูรณาการสะเต็ม 
 

รวมรายวิชาทั้งสองรายวิชาให้เป็นรายวิชาเดียว เปลี่ยน
ชื่อรายวิชา รหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชา ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนและสอดคล้องกับ
ทิศทางการศึกษาปฐมวัย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 

ผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
การออกแบบการสร้างสื่อคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวั ย  และน ามา ใช้ กั บการจั ดประสบการณ์
คณิตศาสตร์ส าหรับ   เด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมบูรณา
การ STEM  
 

  

รายวิชา ECH1103 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ส าหรับครูปฐมวัย 3(3-0-6) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู
ปฐมวัย บุคลิกภาพของครูปฐมวัย คุณธรรมส าหรับครู
ปฐมวัย การพัฒนาบุคลิกภาพครูปฐมวัย ความเข้าใจ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์ การเข้าใจและพัฒนาด้วย
แนวคิดทางจิตวิทยา การสื่อความหมายกลุ่มกับมนุษย
สัมพันธ์ในกลุ่ม มนุษยสัมพันธ์ของครูปฐมวัยในการ
ด าเนินชีวิต และประสิทธิภาพในการท างานของครู
ปฐมวัย  
 
 
 

 ไม่มีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 
รายวิชา ECH1105 สื่อการเรียนและของเล่นเด็ก
ปฐมวัย 3(2-2-5) 
วิวัฒนาการของสื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัยตามแนวคิด
ของนักการศึกษา ความส าคัญและ ประโยชน์ของการ
เล่นของเด็กปฐมวัยกับสื่อการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อให้
เหมาะสม กับเด็กแต่ละวัย  การผลิตสื่อจากวัสดุใน
ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้  การจัดสื่อวัสดุอุปกรณ์ของ
เล่น  การประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพของ
เล่น  บทบาทของพ่อแม่และครูกับกิจกรรมการเล่นของ
เด็ก  การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนและ
เครื่องเล่นให้เหมาะสมกับวัยเด็ก    

รายวิชา ECD2201 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
3 (2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ วิวัฒนาการของสื่อระดับ
ปฐมวัยตามแนวคิดของนักการศึกษา ประเภทของสื่อ
และของเล่นที่เหมาะสมส าหรับเด็ก การวิเคราะห์และ
เลือกใช้ของเล่นที่เหมาะสมตามวัย การออกแบบและ
ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อและของเล่นส าหรับเด็ก การผลิต
สื่อจากวัสดุท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ หลักการประเมิน
สื่อส าหรับเด็ก แนวทางการน าสื่อและของเล่นไปใช้เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชา ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนและสอดคล้องกับ
ทิศทางการศึกษาปฐมวัย 

รายวิชา ECH3115  การจัดประสบการณ์ทางศิลปะ
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการจัด
ประสบการณ์ทางศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการ  
ทางศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัดประสบการณ์
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะหรับเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กในต่างประเทศ 

ECD2107 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษา
ปฐมวัย 3 (2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการจัด
ประสบการณ์ทางศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการ  
ทางศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัดประสบการณ์
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะหรับเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กในต่างประเทศ 
 
 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 
ศิลปะกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา  การจัดประสบการณ์ทางศิลปะ
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา การเลือก 
วัสดุท้องถิ่น สื่ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวัย  การประเมินพัฒนาการทางด้าน
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย    

ศิลปะกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา  การจัดประสบการณ์ทางศิลปะ
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา การเลือก 
วัสดุท้องถิ่น สื่ออุปกรณ์ในการจัด กิจกรรมสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวัย  การประเมินพัฒนาการทางด้าน
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย    
 

 

รายวิชา ECH3307 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ปฐมวัย 3(2-2-5) 
ความหมาย  ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ประเภท
และรูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ ความรู้และทักษะใน
การผลิตสื่อ การวิเคราะห์ ประเมินและเลือกใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย ประโยชน์
ของนวัตกรรมเทคโนโลยีส าหรับ    เด็กปฐมวัย โสต
ทัศนศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครูและ
ผู้ปกครองกับการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ทาง  
คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย      

รายวิชา ECD4207 การต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรม 3 (2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและรูปแบบของ
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยทั้งไทยและต่างประเทศ 
แนวโน้มและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยของ
ไทยและต่างประเทศ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
การศึกษาปฐมวัย นวัตกรรมภายใต้บริบทของสังคม
และสิ่งแวดล้อมไทย แนวทางการจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการใช้นวัตกรรมในบริบทต่างๆ  การ
ออกแบบการเรียนรู้ การออกแบบและเขียนแผนการ
จัดประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมโดยใช้
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
 
 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชา ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนและสอดคล้องกับ
ทิศทางการศึกษาปฐมวัย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 
รายวิชา ECH4118 ประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย 
3(2-2-5) 
แนวคิด หลักการ และปฏิบัติการประเมินคุณภาพ
การศึกษา  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2554 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนการจัด
การศึกษาปฐมวัย คุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
รวมทั้งมาตรฐานการส่งเสริมสถานศึกษา การท า
ประกันคุณภาพสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ การ
ปรับปรุงแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การพิจารณา เพ่ือประเมินคุณภาพภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา วิธีการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย การเขียนรายงานผล
การประเมินคุณภาพ  
 

 ไม่มีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

รายวิชา ECH4121 การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของ
ครูปฐมวัย 3(2-2-5) 
ความหมาย และความส าคัญของสุขภาพอนามัย
ส าหรับเด็ก อาหารส าหรับเด็กตามช่วงวัย อาหารของ
แม่ท่ีมีผลต่อพัฒนาการของลูกช่วงก่อนตั้งครรภ์ 
ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังจากตั้งครรภ์ วัคซีนที่ปูองกัน 

