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มคอ.2 

รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
.............................................. 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/สาขาวิชา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Education Program in Elementary Education 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม    ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
   ชื่อย่อ    ค.บ. (การประถมศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม    Bachelor of Education (Elementary Education) 
   ชื่อย่อ    B.Ed. (Elementary Education) 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    

ไม่น้อยกว่า   140  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์ 
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559 
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้   
     ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2562 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
     ครั้งที ่2 /2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
     ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 
     ครั้งที ่5/2562/ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  
8.2 นักวิชาการทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.3 ผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชน หรือผู้ประกอบการสถาบันกวดวิชา 
8.4 ผู้ประกอบการอิสระ 
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9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นางสาวปาริชาต เตชะ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ป.บัณฑิต วชิาชีพคร ู
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต 

2560 
2553 
2549 
2548 

2 นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 

2559 
2550 
2547 

3 นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช อาจารย ์ ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
M.Sc. (Mass Communication) 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์
Bangalore University, India 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2561 
2552 
2545 

4 นายยุทธนา พนัธ์ม ี อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)(แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ป.บัณฑิต วชิาชีพคร ู
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)(แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร 

2554 
2550 
2541 

5 นายวชิระ พิมพท์อง อาจารย ์ วท.ม.(จิตวิทยาชุมชน) 
พธ.บ.(พุทธจิตวทิยา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2552 
2548 

 



4 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งหลัก   
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

การเปลี่ยนแปลงทางพลวัตของกระแสโลกส่งอิทธิพลกับการปรับตัวของพลโลกต่อการด ารงชีวิตอยู่ 
ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตประจ าวันและการวางแผนความเป็นอยู่ในอนาคต ปัจจุบันเราคงหนีไม่พ้นการก้าวตามความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สอดแทรกอยู่ในทุกส่วนของวิถีการด าเนินชีวิต ตั้งแต่การเกิด การเยียวยารักษา
ความเจ็บป่วย และการจัดการศึกษา กล่าวได้ว่าในยุคปัจจุบันเราจ าเป็นต้องใช้ชีวิตบนฐานเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นโยบายหรือแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาประเทศให้เกิดความ
เจริญต้องอาศัยพลเมืองที่มีความสามารถที่หลากหลาย อันเป็นผลผลิตจากกระบวนการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของสังคม การปรับปรุงหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ของประเทศ ที่ต้องการให้พลเมืองหรือประชากรมีความสามารถใน
การน าพาประเทศไปสู่การแข่งขันกับอารยประเทศได้ จากผลกระทบดังกล่าว ท าให้วิถีชีวิตของประชาชนถูก
ผลักดันให้เกิดการแข่งขันสูง  การท างานต้องเร่งรีบ  มีการแย่งกันท ามาหากิน แย่งกันเข้าเรยีน การสอบแข่งขัน  
เข้าเรียนเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นสูงสุด  เด็กนักเรียนจึงถูกบังคับให้เรียนตลอดเวลาทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน ประกอบกับสังคมไทยเป็นสังคมเปิดกว้างมากขึ้น  ทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจไทยซึ่งมีการ
สนับสนุนให้พัฒนาคนเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนบริบทเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยี เพ่ือระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีข้ึนกว่าเดิม และจากการศึกษาในสังคมปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยระบบการศึกษาเป็นกระบวนการที่นิยมใช้กันมาเป็นระยะเวลานาน โดยได้รับการยอมรับว่า “คุณภาพ
ชีวิตที่ดีมาจากการศึกษาที่ดี” ซึ่งการรับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นแนวทางที่ประเทศไทยน าไปใช้เพ่ือช่วย
ให้ประชากรมีความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่มเป้าหมายที่เป็นรอยต่อของระบบการศึกษาจากระดับ
การศึกษาปฐมวัยสู่มัธยมศึกษา คือ ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการเติมเต็มความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนั้น การจัดการศึกษาเพ่ือเข้าใจถึง
การสร้างรากฐานของระบบเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยี ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการปลูกฝังแนวคิดผ่านระบบและ
วิธีการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา จึงท าให้การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีความ
จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการน าพาประเทศไปสู่การแข่งขันในโลกปัจจุบันและอนาคต 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
  สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันก าลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกทั้งในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง มีผลท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท  พันธกิจและหน้าที่  
อีกทั้งโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมไร้พรมแดน มนุษย์ต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตท าให้คนไทยรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การ
ด ารงชีวิตแบบครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป สังคมมีการเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ ความเอ้ืออารีต่อผู้อ่ืนลด
น้อยลง วุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นไปในทางยึดมั่นในตนเองสูง  ขาดการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ผู้อ่ืน ดังนั้น เพ่ือให้การ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้งสายการศึกษาและเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นในชีวิตระดับประถมศึกษา มี
ส่วนท าให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพ่ือที่จะสามารถปรับตัวและสร้างสรรค์สังคมใหม่ในอนาคตให้มีการบูรณาการวิถีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน และมีความ
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ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ อันเป็นรากฐานของสังคม และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข   

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยริเริ่ม

ตั้งแต่การปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และ
มีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครูให้มากขึ้น ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครูให้สอดคล้องและเหมาะสม 
พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัด
การศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ
สังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายและระเบียบ รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูให้มีการยกระดับเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพครูในอนาคต การปรับหลักสูตรจึงต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือให้
ได้มาซึ่งผลิตผลของหลักสูตรการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพของ
ประเทศชาติต่อไป 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ   11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ      
      มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพในการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม  
ดังนั้นสาขาวิชาการประถมศึกษาจึงเน้นการจัดท าหลักสูตรที่ท าให้ผู้เรียน มีความสามารถในการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ สร้างความรู้
และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษา และครอบคลุมกับการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน    

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตร 

จึงมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์ และการใช้
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงค านึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์
สากลเพ่ือให้หลักสูตรได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบัณฑิตของสาขาท่ีมีความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น และ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 
          พันธกิจของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือการจัดการศึกษาเพ่ือผลิต
บัณฑิตสาขาครุศาสตร์ ให้สามารถสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ และประยุกต์ใช้ศาสตร์ความรู้ต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศชาติให้มีคุณภาพ และโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ถือเป็น
อีกหนึ่งสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในวิชาชีพ สามารถแข่งขันและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ  และได้ผลิตบัณฑิตให้เป็นครู และบุคลากร
ทางการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้ :  

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอ่ืนน าไปใช้ : ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตร
อ่ืนสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ :  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชาโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร  ส านักส่งเสริม
วิชาการงานทะเบียนและโปรแกรมวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของรายวิชา 

14.1 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่ส าคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ก าหนดจ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร ในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี  

14.2 จัดประชุมคณาจารย์ประจ าาหลักสูตร เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการตามหลักสูตรที่ผ่านมา และ
ร่วมกันก าหนดทิศทางในการผลิตครูการประถมศึกษา ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ส าคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

14.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่างการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การ
ประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

14.4 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัด 
การเรียนการสอนประถมศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตมาร่วมวิพากษ์  

14.5 ปรับปรุงและจัดท าเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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หมวดที่ 2  
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  
 ผลิตและพัฒนาครูสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถ

บูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพครูสู่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอยู่
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการจัดการปัญหาได้ตาม
แนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และหลักเกณฑ์เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการสภาวิชาวิชาชีพครูก าหนดและข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีปรัชญาการศึกษาเพ่ือมุ่งให้การผลิต
บัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  

 
1.2 ความส าคัญ 
  ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง  

ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น 
จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความ
สมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ท่ีมีความส าคัญยิ่งของครู 
ก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของ
ประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติ
บ้านเมือง 
  
 1.3 วัตถุประสงค์  

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

      1.3.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ของประเทศ  
 1.3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ
และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู 
อย่างมีคุณภาพสูง เป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพคร ู

 1.3.3 เป็นผู้มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพ
ครูหรือวิชาชีพททางการศึกษาในระดับสูง มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง 
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 1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1.4.1 มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การพัฒนา
ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
 1.4.2 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 1.4.3 เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูงมีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลกการสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความ
เพียร มุ่งมั่นมานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และ
รอบรู ้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 1.4.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทางานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับ
วิชาชีพครู 
สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 1.4.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 
 1.4.6 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสานึกไทยและ
จิตส านึกสากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและ
ท้องถิ่น มีจิตอาสาและด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึด
มั่นในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
 รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 
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 1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแตล่ะช้ันปีของนักศึกษา 
นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 นักศึกษามีคุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู (Student Teacher) มีความรอบรู้ในเนื้อวิชา 

พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมในส่วนที่เป็นเนื้อหาให้
ผู้เรียนในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
พร้อมทั้งดูแลผู้เรียนในชั้นเรียนและการเลือกใช้และผลิตสื่อ ในระดับประถมศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant) ร่วมจัดการเรียนรู้ เตรียมสื่อการ
สอนในระดับประถมศึกษาทุกรายวิชาภายใต้การก ากับ แนะน าร่วมกันระหว่างอาจารย์
และครูผู้ร่วมสอน 

ชั้นปีที่ 3 นักศึกษามีคุณลักษณะผู้สอนร่วม (Co-teacher) ร่วมเป็นผู้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กเฉพาะกลุ่มและร่วมกับชุมชน ภายใต้การก ากับ แนะน า
ร่วมกันระหว่างอาจารย์และครูผู้ร่วมสอน 

ชั้นปีที่ 4 นักศึกษามีคุณลักษณะครูมืออาชีพ (Teacher) จัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา
เทียบเท่าครูประจ าการ มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและการจัดสัมมนา 

 
 1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของ

เด็กวัยประถมศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานส าหรับการสอนเด็กวัยประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษาค้นพบศักยภาพ
ของตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาให้รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะสมรรถนะทางภาษา การ
ค านวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เป็นผู้มีเหตุผล มีนิสัยและสุขภาพ
ที่ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มี
จิตอาสารักท้องถิ่นและประเทศ มีสุทรียภาพในความงามรอบตัว มีความสามารถในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนาทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 4 ปี นับจาก
เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่ามาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด  
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในภาค

หลักฐาน  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) 
 

การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 
3. มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

- รายงานผลการด าเนินงานและ
ข้อมูลการแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก
ระดับ 5 

 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. การประเมินการเรียนการสอน 

หลักฐาน  
- แผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา (มคอ. 3, มคอ. 5) 
ตัวบ่งชี้ 
- ผลการประเมินการเรียนการ
สอน 

3. การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับผลงานการวิจัยใหม่ใน
ศาสตร์ของตนเองในศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ใหม่ของ
องค์กรวิชาชีพ 

1. ติดตามศึกษาการประชุม 
สัมมนาทางวิชาการของสมาคม
วิชาชีพและของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
2. ติดตามแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน / ผู้ใช้บัณฑิตใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

หลักฐาน  
- รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับ
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ 
- มีข้อมูลแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน / ผู้ใช้บัณฑิตทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

4. การบริหารทรัพยากรการเรียนการ
สอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร / 
ต ารา / สื่อประกอบการเรียนการ
สอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 

หลักฐาน  
-  เอกสาร / ต ารา / สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน 
-  สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มี
มาตรฐานพอเพียง 

5. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอน 
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

หลักฐาน  
- โครงการพัฒนาทักษะการสอน
ของอาจารย์ 
- จ านวนงบประมาณที่จัดสรรให้
อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 
ตัวบ่งชี้ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบ
รบประชุมสัมมนา 
-  มีผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 

6. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา - ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา / มีส่วนร่วมทางวชิาการ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

หลักฐาน  
- ระบบและโครงการให้
ค าปรึกษาวิชาการ 
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษา 

7. ความต้องการของตลาดแรงงาน  
สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

- วิจัย / ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

หลักฐาน  
- ผลการวิจัย / ส ารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
- ผลการวิจัย / ส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2.2.2 มีค่านิยมเจตคติ ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
2.2.3 สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

2.2.4  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
2.3.2 ปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่เท่ากัน 
2.3.3 ปัญหาด้านการวางแผนการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการแก้ปัญหา 
 2.4.1 จัดกิจกรรมปรับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษให้ใกล้เคียงกันก่อนการเรียนการสอน 
 2.4.2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา และให้เน้น
ย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

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 
รวมจ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 60 60 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน   
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบบ ารุงการศึกษา ในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ)       

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา 480,000 960,000 1,440,000 1,920,000 
ค่าลงทะเบียน - - - - 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 185,000 203,500 223,850 246,235 
อ่ืนๆ ระบุ - - - - 
รวมรายรับ 665,000 1,171,500 1,163,500 2,166,235 

    
  2.6.2  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)     
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 5 คน (เงินเดือน) 

1,997,200 1,997,200 1,997,200 1,997,200 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ ใน
หลักสูตร 

- - - - 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุกกิจกรรม
ในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)   

234,440 257,884 283,672 312,040 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา - - - - 
5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร - - - - 
รวม  2,231,600 2,255,084 2,280,872 2,309,240 
จ านวนนักศึกษา  60 120 180 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 89,078 44,539 29,693 22,269 

 
หมายเหตุ :  
   1. ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 17,000 บาท/คน/ปีการศึกษา 
   2. ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอ่ืน ๆ และ
งบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
 2.7 ระบบการศึกษา   

แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย     

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการ
เรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน  30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน    9 หน่วยกิต 
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า จ านวน    6 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน    6 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า จ านวน    6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.2 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน    3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จ านวน 104 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู 
        1) วิชาชีพครูบังคับ 
        2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 

  39 หน่วยกิต 
  25 หน่วยกิต 
  14 หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก 
        1) วิชาเอกบังคับ 

ไม่น้อยกว่า จ านวน 
จ านวน  

  65 หน่วยกิต 
  42 หน่วยกิต 

        2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน   23 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ านวน    6 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
  1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 
ตัวรายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้ 

                                                   
 
 
   
  
 
 
                                                                                                     

 
1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   1 – 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   4   บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

      1 หมายถึง กลุ่มหลักสูตรและการสอน 
      2 หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
      3 หมายถึง กลุ่มการประถมศึกษา 
      4 หมายถึง กลุ่มสร้างเสริมทักษะชีวิต 

4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   6 – 7    บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

2) การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 
รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  น(ท-ป-อ) 
น   หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท   หมายถึง  จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ 
ป   หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์  
อ   หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า   30    หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                          ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกิต 
บังคับเรียน                           6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental English     
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

English for Communication    
  

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6  
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เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6) 

Thai Language Usage Skills    
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

Language and Communication for Specific Purposes  
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน     3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Japanese for Communication    
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Chinese for Communication    
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 

Fundamental Chinese for Tourism  
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Korean for Communication    
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental Burmese     
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Burmese for Communication    
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้     ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development  
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making Skill  
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 

Ethics and Human Beings     
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 

Facts of Life       
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6) 

Buddhism        
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6) 

Information for Study and Research  
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 

Aesthetics of Visual Arts    
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 

Aesthetics of Performing Arts   
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2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
Music Appreciation       

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า        3(3-0-6) 
Leadership Development     

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6) 
Personality Development and the Arts of Socializing  
 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้      ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 

History of Thai Society and Culture 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 

Public Mind and Civic Social Engagement   
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 

Interdisciplinary Social Science for Development  
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา       3(2-2-5) 
  Kamphaeng Phet Studies 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 

Globalization and Localization   
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 

ASEAN Studies       
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

Human Beings, Community, and Environment  
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 

Local Resource Management   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 

Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3(3-0-6) 

Introduction to Laws    
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ       3(3-0-6) 

Business Initiation     
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Finance in Daily Life     
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 

Entrepreneurship      
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     3(3-0-6) 

The King’s Philosophy for Local Development 
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 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4    ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ     3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 

Sports and Recreation for Quality of Life  
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 

Exercise for Health    
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

Science and Technology for Daily Life  
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6) 

Environments and Natural Resources Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย        3(3-0-6) 

Health and Health Care     
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Mathematics and Decision Making   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Computer and Information Technology  
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       3(2-2-5) 

Website Design and Development  
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน       3(2-2-5) 

Package Software for Application  
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Agriculture in Daily Life     
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 

Food for Health      
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Technology in Daily Life 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 104   หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ     ไม่น้อยกว่า   39   หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    จ านวน      25   หน่วยกิต 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
  1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
    Curriculum and Learning Management Science 
  1032101         นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  3(2-2-5) 
    Innovation and Digital Technology for Learning   
  1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
    Learning Measurement and Evaluation   
  1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้     3(3-0-6)
     Psychology for Learning       
  1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ  3(2-2-5)  
    Ethics for Professional Teachers 

1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมขน  2(1-2-3) 
    Educational Quality Assurance and Community Development 
  1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้   3(2-2-5) 
    Research and Development for Learning Innovation 

1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1   1(0-2-1) 
    Communicative English for Teachers 

1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2   1(0-2-1) 
    Communicative English for Teachers 

1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3   1(0-2-1) 
    Communicative English for Teachers 
  1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู    2(1-2-3) 
    Communicative Thai for Teachers 

   2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน  14    หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
  1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน    1(90) 
    Practicum in Teaching Profession Institution 1 
  1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2   1(90) 
    Practicum in Teaching Profession Institution 2 
  1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(540) 
    Internship 1 
  1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6(540) 
    Internship 2 
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2.2 วิชาเอก      ไม่น้อยกว่า 65  หน่วยกิต 
     1) วิชาเอกบังคับ     จ านวน   42  หน่วยกิต 

  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท–ป–อ) 
  1261301 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา   

Trend of Elementary  Education. 
3(3-0-6) 

  1261201 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา    
Thai Language for Elementary Education 
Teachers. 

3(3-0-6) 

  1261202 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา   
English  Language for  Elementary  Education 
Teachers. 

3(3-0-6) 

  1261203 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา    
Mathematics for Elementary Education 
Teachers.  

3(3-0-6) 

  1261204 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับครูประถมศึกษา
Science  and Technology for Elementary 
Education Teachers. 

3(2-2-5) 

  1261205 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมส าหรับครู
ประถมศึกษา    
Social Studies Religion and Culture for  
Elementary Education Teachers. 

3(3-0-6) 

  1261401 สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส าหรับครูประถมศึกษา
Technology Media Innovation and Learning 
Resource Center for Primary School Teachers. 

3(2-2-5) 

  1262302 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
Development  and Learning of Elementary 
Children.  

3(2-2-5) 

  1262206 ดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษา  
Music and Actress for Elementary  Education 
Teachers 

3(2-2-5) 

  1262304 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา    
Management Thinking Skills Development for 
Elementary School Children.  

3(3-0-6) 

  1262402 ชุมชนสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้ปกครองเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน   
Community relations and working with parents 
to develop learners. 

3(2-2-5) 
 
 
 



21 

 

                                                                                                                      

  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท–ป–อ) 
  1263303 การศึกษาพิเศษในระดับประถมศึกษา    

Special Education in the Elementary 
Classroom.   

3(3-0-6) 

  1263101 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
ชั้นเรียนประถมศึกษา  
Integrative Curriculum and Learning Design in  
the Elementary Classroom.  

3(2-2-5) 

  1263305 วรรณกรรมและการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา    
Literature and books for Elementary Children 

3(2-2-5) 

   รวมหน่วยกิต 42 
     2) วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า   23  หน่วยกิต 

  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท–ป–อ) 
  1261102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับ

ประถมศึกษา   
Thai Language Curriculum and Learning 
Management in Elementary Education. 

3 (2-2-5) 

  1261103 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา  
Health and Physical Curriculum and Learning 
Management in Elementary Education. 

3(2-2-5) 

  1261403 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาค่านิยม และคุณธรรม 
จริยธรรม ของเด็กประถมศึกษา   
Management to develop values and virtues 
Ethics in Elementary Education 

2(2-0-4) 

  1261207 สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  
Health and Physical in Elementary Education. 

3(3-0-6) 

  1262104 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา  
Social Studies Religion and Culture Curriculum 
and Learning Management in Elementary 
Education 

3(2-2-5) 

  1262105 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับประถม
ศึกษา    
Art Curriculum and Learning Management in 
Elementary Education. 

3 (2-2-5) 



22 

 

                                                                                                                      

  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท–ป–อ) 
  1262106 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับ

ประถมศึกษา   
Occupation Curriculum and Learning 
Management in Elementary Education.  

3(2-2-5) 

  1262406 การจัดค่ายวิชาการส าหรับครูประถมศึกษา  
Academic Camp for Elementary School 
Teachers. 

2(1-2-3) 

  1262407 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะสังคมและ
ประสบการณ์ชีวิต   
Learning Management for Develop Social Skill 
and Experience of Life. 

2(2-0-4) 

  1262408 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา   
Extra Curriculum Activity in Elementary 
Education. 

2(1-2-3) 

  1261404 การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา  
Classroom Management in Elementary Education. 

3(3-0-6) 

  1263405 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียน   
Research and Seminar Aspect in Elementary 
Classroom. 

3(2-2-5) 

  1263208 สะเต็มศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา    
STEM Education for Elementary Education 
Teachers. 

3(2-2-5) 

  1263107 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใน
ระดับประถมศึกษา  
English Language Curriculum and Learning 
Management in Elementary Education. 

3(2-2-5) 

  1263409 การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา   
Design and Creation of Educational Media for 
Elementary School Children. 

3(2-2-5) 

  1263410 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
English Oral Communication for Elementary 
School Teachers.  

3(3-0-6) 

  1263108 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส าหรับครูประถมศึกษา    
Learning Management by Local Resources and 
Wisdom for Elementary School Teachers.  

2(1-2-3) 
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  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท–ป–อ) 
  1263109 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานส าหรับครู

ประถมศึกษา    
Learning Management Through Projects for 
Elementary School Teachers.  

2(1-2-3) 

  1263411 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา   
Textbooks and Workbooks Construction for 
Elementary Children. 

3(2-2-5) 

  1264312 การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษา   
The learning management for specific group in 
elementary schools level.  

3(3-0-6) 

  1263413 การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับ
ประถมศึกษา    
Courses Management with Elementary 
Electronic Medias.  

3(2-2-5) 

  1264314 เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 1 
Preparation for teacher professional 1 

2 (1-2-3) 

  1264315 เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 2 
Preparation for teacher professional 2 

2 (1-2-3) 

  1264316 เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 3 
Preparation for teacher professional 3  

2 (1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 23 
   

3) หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1 1(0-2-1) 
วิชาเอก 1261301 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา 3(3-0-6) 

1262101 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 
1262103 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6) 
1262105 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมส าหรับครู

ประถมศึกษา 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22 
 
 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 
วิชาเอก 1264101 สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับครู

ประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

1262104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับครู
ประถมศึกษา 

3(3-0-6) 

1262102 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 
วิชาเอกเลือก xxxxxxx xxxxxxx 2(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 22 
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ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาชีพครู 1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2 1(0-2-1) 
1102101 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา

ชุมชน 
2(1-2-3) 

วิชาเอก 1263202 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1262206 ดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
ฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพคร ู

1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90) 

รวมหน่วยกิต 22 
 
 
ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
วิชาเอก 1262402 ชุมชนสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้ปกครอง

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน   
3(2-2-5) 

 1262304 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา 

3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
 xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 22 
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ปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาชีพครู 1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 1(0-2-1) 

วิชาเอก 1263301 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณา
การในชั้นเรียนประถมศึกษา  

3(2-2-5) 

1263305 วรรณกรรมและการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

1263303 การศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 

ฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพคร ู

1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90) 

รวมหน่วยกิต 20 
 
 
ปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพคร ู

1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
 
 
 
ปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพคร ู

1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   
  ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นางสาวปาริชาต เตชะ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ป.บัณฑิต วชิาชีพคร ู
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์

2560 
2553 
2549 
2548 

2 นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 

2559 
2550 
2547 

3 นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช อาจารย ์ ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
M.Sc. (Mass Communication) 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์
Bangalore University, India 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2561 
2552 
2545 

4 นายยุทธนา พนัธ์ม ี อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)(แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ป.บัณฑิต วชิาชีพคร ู
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)( แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร 

2554 
2550 
2541 

5 นายวชิระ พิมพท์อง อาจารย ์ วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) 
พธ.บ. (พุทธจิตวทิยา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2552 
2548 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นางสาวปาริชาต เตชะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ป.บัณฑิต วิชาชีพคร ู
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

2560 
2553 
2549 
2548 

2 นายบญุล้อม ด้วงวิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

2559 
2550 
2547 

3 นางสาวศิรโิสภา แสนบญุเวช อาจารย ์ ศษ.ด. (หลักสตูรและการสอน) 
M.Sc. (Mass Communication) 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
Bangalore University, India 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2561 
2552 
2545 

4 นายยุทธนา พันธ์ม ี อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)(แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ป.บัณฑิต วิชาชีพคร ู
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)(แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2554 
2550 
2541 

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

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2552 
2548 

6 นายขวัญชัย ขัวนา  อาจารย ์ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)  
วท.บ. (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

2558  
2554  
2545  

7 นางสาวจารุนันท ์ขวัญแน่น  อาจารย ์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศกึษา)  
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

2558  
2551  
2547  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

8 นายเฉลมิ  ทองจอน  อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
วท.บ. (เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

2553  
2550  

9 นายชัยรัตน ์ บุมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจดัการระบบสารสนเทศ)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
สถาบันราชภฏันครปฐม  

2561  
2542  
2544  
2539  

10 นายชูวิทย์  ไชยเบ้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัมหามงกุฎราชวิทยาลัย  

2548  
2546  

11 นายทวนทอง   
เชาวกีรติพงศ์  

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

University of Alberta, Canada  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก  

2535  
2523  
2520 

12 นายธงชัย ช่อพฤกษา  รองศาสตราจารย ์ M.Ed. (Education)  
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  

University of Northern Philippines   
วิทยาลัยครบู้านสมเด็จเจ้าพระยา  

2529 
2525 

13 นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย ์  อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา)  
ศศ.บ. (บริหารธรุกิจ)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร  

2561 
2552 
 
2547 

14 นางสาวเบญจวรรณ  
ชัยปลัด  

อาจารย ์ ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)  
ศ.บ. (การมัธยมศึกษา คณติศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

2550 
2546 

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

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

2556 
2546 
2534 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

16 นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
นศ.ม. (การบรหิารการสื่อสาร)  
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)์  

มหาวิทยาลยับูรพา  
มหาวิทยาลยัเกริก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  

2555 
2551 
2549 

17 นางพิสมัย รบชนะชัย  
พูลสุข  

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

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2549 
2527 
2517 

18 นายภูมิพิพัฒน์  
รักพรมงคล  
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
ค.ม. (การบรหิารการศึกษา)  
ศศ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลยับูรพา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

2555 
2551 
2548 

19 นายมนตร ีหลินภ ู อาจารย ์ M.A. (Education)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา)  
ศน.บ. (อังกฤษ)  

PanjabUniversity, India  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั  

2554  
2551 
2546 

20 นางสาวยุภาดี ปณะราช  รองศาสตราจารย ์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต์) 
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร)์  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สถาบันราชภฏัเลย  

2551 
2541 
2538 

21 นายเลเกีย เขียวด ี อาจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
วท.บ. (สาขาภูมิศาสตร)์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

2562 
2555 
2546 

22 นายวชิระ  วิชชุวรนันท์  รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Education)  
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ค.บ. (ภาษาไทย)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  

2550 
2532 
2528 

23 นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย ์ อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์  
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
มหาวิทยาลยัรังสติ  

2561 
2555 
2550 

http://mis.kpru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000037
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

24 นายศรวัส ศิร ิ อาจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
น.บ. (นิติศาสตรบณัฑิต)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

2561 
2556 
2251 

25 นางศรินญา หวาจ้อย  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  

2550 
2546 

26 นายสมชัย วงษ์นายะ  รองศาสตราจารย ์ ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศกึษา)   
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน  

2534 
2523 
2519 

27 นางสาวสณุี บุญพิทักษ ์ รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (หลักสูตรการศึกษา แขนงวชิาพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์)  
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  
คบ. (ปรัชญาและศาสนา)   

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร   
วิทยาลัยครูนครสวรรค ์ 

2554 
2534 
2527 

28 นางสาวสุภาพร  
พงศ์ภิญโญโอภาส   

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

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2555 
2536 
2530 

29 นางอังสุรีย์  พันธ์แก้ว  
  

  

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

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม  

2557 
2544 
2541 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 เป็นสถานศึกษาของภาครัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง
เรียนในชั้นปีที่ 2 และ 3 ในชั้นปีที่ 4 เป็นการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในหน้าที่ ครู ระยะเวลา 1 ปี 
 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน มีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
   1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัยจัดการและ คิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ 
เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง 
ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรมรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรี ยน หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การ
วัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน(Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Professional Learning Community: PLC) และมี ความรู้ ในการ
ประยุกต์ใช้ 
   2.2 มีความรอบรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขา 
   2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง  
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
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   2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 
   2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ 
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
   3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา การ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชน
และสังคม 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 
   4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและ
คนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
   4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วน สามารถช่ วย เหลื อ
และแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
   4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้น าและ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  5.1 มีทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์
ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
   5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 
 

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
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   6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในกสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรม การเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้น
เรียนการจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
   6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
   6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลง
มือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดกการการเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ คุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนา ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริตมี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
   6.4 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือ
กับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
  6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่๒๑ เช่นทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้
เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้  มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตนเอง  
 

4.2 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 3  
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
  ปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนเป็นระยะเวลา 1 เดือนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 และ 3 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
ปีการศึกษาที่ 4 

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์การ

เรียนรู้ ในสาขาวิชาเฉพาะใน 1 รายวิชา คือ 1004104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เป็นการท างาน
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และผู้เรียน 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้     
   5.2.1  มีองค์ความรู้จากการท าโครงงานหรือวิจัย  
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  5.2.2  แก้ไขปัญหาโดยวิธีการ School based learning 
  5.2.3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
  5.2.4  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
  5.2.5  ปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  5.2.6  น าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  ไม่นับหน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ  
  5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
  5.5.3 คณะ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก
ในการท าโครงงานหรือวิจัย 
  5.6 กระบวนการประเมินผล   
  5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ า
วิชา/อาจารย์อ่ืน อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต  จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร โปสเตอร์  
  5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดในแต่
ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาเพ่ือความชัดเจน
ของผู้น า  โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย  การเข้าสังคม  เทคนิคการ
เจรจาสื่อสาร  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการท างานในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 
 

2. ด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินับในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาและมาเรียน
อย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็นในด้านต่างๆ 

3. ด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการจัดวิชาเรียนและให้ความรู้สอดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระท าค าวามผิดเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพครู 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  - การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทัง้ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัดและ
กรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

6. มีทักษะในด้านการท างาน
เป็นทีม  

- มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นงานแบบเดียวเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างาน และมีทัศนคติที่ดีในการท างาน 
 

7. มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ในรายวิชาชีพเฉพาะผู้สอนต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามีกิจกรรมค้นคว้า
หาข้อมูลเฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
บูรณาการ มาให้ใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาได้อย่างเหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  การ
ตรงต่อเวลา  การส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ 
/ มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  
ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 
 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ  การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และน าความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู
งาน 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี   ส าหรับ
การปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
จากหลักฐานและ น าข้อสรุปมา
ใช้ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

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

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

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

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

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

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิด
วเิคราะห์  ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในกาติดต่อสื่อสาร 
ทั้งการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   
และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอ
ได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

   5.3 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
สืบค้น   ค้นคว้าแหล่งข้อมูล   
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดถึง
รู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 
 

สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 
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 ตารางท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน์                

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ 
การเข้าสังคม                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของ
พลเมือง 

               

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ไทย 

               

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                



44 

 

                                                                                                                      

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ                
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                

4001002 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชวีติ 
ประจ าวัน                

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณิตศาสตรกั์บการตัดสนิใจ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                

3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชวีติประจ าวนั                

5071001 อาหารเพ่ือสุขภาพ                
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพ
ครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์
ความเป็นครู และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน
อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบ
แ ล ะ ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายทั้ งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว 
สั ง คมและประ เทศช าติ  แ ล ะ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ
และให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคี
และท างานร่ วมกับผู้ อ่ืน ได้  ใช้
เหตุผลและปัญญาในการด าเนิน
ชีวิตและการตัดสินใจ 
1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออก
ทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
วินิจฉัยจัดการและ คิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การ
ท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทาง
สั งคม ความรู้ สึ กของผู้ อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี
จิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใส
ของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่

 
จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนอภิปราย
กลุ่ม (Group Discussion) โดย
แบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการท างานกลุ่ มและเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์
ต่างๆ ที่ผู้ เรียนจะต้องเผชิญใน
การด ารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพครู โดยเน้นการวิเคราะห์ 
เสนอและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา
ที่ เกิดขึ้นในสังคม หาแนวทาง
แก้ ไ ข โ ด ย เ น้ น ก ร ะบวน กา ร
ประชาธิปไตย การรับฟังและการ
เคารพสิทธิของผู้อื่น  

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
-  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือ
การลอกเลียนผลงาน 

2. ความรู ้
2.1 มี ค ว ามรอบรู้ ใ นหลั ก กา ร 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้าน
วิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรมรรยา
บรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญา
ความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัด
ประเมินการศกึษาและการเรียนรู้ 
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือ
การสื่อสารส าหรับครู ทักษะการ
นิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะ
การร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้กับ
การปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน(Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge: TPCK) การสอน
แบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอภิปราย 
วิเคราะห์ และน าเสนอรูปแบบ 
เปรียบเทียบ โครงสร้างทางภาษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เขียนและวิ เคราะห์ งานเขียน
เพ่ือให้ เห็นความแตกต่างและ
สอดคล้องด้านวัฒนธรรมจากการ
แปลวรรณดี ร้อยแก้วและ ร้อย
กรอง ท า โครงงาน เ พ่ือสร้ า ง
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านภาษาและจัดนิทรรศการณ์
แสดงงานเขียน วรรณกรรมของ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบ
ร่วมสมัย 

 
- ใบงาน 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินผลงาน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning 
Community: PLC) และมี ความรู้
ในการประยุกต์ใช้ 
2.2 มี ค ว ามรอบรู้ ใ นหลั ก กา ร 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน 
สามารถวิ เคราะห์ความรู้  และ
เนื้ อห าวิ ช าที่ ส อนอย่ า งลึ ก ซึ้ ง 
สามารถติดตามความก้าวหน้าด้าน
วิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนา ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์
การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ของแต่ละสาขา 
2.3 มีความรู้  เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกัน
บนพ้ืนฐานความแตกต่าง ทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสามารถน าแนวคิดปรัชญา 
ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ
พัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน 
2.4 มีความรู้และความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
2.5 ตระหนักรู้  เห็ นคุณค่าและ
ความส าคัญของศาสตร์พระราชา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และน ามา



49 

 

                                                                                                                      

มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนา
ผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง
รู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึก
สากล สามารถเผชิญและก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัลเทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม
(Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม 
แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วม
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา การ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้ แก่ชุมชนและสังคม 

 
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
คิด ค้นหา วิเคราะห์และอภิปราย
ตามประเด็นที่ก าหนดในบทเรียน
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและพลวัต
ของโลก โดยเนินกระบวนการ
กลุ่มส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ในการด าเนินงาน 
โดยศึกษาและประยุกต์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานวิชาการที่
เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
- ใบงาน 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินผลงาน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 
 
 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ท างานเป็นกลุ่มหรือโครงงาน โดย

 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และทางสังคม 
4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็น
ทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
สัมพันธภาพผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง
และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม  
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อ
ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน 
และต่อส่วนสามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้า
หาญทางจริยธรรมสามารถชี้น า
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค ์

มีการแบ่งหน้าที่และก าหนด
บทบาทของสมาชิกในกลุ่มอย่าง
ชัดเจนตามภาระงานที่ก าหนด 

- แบบประเมินตนเองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 
5.1 มีทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติ  การสั ง เคราะห์ข้อมูล เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหาทางการศึ กษา ได้ อย่ า ง
รวดเร็วและถูกต้อง 
5 .2  สื่ อสา รกั บผู้ เ รี ยน  พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและ
สังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถ
เลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การ

 
 
 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ท างานเป็นกลุ่มหรือโครงงาน โดย
มีการแบ่ งหน้ าที่ และก าหนด
บทบาทของสมาชิกในกลุ่มอย่าง
ชัดเจนตามภาระงานที่ก าหนด
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล  

 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
เขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่ง
ก า ร เ รี ย น รู้ ต่ า ง ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้น
ข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิจที่ดี  ในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ 
อีกทั้ ง ต ระหนั ก ถึ ง ก า ร ละ เมิ ด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตาม
คว าม เ ชื่ อ ใ นก ส ร้ า งห ลั ก สู ต ร
รายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรม การเรียนการสอน สื่อและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการ
ชั้นเรียนการจัดการเรียนโดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และ
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
บริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
6.2 สามารถในการน าความรู้ทาง
จิตวิทยาไปใช้ ในการวิ เคราะห์
ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การ
บริ ห า รจั ด ก า รและกล ไกกา ร
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา 
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ 