 ไม่มีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 
โรคภัยส าหรับเด็กช่วงทารก การดูแล คัดกรอง เด็กที่
ปุวยด้วยโรคติดต่อในปัจจุบัน แนวทางการดูแลปฐม
พยาบาลเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครูใน
โรงเรียนสังเกตอาการเด็กที่ปุวยเบื้องต้น  วิธีการ
ปูองกันและรักษา  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาสุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็ก 

  

รายวิชา ECH2108 นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
3(2-2-5) 
ความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของนิทานที่มี
ต่อเด็กปฐมวัย  ประเภทของนิทาน ส าหรับเด็ก  
เทคนิคการเล่าและการแต่งนิทานส าหรับเด็ก  
ความหมาย และความส าคัญของหุ่น  ประวัติความ
เป็นมาของหุ่น  ประเภทของหุ่น  การประดิษฐ์หุ่นนิ้ว
มือ  หุ่นมือ  หุ่นถุงกระดาษ  การจัดสร้างโรงหุ่น  และ
หลักการเชิดหุ่นเพื่อการศึกษาในระดับปฐมวัย  การจดั
ประสบการณ์โดยใช้นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 

 ไม่มีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

รายวิชา ECH3308 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
3(2-2-5) 
ความหมาย และความส าคัญของวรรณกรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัย ประเภทของวรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย หลักการเลือก วิเคราะห์และสร้างวรรณกรรม 

รายวิชา ECD3204 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5) 
ความหมาย และความส าคัญของวรรณกรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัย ประเภทของวรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย หลักการเลือกวรรณกรรมส าหรับเด็ก การ 
ออกแบบวรรณกรรมส าหรับเด็กโดยใช้ค าคล้องจอง  

เปลี่ยนรหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชาให้ เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนและสอดคล้องกับทิศทางการศึกษา
ปฐมวัย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 
ส าหรับเด็กปฐมวัย ความสนใจ และความต้องการ
วรรณกรรมของเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผู้ปกครอง        
ในการส่งเสริมการใช้ วรรณกรรมเพื่อ พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย การประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพลง นิทาน ความสนใจ และความต้องการวรรณกรรม
ของเด็กปฐมวัย เพื่อบทบาทครูและผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมการใช้วรรณกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย การ
จัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
โดยเน้นทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ 

 

รายวิชา ECH4122 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย  
3(2-2-5) 
ปัญหา วิกฤตและสาเหตุของวิกฤตการศึกษาปฐมวัย
ด้วยการค้นคว้า สัมภาษณ์และสังเกต วิเคราะห์ 
อภิปรายและน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวทางการศึกษา
ปฐมวัยของหน่วยงานทุกสังกัด ในประเทศไทย ข้อมูล
เชิงปริมาณและผลลัพธ์ของโครงการต่างๆทาง
การศึกษาปฐมวัยทั้งจากหน่วยงานย่อย หน่วยงานใหญ่ 
การจัดสัมมนาแบบปิดหรือเปิดกว้างรับคนจากชุมชน
เข้าร่วมสัมมนา โดยเลือกหัวข้อที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปฐมวัย การสร้างสรรค์ กล
ยุทธ์และปฏิบัติ เพ่ือการเป็นพลเมืองที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ประชาธิปไตย ระบบการจัดสัมมนาและการปฏิบัติการ
สัมมนาปัญหาการศึกษาปฐมวัยนั้นๆ  1 หัวเรื่อง 

รายวิชา ECD4114 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต 3 (2-2-5) 
ปัญหา วิกฤตและสาเหตุของวิกฤตการศึกษาปฐมวัย 
การค้นคว้า สัมภาษณ์และสังเกต วิเคราะห์ อภิปราย
และน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ติดตามความ
เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยของ
หน่วยงานทุกสังกัด ในประเทศไทย ข้อมูลเชิงปริมาณ
และผลลัพธ์ของโครงการต่างๆทางการศึกษาปฐมวัยทั้ง
จากหน่วยงานย่อย หน่วยงานใหญ่ การจัดสัมมนาแบบ
ปิดหรือเปิดกว้างรับคนจากชุมชนเข้าร่วมสัมมนา โดย
เลือกหัวข้อที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ปฐมวัย การสร้างสรรค์ กลยุทธ์และปฏิบัติ เพ่ือการเป็น
พลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และประชาธิปไตย ระบบการจัดสัมมนา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชา ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนและสอดคล้องกับ
ทิศทางการศึกษาปฐมวัย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 

 และการปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษาปฐมวัย
นั้นๆ  1 หัวเรื่อง 

 

รายวิชา ECH2107 เพลงและกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ตามจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และหลักการ 
เกี่ยวกับเพลงและกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะ
ส าหรับเด็กปฐมวัย  การออกแบบท่าทางการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลงไทย และเพลง
ภาษาต่างประเทศส าหรับเด็กปฐมวัย วิธีการเลือก และ
ออกแบบเพลงสื่อประกอบกิจกรรมการเคลื่อนไหว  
การจัดประสบการณ์เพลงและกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ตามจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย การวัดและประเมิน
พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 

รายวิชา ECD3112 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหว
ส าหรับเด็ก 3 (2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และหลักการ 
เกี่ยวกับลีลาและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย  
การออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบเพลงไทย 
และเพลงภาษาต่างประเทศส าหรับเด็กปฐมวัย วิธีการ
เลือก และออกแบบเพลงสื่อประกอบกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว  การจัดประสบการณ์เพลงและกิจกรรม
การเคลื่อนไหวตามจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย การวัด
และประเมินพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชา ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนและสอดคล้องกับ
ทิศทางการศึกษาปฐมวัย 

รายวิชา ECH4120 สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและ
เด็ก 3(2-2-5) 
ความหมาย และความส าคัญของสุขภาพอนามัย
ส าหรับเด็ก อาหารส าหรับเด็กตามช่วงวัย อาหารของ
แม่ท่ีมีผลต่อพัฒนาการของลูกช่วงก่อนตั้งครรภ์  