 
-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การ
จัดท าแผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมิน
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการ
สอน การสอนแบบจุลภาค 
(Microteaching) โดยเน้นการ
ประยุกต์ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ืพัฒ
นาผู้เรียนและออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา และ
การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน
และในสถานศึกษา 
-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการสอนผ่านการสังเกต

 
- แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบประเมินพฤติกรรม
รายบุคคลด้านการจัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมินทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 
- แฟ้มสะสมงาน 
- แบบประเมินการด าเนินการ
สอนจากโรงเรียน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ค ว า ม ส น ใ จ  ค ว า ม ถ นั ด แ ล ะ
ศั กยภาพของผู้ เ รี ยนที่ มี คว าม
แตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียน
ปกติและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทาง
กาย 
6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติและการท างานใน
สถานการณ์จริ ง  ส่ ง เสริ มกา ร
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดก
การการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดย
บูรณาการการท างานกับการเรียนรู้
และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน 
แก้ไขปัญหาและพัฒนา ด้วยความ
ความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ตมี วิ นั ยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน
ส าคัญที่สุด 
6 . 4  ส ร้ า งบรรยากาศและจั ด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่ง
วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภู มิ ปัญญาทั้ ง ในและนอก
สถานศึกษา เ พ่ือการ เ รี ยนรู้  มี
ความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครองและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็ม
ตามศักยภาพ 

การสอนและการสัมภาษณ์หรือ
การสนทนา 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
6.5 สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่๒๑ 
เช่นทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้
เ รื่ อ งทักษะการคิด ทักษะชีวิ ต 
ทักษะการท า งานแบบร่ วมมื อ 
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยีและการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตนเอง 
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ตารางท่ี 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
รายวิชาของหมวดวิชาชีพครู  = ความรับผิดชอบหลัก 

 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

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

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                         

1022101  หลักสูตรและวทิยาการการจดัการ 
              เรียนรู ้                         

1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อ 
              การเรียนรู ้                         

1042102การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้                          
1043102  การวจิัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ 
              เรียนรู ้                         

1051101  จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้                           
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู 
              มืออาชีพ  

                        

1102102  การประกนัคุณภาพการศึกษาและ 
การพัฒาชุมชน                         

1211101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ 
ครู 1                         

1212102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ 
ครู 2                          
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

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

1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ 
ครู 3                         

1251101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                         
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ตารางท่ี 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

 
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

 
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

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

1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1                         
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2                          
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                          
1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                          
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ตารางท่ี 4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

 
6.วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

วิชาเอกบังคับการประถมศึกษา 

1261301 ทิศทางและแนวโน้มการ
ประถมศึกษา 

                        

1261201 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา                          

1261202 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา                         

1261203 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา                          

1261204 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับ
ครูประถมศึกษา 

                        

1261205 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส าหรับครูประถมศึกษา 

                        

1261401 สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ส าหรับครูประถมศึกษา 

                        

1262302 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ประถมศึกษา 

                        

1262206 ดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับครู
ประถมศึกษา 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

 
6.วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

1262304 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
ส าหรับเด็กประถมศึกษา 

                        

1262402 ชุมชนสัมพันธ์และการท างานร่วมกับ
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

                
 

        

1263303 การศึกษาพิเศษในระดับ
ประถมศึกษา 

                        

1263101 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้
แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา 

                        

1263305 วรรณกรรมและการจัดท าหนังสือ
ส าหรับเด็กประถมศึกษา 

                        

วิชาเอกเลือกการประถมศึกษา 

1261102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 

                        

1261103 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 

                        

1264103 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาค่านิยม 
และคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กประถมศึกษา 

                        

1261207 สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครู
ประถมศึกษา 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

 
6.วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

1262104 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับ
ประถมศึกษา 

                        

1262105 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะ
ในระดับประถมศึกษา 

                        

1262106 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การ
งานอาชีพในระดับประถมศึกษา 

                        

2162406 การจัดค่ายวิชาการส าหรับครู
ประถมศึกษา 

                        

1262407 การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ทักษะทางสังคมและประสบการณ์ชีวิต 

                        

1262408 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา 

                        

1261404 การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 

                        

2163405 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้น
เรียน 

                        

1263208 สะเต็มศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                          

1263107 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในระดับประถมศึกษา 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

 
6.วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

1263409 การออกแบบและประดิษฐ์
สื่อการศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา 

                        

1263410 การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับครูประถมศึกษา 

                        

1263108 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับครูประถมศึกษา 

                        

1263109 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
ส าหรับครูประถมศึกษา 

                        

1263411 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึก
ทักษะส าหรับเด็กประถมศึกษา 

                        

1264312 การจัดการศึกษาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะในระดับประถมศึกษา 

                        

1263413 การจัดการรายวิชาด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา 

                        

1264314 เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 1                         

1264315 เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 2                         

1264316 เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 3                         
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หมวดที่  5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

   นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย  ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 
  กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ 
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  
  1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา 
  2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.5) ต่อ
ประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
  3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
  4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลาย
วิธี ต่อไปนี้   
   4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
   4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
   4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
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   4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 
   4.5 สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการ
ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
   4.6 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
   4.7 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 
 

  ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาให้มีการทวนสอบผลการ
เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา 

1. มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามและกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตรรวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

  2. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
  3. สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก มีการ

ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติการ
สอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  2. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
  3. เป็นไปตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 16  
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หมวดที่ 6  
การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ

หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล  การประเมินผล 

ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรี ยนการสอน และ

การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์    
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการ
สอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

  2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
  2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
  2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชี

และการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
  2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่

ตรงสาขา 
  2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานทาง

วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
  2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  2.2.5 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที่  7  
 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน   

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาเป็นอย่างดี 
3. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา ต่อผู้เรียน 
5. มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี 
7. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถ

น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างดี และสามารถ
ใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความทันสมัยได้ 

9. สามารถผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
   
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจต
คติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่า
ด้วยการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู การ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีความสุข 
และการเตรียมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพครู 
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 3.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา 
   ก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะ
หรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง คุณลักษณะความเป็น
ครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
10. กิจกรรมทางวิชาการ 
11. กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

3.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูเรียนก่อนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรก าหนดวิธีการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผูเรียน และบริบทของมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าซึ่งจะท า
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับใน
ปัจจุบัน 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือปริญญา
ตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมินศาสตร์
วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและกา ร
จัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
ทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 60 ชั่วโมงและ 
  2. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์ น้อย
กว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์ การสอน
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปและ 
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  3. ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและมีผลงานทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่นต ารา หนั งสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ 
ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ 
  4. มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี กรณีที่
ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ การ
สอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวม 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ.1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์ 
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2-4 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยเริ่มจากการศึกษาผลการ
ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรเดิม มีการวิเคราะห์บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วจากตัวบัณฑิตเองและผู้ใช้บัณฑิต 
ร่วมกันวางแผนเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา มีการ
ก ากับติดตามบัณฑิตอย่างเป็นระบบและมีระยะเวลาการติดตามทุกปีการศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพบปะ
ศิษย์เกา่เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์ทบทวนหลักสูตรจากผลการก ากับ
ติดตามและกิจกรรมพบศิษย์เก่าแล้วจึงประมวลผลการทบทวนหลักสูตรตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย คณาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบัน 
 4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์คณาจารย์ใหม่ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู 

การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
3. การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
4. การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิ

และการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
4.4 คณาจารย์ประจ าการ 
  1. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในแล ะ

หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

  2. การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

  3. การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

  4. การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
 
 5.2 การเรียนการสอน 
   การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่าภาคละ 15 สัปดาห์ อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของ
อธิการบดี และไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     

5.3 การประเมินผู้เรียน 
  การประเมินผู้เรียนมีการประเมินเป็นรายบุคคลตามรายวิชา โดยอาศัยการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง และการทดสอบ ซึ่งการทดสอบมีกระบวนการทดสอบที่เป็นระบบเดียวกันคือการทดสอบย่อย  
การทดสอบระหว่างภาคเรียน การทดสอบปลายเรียน โดยมีการตัดสินผลการเรียนทั้งแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ 
จ าแนกตามลักษณะของรายวิชา โดยมีคะแนนเก็บต่อคะแนนสอบปลายภาค ดังนี้ รายวิชาทฤษฏี 60 : 40  
รายวิชาปฏิบัติ 70 : 30 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  จัดท าโครงการโดยอ้างอิงจากงบประมาณค่าบ ารุงการศึกษาและงบประมาณแผ่นดินเป็น
ประจ าทุกป ีส าหรับการพัฒนาหลักสูตร  บุคลากร นักศึกษาและทรัพยากรการเรียนรู้ 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี 

1. มีห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

2. มีห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ 
การสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา 

3. การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
4. มีห้องสมุดที่ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ต าราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา 
เป็นต้น โดยสื่อต่างๆ มีความทันสมัย มีจ านวนเพียงพอ 

5. มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ซึ่งเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยงและ/หรือ ผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน
และมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยร่วมมือ
กันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา  (School Integrated 
Learning: SIL) อย่างหลากหลาย 
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6. มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน  
7. ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยส ารวจจากความต้องการของคณาจารย์ 
นักศึกษา แล้วเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น จัดท าโครงการเพ่ือหาทรัพยากรเพ่ิมเติมโดยอ้างอิงจาก
งบประมาณค่าบ ารุงการศึกษาและงปประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกป ี
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะครุศาสตร์ มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มคอ.1. 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    
 

ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ามีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 
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ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5 

    x 

13. นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

x x x x x 

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

x x x x x 

(15)นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา ร้อยละ 50% ที่ส าเร็จในแต่ละปี
การศึกษา 

x x x x x 
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หมวดที่ 8  
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
          1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
   การประเมินหลักสูตรในภาพรวมอาศัยการประเมินผลจากกระบวนการพัฒนานักศึกษารวมถึงผลลัพธ์
ภายหลังจากการพัฒนานักศึกษาทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาจากสมรรถนะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
นอกจากนั้นหลักสูตรประเมินผลจากการสอบวัดความรู้ความสามรถทางวิชาชีพครูก่อนการฝึกประกอบการ
วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยในขณะที่ฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาประเมินตนเอง ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเ ทศ
และผู้บริหารสถานศึกษาประเมินในภาพรวม นอกจากนั้นเมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษามีการประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิตถึงความพึงพอใจต่อการพัฒนาบัณฑิตในระดับใด เพ่ือเชื่อมโยงมายังการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสาขาวิชาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินภายนอก  
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร  

มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน หมวดที่  
7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
  4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนทันที จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอ
ประธานโปรแกรม 
  4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน 
  4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน
และวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 



71 

 

                                                                                                                      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
  



72 

 

                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

ค าอธิบายรายวิชา 
  



73 

 

                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษา
ด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
  Thai Language principles, style and language usage in diverse contexts from 
various information resources and to practice critical thinking, synthesis and summarizing, 
including to present the study by verbal and written communication. 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
  Principles, language usage and communication to achieve communication 
purposes, including to practice speaking and writing as well as an assessment of speaking and 
writing. 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษ
สั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
  Writing basic sentences based on English grammar, reading short passages, 
listening to and speaking from various dialogues. 
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
 This course emphasizes on English structure and forms based on diverse situations and 
practicing grammatical skills of English listening, speaking, reading and writing for 
communication. 
 
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ

อ่ืนๆ  ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน  
ฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับทักษะการสอบการฟัง 

อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
Formats of English standardized test such as TOEIC, TOEFL IELTS, CU-TEP etc. 

review in grammar, vocabulary for standardized test 
Various formats of testing technics, time management for listening, reading and 

writing tests in various situations 
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
การฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
  Meaning of Japanese vocabularies and idioms in daily life situations, practicing 
various skills such as listening, writing, reading, and narrative skills by using Japanese 
vocabularies and idioms, the simple explanations in Japanese about everyday life for applying 
in real situations. 
 
 
 
 
 
 
  



75 

 

                                                                                                                      

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)1571001  
 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
  Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills, grammatical usage for 
communication in daily life, Chinese vocabularies for applying in real life. 
 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร 
การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของ
ประเทศท่ีดี  
  Chinese vocabularies, idioms and conversations in various situations such as 
travelling by cars, trains or airplanes, in a hotel, and a restaurant, shopping and other situations 
that related to businesses, to behave as a nice country host. 
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ใน
สถานการณ์จริง 
  Meaning of vocabularies and idioms in Korean, listening, speaking, reading, and 
writing with short sentences and passages including storytelling and explaining with Korean 
vocabularies and expressions, expressions for basic communication. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึก
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
  Learning consonant, vowel and pronunciation, basic grammar, vocabularies and 
idioms, listening, speaking, reading and writing with basic conversations. 
 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่า
ในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 

Meaning of vocabularies and idioms in Burmese, listening, speaking, reading and 
writing for short sentences and passages including storytelling and explaining with Burmese 
vocabularies and expressions for basic communication. 
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา 
ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจ
ตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
  Human behavior and human behavioral studies, behavioral factors, biological 
factors, social factors, psychological factors, elements of the behavior, emotional intelligence, 
self-understanding, self-development, human relations, teamwork, and social living with 
happiness. 
 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
  The process of human thought, logical thinking and reasoning, analytical 
thinking, decision process, creative thinking, deductive thinking, and critical thinking, problem 
solution and idea application in daily life. 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
  Meaning of ethics and human beings, the importance of ethics to human 
beings, the theory of ethics, the ethical principle of philosophy and religion for human beings, 
application for ethical principle to develop the quality of life for individual and society. 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหา  พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ 
  Meaning of life, human life, living in today’s world, bringing out truth and 
religious doctrine to apply for solving problems and developing life, society, and ethical 
principles for happy life and peaceful society. 
 
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ 
ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
  History, factors, and main characteristics of Buddhism, main doctrine of 
Buddhism, Buddhism and Thai society, ethical principles of Buddhism for practicing in daily 
life and developing oneself and society. 
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1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
  Definition, significance, role of information technology, information literacy 
standards, information resources, information resource management system, information 
sources, search engines for information resources, information access, reference, and research 
presentation. 
   
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
  Aesthetics related to impression and affection of nature and environment 
inspiring visual art work in painting, sculpture, and architecture, perceiving aesthetics element, 
composition principle, and theories of Thai visual arts presentations leading to the values in 
beauty and story through learning process of basic principles of visual arts appreciation and 
academic criticism. 
   
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของ
การเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
  Distinguishing aesthetics, definitions of aesthetics of performing arts, 
components of Thai and international performing arts, significance of perceptions, theories of 
seeing, hearing, moving and performing. 
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2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรี
ไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท 
ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
  Fundamental components of music, Thai musical instruments, western musical 
instruments, the combination of Thai and western musical bands, common forms, dominant 
composers, and masterpiece of literary work.  
 
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า 
การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การ
จัดการการเปลี่ยนแปลง 
  Definition, an emphasis, conceptual development and leadership theories, 
leadership development, decision, motivation and encouragement, communication and 
teamwork development, confliction management and charging management. 
  
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การ
พูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
  Definition, importance and components of personality, personality 
development in speaking, dressing, personal interaction and arts of socializing. 
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรากฏการณ์และ
ปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
  Political development history, economy, Thai social and culture, conditions or 
factors of determining and changing political structure economy, Thai society and culture, the 
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cultural heritage transfers from the early time to present, understanding social phenomenon 
and problems in Thai contemporary society. 
  
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่
เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
  Social role, conscience, and responsibility of being good members of society, 
civic social engagement, development process for public mind, being good citizens in a 
democracy, morality and ethics including concepts for prevention and suppression on 
corruption in Thai  
society, causes and impacts of corruption and solutions of corruption by applying citizenship 
concepts. 
   
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับ
โลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
  Significant interdisciplinary social science phenomena around the world, ASEAN 
and Thailand in order to create a perspective on diversity, modern global interaction, global 
mindset, a modern worldview of politic, economy, society and culture, national state and 
nationalism, civic community, peach studies, religions for new world, global citizenship, gender 
and sexuality and modern society. 
   
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลัง
สมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
  Concepts and characteristics of Thai rural changes related to the world and 
Asian countries including to explore the transformation of agriculture to industrial society and 
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modernity to post modernity with discourses in accordance, development and transformation 
of socioeconomic, culture, as well as way of life as a result of globalization and social 
movement of localization. 
 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
  Definition, importance, background, charters, politics, economy, society, 
culture, ASEAN way, competitiveness, free trade area, special economic zone, free circulation, 
service, investment, capital, skilled labors and ASEAN market, tourism, agriculture, education, 
sports, health, and development gap. 
   
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการ
อนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  Ecology, human beings, community, environment, relations among human 
beings, community and environmental, spatial relation, biodiversity, the impact of human 
activities on environment such as energy consumption and agriculture, solutions to the 
problem of environment ethics, conservation principles, participation in integrative 
management, and sustainable development.  
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความ
ยั่งยืน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
  Local resources management with systematic integrative  management 
focusing on social measures, economics, law, good governance, local wisdom, participation, 
sufficiency, environment management, sustainable development, and geographic information 
technology in order to emphasize community, locality, and sustainability. 
   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รั ฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การ
จัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
  Concepts and evolution of Thai politics and government, constitution, Thai 
democratic development including political process, role and duties of political institutions, 
governing management, analyzing problems and future tendency of Thai politics. 
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และ
การยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
  Basic knowledge, source, characteristics and types of laws including usage and 
abrogation of laws, the general principles of civil and criminal laws. 
 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุง
ธุรกิจ 
  Definition, significance and processes of business initiation, business readiness 
assessment, searching for business opportunities, business planning, market entry and business 
assessment and improvement. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ืออนาคต 
การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้
เงินเพ่ือสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
  Financial planning and management in daily life for personal and family future, saving 
plan, investment plan and retirement plan, how to implement personal and investment loans, 
how to spend money for healthcare, relaxation and entertainment. 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
  Concepts and theories of entrepreneurship, elements regarding the readiness 
on implementation, opportunities and challenges entrepreneur, business theories, ethics and 
responsibility, related law trends to be the entrepreneur. 
 