 ไม่มีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 
ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังจากตั้งครรภ์ วัคซีนที่ปูองกัน
โรคภัยส าหรับเด็กช่วงทารก การดูแล คัดกรอง เด็กที่ 
ปุวยด้วยโรคติดต่อในปัจจุบัน แนวทางการดูแลปฐม
พยาบาลเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครูใน
โรงเรียนสังเกตอาการเด็กที่ปุวยเบื้องต้น  วิธีการ
ปูองกันและรักษา  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาสุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็ก 

  

รายวิชา ECH1104 สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 2(1-2-3) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฏี
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
พัฒนาการและความพร้อมทางกาย ทักษะพื้นฐานทาง
กีฬา การเคลื่อนไหวเบื้องต้น การจัดสภาพแวดล้อมใน
กิจกรรมพลศึกษา การเล่นกีฬาและเกมกลางแจ้ง การ
ประเมินพัฒนาการในกิจกรรมพลศึกษา การจัด
ประสบการณ์สุขศึกษาและ พลศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

รายวิชา ECD1102 การพัฒนาสุขภาวะและความ
ปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5) 
ความหมายและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาวะและ
ความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย  การจัดการ
สภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย การจัด
ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็ก   สุขภาวะส าหรับ
เด็กปฐมวัย  โรคที่มักเกิดในเด็กปฐมวัย อาหารหลัก 5 
หมู่และสารอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย ธงโภชนาการ 
ปัญหาทางโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ  
การจัดเตรียมรายการอาหารส าหรับเด็กปฐมวัยตาม
หลักโภชนาการ แนวทางการเลือกวัตถุดิบ 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชา ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนและสอดคล้องกับ
ทิศทางการศึกษาปฐมวัย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ของเด็กและการประเมินผลการเรียนรู้         

อายุต่ ากว่า 3 ปี การออกแบบสภาพแวดล้อมและ
กิจกรรมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักการ
ท างานของสมองส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี การ
วางแผน และออกแบบกิจกรรมโดยอาศัยความร่วมมือ 
ของบ้าน โรงเรียน ชุมชน เพื่อพัฒนา ประเมิน
พัฒนาการร่วมแก้ปัญหา และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย 
บทบาทของการเป็นครูที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่
ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนให้มีความรอบรู้ ให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่มีอิทธิพลต่อเด็กอายุ
ต่ ากว่า 3 ปี การออกแบบกิจกรรมและโปรแกรมเพ่ือ
สร้างรอยเชื่อมต่อส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 3 
ปี  

 

 รายวิชา ECD3110 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 6 ปี  
3 (2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย และหลักการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี รูปแบบ
การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบ
กิจกรรมและสื่อส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี การเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 

รายวิชาใหม่ในโครงสร้างหลักสูตร 
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 หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บทบาทครูปฐมวัย

และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยในการส่งเสริม
พัฒนาการ ประเมินผลการเรียนรู้เด็กอายุ 3-6 ปี และ
การฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับ
เด็กอายุ 3-6 ปี 

 

รายวิชา ECH4124 การจัดประสบการณ์ทาง
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ และขอบข่ายของการจัด
ประสบการณ์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎี
พ้ืนฐานการเรียนรู้ พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
บทบาทครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมประสบการณ์
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย 
การผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การประเมิน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 

 ไม่มีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

รายวิชา ECH3113 การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องกับการคิด พัฒนาการ ทางการคิดของเด็ก
ปฐมวัย  พัฒนาการและการท างานของสมองช่วงอายุ
แรกเกิดถึง – 6 ปี  พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิด  

รายวิชา ECD3205 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
คิดส าหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องกับการคิด พัฒนาการ ทางการคิดของเด็ก
ปฐมวัย  พัฒนาการและการท างานของสมองช่วงอายุ
แรกเกิดถึง – 6 ปี  พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัย  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิด 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชา ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนและสอดคล้องกับ
ทิศทางการศึกษาปฐมวัย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 
ส าหรับเด็กปฐมวัย  ทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ (EF) 
หลักการคิดในศตวรรษที่ 21 ส าหรับเด็กปฐมวัย 
บทบาทของพ่อแม่ และครูในการส่งเสริมการคิด
ส าหรับเด็กปฐมวัย         

ส าหรับเด็กปฐมวัย  ทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ (EF) 
หลักการคิดในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับเด็กปฐมวัย 
บทบาทของพ่อแม่ และครูในการส่งเสริมการคิด
ส าหรับเด็กปฐมวัย         
 

 

 รายวิชา ECD1103 การช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 3 (2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีความจ าเป็น
พิเศษ ความรู้ที่เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
จิตวิทยาเด็กพิเศษ การเตรียมการเพ่ือการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม เทคนิคการสอนนชั้นเรียนรวม แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) บทบาทของครูในการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย ความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนตลอดจนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

รายวิชาใหม่ในโครงสร้างหลักสูตร 

 รายวิชา ECD3111 การจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 3 (2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและจุดมุ่งหมายของ
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

รายวิชาใหม่ในโครงสร้างหลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลี่ยนแปลง 

 ส าหรับเด็กกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย 
การคัดกรองเด็กเพ่ือเข้ารับบริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 
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ภาคผนวก ญ 
 

สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละช้ันปีในหลักสูตร 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

ครูพี่เลี้ยงเดก็ (Mentor) 
 

สามารถดแูลและพัฒนาเดก็ปฐมวัยได้อย่างเป็นองค์รวม
สอดคล้องกับการเรียนรูข้องสมอง 

ผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant) 
 

สามารถจัดประสบการณ์แบบบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 3 ปีที่สอดคล้องกับการเรียนรูข้องสมอง 

ผู้สอนร่วม (Co-teacher) 
 

สามารถจัดประสบการณ์แบบบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3-6 ปีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง 

ครูมืออาชีพ (Teacher) 
 

สามารถตอ่ยอดองค์ความรู้ในศาสตรก์ารศกึษาปฐมวัยเชิง
อนาคตได ้

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย 
สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 
 

1.1 รู้และเข้าใจ
พฤติกรรมและความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลของเดก็
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี 
1.2 วางแผน แก้ไข 
และช่วยเหลอืเดก็
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปีที่มีความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลโดยใช้
หลักการท างานของ
สมองเป็นฐาน ใน
เบ้ืองต้น 

1.1.1 สามารถ
อธิบาย/วิเคราะห์
หลักการท างานของ
สมองที่ส่งผลตอ่การ
แสดงพฤตกิรรมที่
แตกต่างกนัของเดก็
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี ได้ตามช่วงวัย 
1 1.2 ประยุกต์ใช้
ความรูท้ี่ได้จากการ
วิเคราะห์ในการ
วางแผน แก้ไข และ
ช่วยเหลือเดก็
ปฐมวัยที่มีความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลโดยใช้
หลักการท างานของ
สมองเป็นฐาน 

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 

1.1 ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้หลกัการ
ท างานของสมองใน
การออกแบบ
กิจกรรมการ
ช่วยเหลือเดก็ที่มี
ความต้องการ
จ าเป็นพิเศษส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ปี ร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
ผู้เชี่ยวชาญและ
แพทย์เฉพาะทาง 
  

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์หลกัการ
ท างานของสมองกับ
การชว่ยเหลือเด็ก
ปฐมวัยที่มีความ
ต้องการจ าเป็น
พิเศษ  
1.1.2 น าความรู้ที่ได้
จากการวเิคราะห์มา
ใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการ
ช่วยเหลือเดก็ที่มี
ความต้องการ
จ าเป็นพิเศษส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ปี ร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
ผู้เชี่ยวชาญและ
แพทย์เฉพาะทาง 
ถูกตอ้งตามหลกัการ
ท างานของสมอง 
1.1.3 มีคุณธรรมใน
การดแูลเดก็ที่มี
ความต้องการ

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 

1.1 ประยุกต์ใช้
ความรู้หลกัการ
ท างานของสมอง มา
ใช้ในการ 
ออกแบบกจิกรรม
การเรียนปนเล่นเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปีตาม
แนวคิดหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ที่สอดคลอ้งกับ
บริบท สังคม ชุมชน 
และทอ้งถิน่ 

1.1.1 อธิบาย
ความสัมพนัธ์ของ
หลักการท างานของ
สมองกับการ
แสดงออกของ
พฤติกรรมทางเล่นที่
แตกต่างกนัของเดก็
ปฐมวัยทีอ่ายุต่ ากว่า 
8 ปี  
2.1.2 สามารถน า
ความรูท้ี่ได้จากการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบการจัด
กิจกรรมกจิกรรม
การเล่นเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับเด็กปฐมวัย
ได้ตามช่วงวัย  

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 
 

1.1 ออกแบบการ
จัดกิจกรรมสมัมนา
ตามหัวขอ้ทีเ่ลือก
ตาม สอดคล้องกับ
แนวโน้มการศกึษา
ปฐมวัยในอนาคต
และ   วิธกีารการ
เตรียมเด็กปฐมวัยสู่
โลกอนาคต  

1.1.1 อธิบาย
เกี่ยวกับการศกึษา
ปฐมวัยในอดีต 
สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและแนวโน้ม
ที่จะเกิดขึ้นตอ่ไป 
1.1.2. วิเคราะห์
คุณสมบัติเดก็
ปฐมวัยในโลก
อนาคต 
 1.1.3 เลือกหัวขอ้
สัมมนาแนวโนม้ใน
การจดัการจัด
การศกึษาในโลก
อนาคตและทุนชวีิต
ส าหรับเด็กปฐมวัย
ในการใชช้ีวิตในโลก
อนาคต 
1.1.4 ออกแบบการ
สร้างทนุมนุษย์ใน
ระดับปฐมวัยเพื่อใช้
ชีวิตในโลกอนาคต
ตาม หัวขอ้สัมมนา
ที่เลอืก  
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จ าเป็นพิเศษ  

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 
 

1.1 ออกแบบการ
จัดกิจกรรมการ
อบรมเลี้ยงดูเดก็
ปฐมวัยอย่างรอบ
ด้านตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม ให้ถกูตอ้ง 
ตรงหลักการเรียนรู้
ของสมองสอดคล้อง
กับพัฒนาการ  และ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
ภายใต้บริบท สังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น  

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์ 
ความสัมพนัธ์ของ
หลักการท างานและ
การเรียนรู้ของสมอง
กับการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยอายุต่ า 8 
ปี อย่างรอบด้าน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
ให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการ และ 
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
ภายใต้บริบท สังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น  
1.1.3 น าผลการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบ
กิจกรรมการอบรม
เลี้ยงดูอย่างรอบ
ด้านตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม ให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการ และ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
ภายใต้บริบท สังคม 

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 
 

1.1 ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้หลกัการ
ท างานของสมองใน
การออกแบบ
กิจกรรมศิลปะ ที่
สอดคล้องกับ
พัฒนาการและ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล                
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี  
 

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของ
หลักการท างานของ
สมองกับการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเลก็  
ความคิดสร้างสรรค์
และภาการสือ่สาร
โดยใช้กิจกรรม
ศิลปะส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี  
1.1.2 น ามาผลการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบเพือ่
พัฒนากจิกรรม
ศิลปะถูกตอ้งตาม
หลักการท างานของ
สมอง ส าหรับเดก็
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี  

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 
 

1.1 ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้หลกัการ
ท างานของสมองใน
การออกแบบ
กิจกรรม
วิทยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ปี  
 

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของ
หลักการท างานของ
สมองกับการ
กิจกรรม
วิทยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ปี  
1.1.2 น ามาผลการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบ
กิจกรรม
วิทยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์ที่
ถูกตอ้งตามหลกัการ
ท างานของสมอง 
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี  