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

The King’s Philosophy for Local Development 
แนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้
เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันท างานโดย
บูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

Concept and principle of royal initiative project, apply In principle of royal work, 
Sufficiency Economy Philosophy and daily sustainable development concept, analyze in 
wisdom strategy prototype community development according to the King's philosophy to be 
concrete development and cooperate to work by holistic Integration with area networks. 
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษท่ี  21  เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยการบูรณาการ การประยุกต์เพ่ือ

พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ ในศตวรรษท่ี 21 
Principle concept, theories about 5CS skills by integrating, apply to develop life 

skills and quality profession in 21st century 
 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและ
นันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
  The significance and the necessity of sports and recreational activities to 
improve the quality of life, scope of sports and recreational activities, the value of sport and 
recreational activities on physical, mental, emotional and social, assessment of one’s health, 
select of types of sports and recreations, train of basic sport skills and to organize the 
recreational activities. 
 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย  หลักการและ
ขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน  
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่าง
ถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Definition, scope, purpose and benefits of exercise, the principles and 
procedures of the exercise, exercise to improve performance physical aspects, the selection 
of physical activities in accordance the exercises properly, using the equipment and exercises, 
training exercise in the fitness facility and physical fitness test. 
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4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
  The definition of science and technology, elements and the process of 
acquiring scientific knowledge, technology, energy, chemicals and herbs in everyday life. 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใน
ประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  Definition and category of environment and natural resources, importance of 
the environment and natural resources, the environment and humans. The environmental 
condition currently occurring in the country and the world. Impact on the environment and 
natural resources, conservation and sustainable management of natural resources, coupled 
with the moral and ethical principles. 
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริม
สุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
  Healthy, disease  prevention  and  drugs, first aids , health  promotion, 
communicable  disease, sexually transmitted disease, contraception, accident  prevention,  
health  care  and  environment  for  careers  and  health care coverage. 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี 
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
   Interest, the credit, leasing, mortgage, pawning, and for sale, tax calculation, 
introduction to mathematical finance, application of mathematics in everyday life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัด
การกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
  Logic and reasoning, statistical methods, measure of central tendency, measure 
of dispersion, elementary of probability and decision theory, the practice using statistical 
software and decision making. 
 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Using operating system, utility programs, using the internet, information 
searching, learning for information technology and communication, applied to education, the 
laws and morality ethics in information technology. 

 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงาน
ขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  Using tools and methods in the design and development of websites, the 
application of the system of organization, creating and designing webpages by using computer 
software. 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

Using word processing software, presentation software and electronic 
spreadsheet software for application in the daily life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  การ
ผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร 
ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 Evolution and importance of agriculture, suitable agricultural production systems, plant 
production, organic agriculture, royal initiative agriculture, environmental factors affecting 
agriculture production, agricultural by-products and their user, the impact of the agricultural 
occupations. 
 
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร หลักการบริโภคอาหาร
เพ่ือให้มีสุขภาพดี ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น อันตรายและความปลอดภัยของอาหาร  

The importance role of food for health, food and nutrients, principles of food 
consumption for good health, types of healthy foods, functional foods, hazards and food 
safety. 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกในการใช้
เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 

Background on the technology used in everyday life, local technology, 
alternative to use technology, using equipment, machinery, various utensils and equipment 
maintenance. 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1. กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1022101  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 
     Curriculum and Learning Management Science     

  ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 
21 การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิด
เพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-5) 
     Innovation and Digital Technology for Learning     

    ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้     3(3-0-6) 
     Learning Measurement and Evaluation     

    ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง 
การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนว
ทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1043102  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    3(2-2-5) 
     Research and Development for Learning Innovation   

    ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและ
หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1051101  จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้       3(3-0-6) 
     Psychology for Learning       

    ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน า
กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถ
ออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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1102101  คุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นครูมืออาชีพ   3(2-2-5) 
              Ethics for Professional Teachers    

   ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้
เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา 
การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมขน   2(1-2-3) 

Educational Quality Assurance and Community Development 
       ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การออกแบบและ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่นตามบริบทของโรงเรียน 
 
1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1     1(0-2-1) 
     Communicative  English for Teachers 1     

    ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์
ต่างๆ 

 
1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2     1(0-2-1) 
     Communicative English for Teachers 2     

    ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน 

 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3     1(0-2-1) 
     Communicative English for Teachers 3     

    ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามหลักของการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อความหมายที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ 
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1251101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู     2(1-2-3) 
     Communicative Thai for Teachers     

    ศึกษา วิ เคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู  หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมาย
ในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 

1261301 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา      3 (3-0-6) 
       Trend of Elementary  Education. 
  การสืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด และวิวัฒนาการทางการประถมศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ การบริหารจัดการการประถมศึกษาของไทยและต่างประเทศ  ทักษะ
และคุณลักษณะของครูประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยน ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่าง ข้อดี ข้อจ ากัด และแนวโน้มของการประถมศึกษา และสรุปองค์ความรู้ เพ่ือให้เห็นทิศทางของการจัด
การศึกษาประถมศึกษาของไทยในอนาคต 
  Searching for information about concepts and the evolution of elementary 
education, National Education Act, National Education Plan, management of Thai and foreign 
elementary education, skills and characteristics of elementary school teachers in the 21st 
century by analyzing compare similarities and differences, advantages, limitations and trends 
of elementary education, and summarize knowledge in order to see the direction of Thai 
elementary education management in the future. 
 
1261201 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา       2 (2-0-4) 
  Thai Language for Elementary Education Teachers.  
  การสืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  หลักการใช้
ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมส าหรับเด็กในระดับประถมศึกษา  พร้อมทั้งฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การ
ฟัง การดู และการพูด  เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นย าในการน าไปใช้ 
   Searching for information on principles of reading, writing, listening, watching 
and speaking; principles of language use, literature and literature for children at the 
elementary level as well as practicing reading, writing, listening, watching and speaking skills 
to ensure accuracy in use. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
1261202 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา     2 (2-0-4) 
  English Language for  Elementary  Education Teachers.   
  การปฏิบัติการออกเสียงภาษาตามหลักสัทศาสตร์ ในระดับค า กลุ่มค า ประโยค การสนทนา
โต้ตอบ การแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ค าสั่ง ค าขอร้องที่ใช้ในชั้นเรียนและในชีวิตประจ าวัน  
การอ่านจับใจความส าคัญของข้อความ เนื้อเรื่อง นิทาน กลอน การเขียนแสดงความต้องการ ความช่วยเหลือ 
การตอบรับ ปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
   Practicing in English pronunciation of word, phrase and sentences; conversation 
and expressing opinions in various situations; Command s and requests used in classroom and 
daily life; comprehension reading fables and poems; writing to ask for a favor, writing for 
acceptance and refusal in various situations; study in English native speaking culture. 
 
1261203 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา      2 (2-0-4) 
  Mathematics for Elementary Education Teachers.   
  การสืบค้น สรุปความคิดรวบยอดเรื่องความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน 
การด าเนินการของจ านวนผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ แบบรูปพ้ืนฐานเกี่ยว การ
วัดและคาดคะเน รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต กระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         Searching, summarizing the concept of the diversity of the number of systems, 
number of operations, number of results from the operation properties of operations basic 
form measurement and predictions of geometry, properties of geometry; relationship between 
geometry theorem statistical process and use statistical knowledge to solve problems; 
mathematical process skills And applied in daily life. 
 
1261204 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับครูประถมศึกษา    2 (2-0-4) 
  Science  and Technology for Elementary Education Teachers. 
  การสืบค้นข้อมูลด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์ กายภาพวิทยาศาสตร์ โลกและ
อวกาศและเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา ท าความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับสังคมในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการออกแบบการ
ทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
  Searching for information of scientific concepts about biology science, 
physical science, earth and space, technology in primary level, science process 
understanding, science methodology, science progress, science and social in the present day 
also experimental design for primary science. 
 
1261205 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา   2 (2-0-4) 
  Social Studies Religion and Culture for Elementary Education Teachers. 
  การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษา เพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา 
   Searching for concepts of social studies, religion, morality, ethics, civics, culture 
and society life, economics, history and geography in primary level for knowledge 
summarization to apply for learner development. 
 
1261401 สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับครูประถมศึกษา   3 (2-2-5) 
  Technology Media Innovation and Learning Resource Center  
  for Primary School Teachers.    
  การสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการของสื่อ การออกแบบสื่อ หลักการเลือกใช้สื่อ 
หลักการผลิตสื่อ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อท ามือและสื่อเทคโนโลยี และประเมินประสิทธิภาพของสื่ออย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของเด็กในระดับประถมศึกษา ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ ทักษะทางสมองของผู้เรียน และสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
   Searching, analyzing information about principles of media; media design 
selection principles of media production Including practice in producing hand-made media 
and technology media and evaluate the effectiveness of the media creatively for use in 
teaching and learning and promoting learning management of children at the elementary level 
that is consistent with development and learning Brain skills of learners and consistent with 
the course content.  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
1262302 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา    3 (2-2-5) 
  Development  and Learning of Elementary Children.   
  การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในระดับ
ประถมศึกษาด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม พร้อมทั้งหลักทักษะทางสมองของผู้เรียน ลีลาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือให้สอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญา ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในระดับประถมศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุก
รายวิชา ฝึกปฏิบัติการศึกษาภาคสนาม เพ่ือสังเกต/สัมภาษณ์พัฒนาการของผู้เรียน การจัดบรรยากาศทั้งใน
และนอกชั้นเรียน บทบาทครูในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กระดับประถมศึกษา เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม หรือแก้ปัญหาพัฒนาการของเด็กในระดับประถมศึกษา ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ และสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
    Searching for information about developmental psychology and children's 
learning at the elementary level, intelligence, physical, emotional and social as well as the 
students' brain skills.  Analyze individual learners, design effective learning management that 
is consistent with the development and learning of children at elementary levels in every 
course, practice education in fieldwork to observe /  interview the learners' development, 
arranging the atmosphere both inside and outside the classroom, teacher roles in promoting 
development and learning of Elementary school children in order to use in learning 
management and organizing student development activities that promote or solve the 
development problems of children at the elementary level that is consistent with 
development and learning and consistent with the course content. 
 
1262206 ดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษา     3 (2-2-5) 
  Music and Thai dance for Elementary  Education Teachers. 

ความหมายและความส าคัญของนาฏศิลป์ไทย ทฤษฏีดนตรีไทยและสากลเบื้องต้น เครื่อง
ดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล จังหวะ การแสดงท่าทางประกอบจังหวะ การละเล่นพ้ืนบ้าน การจัดการ
แสดงกิจกรรมนาฏศิลป์ไทย  หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 

Meaning and importance of Thai dance, Thai music and international music 
Theory, Thai musical instruments and international musical instruments, rhythm performance, 
folk performance, Thai dance performance, Theories and principle application for primary 
level. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
1262304 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา   3 (3-0-6) 
   Learning Management of Thinking Skills Development for Elementary Children.  

ทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็นสากลและไทยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิด รูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาการการคิด การคิดสร้างสรรค์ การพัฒนากลวิธีการคิดและการควบคุมการคิด การออกแบบ
และการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด การวัดและประเมินการคิดสาหรับเด็กประถมศึกษา  
   Theory Principle  and concept for international and Thai thinking progress, pattern 
and thinking progress, creative Thinking, Thinking development and mind control , designing and 
planning for thinking development , Assessment and Evaluation Thinking for elementary 
 
1262402 ชุมชนสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาผู้เรียน   3(2-2-5) 
  Community relations and working with parents to develop learners. 
  การสร้างความเข้าใจบริบทสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบ้าน สถานศึกษา และชุมชนเกิดความเข้าใจอันดีต่อกันด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนในการ ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพสูง 
ภายใต้การด าเนินงาน 5 ด้าน คือ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน การรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชนผู้ปกครองและศิษย์
เก่า และบทบาทร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษา 
   Understanding of local community, relationship between house school and 
community in various methods, school and community cooperation, promoting and supporting 
education in advance with high quality under 5 procedures such as community service, public 
relation, school and community activities, parents and alumni association, education committee 
roles to develop education.   
 
1263303 การศึกษาพิเศษในระดับประถมศึกษา      3 (3-0-6) 
  Special Education in the Elementary Classroom.   
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิด ขอบข่าย และรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษระดับ
ประถมศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ
ระดับประถมศึกษา  ฝึกออกแบบวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล และแผนการเปลี่ยนผ่าน 
  Defination, importances, theories, concepts, scope and pattern of special education for 
elementary, special education management , special education laws , learning design and  lesson 
plans for special education, lesson plan for individual education and transition plan. 
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1263101  การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา  3 (2-2-5) 
  Integrative Curriculum and Learning Design in the Elementary Classroom. 
  ปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในระดับประถมได้ โดยการ
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิดการออกแบบหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบ
ต่างๆทั้งจากแหล่งเรียนรู้และงานวิจัย รวมทั้งเลือกใช้สื่อ ผลิตสื่อ วัดผลประเมินผลสะท้อนผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  
   Implementing curriculum design and integrated learning management at the 
elementary level by searching and analyzing course design concepts; learning units and organizing 
various learning activities integrated from both learning resources and research Including selecting 
media to produce media, measuring, evaluating, reflecting students results in various methods 
1263305 วรรณกรรมและการจัดท าหนังสือส าหรับเด็กประถมศึกษา   3 (2-2-5) 
  Literature and books for Elementary Children.  

ความเป็นมาและความส าคัญของวรรณกรรมส าหรับเด็ก ประเภทและรูปแบบของหนังสือ
ส าหรับเด็ก หลักการ ขั้นตอนและเทคนิคการสร้างหนังสือส าหรับเด็ก วรรณกรรมส าหรับเด็กที่มีชื่อเสียง 
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน บทร้อยแก้วและร้อยกรอง หลักการเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับเพศ อายุ และพัฒนาการของ
ผู้เรียน การเล่านิทานส าหรับเด็กประถมศึกษา 

History and importance of children’s literature, types and patterns of children’s 
books , theories , Procedures and Techniques for children’s book making,  Famous children’s 
literatures and famous folk story for children, verse and poem , selection of the right book for 
children , storytelling for chil 
 
1261102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา  3 (2-2-5) 
  Thai Language Curriculum and Learning Management  
  in Elementary Education.   
  การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้และ
ผลิตสื่อทางสังคมศึกษา ภาษาไทย การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ในสถานการณ์จ าลองหรือในชั้นเรียนประถมศึกษา 
   Practicing in learning Thai language at the elementary level by analyzing the 
learning standards and indicators of the curriculum to lead to the preparation of course 
descriptions; course Structure; learning unit design and writing a learning management plan 
that promotes learning among primary school students by searching from research selection 
of techniques and learning management styles that are consistent with the nature of Thai 
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language at the elementary level Including development and learning of learners selection 
and use of social media;  media Thai language learning measurement and evaluation and 
practice learning management in simulated situations or in primary school classes    
 
1261103 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3 (2-2-5) 
   Health and Physical Education Curriculum and Learning Management in 
Elementary Education.  
  การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงขอบข่ายของเนื้อหาและน าไปสู่การจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดั บ
ประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้และผลิตสื่อทางสุขศึกษาและพลศึกษาที่
เหมาะสม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา  และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จ าลองหรือในชั้นเรียนประถมศึกษา  
   Practicing in learning management in the areas of learning, health education 
and physical education at the elementary level by analyzing learning standards and indicators 
in the learning strand, health education and physical education to demonstrate the scope of 
content and lead to the preparation of course descriptions course structure learning unit 
design and writing a learning management plan that promotes learning among primary school 
students by searching from research selection of techniques and learning management styles 
that are consistent with the subject matter Including development and learning of learners, 
selection of suitable media for use in health education and physical education learning 
measurement and evaluation in health education and physical education and practice learning 
management in simulated situations or in primary school classes. 
 
1261403 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาค่านิยม และคุณธรรม     2 (2-0-4) 
  จริยธรรม ของเด็กประถมศึกษา      
   Management to develop values and virtues Ethics in Elementary Education.  

หลักการของค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรมของเด็กประถมศึกษา ออกแบบและวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรมของเด็กประถมศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง 
   Value principles, morality and ethical for elementary, design and planning for 
learning  management, learning evaluation to value and morality and ethical development 
for primary level. 
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1261207 สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา    3 (3-0-6) 
Health and Physical in Elementary Education. 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โรคที่พบบ่อย ทันตสุขภาพ 

พฤติกรรมและสุขอนามัยของผู้เรียนระดับประถมศึกษาเบื้องต้น การป้องกันอุบัติเหตุและโรคเบื้องต้น การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การเลือกอาหารให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทฤษฎีทางพลศึกษา ขอบข่ายกิจกรรมพลศึกษา การ
จัดโครงการและกิจกรรมพลศึกษาในโรงเรียน การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ทักษะการเป็นผู้น าเกม 
กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลัก
และวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
  Definition of growth development, important of Health Education, common 
disease, dental health, behavior and hygiene for primary level, accident and protection, first 
aid, food consume product and services for health support, Principle and important of 
Physical education for elementary level, Scope of Physical activities, Project Planning and 
Physical activities, Basic movement, Game leader skill and Recreation in Elementary School, 
Strengthen and Physical capability Test, elementary teaching application. 
 
1262104 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ในระดับประถมศึกษา       3 (2-2-5) 
   Social Studies Religion and Culture Curriculum and Learning Management  
in Elementary Education.    
  การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติวิชาสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้และ
ผลิตสื่อทางสังคมศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จ าลองหรือในชั้นเรียนประถมศึกษา 
   Practicing in learning management  of Social Studies Religion and Culture in 
primary level with critical thinking on learning standards and curriculum indicators to make 
subject description, subject structure, unit design, lesson plan which are support in primary 
level learning. Search for research, selecting techniques and learning management pattern 
relevant with Social Studies Religion and Culture subject nature in primary level include 
learning development, education media selection , evaluation and assessment for Social 
Studies Religion and Culture. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1262105 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับประถมศึกษา   3 (2-2-5) 
   Art Curriculum and Learning Management in Elementary Education.  
  การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับประถมศึกษา โดยการ
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพ่ือแสดงให้เห็นถึงขอบข่ายของเนื้อหา
และน าไปสู่การจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การ
เลือกเทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การเลือกใช้และผลิตสื่อทางศิลปะท่ีเหมาะสม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ และฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองหรือในชั้นเรียนประถมศึกษา 
   Learning management practice in the art learning group at the elementary 
level by analyzing learning standards and indicators in the art learning group to demonstrate 
the scope of the content and lead to the preparation of course descriptions course structure 
learning unit design and writing a learning management plan that promotes learning among 
primary school students by searching from research selection of techniques and learning 
management styles that are consistent with the subject matter Including development and 
learning of learners choosing to use and produce appropriate artistic media measurement 
and evaluation of art learning and practice learning management in simulated situations or 
in primary school classes. 
 
1262106 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา  3 (2-2-5) 
   Curriculum and Learning Management of Home Economics  for Elementary  
Education.   
  การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา  โดย
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ขอบข่ายของเนื้อหา และน าไปสู่การจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้นจาก
งานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา รวมถึงพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  การเลือกใช้และผลิตสื่อจากแหล่งเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จ าลองหรือในชั้นเรียนประถมศึกษ 
  Practicing in learning management in vocational learning groups at the 
elementary level by analyzing learning standards and indicators of career learning strands to 
illustrate the scope of the content and preparation of course descriptions course structure 
learning unit design and writing a learning management plan that promotes learning among 
primary school students by searching from research selection of techniques and learning 
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management styles that are consistent with the subject matter Including development and 
learning of learners selection of styles and learning management techniques; selection and 
use of media from learning sources to suit local context; learning measurement and evaluation 
and practice learning management in simulated situations or in primary school classes 
 
1262406 การจัดค่ายวิชาการส าหรับครูประถมศึกษา    2 (1-2-3) 
  Academic Camp for Elementary School Teachers. 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ 
PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (DO) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) การ
จัดท ารายงานการด าเนินการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดค่ายวิชาการในระดับประถมศึกษา 
   Academic camp principle, recreation activity on PDCA procedure (Plan Do 
Check Act), academic camp report and Academic camp operation for elementary education. 
 
1262407 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต  2 (2-0-4) 
     Learning Management for Social Skill Development  
  and Life’s Experiences.         
  การศึกษาความหมาย ความส าคัญ เกี่ยวกับทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต หลักการ 
แนวคิด แนวทางการจัดการเรียนรู้  และ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาทักษะสังคมและ
ประสบการณ์ชีวิตส าหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา 
  Meaning and importance of social skills and life’s experiences, Principles, 
Concepts, learning management approach and learning design for Social skill and life’s 
experience development in primary level. 
 
1262408 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา    2 (1-2-3) 
  Learner Development Activities in Elementary Education. 
  ปฏิบัติการออกแบบและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงลักษณะและขอบข่ายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษา  น าไปสู่การออกแบบและการเขียนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการ เรียนรู้
ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้และผลิตสื่อที่เหมาะสม การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  และฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานการณ์จ าลองหรือในชั้นเรียน
ประถมศึกษา 
   Learning Management operation of Learner Development Activities in primary 
level with critical thinking on Learner Development Activities, scope and characteristic of 
Learner Development Activities in primary level to design and make earner development 
activities lesson plan which are support primary level learners , search for education research 
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,appropriate media selection and production , evaluation and learning assessment and learner 
development activities operation of in simulation classroom or classroom in elementary 
school. 
 
1261404 การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา    3(3-0-6) 
  Classroom Management in Elementary Education. 
  การจัดการธุรการในชั้นเรียน การออกแบบชั้นเรียนและจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มี
ความเหมาะสมทางกายภาพ บรรยากาศทางจิตวิทยา ธรรมชาติวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
รวมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาและพฤติกรรม ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนจากกรณีศึกษาและชั้นเรียนจริง พร้อมทั้งหา
แนวทางการแก้ปัญหา แสดงบทบาทของผู้สอนในการในการแก้ปัญหา การสร้างแรงจูงใจ และปรับพฤติกรรม 
ตลอดจนสะท้อนผลพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ และบทบาทของผู้สอนในการปรับ
พฤติกรรม 
    

  School and classroom documents, Practicing in designing and organizing student 
development activities at the elementary level by analyzing guidelines for organizing student 
development activities to demonstrate the characteristics and scope of student development 
activities at the elementary level Leading to the design and writing of plans for organizing 
student development activities that promote learning among students at the elementary level 
by searching from research selection of techniques and patterns of student development 
activities that are consistent with the development and learning of learners; selection and use 
of appropriate media learning measurement and evaluation and practice in organizing student 
development activities in simulated situations or in primary school classes 
 
1263405 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียน     3 (2-2-5) 
  Research and Seminar Aspect in Elementary Classroom. 
  การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหา แนวโน้ม และทฤษฎีที่สัมพันธ์และ
เกี่ยวกับการประถมศึกษา การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม พร้อมทั้งหาแนว
ทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีวิจัยในชั้นเรียน การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ผู้เรียน ออกแบบโครงการวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย เ พ่ือ
ส่งเสริมและแก้ปัญหาของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการจัด
สัมมนา และน ามาฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา 
  Searching for information about problem analysis, trend, and elementary theories , 
education and analyze on individual or group of learner problem through problem solving 
with classroom research methodology , create and find the quality of research instrument, 
research report writing, classroom research methodology, analyze on individual learner 
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problem, design research instruments evaluation to support and problem solving in primary 
level, search information about principle and pattern of seminar and seminar operation.  
 
1263208 สะเต็มศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา      3 (2-2-5) 
  STEM Education for Elementary Education Teachers.   
  การปฏิบัติการออกแบบและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการ
วิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงลักษณะและขอบข่ายของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  น าไปสู่การออกแบบและการเขียนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบกา ร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้และผลิตสื่อที่เหมาะสม 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  และฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานการณ์จ าลองหรือในชั้น
เรียนประถมศึกษา 
             Searching, analyzing and summarizing the methods of learning management, 
including the problem determination process; information gathering and related concepts 
design solution, solution planning and implementing solutions testing, evaluation and 
improvement and steps to present the solution to problem solving problem or result of 
innovation development  design of STEM education learning activities, plan learning evaluation 
measure and providing feedback; as well as organizing  STEM education through practice along 
with the development of thinking skills, asking questions, solving problems and finding 
information and analyzing findings or new innovations.   
 
1263107 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับประถมศึกษา 3 (2-2-5) 
  English Language Curriculum and Learning Management  
  in Elementary Education.  
  การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาได้ โดยการสืบค้นวิเคราะห์
เป้าหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้  วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนของผู้เรียน จัดสื่อการเรียนรู้บรรยากาศการเรียนรู้
ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนพร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
           Practicing in learning English at the elementary level by searching and analyzing 
the goals of English language courses, basic education at elementary level learning unit design 
manage learning how to manage learning English that helps promote and stimulate learning 
by students in a variety of ways to develop the skills of listening, speaking, reading and writing 
of learners organize learning materials, learning atmosphere that can inspire learners, as well 
as evaluate learning results appropriately 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1263409 การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา  3 (2-2-5) 
  Design and Creation of Educational Media for Elementary  

School Children. 
แนวคิด หลักการออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษา การออกแบบและผลิต 

สื่อการศึกษาประเภทต่างๆ ส าหรับเด็กประถมศึกษา ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อการศึกษา 
  Concept, principle, design concepts and handicraft education media  for elementary  
various types of education media for elementary,  practicing in education media production 
 
1263410 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา    3 (3-0-6) 

English Oral Communication for Elementary School Teachers.  
บทสนทนาพื้นฐาน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการ

ตั้งคาถามและการตอบในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  
   Basic formal and informal conversation for daily life, practice how to ask 
question and answer appropriately in various situation. 
 
1263108 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น    3 (2-2-5) 
  ส าหรับครูประถมศึกษา        

Learning Management by Local Resources and Wisdom for  
Elementary School Teachers.  
ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสารวจและการใช้

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การจัดระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาวาง
แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
    Definition, scope and value for Local Wisdom, Local Wisdom, survey and 
apply for Local Wisdom, data base system, learning resources management for educated 
development management. Planning and Applying for learning management with Local 
Resources and Wisdom appropriately. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1263109 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานส าหรับครูประถมศึกษา   3 (2-2-5) 

 Learning Management Through Projects for Elementary School Teachers.  
หลักการ แนวคิดรูปแบบการทาโครงงานภาษาอังกฤษอย่างมีระบบ ฝึกปฏิบัติการ ออกแบบ

โครงงานอย่างสร้างสรรค์ และน าเสนอโครงงานในรูปแบบต่างๆ วางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานตาม
กลุ่มสาระวิชาต่างๆได้อย่างเหมาะสม  
   Principles, concept and pattern, for English project systematically operating, 
creative project design and various presentation. Planning and Applying For Learning 
Management through Project Suitably with various subjects.  

 
1263411 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็กประถมศึกษา  3 (2-2-5) 
  Textbooks and Workbooks Construction for Elementary Children. 
  ความหมาย ความส าคัญของแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก วิวัฒนาการของ
แบบเรียนและแบบฝึกทักษะ หลักการ แนวคิด และรูปแบบการสร้างแบบเรียน แบบฝึกเสริมทักษะ ฝึกการ
สร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก 
   Definition and Importance of textbook and workbook for elementary children, 
textbook and workbook background, principal concept and textbook pattern, workbook and 
textbook production and textbook for children 
 
1264312 การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในระดับประถมศึกษา  3 (3-0-6) 

The learning management for specific group in elementary schools level.  
หลักการ แนวคิด และความส าคัญของการจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 3 กลุ่ม  

ความหมาย ประเภท ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่อง เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษา รูปแบบกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ และการร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดการศึกษาสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การน าหลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา  
   Principle concept and theories of Learning Management for three specific 
groups, meaning ,types, disability child , gifted child and child, เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา , 
pattern strategy learning management , parents collaboration in learning management for 
specific groups ,  Principle concept and theories of Learning Management for target groups 
application in elementary school. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1263413 การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา   3 (2-2-5) 

Courses Management with Elementary Electronic Medias.  
แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบและระบบการเรียนการสอน วิเคราะห์เนื้อหาสาหรับการจัดการ 

รายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การติดตามและการประเมินผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา การ
เรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้บนระบบเครือข่ายฝึกปฏิบัติออกแบบและสร้างบทเรียนออนไลน์ใน
รูปแบบ LMS และอ่ืนๆ  
 
 Concept Theories and learning system, Content analysis for Elementary Electronic 
Media, followed system and Elementary Electronic Media Evaluation, interactive learning and 
online lesson network system, create and practice online lesson in learning Management 
system and other. 
 
1264314 เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพส าหรับครู 1     2 (1-2-3) 
  Preparation for teacher professional 1 
  ทบทวน สรุปและประเมินสมรรถนะและมาตรฐานความรู้ตามหลักเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ 
  Revision, conclusion and Evaluation of competency and knowledge standard    
                     of teacher professional organization 
 
1264315 เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพส าหรับครู 2     2 (1-2-3) 
  Preparation for teacher professional 2 
  ทบทวน สรุปและประเมินสมรรถนะด้านวิชาเอก 
  Revision, conclusion and Evaluation of major subjects  
 
1264316  เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพส าหรับครู 3     2 (1-2-3) 
  Preparation for teacher professional 3 
  ทบทวน สรุปและประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทั่วไป 
  Revision, conclusion and Evaluation of teacher general knowledge  
                     competency   
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กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1002101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1    1(90) 
    Practicum in Teaching Profession Institution 1    
  สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบท
ชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
1003102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(90) 
      Practicum in Teaching Profession Institution 2  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝกึปฏบัิติวชิาชพีระหวา่งเรียน 1  
   ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีความสุขในการเรียน ร่วมมือ 
 
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540) 
   Internship 1  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
        ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม 
ทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 
1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540) 
   Internship 2  
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
        ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิด
ขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้า
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

 

    สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังรายการต่อไปนี้ 
 

หมวดวิชา 
หลักสูตรเดิม  
พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 129 104 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 46 25 
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 32 25 
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 2 - 
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 12 14 

2.2 กลุ่มวิชาเอก 83 65 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 56 42 
2.2.2 วิชาเอกเลือก 15 23 
2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก 6 - 
2.2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการ
สอนวิชาเอก 

6 - 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
หน่วยกิตรวม 165 140 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
     รหัสหลักสูตร  :  25551411100086 
     ภาษาไทย   :  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการประถมศึกษา 
     ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Elementary  
                               Education  
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวชิา  
     ช่ือเต็มภาษาไทย :  ครุศาสตรบณัฑิต  (การประถมศึกษา) 
     ช่ือย่อภาษาไทย :  ค.บ. (การประถมศึกษา) 
     ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education (Elementary Education) 
     ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :  B.Ed. (Elementary Education) 
 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
     รหัสหลักสูตร  :  XXXXXXXXXXX 
     ภาษาไทย  :  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
     ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Elementary Education  
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
     ช่ือเต็มภาษาไทย :  ครุศาสตรบณัฑิต  (การประถมศึกษา) 
     ช่ือย่อภาษาไทย :  ค.บ. (การประถมศึกษา) 
     ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education (Elementary Education) 
     ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :  B.Ed. (Elementary Education) 

 
 
 

- 

ปรัชญา 
             มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการวิชาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ
เพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
  ผลิตและพัฒนาครูสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีคณุภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม 
สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คณุธรรม และจริยธรรมแหง่วิชาชีพครูสู่การจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอยูร่่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
และมีความสามารถในการจัดการปัญหาได ้

ปรับปรุง 
เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตครู
ที่มีคุณภาพสูง มุ่งสู่วิชาชีพครูได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
          หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา หลกัสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2559  มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู ้
ความสามารถและคณุลักษณะบณัฑิต ดังนี้ 
          1.  มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธา เห็นคณุค่าของตนเอง มี
บุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู มีความซื่อสัตย์ มีระเบยีบและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคณุลักษณะ ดังนี ้

ปรับให้เหมาะสม ครอบคลุมกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ใน มคอ.1  
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 หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
รับผิดชอบต่อตนเอง  มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมคีวาม
เป็นผู้น า มีวินัยและปฏิบัตตินตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยยึด
หลักความพอเพียง 
          2.  มีจิตส านึกและตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและสังคม มีจิตใจ
เป็นประชาธิปไตย มีความเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  มีความ
รับผิดชอบ และสามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ดี และมจีิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์
และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
          3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีทักษะในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้  และสามารถบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลาย และสามารถออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
ผู้เรยีนได้ถูกต้อง 
         4.  มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่น กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ท่ีหลากหลาย  เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       5.  มีความสามารถในการผลิตและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทันสมัย และมีความสามารถใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      6. มีความไวในการรบัรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาเอาใจ
ใส่ในการรับฟังและพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบวิเคราะหส์รปุความคดิรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา 
 

      1.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน มีสมรรถนะ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ และมีความเข้าใจในทฤษฎี
และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยอันถ่องแท้ 
 2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบ
สูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้
พร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพสูง เป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 

 3. เป็นผู้มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ เพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการ
ประกอบวิชาชีพครูหรือวิชาชีพทางการศึกษาในระดับสูง มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของครูได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสูง 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
หมวดวิชาเฉพาะ 
1012103  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู   3(2-2-5)
 Language and Culture for teacher 
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้
ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อ
ความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของ
คนไทย เพื่อธ ารงไว้ในความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู                           3(2-2-5) 
   English for Teachers 
              การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการ
จัดการในช้ันเรยีนเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง 

 - ตัดรายวิชาทิ้ง 
 

 1022101  หลักสตูรและวิทยาการการจดัการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
 ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้  ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้  กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 



113 
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สถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

1022001 การพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 
                Curriculum Development 
หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร 
การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร
และสามารถจัดท าหลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

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

Management 
             หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท า
แผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการช้ัน
เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา              3(2-2-5)  
             Innovation and Education Information Technology 
 หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี   สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

 1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทัิลเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Innovation and Digital Technology for Learning     
ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
จดัการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1043001การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                 3(2-2-5)  
Learning Measurement and Evaluation 
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล การ
เรียนรู้  ระเบียบการประเมินผลการเรียน การปฏิบัติการวัดและประเมินผล 
สามารถวัดและประเมินได้ และการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

 1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation      
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมิน
ตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้ เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

 1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) 
Research and Development for Learning Innovation 

   ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบท
ความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ ใ ช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท างการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาผู้ เรียน และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 



116 

 

                                                                                                                      

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
1052001 จติวิทยาส าหรับครู   3(3-0-6)  
Psychology for teacher 
              จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ 
และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน  สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1043002การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
Research for Learning Development 
              หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้และผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ปฏิบัติการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1063005 การประกนัคุณภาพการศึกษา   3(3-0-6) 
  Educational Quality Assurance  

หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1  1(90)  
Practicum  1 
สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดยศึกษาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการในช้ันเรียนตาม

1002101 การฝึกปฏบิติัวิชาชพีระหว่างเรียน 1  1(90) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1  
สรุปคณุลักษณะของตนเองและครทูี่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและตอ่วิชาชีพ รอบรู้บทหน้าท่ีครูผู้สอนและครปูระจ า

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
หลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าท่ีของความเป็นครู 
 

ช้ันในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
เทคโนโลยีดิจิทลั  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุป
แนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีครู ถอดบทเรยีนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศกึษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการฝึกปฏิบตัิ
วิชาชีพระหว่างเรียน 

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  1(90)  
Practicum  2 

การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนสร้างความรูด้้วยตนเอง การทดลองสอน
ในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรยีน การ
สอนภาคปฏิบัติและการใหค้ะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ ปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ เพื่อจุดประสงคก์ารสอนที่
หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเ้รียน 

1003102 การฝึกปฏบิติัวิชาชพีระหว่างเรียน 2   1(90) 
    Practicum in Teaching Profession Institution 2   
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคณุธรรมและจรยิธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลีย้งโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูส้ื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 
ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแตล่ะระดับ บริหารจัดการเรยีนรู้ที่มีคณุภาพและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรยีน ให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และ
น าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครมูืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วม
โครงการที่เกีย่วข้องกับการส่งเสรมิ อนุรักษ์วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่นและ
น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการฝึกปฏิบตัิ
วิชาชีพระหว่างเรียน 
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และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่นแปลง 

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

 - ตัดรายวิชา เพราะ
เนื้อหาบางส่วนซ้ าซ้อน
กับรายวิชาโครงงานและ
กิจกรรมคา่ย
วิทยาศาสตร ์

1022003 ทักษะการสอน และเทคนคิการจดัการเรียนรู้      2(1-2-3) 
              Skills and Techniques of Learning Management  
ความหมาย ขอบข่ายความส าคัญของทักษะการสอนและเทคนิคการจัดการเรยีนรู้ 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 

1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา                              2(1-2-3) 
Educational Administration Leadership  
              แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการของภาวะผู้น า  การเสริมสร้างภาวะผู้น าทาง
การศึกษา การคดิอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดบับุคคล  
ระดับองค์การและการสื่อสารสารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้ การจดัการและ
พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของการเปลีย่นแปลงของสังคมการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้ทาง
การศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน   2(1-2-3)  
Medias Texts Construction  
การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน าเทคโนโลยีเข้ามามี
ส่วนร่วม ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอด

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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การสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