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 
 

1.1 ออกแบบ
นวัตกรรมและต่อ
ยอดองค์ความรู้จาก
งานวิจัยมรชั้นเรียน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี 
โดยใช้การท างาน
ของสมองเป็นฐาน 

1.1.1 อธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิด 
และทฤษฎีที่
เกี่ยวขอ้งกับการต่อ
ยอดองค์ความรู้และ
การพัฒนา
นวัตกรรมจาก
งานวิจัยชัน้เรียน 
1.1.2. วิเคราะห์/   
ออกแบบการต่อ 
ยอดองค์ความรู้และ
การพัฒนา
นวัตกรรมจาก
งานวิจัยชัน้เรียน   
ทีถกูต้องตาม
หลักการเรียนรู้ของ
สมองและบริบท
งานวิจัย  
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ชุมชน ท้องถิ่น 

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 
 
 

1.1 ออกแบบการ
พัฒนาสุขภาวะและ
ความปลอดภัยอย่าง
รอบด้านโดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
ให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการและ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลตาม
ฐานะเศรษฐกจิ 
สังคม และ
วัฒนธรรม 
โปรแกรมการ
ส่งเสริม                 
สุขภาวะที่ดีได้อย่าง
รอบด้านและเป็น
องค์รวมส าหรับเดก็
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี  

1.1.1 อธิบาย /            
วิเคราะห์ วิธกีาร / 
แก้ปัญหา /วางแผน 
/ช่วยเหลือ /
ออกแบบ                 
การพัฒนา              
สุขภาวะและความ
ปลอดภัยส าหรับ
เด็กปฐมวัยที่
แตกต่างกนัทาง
เศรษฐกิจ   สังคม 
และวัฒนธรรม 
1.1. 2. ประยุกต์ใช้
ผลการวิเคราะห์
ความรู้ในการ
ออกแบบการพัฒนา
สุขภาวะและความ
ปลอดภัยอย่างรอบ
ด้านโดยผู้ปกครองมี
ส่วนรว่ม ให้
สอดคล้องกับ
พัฒนาการและ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลตาม
ฐานะเศรษฐกจิ 
สังคม และ

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 

1.1 ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้หลกัการ
ท างานของสมองใน
การออกแบบลีลา 
จังหวะ และการ
เคลื่อนไหว ส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ปี 
1.2 มีทกัษะในการ
ร้องเพลง เลน่คนตรี 
และศิลปะการ 
แสดง  
 

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์หลกัการ
ท างานของสมองกับ
การเคลื่อนไว
ร่างกายของเดก็
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี   
1.1.2 น าความรู ้
ที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบลีลา  
จังหวะและการ
เคลื่อนไหว ส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ปี  
 

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 
 

1.1 ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้หลกัการ
ท างานของสมองใน
การออกแบบ
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการคดิ
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี  
 

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของ
หลักการท างานของ
สมองกับการพัฒนา
กิจกรรมทกัษะการ
คิดส าหรับเดก็
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี  
1.1.2 น ามาผลการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบเพือ่
พัฒนากจิกรรม
ทักษะการคดิ
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี  
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วัฒนธรรม 
4. มีทกัษะการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นอยู่
ในระดับด ี
(การผ่านสมรรถนะ
ต้องผ่านทกุตัวบ่งชี้
อยู่ในระดับดี ) 
 

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 
 
 

1.1 ประยุกต์ใช ้
องค์ความรู้ของ
หลักการท างานของ
สมองในการ
ออกแบบกจิกรรม/
สื่อเพือ่พัฒนา
สมรรถภาพและ
ความพรอ้มทางด้าน
ร่างกายส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของ
หลักการท างานของ
สมองนอ้ยกับการ
พัฒนาสมรรถภาพ
และความพร้อม
ทางด้านร่างกาย
แบบองค์รวมของ
เด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ปี  
1.1.2 ประยุกต์ใช้
ผลการวิเคราะห์ใน
การออกแบบ
กิจกรรม/สือ่                    
ในการพฒันา
สมรรถภาพและ
ความพรอ้มทางด้าน
ร่างกายส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี  

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 
 

1.1 ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้หลกัการ
ท างานของสมองใน
การออกแบบสื่อ
และของเลน่ส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ปี  
 

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของ
หลักการท างานของ
สมองกับการพัฒนา
สื่อและของเล่น
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี  
1.1.2 น ามาผลการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบเพือ่
พัฒนาสื่อและของ
เล่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี  

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 
 

1.1 วิเคราะห์ / 
ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้หลกัการ
ท างานของสมองใน
การออกแบบการจัด
กิจกรรมเพือ่ส่งเสริม
การเรียนรู้ส าหรับ
เด็กกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะโดยท างาน
ร่วมกับผู้ปกครอง
และครอบครัว ตาม
หลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ที่สอดคลอ้งกับ
บริบท สังคม ชุมชน 
และทอ้งถิน่  
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี  

1.  อธิบาย/
วิเคราะห์การท างาน
ของสมองในการ
พัฒนาออกแบบการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็ก
กลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะโดยท างาน
ร่วมกับผู้ปกครอง
และครอบครัว ตาม
หลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ที่สอดคลอ้งกับ
บริบท สังคม ชุมชน 
และทอ้งถิน่    
2. อธิบายประเภท
เด็กกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะ   
3. อธิบายรูปแบบ
การจดักจิกรรม
ส าหรับเด็ก
กลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะ   
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สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 
 

1.1 ประยุกต์ใช้
ความรู้หลกัการ
ท างานของสมอง ใน
การออกแบบ
กิจกรรม/สือ่การ
สอนในการสร้าง
ภาษาแม่ ภาษาที่
สอง ฟัง พูด อ่าน 
เขียน และการ
สื่อสารตามบริบท 
สังคม วัฒนธรรม 
และความต่าง
ระหว่างบุคคลโดย
ท างานร่วมกับ 

1.1.1 อธิบาย
ความสัมพนัธ์ของ
หลกัการท างานของ
สมองกับการ
แสดงออกของ
พฤติกรรมทางภาษา
ที่แตกต่างกันของ
เด็กปฐมวัยทีอ่ายุต่ า
กว่า 8 ปี  
2.1.2 สามารถ
ออกแบบโปรแกรม
การจดักจิกรรม
กิจกรรมการพัฒนา
ภาษาและการ
สื่อสาร อย่างมี
ความหมายแบบ
หลากหลายมิติ 
ครอบคลุม การฟงั 
พูด อ่าน การวาด 
และการเขียน
เบ้ืองต้นตาม
หลักการท างานของ
สมองส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้ตามช่วง
วัย  

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 
 

1.1 ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้หลกัการ
ท างานของสมองใน
การออกแบบ
วรรณกรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ปี  
 

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของ
หลักการท างานของ
สมองกับการพัฒนา
วรรณกรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ปี  
1.1.2 น ามาผลการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบเพือ่
พัฒนาวรรณกรรม
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี  

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 
 

1.1 วิเคราะห์ / 
ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการดแูล 
พัฒนา และจัดการ
เรียนรูโ้ดยครอบครัว 
ชุมชน และท้องถิ่น
ส าหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้การท างาน
ของสมองเป็นฐาน 

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการดูแล 
พัฒนา และจัดการ
เรียนรูโ้ดยครอบครัว 
ชุมชน และท้องถิ่น
ส าหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้การท างาน
ของสมองเป็นฐาน 
1.1.2 ประยุกต์ใช้
ผลการวิเคราะห์องค์
ความรู้ในออกแบบ
การจดักจิกรรมการ
ดูแล พัฒนา และ
จัดการเรียนรู้โดย
ครอบครัว ชุมชน 
และทอ้งถิน่ส าหรับ
เด็กปฐมวัยโดยใช้
การท างานของ
สมองเป็นฐาน  
 

   

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดแูล /
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดย
ใช้การท างาน
ของสมองเป็น
ฐาน 

1.1 ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการท างานของ
สมองในการ
ออกแบบกจิกรรม
พัฒนาความฉลาด
ทางอารมณแ์ละ
สังคมส าหรับเดก็

1.1.1 อธิบาย
ความสัมพนัธ์ของ
หลักการท างานและ
การเรียนรู้ของสมอง
กับการแสดงออก
ของความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคมที่
แตกต่างกนัของเดก็
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 ปฐมวัยโดยท างาน
ร่วมกับผู้ปกครอง
และครอบครัว           
ตามหลักการ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดคล้อง
กับบริบท สังคม 
และวัฒนธรรม 
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี 
 
 

ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี  
1.2.1 วิเคราะห์และ
ออกแบบการพัฒนา
กิจกรรม/สือ่การ
สอนความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคมที่
ถูกตอ้งตรงหลกัการ
เรียนรูข้องสมอง 
ตามหลักการ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดคล้อง
กับบริบท สังคม 
และวัฒนธรรม 
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปีตาม
ช่วงวัย  

สมรรถนะที่ 2 
สามารถวางแผน
ออกแบบ      
จัดประสบการณ์
การเรียนรู้
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

- - สมรรถนะที่ 2 
สามารถวางแผน
ออกแบบ      
จัดประสบการณ์
การเรียนรู้
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

2.1 ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้หลกัการ
ท างานของสมองใน
การออกแบบการจัด
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศกึษา
ปฐมวัยและระบบ
ประกนัคุณภาพ
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 3 ปี 
2.2 ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้หลกัการ
ท างานของสมอง
สร้างบรรยากาศเชิง

2.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของ
หลักการท างานของ
สมองกับการจัด
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศกึษา
ปฐมวัยและระบบ
ประกนัคุณภาพ/
กลไกในการสือ่สาร 
/ การสร้าง
บรรยากาศทาง
กายภาพที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ส าหรับ

สมรรถนะที่ 2 
สามารถวางแผน
ออกแบบ      
จัดประสบการณ์
การเรียนรู้
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

2.1 ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้หลกัการ
ท างานของสมองใน
การออกแบบการจัด
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศกึษา
ปฐมวัยและระบบ
ประกนัคุณภาพ
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3-6 ปี 
2.2 ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้หลกัการ
ท างานของสมอง
สร้างบรรยากาศเชิง

2.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของ
หลักการท างานของ
สมองกับการจัด
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศกึษา
ปฐมวัยและระบบ
ประกนัคุณภาพ/
กลไกในการสือ่สาร 
/ การสร้าง
บรรยากาศทาง
กายภาพที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ส าหรับ

สมรรถนะที่ 2 
สามารถวางแผน
ออกแบบ      
จัดประสบการณ์
การเรียนรู้
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

- - 
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บวกในการจดัการ
เรียนรู ้และ
ออกแบบห้องเรียน
ให้เอื้อตอ่การเรียนรู้
ส าหรับเด็กอายุต่ า
กว่า 3 ปี 
 

เด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 3 ปี  
3.1.2 น ามาผลการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบการจัด
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศกึษา
ปฐมวัยและระบบ
ประกนัคุณภาพ/
กลไกสือ่สารเชิง
บวก/การจดั
สภาพแวดลอ้ม
ภายในห้องเรียนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 3 ปี  

บวกในการจดัการ
เรียนรู ้และ
ออกแบบห้องเรียน
ให้เอื้อตอ่การเรียนรู้
ส าหรับเด็กอายุ 3 – 
6 ปี 
 

เด็กปฐมวัยอายุ           
3 – 6 ปี  
3.1.2 น ามาผลการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบการจัด
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศกึษา
ปฐมวัยและระบบ
ประกนัคุณภาพ/
กลไกสือ่สารเชิง
บวก/การจดั
สภาพแวดลอ้ม
ภายในห้องเรียนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3 -6 ปี  