1043003   สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา     2(1-2-3) 
 Statistics for Data Analysis in Education   
หลักการระเบยีบวิธีการทางสถติิ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในทาง
การศึกษา สถิตภิาคบรรยาย สถิตอิ้างอิง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลทาง
การศึกษาและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1053002 การแนะแนวและกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน            2(2-0-4) 
Guidance and Activities for Student Development    

ความหมาย  ความส าคญัและปรัชญาการแนะแนว   คณุสมบัติและจรรยาบรรณ
ของครูแนะแนว หลักการและประเภทของการแนะแนว การจดักิจกรรมแนะแนว
และบริการแนะแนวในสถานศึกษาและความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย และประเภทของกิจกรรม แนวทางในการ
จัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

 1051101 จติวิทยาเพ่ือการเรียนรู้     3(2-2-5) 
 Psychology for Learning        
ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปญัหา ประยกุต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสรมิพัฒนาการและ
การเรยีนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการ
ให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกบัการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษา
รายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อใหส้ามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนา
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจติวิญญาณความเป็น

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
ครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ด ีมีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม                           2(2-0-4)  
Inclusive Education  
              ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญและความรู้พื้นฐาน
ของการศึกษาแบบเรียนรวมลักษณะประเภทเด็กพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการ
สนับสนุน และการออกแบบสากล 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู             2(2-0-4) 
Thai Language for Communication of Teachers  

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทย
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
 

1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 
 Communicative Thai for Teachers   
 ศึกษา วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน และภาษาทา่ทาง เพื่อการ
สื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตน
ให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรบั ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจดัการเรียนรู้ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

- ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

1005101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู           2(2-0-4) 
English Language forCommunication of Teachers 

การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม   

1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1  1(0-2-1) 
 Communicative  English for Teachers 1  
 ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนในสถานการณ์ต่างๆ 

- ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2  1(0-2-1) 
 Communicative English Language for Teachers 2  
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
 ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจดัการในช้ันเรยีน 

1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 ฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อ
ความหมายที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ 

 

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

การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพดู 
การอ่านและการเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจดัการเรยีนรูไ้ด้
อย่างเหมาะสม 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1031101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา                      2(1-2-3)  
             Computers for Education 
             ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดท าเอกสาร การค านวณ การน าเสนองาน และการ
สืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัด
การศึกษา 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1005103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1   6(540) 
Internship 1  

             การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ ใหผู้้เรยีนสร้างความรูด้้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลและผลน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ

1004103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1   6(540) 
 Internship 1       
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ัน
เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศกึษา
ที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
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ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

1005104 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2  6(540) 
Internship 2 

การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน -ปรับปรุง และ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย  
 

1004104 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2   6(540)  
 Internship 2       
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งที่ดีมี
คุณธรรมและจรยิธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีผู่้เรียนมีความสุขเกดิการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร 
โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศกึษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผูเ้รียนใหม้ีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคด์้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอ้ย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ใหเ้กิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมยัและทันต่อการเปลีย่นแปลง 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

 1102101 คุณธรรม จริยธรรม  และความเป็นครูมืออาชีพ  3(2-2-5) 
              Ethics for Professional Teachers 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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   ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียน
และสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ และการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา 
การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 1102101การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
 EducationalQuality Assurance and Community 
Development 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา การออกแบบและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการ
คุณภาพ การจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมื อกับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นตามบริบท
ของโรงเรียน 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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1262901  การประถมศึกษา                                              3(3-0-6)   
 Elementary Education 
ความหมาย ความส าคัญ หลักการวิวัฒนาการของการประถมศึกษาไทย การจัดการ
ประถมศึกษาของไทยและต่างประเทศ แนวคิดในการจัดหลักสูตรระดับประถมศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา การประกันคุณภาพ
โรงเรียนประถมศึกษา บทบาทหน้าที่ของครูประถมศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประถมศึกษา สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข ตลอดจนแนวโน้มของการ
ประถมศึกษาไทย 
 
Definition , Importance and  Concept for primary education development , 
Primary education in Thailand and others , primary education curriculum 
management concept , government sector or institute for primary education 
, quality assurance in primary school , primary teacher’s role , rule and law for 
primary education , problem state and way for problem solving also 
education trend in Thailand. 
 

1261301 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศกึษา  3 (3-0-6) 
                 Trend of Elementary  Education. 
   สืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด และวิวัฒนาการทางการประถมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ การบริหารจัดการการ
ประถมศึกษาของไทยและต่างประเทศ  ทักษะและคุณลักษณะของครูประถมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โดยน ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ข้อดี 
ข้อจ ากัด และแนวโน้มของการประถมศึกษา และสรุปองค์ความรู้ เพื่อให้เห็นทิศทาง
ของการจัดการศึกษาประถมศึกษาของไทยในอนาคต 
 
Searching for information about concepts and the evolution of elementary 
education, National Education Act, National Education Plan, management 
of Thai and foreign elementary education, skills and characteristics of 
elementary school teachers in the 2 1 st century by analyzing compare 
similarities and differences, advantages, limitations and trends of 
elementary education, and summarize knowledge in order to see the 
direction of Thai elementary education management in the future. 
 
 
 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 

1262902 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศกึษา              3(3-0-6) 
Development and Learning of Elementary Children 
 ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ประถมศึกษา การจัดประสบการณ์เรียนรู้ อิทธิพลของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่มี

1262302 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 3 (2-2-5) 
Development  and Learning of Elementary Children.  
  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในระดับ
ประถมศึกษาด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม พร้อมทั้งหลักทักษะทางสมอง

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ต้องการ เน้นพื้ นฐานด้ าน
พัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กประถมศึกษาให้มากขึ้น 
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ผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กประถมศึกษา ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 
 
Theory and research for elementary children growth and learning progress, 
learning experience management, heredity, influence and environment effect 
on primary children growth, problem state and problem solving for growth 
supports and primary children learning. 
 

ของผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทุก
รายวิชา ฝึกปฏิบัติการศึกษาภาคสนาม เพื่อสังเกต/สัมภาษณ์พัฒนาการของผู้เรียน การ
จัดบรรยากาศทั้งในและนอกช้ันเรียน บทบาทครูในการส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้เด็กระดับประถมศึกษา  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ส่งเสริม หรือแก้ปัญหาพัฒนาการของเด็กในระดับประถมศึกษา ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ และสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
 
Searching for information about developmental psychology and children's 
learning at the elementary level, intelligence, physical, emotional and 
social as well as the students' brain skills.  Analyze individual learners, 
design effective learning management that is consistent with the 
development and learning of children at elementary levels in every 
course, practice education in fieldwork to observe / interview the learners' 
development, arranging the atmosphere both inside and outside the 
classroom, teacher roles in promoting development and learning of 
Elementary school children in order to use in learning management and 
organizing student development activities that promote or solve the 
development problems of children at the elementary level that is 
consistent with development and learning and consistent with the course 
content. 

เพื่ อที่นักศึกษาที่จะน า ไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนได้ทุกรายวิชา 

1261101 การอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6)  
Reading and Writing Thai Language for Elementary School 
Teachers 

1261201 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา  2 (2-0-4) 
Thai Language for Elementary Education Teachers.  

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มเนื้อสาระให้ครอบคลมุ 
ทักษะทางภาษาไทย ฟัง ดู 
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 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของ
ภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  การอ่านและการเขียนค า
ในภาษาไทย  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ หลักและ
วิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
 
Thai language Grammar Concept,  natural and rule of Thai language 
, foreign language influence in Thai Language, Reading and Writing 
Noun in Thai, Practice reading skill and  Writing with effectively Rule 
and Method how to apply in elementary teaching. 

   สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  
หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมส าหรับเด็กในระดับประถมศึกษา  พร้อมท้ัง
ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพดู  เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นย า
ในการน าไปใช้ 
 
Searching for information on principles of reading, writing, listening, 
watching and speaking; principles of language use, literature and 
literature for children at the elementary level as well as practicing 
reading, writing, listening, watching and speaking skills to ensure accuracy 
in use. 
 

พูด อ่าน เขียน ใน
ระดับประถมศึกษา 

1261203     ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศกึษา   3(3-0-6) 
English for Elementary School Teachers 
          ไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอังกฤษ การ
น าเสนอข้อมูล หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
 
Fundamental English Grammar, Basic Listening Speaking Reading and 
Writing skills English, native speaker culture, presentation, rule and 
how to apply in elementary teaching. 
 

1261202 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 2 (2-0-4) 
English  Language for  Elementary  Education Teachers.  
   ปฏิบัติการออกเสียงภาษาตามหลกัสัทศาสตร์ ในระดับค า กลุม่ค า 
ประโยค การสนทนาโตต้อบ การแสดงความคดิเห็นในสถานการณ์ตา่งๆ การใช้ค าสั่ง 
ค าขอร้องที่ใช้ในช้ันเรียนและในชีวิตประจ าวัน การอ่านจับใจความส าคัญของข้อความ 
เนื้อเรื่อง นิทาน กลอน การเขียนแสดงความต้องการ ความช่วยเหลอื การตอบรับ 
ปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
Practicing in English pronunciation of word, phrase and sentences; 
conversation and expressing opinions in various situations; Command s and 
requests used in classroom and daily life; comprehension reading fables 
and poems; writing to ask for a favor, writing for acceptance and refusal in 
various situations; study in English native speaking culture. 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มการปฏบิัติการออกเสียง
ภาษาอังกฤษตามหลักสัท
ศาตร์ การสื่อสารพื้นฐานที่ใช้
ในช้ันเรียนประถมศึกษา 
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1262301 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6) 
Basic Mathematics for Elementary School Teachers 
วิเคราะห์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนจ านวนและการด าเนินการ และการ
วัด ประกอบด้วย ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง 
สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อัตราส่วน ร้อยละ การ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง การวัดความยาว ระยะทาง 
น้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา ทิศ แผนผัง และขนาดของมุม 
การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หลักและ
วิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
 
Course analysis, teaching management, Number, operation, 
measurement consist of concept and Number, sense of number, real 
number, character of real number and operation, ratio, percentage, 
number resolution, number usage in life, distance, weight, Area, 
Capacity and quantity, Money rate and Time,  Direction, diagram, and 
size of angle, measurement prediction with accuracy and 
appropriately , apply measurement knowledge to various situation, 
mathematic skills application and problem solving for number, 
operation and measurement 
 

1261203 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  2 (2-0-4) 
Mathematics for Elementary Education Teachers.  
  สืบค้น สรุปความคิดรวบยอดเรื่องความหลากหลายของการแสดงจ านวน 
ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวนผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการ
ด าเนินการ แบบรูปพื้นฐานเกี่ยว การวัดและคาดคะเน รูปเรขาคณิต สมบัติของรูป
เรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต กระบวนการ
ทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
Searching, summarizing the concept of the diversity of the number of 
systems, number of operations, number of results from the operation 
properties of operations basic form measurement and predictions of 
geometry, properties of geometry; relationship between geometry 
theorem statistical process and use statistical knowledge to solve 
problems; mathematical process skills And applied in daily life. 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มเนื้อสาระให้ครอบคลมุ 
และการวเิคราะห์หลักสตูรให้
สอดคล้องกับหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

1262401 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับครูประถมศึกษา               3(3-0-6) 
Biology Science for Elementary School Teachers 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์

1261204 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา2 (2-0-4) 
Science  and Technology for Elementary Education Teachers. 
  สืบค้นข้อมูลด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพวิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศและเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา ท าความเข้าใจทักษะ

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มหลักการแนวคิดเกีย่วกับ
ธรรมชาติ เนื้อสาระให้
ครอบคลมุ และสอดคล้องกับ
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เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มนุษย์และการด ารงชีวิต 
ความหลากหลายทางชีวภาพ สารและสมบัติของสารในชีวิตประจ าวัน พลังงานและการ
เปลี่ยนรูปพลังงาน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หลักและวิธีการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
 
 
Principal and Concept for natural Science and organism technologies 
for living process, Life and Environment  Science technology, 
Environment and life in Ecology,  Human Living, Biodiversity, 
substance and Property of substance in daily life Energy and energy 
changing, fundamental of Scientific  procedure skill, Rule and how to 
apply in elementary teaching. 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์กับสังคมในยุกต์ปัจจุบัน รวมทั้งการออกแบบการทดลองที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 
 
Searching for information of scientific concepts about biology science, 
physical science, earth and space, technology in primary level, science 
process understanding, science methodology, science progress, science 
and social in the present day also experimental design for primary 
science. 
 

หลักสตูรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1263701 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6)  
Social Studies Religion and Culture for Elementary School Teachers 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม หลักธรรมของศาสนา ระบบ
การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจและหลักเศรษฐกิจพอเพียง สทิธิหน้าท่ี
และการปฏิบัตตินตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นพระประมุข  หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
สอนระดับประถมศึกษา  
 
Concept of religion moral principal Political system Economical 
system Sufficiency Economy Right and duties and civic duty for 
democracy which has King rule and how to apply in elementary 
teaching 

1261205 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา 2 (2-0-4) 
Social Studies Religion and Culture for Elementary Education 
Teachers. 
   สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ในระดับประถมศึกษา เพื่อสรุปเป็นองค์
ความรู้ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ส าหรบัพัฒนาผู้เรยีนในระดับประถมศึกษา 
 
Searching for concepts of social studies, religion, morality, ethics, civics, 
culture and society life, economics, history and geography in primary 
level for knowledge summarization to apply for learner development. 
 

ปรับหน่วยกิต และค าอธิบาย
รายวิชา 
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1262601 ดนตรีและการขบัร้องส าหรับครูประถมศึกษา         3(2-2-5) 
Music and Singing for Elementary School Teachers 
ทฤษฏีดนตรีเบื้องต้น เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล เสียงและการขับ
ร้องเพลงไทยและเพลงสากล การขับร้องบทเพลงส าหรับเด็กประถมศึกษา หลัก
และวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
    
Music Theory, Thai instrument and international musical instrument, 
sound and Thai and international singing, song for elementary 
 

1262206 ดนตรีและนาฏศิลปส์ าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
Music and Actress for Elementary  Education Teachers. 
                ทฤษฏีดนตรไีทยและสากลเบื้องต้น เครื่องดนตรไีทยและเครื่องดนตรี
สากล จังหวะ การแสดงท่าทางประกอบจังหวะ ความหมายและความส าคญัของ
นาฏศิลปไ์ทย การละเล่นพ้ืนบ้าน การจัดการแสดงกิจกรรมนาฏศลิป์ไทย  หลักและ
วิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
                Meaning and importance of Thai dance, Thai music and 
international music Theory, Thai musical instruments and international 
musical instruments, rhythm performance, folk performance, Thai dance 
performance, Theories and principle application for primary level. 

รวมสองรายวิชา 1262601 
ดนตรีและการขับร้องส าหรับ
ครูประถมศึกษา 
รวม 1262602 นาฏศิลป์ไทย
และการละครส าหรับครู
ประถมศึกษา 

ไม่มี 1263303  การศึกษาพิเศษในระดับประถมศึกษา  3 (3-0-6) 
  Special Education in the Elementary Classroom.     
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิด ขอบข่าย และรูปแบบการจัด
การศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา  ฝกึออกแบบวาง
แผนการจดัการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา การจัดท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล แผนการจัดการเรียนรูเ้ฉพาะบุคคล และแผนการเปลี่ยนผ่าน 
Defination, importances, theories, concepts, scope and pattern of special 
education for elementary, special education management , special 
education laws , learning design and  lesson plans for special education, 
lesson plan for individual education and transition plan. 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 

 
ไม่มี 

1263106 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียน
ประถมศึกษา 2 (1-2-3) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 
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Integrative Curriculum and Learning Design in the Elementary 
Classroom.   
   ปฏิบัติการออกแบบหลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการใน
ระดับประถมได้ โดยการสืบค้น วิเคราะห์ แนวคิดการออกแบบหลักสูตร หน่วยการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบบูรณาการแบบตา่งๆทั้งจากแหล่งเรียนรู้และ
งานวิจัย รวมทั้งเลือกใช้สื่อ ผลิตสือ่ วัดผลประเมินผลสะท้อนผลผู้เรยีนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
                  Implementing curriculum design and integrated learning 
management at the elementary level by searching and analyzing course 
design concepts; learning units and organizing various learning activities 
integrated from both learning resources and research Including selecting 
media to produce media, measuring, evaluating, reflecting students 
results in various methods. 

1261103 วรรณคดีและวรรณกรรมส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6) 
Thai Literature for Elementary School Teachers 
แนวคิดเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม เพลงพ้ืนบ้าน บทร้อยแกว้และร้อย
กรอง รวมทั้งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ หลักและวิธีการน าไปประยกุต์ใช้ในการ
สอนระดับประถมศึกษา 
Literature and literary Concept, folk songs, Thai poem and Essay also 
writing composition rule and how to apply in elementary teaching. 
 
 

1263305 วรรณกรรมและการจดัท าหนังสือส าหรับเด็กประถมศกึษา 3 (2-2-5) 
   Literature and books for Elementary Children.  
 ความเป็นมาและความส าคัญของวรรณกรรมส าหรับเด็ก วรรณกรรมส าหรับเด็กที่
มีช่ือเสียง วรรณกรรมพื้นบ้าน บทร้อยแก้วและร้อยกรอง ประเภทและรูปแบบของ
หนังสือส าหรับเด็ก หลักการ ขั้นตอนและเทคนิคการสร้างหนังสือส าหรับเด็ก หลักการ
เลือกหนังสือให้เหมาะสมกับเพศ อายุ และพัฒนาการของผู้เรียน การเล่านิทานส าหรับ
เด็กประถมศึกษา 
History and importance of children’s literature, types and patterns of 
children’s books , theories , Procedures and Techniques for children’s 
book making,  Famous children’s literatures and famous folk story for 

ปรับปรุงรายวิชา 
โดยการน ารายวิชาวรรณคดี
และวรรณกรรมส าหรับครู
ประถมศึกษารวมกับรายวิชา
การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา  
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children, verse and poem , selection of the right book for children , 
storytelling for children 

1264102 การจดัการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศกึษา3(2-2-5) L 
earning Management Thinking Skills Development for 
Elementary School Children 
ทฤษฎี หลกัการและแนวคิดที่เปน็สากลและไทยเกี่ยวกบัการพัฒนาการคดิ รูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาการการคดิ การคดิสร้างสรรค์ การพัฒนากลวิธีการคดิและการ
ควบคุมการคดิ การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการคดิ การ
วัดและประเมินการคดิส าหรับเด็กประถมศึกษา 
Theory Principle and concept for international and Thai thinking progress, 
pattern and thinking progress, creative Thinking, Thinking development and 
mind control , designing and planning for thinking development , Assessment 
and Evaluation Thinking for elementary 
 

1262304 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา3 (3-0-6) 
Learning Management of Thinking Skills Development for Elementary  
Children.  
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดทีเ่ป็นสากลและไทยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิด รูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาการการคดิ การคิดสร้างสรรค์ การพัฒนากลวิธีการคิดและการ
ควบคุมการคดิ การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด การ
วัดและประเมินการคดิส าหรับเด็กประถมศึกษา 
Theory Principle  and concept for international and Thai thinking 
progress, pattern and thinking progress, creative Thinking, Thinking 
development and mind control , designing and planning for thinking 
development , Assessment and Evaluation Thinking for elementary 
 

ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 1261401 สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับครูประถมศึกษา 3 (2-2-5) 
Technology Media Innovation and Learning Resource Center for 
Primary School Teachers.    
      การสืบค้น วิเคราะห์ข้อมลูเกีย่วกับหลักการของสื่อ การออกแบบสื่อ หลักการ
เลือกใช้สื่อ หลักการผลิตสื่อ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อท ามือและสื่อเทคโนโลยี และ
ประเมินประสิทธิภาพของสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอนและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของเด็กในระดับประถมศึกษา ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการและ
การเรยีนรู้ ทักษะทางสมองของผู้เรียน และสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
      Searching, analyzing information about principles of media; media 
design selection principles of media production Including practice in 
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producing hand- made media and technology media and evaluate the 
effectiveness of the media creatively for use in teaching and learning and 
promoting learning management of children at the elementary level that 
is consistent with development and learning Brain skills of learners and 
consistent with the course content. 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1262402 ชุมชนสมัพันธ์และการท างานร่วมกับผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-5) 
Community relations and working with parents to develop learners. 
   สร้างความเข้าใจบริบทสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน สถานศึกษา และชุมชนเกิดความเข้าใจอันดีต่อกันด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการให้ความช่วยเหลือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูงภายใต้การด าเนินงาน 
5 ด้าน คือ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อ
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน การรับความช่วยเหลือสนับสนุน
จากชุมชนผู้ปกครองและศิษย์เก่า และบทบาทร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การพฒันาการศึกษา 
Understanding of local community, relationship between house school 
and community in various methods, school and community cooperation, 
promoting and supporting education in advance with high quality under 5 
procedures such as community service, public relation, school and 
community activities, parents and alumni association, education 
committee roles to develop education.   

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 
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ไม่มี 
 
 
 

1261403 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาค่านิยม และคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก
ประถมศึกษา 2 (2-0-4) 
Management to develop values and virtues Ethics in Elementary 
Education.  
  หลักการของค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรมของเด็กประถมศึกษา ออกแบบ
และวางแผนการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กประถมศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
Value principles, morality and ethical for elementary, design and planning 
for learning management, learning evaluation to value and morality and 
ethical development for primary level. 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 

1262604   ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  
2(1-2-3)  
Art Education for Elementary School 
Teachers 
ความส าคญัและคุณค่าของศิลปะ ความรู้พื้นฐานทาง
ศิลปะ หลักการจดัองค์ประกอบงานทัศนศิลป์  ฝึก
ปฏิบัติสร้างสรรค์งานทัศนศลิป์ในรูปแบบต่างๆ  การ
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์  หลักและ
วิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา   
Important and Value of Art, Fundamental of Art 
Composition of visual art, practice to create visual 
art in different way, Visual art critical for personal 

1262105  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับประถมศึกษา3 (2-2-5) 
Art Curriculum and Learning Management in Elementary Education.
   ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิ ลปะในระดับ
ประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะเพื่อแสดงให้เห็นถึงขอบข่ายของเนื้อหาและน าไปสู่การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การเลือก
เทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา รวมถึงพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้และผลิตสื่อทางศิลปะที่เหมาะสม การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง
หรือในช้ันเรียนประถมศึกษา 

ปรับตามคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรจากส่วนกลาง 
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Thought, rule and how to apply in elementary 
teaching. 

Learning management practice in the art learning group at the elementary 
level by analyzing learning standards and indicators in the art learning group 
to demonstrate the scope of the content and lead to the preparation of 
course descriptions course structure learning unit design and writing a 
learning management plan that promotes learning among primary school 
students by searching from research selection of techniques and learning 
management styles that are consistent with the subject matter Including 
development and learning of learners choosing to use and produce 
appropriate artistic media measurement and evaluation of art learning and 
practice learning management in simulated situations or in primary school 
classes. 

ไม่มี 1262104 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา   3 (2-2-5) 
Social Studies Religion and Culture Curriculum and Learning 
Management in Elementary Education.    
 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา โดยการ
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตรเพื่อน าไปสู่การจัดท าค าอธิบาย
รายวิชา โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย 
การเลือกเทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาสังคมศึกษา
ในระดับประถมศึกษา รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้และผลิต
สื่อทางสังคมศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา และฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองหรือในช้ันเรียนประถมศึกษา 
 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 
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Practicing in learning management  of Social Studies Religion and Culture in 
primary level with critical thinking on learning standards and curriculum 
indicators to make subject description, subject structure, unit design, lesson 
plan which are support in primary level learning.  Search for research, 
selecting techniques and learning management pattern relevant with Social 
Studies Religion and Culture subject nature in primary level include learning 
development, education media selection , evaluation and assessment for 
Social Studies Religion and Culture. 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

1261102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 3 (2-2-5) 
Thai Language Curriculum and Learning Management in Elementary 
Education.   
   ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา โดย
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตรเพื่อน าไปสู่การจัดท า
ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการ
สืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การเลือกใช้และผลิตสื่อทางสังคมศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองหรือในช้ันเรียน
ประถมศึกษา   
Practicing in learning Thai language at the elementary level by analyzing the 
learning standards and indicators of the curriculum to lead to the 
preparation of course descriptions; course Structure; learning unit design 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 
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and writing a learning management plan that promotes learning among 
primary school students by searching from research selection of techniques 
and learning management styles that are consistent with the nature of Thai 
language at the elementary level Including development and learning of 
learners selection and use of social media;  media Thai language learning 
measurement and evaluation and practice learning management in 
simulated situations or in primary school classes     

ไม่มี 
 
 

1262106 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา 
3 (2-2-5) 
Curriculum and Learning Management of Home Economics  for 
Elementary  Education.   
      การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับ
ประถมศึกษา    โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  เพื่อแสดงให้เห็นถึงขอบข่ายของเนื้อหา และน าไปสู่การจัดท า
ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการ
สืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกรูปแบบและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้  การเลือกใช้และผลิตสื่อจากแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง
หรือในช้ันเรียนประถมศึกษา 
      Practicing in learning management in vocational learning groups at the 
elementary level by analyzing learning standards and indicators of career 
learning strands to illustrate the scope of the content and preparation of 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 
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course descriptions course structure learning unit design and writing a 
learning management plan that promotes learning among primary school 
students by searching from research selection of techniques and learning 
management styles that are consistent with the subject matter Including 
development and learning of learners selection of styles and learning 
management techniques; selection and use of media from learning sources 
to suit local context; learning measurement and evaluation and practice 
learning management in simulated situations or in primary school classes 

ไม่มี 1261103 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา      3 (2-2-5) 
Health and Physical Education Curriculum and Learning Management 
in Elementary Education.  
        การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดบั
ประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงขอบข่ายของเนื้อหาและน าไปสู่การจัดท า
ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการ
สืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้และผลิตสื่อทางสุข
ศึกษาและพลศึกษาที่เหมาะสม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพล
ศึกษา  และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์จ าลองหรือในช้ันเรียน
ประถมศึกษา  
 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 
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      Practicing in learning management in the areas of learning, health 
education and physical education at the elementary level by analyzing 
learning standards and indicators in the learning strand, health education 
and physical education to demonstrate the scope of content and lead to 
the preparation of course descriptions course structure learning unit design 
and writing a learning management plan that promotes learning among 
primary school students by searching from research selection of techniques 
and learning management styles that are consistent with the subject matter 
Including development and learning of learners, selection of suitable media 
for use in health education and physical education learning measurement 
and evaluation in health education and physical education and practice 
learning management in simulated situations or in primary school classes. 

1262501 สุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา      
3(2-2-5) 
Health Education for Elementary School 
Teachers 
     ความหมาย การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
ความส าคัญของสุขศึกษา โรคที่พบบ่อย ทันตสุขภาพ 
พฤติกรรมและสุขอนามัยเจริญพันธุ์ ยาและสารเสพ
ติด อุบัติ เหตุและการป้องกัน การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
สุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของชีวิต
และครอบครัว ความรุนแรงของภัยธรรมชาติและการ

1261207 สุขศึกษาและพลศกึษาส าหรับครูประถมศึกษา  3 (3-0-6) 
Health and Physical in Elementary Education. 
     การเจริญเติบโตและพัฒนาการของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โรคที่พบบ่อย ทันต
สุขภาพ พฤติกรรมและสุขอนามัยของผู้เรียนระดับประถมศึกษาเบื้องต้น การป้องกัน
อุบัติเหตุและโรคเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเลือกอาหารให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน ทฤษฎีทางพลศึกษา ขอบข่ายกิจกรรมพลศึกษา การจัดโครงการและกิจกรรมพล
ศึกษาในโรงเรียน การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ทักษะการเป็นผู้น าเกม กิจกรรม
นันทนาการส าหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
     Definition of growth development, important of Health Education, 
common disease, dental health, behavior and hygiene for primary level, 
accident and protection, first aid, food consume product and services for 

รวมรายวิชาสุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษาและพล
ศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา เพื่อให้หลักสูตรกระชับ
เหมาะสมส าหรับหลักสูตร 4 ปี 
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จัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ หลักและวิธีการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
     Definition of growth and development,  
Important of Health Education, common 
disease, dental Health behavior and hygiene,  
medicine and addictive substance, accident 
and protection, first aid, food consume 
product and services for health support , 
disease protection for family, Natural disaster 
and environment management 

health support, Principle and important of Physical education for 
elementary level, Scope of Physical activities, Project Planning and Physical 
activities, Basic movement, Game leader skill and Recreation in Elementary 
School, Strengthen and Physical capability Test, elementary teaching 
application 
 

ไม่ม ี 1261404 การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา              3(3-0-6) 
Classroom Management in Elementary Education. 
   การจัดการธุรการในช้ันเรียน  การออกแบบช้ันเรียนและสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้มีความเหมาะสมทางกายภาพ บรรยากาศทางจิตวิทยา ธรรมชาติวิชา 
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาและพฤติกรรม ที่
เกิดขึ้นในช้ันเรียนจากกรณีศึกษาและช้ันเรียนจริง พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ปัญหา
แสดงบทบาทของผู้สอนในการในการแก้ปัญหา การสร้างแรงจูงใจ และปรับพฤติกรรม
ตลอดจนสะท้อนผลพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ และบทบาทของ
ผู้สอนในการปรับพฤติกรรม 
          School and classroom documents, Practicing in designing and 
organizing student development activities at the elementary level by 
analyzing guidelines for organizing student development activities to 
demonstrate the characteristics and scope of student development 
activities at the elementary level Leading to the design and writing of plans 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 
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for organizing student development activities that promote learning among 
students at the elementary level by searching from research selection of 
techniques and patterns of student development activities that are 
consistent with the development and learning of learners; selection and 
use of appropriate media learning measurement and evaluation and 
practice in organizing student development activities in simulated situations 
or in primary school classes 
 

ไม่มี 1263405 วิจัยและสมัมนาปัญหาวิจัยในชัน้เรียน  3 (2-2-5) 
Research and Seminar Aspect in Elementary Classroom. 
   การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหา แนวโน้ม และทฤษฎีที่
สัมพันธ์และเกี่ยวกับการประถมศึกษา การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่ม พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีวิจัยในช้ันเรียน การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยในช้ันเรียน การ
วิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบเครื่องมือวัดผลประเมินผลผู้เรียน 
ออกแบบโครงการวิจัยในช้ันเรียนระดับประถมศึกษา การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาของผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษา สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักการและรูปแบบการจัดสัมมนา และน ามาฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา 
Searching for information about problem analysis, trend, and elementary 
theories , education and analyze on individual or group of learner problem 
through problem solving with classroom research methodology , create and 
find the quality of research instrument, research report writing, classroom 
research methodology, analyze on individual learner problem, design 
research instruments evaluation to support and problem solving in primary 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 
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level, search information about principle and pattern of seminar and 
seminar operation 

ไม่มี 
 

1263208  สะเต็มศึกษาส าหรับครูประถมศกึษา   3 (2-2-5) 
STEM Education for Elementary Education Teachers.  
   การปฏิบัติการออกแบบและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียนในระดับ
ประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงลักษณะและขอบข่ายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  น าไปสู่การ
ออกแบบและการเขียนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้
และผลิตสื่อท่ีเหมาะสม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  และฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในสถานการณ์จ าลองหรือในช้ันเรียนประถมศึกษา 
Searching, analyzing and summarizing the methods of learning 
management, including the problem determination process; information 
gathering and related concepts design solution, solution planning and 
implementing solutions testing, evaluation and improvement and steps to 
present the solution to problem solving problem or result of innovation 
development  design of STEM education learning activities, plan learning 
evaluation measure and providing feedback; as well as organizing  STEM 
education through practice along with the development of thinking skills, 
asking questions, solving problems and finding information and analyzing 
findings or new innovations   
 

ไม่ม ี
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ไม่มี 1263107 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)English Language Curriculum and Learning Management  
in Elementary Education. 
   ปฏิบัติการจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาได้ โดยการ
สืบค้นวิเคราะหเ์ป้าหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับ
ประถมศึกษา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้  วิธีการจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษท่ีช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรยีนด้วยวิธทีี่หลากหลาย เพื่อ
พัฒนาทักษาด้านการฟัง พูด อา่นและเขียนของผูเ้รียน จดัสื่อการเรยีนรู้บรรยากาศการ
เรียนรู้ทีส่ามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรยีนพร้อมท้ังประเมินผลการเรยีนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 
Practicing in learning English at the elementary level by searching and 
analyzing the goals of English language courses, basic education at 
elementary level learning unit design manage learning how to manage 
learning English that helps promote and stimulate learning by students in 
a variety of ways to develop the skills of listening, speaking, reading and 
writing of learners organize learning materials, learning atmosphere that 
can inspire learners, as well as evaluate learning results appropriately 
 
 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 

1264308 การจัดค่ายวิชาการส าหรับครูประถมศึกษา                    
3(2-2-5)  Academic Camp for Elementary 
School Teachers 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับจัดค่ายวิชาการ  กิจกรรม
นันทนาการตามกระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) 

1262406 การจัดคา่ยวิชาการส าหรับครูประถมศึกษา  2 (1-2-3) 
  Academic Camp for Elementary School Teachers. 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตาม
กระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (DO) การตรวจสอบ (Check) 

คงเดิม 
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การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ
ปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการ
จัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในระดับ
ประถมศึกษา 
Academic camp principal, recreation activity on 
PDCA procedure (Plan Do Check Act) , academic 
camp report and Academic camp operation for 
elementary education 

และการปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินการจัดค่ายและการฝึก
ปฏิบัติการจัดค่ายวิชาการในระดับประถมศึกษา 
Academic camp principal, recreation activity on PDCA procedure ( Plan Do 
Check Act) , academic camp report and Academic camp operation for 
elementary education 
 
 
 

ไม่ม ี 1262407 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต 2(2-0-4)  
Learning Management for Develop Social Skill and Experience of Life.
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ เกีย่วกับทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต หลักการ 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสงัคมและประสบการณ์ชีวิต แนวทางการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต การออกแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวติส าหรับผูเ้รียนในระดับประถมศกึษา 
      Meaning and importance of social skills and life’s experiences, 
Principles, Concepts, learning management approach and learning design 
for Social skill and life’s experience development in primary level. 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 

ไม่ม ี 1262408 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  2 (1-2-3) 
  Extra Curriculum Activity in Elementary Education. 
  ปฏิบัติการออกแบบและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดย
การวิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะและ
ขอบข่ายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  น าไปสู่การออกแบบและการ
เขียนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ของผู้ เรียนในระดับ
ประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบการกิจกรรม

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 
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พัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้และผลิต
สื่อที่เหมาะสม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  และฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในสถานการณ์จ าลองหรือในช้ันเรียนประถมศึกษา 
Learning Management operation of Learner Development Activities in 
primary level with critical thinking on Learner Development Activities, scope 
and characteristic of Learner Development Activities in primary level to 
design and make earner development activities lesson plan which are 
support primary level learners , search for education research ,appropriate 
media selection and production , evaluation and learning assessment and 
learner development activities operation of in simulation classroom or 
classroom in elementary school. 

1264103  การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาส าหรับ
เด็กประถมศึกษา  3(2-2-5)  
Design and Creation of Educational Media 
for Elementary School Children 
       แนวคิ ด หลั กการ ออกแบบและประดิ ษฐ์
สื่อการศึกษาการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษาประเภท
ต่างๆ ส าหรับเด็กประถมศึกษา ฝึกปฏิบัติการสร้าง
สื่อการศึกษา 
       Concept Principal create and handicraft  for 
elementary education various instrument media 
education for elementary,  instrument media 
production 

1263409 การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา 3 (2-2-5) 
Design and Creation of Educational Media for Elementary  
School Children. 
  แนวคิด หลักการออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษา การออกแบบและผลิต
สื่อการศึกษาประเภทต่างๆ ส าหรับเด็กประถมศึกษา ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อการศึกษา 
     Concept, principle, design concepts and handicraft education media  for 
elementary  various types of education media for elementary,  practicing in 
education media production. 
 

คงเดิม 
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1263301 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศึกษา        3(3-0-6)  
English Oral Communication for 
Elementary School Teachers 
บทสนทนาพื้นฐาน ทั้งที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการตั้งค าถามและการตอบ
ในสถานการณ์ตา่ง ไๆด้อย่างเหมาะสม   
Basic formal and informal conversation for daily life, 
practice how to ask question and answer 
appropriately in various situation.  

1263410 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 3 (3-0-6) 
English Oral Communication for Elementary School Teachers.  
บทสนทนาพ้ืนฐาน ท้ังที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะ
การตั้งคาถามและการตอบในสถานการณต์่างๆได้อย่างเหมาะสม  
Basic formal and informal conversation for daily life, practice how to ask 
question and answer appropriately in various situation. 