สมรรถนะที่ 3 
สามารถบริหาร
จัดการชั้นเรียน
ได้เหมาะสมกับ
ช่วงวัย 

- - สมรรถนะที่ 3 
สามารถบริหาร
จัดการชั้นเรียน
ได้เหมาะสมกับ
ช่วงวัย  
 

3.1 ออกแบบ
บรรยากาศในชัน้
เรียนด้านกายภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย
ได้  
3.2 ออกแบบ
บรรยากาศในชัน้
เรียนด้านจิตภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย
ได้  
 
 

3.1.1 สามารถ
อธิบาย/วิเคราะห์
ชั้นเรียนทาง
กายภาพ/จิตภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย
ได้ตามช่วงวัย  
3.1.2 สามารถ
ออกแบบชั้นเรียน
ทางด้านกายภาพ
และจิตภาพที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในชั้น
เรียนได้ตามชว่งวัย 
3.2.1 สามารถ
ออกแบบขั้นตอน

สมรรถนะที่ 3 
สามารถบริหาร
จัดการชั้นเรียน
ได้เหมาะสมกับ
ช่วงวัย  
 

3.1 ออกแบบ
บรรยากาศในชัน้
เรียนด้านกายภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย
ได้  
3.2 ออกแบบ
บรรยากาศในชัน้
เรียนด้านจิตภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย
ได้  
 
 

3.1.1 สามารถ
อธิบาย/วิเคราะห์
ชั้นเรียนทาง
กายภาพ/จิตภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย
ได้ตามช่วงวัย  
3.1.2 สามารถ
ออกแบบชั้นเรียน
ทางด้านกายภาพ
และจิตภาพที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในชั้น
เรียนได้ตามชว่งวัย 
3.2.1 สามารถสร้าง
สัมพันธภาพ

สมรรถนะที่ 3 
สามารถบริหาร
จัดการชั้นเรียน
ได้เหมาะสมกับ
ช่วงวัย 

- - 
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การสร้าง
สัมพันธภาพ
ทางบวกชัน้เรียน 
3.2.2 สามารถจัด
ออกแบบขั้นตอน
การจดัการความ
ขัดแย้งในชัน้เรียนได้
โดยใช้สันติวิธีได้
ถูกตอ้งอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป  

ทางบวกชัน้เรียนได้
อย่างมีประสทิธิภาพ  
3.2.2 สามารถ
จัดการความขัดแย้ง
ในชั้นเรียนได้โดยใช้
สันติวิธ ี

สมรรถนะที่ 4 
สามารถใชว้ิจัย
เป็นฐานในการ
พัฒนาเดก็
ปฐมวัย 

4.1 ประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยในการ
แก้ปัญหา ชว่ยเหลือ 
ส่งเสริม ออกแบบ 
ปรับปรุง กิจกรรม
เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ใน
ระดับปฐมวัยได้ 

4.1.1 สามารถ
สืบค้น/วิเคราะห์
ข้อมูลในงานวจิัยได้
อย่างหลากหลาย
ตรงวัตถุประสงค์ใน
การใช้งาน 
4.1.2 สามารถน า
ผลงานวิจัยไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือ ส่งเสรมิ 
ออกแบบ ปรับปรุง 
กิจกรรมเพือ่
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัยได้ 

สมรรถนะที่ 4 
สามารถใชว้ิจัย
ในชั้นเรียนเป็น
ฐานในการ
พัฒนาเดก็
ปฐมวัย 

4.1 สามารถสืบค้น
และประยกุต์ใช้
ผลงานวิจัยในการ
แก้ปัญหา ปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัย 
4.2 สามารถท าวจิัย
ในชั้นเรียนระดับ
ปฐมวัย 

4.1.1 สามารถ
สืบค้นข้อมูลใน
งานวิจัยได้อย่าง
หลากหลาย  
4.1.2 สามารถน า
ผลงานวิจัยมา
แก้ปัญหา ปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัย  
4.2.1 สามารถ
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์โดยใช้
วิจัยเป็นฐานเพือ่
พัฒนาเดก็ปฐมวัย
ในชั้นเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ในระดับดี 
ขึ้นไป  
4.2.2 สามารถน า
ผลการปะเมนิ
นักเรียนมาออกแบบ
การจดั
ประสบการณ์โดยใช้

สมรรถนะที่ 4 
สามารถใชว้ิจัย
ในชั้นเรียนเป็น
ฐานในการ
พัฒนาเดก็
ปฐมวัย 

4.1 สามารถสืบค้น
และประยกุต์ใช้
ผลงานวิจัยในการ
แก้ปัญหา ปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัย 
4.2 สามารถ
ออกแบบวิจัยในชัน้
เรียนระดับปฐมวัย 

4.1.1 สามารถ
สืบค้นข้อมูลใน
งานวิจัยได้อย่าง
หลากหลาย และ
ถูกตอ้ง รอ้ยละ 80 
4.1.2 สามารถน า
ผลงานวิจัยมา
แก้ปัญหา ปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัย ได้ถกูต้อง 
ร้อยละ 80 
4.2.1 สามารถ
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์โดยใช้
วิจัยเป็นฐานเพือ่
พัฒนาเดก็ปฐมวัย
ในชั้นเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ในระดับดี 
ขึ้นไป  
4.2.2 สามารถน า
ผลการปะเมนิ
นักเรียนมาออกแบบ

สมรรถนะที่ 4 
สามารถใชว้ิจัย
เป็นฐานในการ
พัฒนาเดก็
ปฐมวัย 

4.1 ประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยในการ
แก้ปัญหา ชว่ยเหลือ 
ส่งเสริม ออกแบบ 
ปรับปรุง กิจกรรม
เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ใน
ระดับปฐมวัยได้ 

4.1.1 สามารถ
สืบค้น/วิเคราะห์
ข้อมูลในงานวจิัยได้
อย่างหลากหลาย
ตรงวัตถุประสงค์ใน
การใช้งาน 
4.1.2 สามารถน า
ผลงานวิจัยไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือ ส่งเสรมิ 
ออกแบบ ปรับปรุง 
กิจกรรมเพือ่
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัยได้ 
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วิจัยเป็นเป็นฐาน
เพื่อพัฒนานกัเรียน
แบบกลุ่มหรอืแบบ
รายบุคคล ได้อย่าง
ถูกตอ้งในระดับ ดี
ขึ้นไป 

การจดั
ประสบการณ์โดยใช้
วิจัยเป็นเป็นฐาน
เพื่อพัฒนานกัเรียน
แบบกลุ่มหรอืแบบ
รายบุคคล ได้อย่าง
ถูกตอ้งในระดับ ดี
ขึ้นไป 

สมรรถนะที่ 5 
สามารถท างาน
ร่วมกับ
ครอบครัวชุมชน 
และทอ้งถิน่ 
 

5.1 สามารถ
ออกแบบขั้นตอน
การท างานระหว่าง
สถานศกึษา 
ผู้ปกครองและ
ชุมชน ท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาเดก็ปฐมวัยได้ 

5.1.1 สามารถ
อธิบาย/เคราะห์
ประสิทธภิาพ
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ในการพฒันาเด็ก
ปฐมวัยร่วมกับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน ท้องถิ่น ได้  
5.1.2 สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้หลกัการ
ท างานของสมองใน
การออกแบบการใช้
การสือ่สารเชิงบวก
และการแก้ปัญหา
แบบสันติวิธีในการ
พัฒนาเดก็ปฐมวัย
ร่วมกับผู้ปกครอง
และชุมชน ท้องถิ่น
ได้อย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมในระดับดี
ขึ้นไป 
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สามารถท างาน
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ชุมชน ท้องถิ่น ได้  
5.1.2 สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์
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ประยุกต์ใช้องค์
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แบบสันติวิธีในการ
พัฒนาเดก็ปฐมวัย
ร่วมกับผู้ปกครอง
และชุมชน ท้องถิ่น
ได้อย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมในระดับดี
ขึ้นไป 

สมรรถนะที่ 5 
สามารถท างาน
ร่วมกับ
ครอบครัวชุมชน 
และทอ้งถิน่ 
 

  

สมรรถนะที่ 6  
การสะทอ้นผล

6.1. สามารถน าผล
การปฏิบัติกจิกรรม

6.1.1 สามารถ 
ประยุกต์ใช ้
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การปฏิบัติงานได้
ด้วยตนเอง    

มาสะทอ้นคิดในการ
พัฒนางานให้ดขีึ้น 
6.2 สามารถน าผล
การปฏิบัติกจิกรรม
มาสะทอ้นคิดในการ
พัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้มีความรู้ทีท่ันสมัย
และทนัตอ่การ
เปลี่ยนแปลง  
6.3 สามารถน าผล
การสะทอ้นคิดมา
พัฒนาเจตนคตทิี่ดี
ต่อวิชาชีพ  

การสะทอ้นผลการ
ปฏิบัติ 
กิจกรรมมาพัฒนา
องค์ความรู้ใหม ่
6.1.2 สามารถ 
ประยุกต์ใช้ผล 
การปฏิบัต ิ
กิจกรรมมาพัฒนา 
ทักษะในการท างาน 
6.1.3 สามารถ 
ประยุกต์ใช ้
ผลการปฏิบัต ิ
กิจกรรมเพือ่ 
พัฒนาเจตคติทีด่ีต่อ
วิชาชีพและผู้เรียน 
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รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 รายวิชา ภาคเรียนที่ 3 รายวิชา ภาคเรียนที่ 4 
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เทอมที่ 1  เทอมที่ 2 เทอมที่ 1  เทอมที่ 2 เทอมที่ 1  เทอมที่ 2 เทอมที่ 1  เทอมที่ 2 
การอบรมเลี้ยงดู
และส่งเสรมิการ
เรียนรูส้ าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 (3 นก.) 

สมองกับการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยั            
(3 นก.) 

การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย
ส าหรับเด็กปฐมวยั  
 (2 นก.) 

การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา (2 นก.) 

การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา (2 นก.) 

การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา (2 นก.) 

การปฏิบัต ิ
การสอนใน
สถานศึกษา 
 (4  นก.) 

การจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและการสื่อสาร
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
  (3 นก.) 

การพัฒนาสุขภาวะ
และความปลอดภัย
ส าหรับเด็กปฐมวยั   
(3 นก.) 

การจัดกิจกรรม
ความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคม
ส าหรับเด็กปฐมวยั  
(3 นก.) 

การจัดกิจกรรมทาง
ศิลปะระดับการศึกษา
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า  
3 ป ี(3 นก.) 

การจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้แบบ 
บูรณาการส าหรับ 
เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 
(3 นก.)  

การจัดกิจกรรมการ
เล่นเพื่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยั  
(3 นก.) 

ลีลา จังหวะและ 
การเคลื่อนไหวส าหรับ
เด็กปฐมวัย  (3 นก.)  

 สัมมนาปญัหาและ
แนวโน้มในการ
พัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยในอนาคต (3 
นก.) 

การช่วยเหลือ
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่
มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ  (3 
นก.) 

 สื่อและของเล่น
ส าหรับเด็กปฐมวยั   
(3 นก.) 

การจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย  (3 นก.) 

การจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้แบบบรูณา
การส าหรับเด็กอายุ 
3-6 ปี  (3 นก.) 

วรรณกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  (3 นก.) 

 การต่อยอดองค์
ความรู้เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม (3 นก.) 

  การประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
(2 นก.) 

 การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กลุ่ม
เปูาหมายเฉพาะ  
(3 นก.) 

การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการคิดส าหรับ 
เด็กปฐมวัย  (3 นก.) 

  

     การมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชนในการจัด
การศึกษาปฐมวัย (3 นก.) 

  