คงเดิม 
 

1264107 การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5)  
Learning Management by Local Resources 
and Wisdom for Elementary School 
Teachers 
ความหมาย ขอบข่ายและคณุค่าของแหล่งเรียนรู้ ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น การส ารวจและการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น การจัดระบบฐานข้อมลูและการบริหารจดัการ
แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาวางแผนการจดัการ
เรียนรูโ้ดยประยุกต์ใช้แหล่งเรยีนรู ้และภูมปิัญญา
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
Definition, scope and value for Local Wisdom, 
Local Wisdom, survey and apply for Local 
Wisdom, data base system, learning resources 

1263108 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส าหรับครูประถมศึกษา  3 (2-2-5) 
Learning Management by Local Resources and Wisdom for  
Elementary School Teachers.  
ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส ารวจและการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การจัดระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการศึกษาวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
Definition, scope and value for Local Wisdom, Local Wisdom, survey and 
apply for Local Wisdom, data base system, learning resources management 
for educated development management. Planning and Applying for learning 
management with Local Resources and Wisdom appropriately. 

คงเดิม 
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management for educated development 
management.  Planning and Applying for 
learning management with Local Resources 
and Wisdom appropriately. 
 
1263109 การจัดการเรยีนรู้โดยใช้โครงงานส าหรับครู
ประถมศึกษา   3 (2-2-5) 
 Learning Management Through Projects 
for Elementary School Teachers.  
หลักการ แนวคิดรูปแบบการท าโครงงานภาษาอังกฤษ
อย่างมีระบบ ฝึกปฏิบัติการ ออกแบบโครงงานอย่าง
สร้างสรรค์ และน าเสนอโครงงานในรูปแบบต่างๆ วาง
แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยโครงงานตามกลุม่สาระวิชา
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  
   Principles, concept and pattern, for 
English project systematically operating, 
creative project design and various 
presentation. Planning and Applying For 
Learning Management through Project 
Suitably with various subjects.   
 

1263109 การจัดการเรยีนรู้โดยใช้โครงงานส าหรับครูประถมศึกษา  
 3 (2-2-5) 
 Learning Management Through Projects for Elementary School 
Teachers.  
หลักการ แนวคิดรูปแบบการท าโครงงานภาษาอังกฤษอย่างมีระบบ ฝึกปฏิบัติการ 
ออกแบบโครงงานอย่างสร้างสรรค ์และน าเสนอโครงงานในรูปแบบตา่งๆ วางแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานตามกลุม่สาระวิชาต่างๆได้อย่างเหมาะสม  
   Principles, concept and pattern, for English project systematically 
operating, creative project design and various presentation. Planning and 
Applying For Learning Management through Project Suitably with various 
subjects.   
 

คงเดิม 

1263411 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทกัษะ
ส าหรับเด็กประถมศึกษา 3 (2-2-5) 

1263411 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทกัษะส าหรับเด็กประถมศึกษา 3 (2-2-5) 
  Textbooks and Workbooks Construction for Elementary Children. 

คงเดิม 
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  Textbooks and Workbooks 
Construction for Elementary Children. 
  ความหมาย ความส าคัญของแบบเรียนและ
แบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก วิวัฒนาการของแบบเรียน
และแบบฝึกทักษะ หลักการ แนวคิด และรูปแบบการ
สร้างแบบเรียน แบบฝึกเสริมทักษะ ฝึกการสร้าง
แบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรบัเด็ก 
   Definition and Importance of 
textbook and workbook for elementary 
children, textbook and workbook background, 
principal concept and textbook pattern, 
workbook and textbook production and 
textbook for children 

  ความหมาย ความส าคัญของแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก 
วิวัฒนาการของแบบเรียนและแบบฝึกทักษะ หลักการ แนวคิด และรูปแบบการสร้าง
แบบเรียน แบบฝึกเสริมทักษะ ฝึกการสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทกัษะส าหรับเด็ก 
   Definition and Importance of textbook and workbook for 
elementary children, textbook and workbook background, principal 
concept and textbook pattern, workbook and textbook production and 
textbook for children 

1264312 การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะในระดับประถมศึกษา  3 (3-0-6) 
The learning management for specific group 
in elementary schools level.  
หลักการ แนวคิด และความส าคัญของการจัด
การศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 3 กลุ่ม  
ความหมาย ประเภท ลักษณะของเด็กท่ีมีความ
บกพร่อง เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษา รูปแบบกลยทุธ์การจัดการ
เรียนรู้ และการร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การน า

1264312 การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในระดับประถมศึกษา 
 3 (3-0-6) 
The learning management for specific group in elementary schools level.  
หลักการ แนวคิด และความส าคัญของการจัดการศึกษาสาหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 3 
กลุ่ม  
ความหมาย ประเภท ลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่อง เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และ
เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา รูปแบบกลยุทธ์การจดัการเรียนรู้ และการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการจดัการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การน าหลักการและแนวคิด
การจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  
   Principle concept and theories of Learning Management for three 
specific groups, meaning ,types, disability child , gifted child and child, เด็ก

คงเดิม 
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หลักการและแนวคดิการจดัการศกึษาสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  
   Principle concept and 
theories of Learning Management for three 
specific groups, meaning ,types, disability 
child , gifted child and child, เด็กด้อยโอกาสทาง
ก า ร ศึ ก ษ า  , pattern strategy learning 
management , parents collaboration in 
learning management for specific groups , 
Principle concept and theories of Learning 
Management for target groups 

ด้อยโอกาสทางการศึกษา , pattern strategy learning management , parents 
collaboration in learning management for specific groups , Principle 
concept and theories of Learning Management for target groups 
application in elementary school. 
 

1264206 การจดัการรายวิชาด้วยสือ่อิเลก็ทรอนกิส์
ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
Courses Management with Elementary 
Electronic Media 
แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบและระบบการเรียนการสอน 
วิเคราะห์ เนื้อหาส าหรับการจัดการรายวิชาด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การติดตามและการประเมินผลการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา การเรียนรู้อย่างมี
ปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้บนระบบเครือข่ายฝึกปฏิบัติ
ออกแบบและสร้างบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบ LMS และ
อื่นๆ 

1263413 การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศกึษา3 (2-2-5) 
Courses Management with Elementary Electronic Medias.  
แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบและระบบการเรียนการสอน วิเคราะห์เนื้อหาสาหรับการ
จัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การติดตามและการประเมินผลการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้บนระบบ
เครือข่ายฝึกปฏิบัติออกแบบและสร้างบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบ LMS และอื่นๆ 
Concept, theories and learning system, Content analysis for Elementary 
Electronic Media, followed system and Elementary Electronic Media 
Evaluation, interactive learning and online lesson network system, create 
and practice online lesson in learning Management system and other 
 

คงเดิม 
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Concept Theories and learning system, Content 
analysis for Elementary Electronic Media, followed 
system and Elementary Electronic Media 
Evaluation, interactive learning and online lesson 
network system, create and practice online lesson 
in learning Management system and other 

ไม่มี 1264313  เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 1      2 (1-2-3) 
           Preparation for teacher professional 1 
              ทบทวน สรุปและประเมนิสมรรถนะและมาตรฐานความรูต้ามหลักเกณฑ์ของ
องค์กรวิชาชีพ 
 Revision, conclusion and Evaluation of competency and 
knowledge standard of teacher professional organization 
 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 

ไม่มี 1264314  เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 2           2 (1-2-3) 
             Preparation for teacher professional 2 
              ทบทวน สรุปและประเมนิสมรรถนะด้านวิชาเอก 
 Revision, conclusion and Evaluation of major subjects  
 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 

ไม่มี 1264315 เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 3   2 (1-2-3) 
            Preparation for teacher professional 3 
              ทบทวน สรุปและประเมนิสมรรถนะด้านความรูค้วามสามารถทั่วไป 
 Revision, conclusion and Evaluation of teacher general knowledge 
competency   

เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วนัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบยีบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคบันี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคบันี้แทน  

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  
ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดย

จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น     ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้
ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์
ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายใน
ระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ มหาวิทยาลัยรับรองมาขอ
ยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
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ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การก าหนด
หน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทาง
การศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 

ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่
เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่าง
ไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
เรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่
ตนสอน  

ข้อ 17. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการ
ด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่ อให้อาจารย์ผู้สอนได้
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
   ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวนิิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
 

  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่
นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาค
เรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม 
เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30  ถึง 70  และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  การอนุมัติผลเป็นอ านาจ
ของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
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   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่า
ระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0 
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับ
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชา
เลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผล
การประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้า
ได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน เพ่ิมเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
        ระดับการประเมนิ      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 
   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้  
 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
สัญลักษณ ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟังโดย
ไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น
ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 



155 

 

                                                                                                                      

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับ
คะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่ง
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     รายละเอียด
คะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 
ข้อ 8. กรณีท่ีนักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์
ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการ
ประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” 
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน 
และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงาน
ผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน 
ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ 
หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียน
รายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วย
กิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่
ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็น
ตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชา
ที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เท่านั้น 
  ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามท่ี      มหาวิทยาลัยก าหนด  
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา
เห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้นเรียน
ไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 13. วรรค
ท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
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  ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง 
และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาค
เรียนของภาคเรียนถัดไป  
 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้อาจารย์ผู้สอน 
หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได ้
  ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร       3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียน
ปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี  และไม่ต่ ากว่า 
8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่
เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  9  ปี 
กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนที่  2  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียน
ปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และท่ี  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  8  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  
2  ปี  ครบ 12  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  3  ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณี
ที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  5  ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 
16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
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   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่  4  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร     2  ปี  สิ้นภาค
เรียนที่  6  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  3  ปี  และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณี
หลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่
หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้
ถึง 2.00  ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      เมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า  3.60  และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  3.60  ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง  3.60  แต่ไม่น้อยกว่า  3.25  ให้ได้เกียรติ
นิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F” 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการ
เรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  2  ปี  ไม่
เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี  และไม่เกิน 10 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  
   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 ภาคเรียน
ปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17       ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันสุดท้ายของ
การสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
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  ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21 ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

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

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของ
มหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออก
ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับ
เดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดย
ระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็น
ผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการ
เรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
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  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคต้น 
ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิต
ที่ขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน ข้อ 4 
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
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  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน า
เงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวม
ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) 
ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาค
เรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาดใน

กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 

 
  

 
      (ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  ๒๖๑๔/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (๔ ปี) 
------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)  ของคณะครุศาสตร์ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(๔ ปี) โดยมีหน้าที่ยกร่างหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
  ๑. กลุ่มวิชำชีพครูและศึกษำทั่วไป 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์      
      รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง 
      ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 
      ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ 

    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    
  ๒. สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย  

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๓. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  เลิศสุวรรณไพศาล      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ศุภนิช  เจริญสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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๔. สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
     ดร.นพดล  ทุมเชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
     ดร.กาญจนา เวชบรรพต      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๕. สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทพิย์ งามนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๖. สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อาภากร โพธิ์ดง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.วรพรรณ ขาวประทุม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๗. สำขำวิชำพลศึกษำ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๘. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อรอนุตร ธรรมจักร         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๙. สำขำวิชำภำษำไทย 
     นายสุนทร์ ชตาเริกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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๑๐. สำขำวิชำภำษำจีน 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
     นางสาวนุชจรีย์ สีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

๑๑. สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 
     ดร.วลิาวัลย์ ด้านสิริสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑2. สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
    แขนงดนตรีไทย 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.อัครพล ชูเชิด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    แขนงดนตรีสำกล 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑3. สำขำวิชำเคมี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.ศิรประภา มีรอด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 
๑4. สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น้อย คันช่างทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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    อาจารย์นาตยา ไทพาณิชย์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มัลลิกา ทองเอม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑5. สำขำวิชำอุตสำหกรรมศิลป์ 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
         นายมิตรชัย สมส าราญกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ร้องศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘ ธันวาคม 256๑ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่ ๐๒๘๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (๔ ปี) 
------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)  ขอคณะครุศาสตร์ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(๔ ปี) ดังมีรายนามต่อไปนี้  
  ๑. กลุ่มวิชำชีพครูและศึกษำทั่วไป 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์     
      รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์    
      อำจำรย์ประจ ำสำขำหลักสูตรและกำรสอน 
      รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา     
      ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
      อำจำรย์ประจ ำสำขำบริหำรกำรศึกษำ      
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภมูิพิพัฒน์ รักพรมงคล   
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒฑิพล พฤฒฑิกุล   
      ดร.ประจ า ขวัญมั่น      
      อำจำรย์ประจ ำสำขำจิตวิทยำ 
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
      อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง 
      อาจารย์มนตรี หลินภู 
      อำจำรย์ประจ ำสำขำวิจัยและกำรวัดผลประเมินผล 
      ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 
      ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 
      อาจารย์ณัฐกานต์ ประจัญบาน 
      อำจำรย์ประจ ำสำขำเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
      อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี 
      ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ 
      ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 
      อาจารย์เฉลิม ทองจอน 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก    
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง       
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      ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 
      ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ 

    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     
    ผู้ใช้บัณฑิต 
    ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง        
    ศิษย์เก่ำ 
    ดร.สามารถ กมขุนทด                     

  ๒. สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     รองศาตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     รองศาสตราจารย์สุณี บุญพิทักษ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางอนุศรา  อุดทะ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวนารีรัตน์ อัจฉริยะมณีกุล   ศิษย์เก่า 
     นางสาวเพ็ญพิชชา สุวรรณประเสริฐ   ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวพิไลพร สุภาพันธ์    ศิษย์ปัจจุบัน  
 ๓. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ศุภนิช  เจริญสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.ปราณี เลิศแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ขัยมงคล   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

     นางสาววิสากุล กองทองนอก    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสิทธิกร ศรีโยธา     ศิษย์เก่า 
     นางสาวธรรมลักษณ์ พุ่มใย    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอารียา  โฉมหน่าย    ศิษย์ปัจจุบัน 
 
 ๔. สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
     ดร.นพดล  ทุมเชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
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     ดร.กาญจนา เวชบรรพต      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์โกมินทร์ บุญชู     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางพรนภัส  เรืองเวช      ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต    ศิษย์เก่า 
     นางสาวศกลวรรณ  อยู่แก้ว    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวนงลักษณ์  อาลัย    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๕. สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทพิย์ งามนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลชลติา กมุทธภิไชย  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางจรรยา บุญเนรมิตร    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวกนกวรรณ อินทสูต    ศิษย์เก่า 
     นายสาริช ศรีระวัตร     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวปนัดดา สัมมะถะ    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๖. สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อาภากร โพธิ์ดง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.วรพรรณ ขาวประทุม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เลเกีย เขียวดี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศรวัส ศิริ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางนิสรา วงษ์บุญมาก     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายพลวัฒน์ แจ้งดี     ศิษย์เก่า 
     นายปกรณ์ แสงกระจ่าง    ศิษย์ปัจจุบัน  
     นายฤทธิชัย พลมั่น     ศิษย์ปัจจุบัน 
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 ๗. สำขำวิชำพลศึกษำ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายกฤษณพงษ์ มาน้อย    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุพจน์ ยาดี     ศิษย์เก่า 
     นายวีรชัย มธุรส     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอังคณา ดิษสวน    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๘. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อรอนุตร ธรรมจักร         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรินญา หวาจ้อย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ชยัรัตน์ บุมี   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.ววิัฒน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เฉลิม ทองจอน    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เมธี มธุรส     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายสุรศักดิ์ โพธิบัลลังค์    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุเทพ สอนนิล     ศิษย์เก่า 
 ๙. สำขำวิชำภำษำไทย 
     นายสุนทร์ ชตาเริกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์มานพ ศรีเทียม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์กษมา สุรเดชา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รุ่งนภา บุญยิ้ม     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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     นายจ าเนียร พิมพ์แดง     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายภูกฤษ ศรีค าชอน     ศิษย์เก่า 
     นายสุรวธุ วาจูอิน     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายอนุพงษ์ ค าทอง     ศิษย์ปัจจุบัน 
          ๑๐. สำขำวิชำภำษำจีน 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
     อาจารย์นุชจรีย์ สีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เสาวภา อินทร์แก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์จิรายุ วงษ์สุตา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายบุญชัย กัณตวิสิฐ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า    ศิษย์เก่า 

           นางสาวณัฐกานต์  มะปราง    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาววริศรา ศรีสุวรรณ    ศิษย์ปัจจุบัน 
         ๑๑. สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 
     ดร.วลิาวัลย์ ด้านสิริสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บญุล้อม ด้วงวิเศษ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

         นางนวลนาฏ หนองเอ่ียน    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายไชยเชษฐ์ อ่ านวล     ศิษย์เก่า 
     นางสาวภักจิราภรณ์ ยอดศรี    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายวิทวัส  ดอนสันเทียะ    ศิษย์ปัจจุบัน 
 

๑๒. สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
    แขนงดนตรีไทย 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.อัครพล ชูเชิด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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    นายฉวี  แก้วกล้า     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ    ศิษย์เก่า 
    นายกัมพล  ศิริวรรณ     ศิษย์ปัจจุบัน  
    นายสุวิทย์  โทนสังข์อินทร์    ศิษย์ปัจจุบัน 
    แขนงดนตรีสำกล 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์สุธีรัชลิน จันทร์แยม้ธรา   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายวินสัน ฝั้นกาศ     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นางศิริพร  อิ่มสุขศรี     ศิษย์เก่า 
    นายธนาวธุ  แคน้อย     ศิษย์ปัจจุบัน  
    นายสมรักษ์  อ่ าขวัญ     ศิษย์ปัจจุบัน  
๑๓. สำขำวิชำเคมี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.ศิรประภา มีรอด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายวรพล แซ่ว้าน     ศิษย์ปัจจุบัน 
    นางสาววริศรา โมคลา     ศิษย์ปัจจุบัน 
๑๔. สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 

      ผูช้่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          รองศาตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          อาจารย์มัลลิกา ทองเอม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นิวดี คลังสีดา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นารถนรี พอใจ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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          นางนาตยา ไทพานิชย์    ผู้ใช้บัณฑิต 
         นางรพิชา มัตนามะ     ศิษย์เก่า 
      นางสาวสกลสุภา มาพันธ์สุ    ศิษย์ปัจจุบัน 
      นางสาวรุ่งทิวา ฉัตรชัยสุรยิา    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๑๕. สำขำวิชำอุตสำหกรรมศิลป์ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    นายมิตรชัย สมส าราญกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิชิต พจนพาที   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญวงศ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์สมโภชน์ วงเขียด     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายพชร พิมพ์วาปี     ผู้ใช้บัณฑิต 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารย ์
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ชื่อ - นามสกุล    นายวชิระ พิมพ์ทอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
1. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สาถาบันที่ส าเร็จ ปีท่ีส าเร็จ 
วท.ม. สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552                  
พธ.บ. สาขาพุทธจิตวิทยา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง    
 วิจัย 
วชิระ พิมพ์ทอง, และผศ.ดร สุขเกษม ขุนทอง. (2561). พฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์บนฐานประวัติศาสตร์

วิถีจารีตม้ง ชุมชนบ้านเจดีย์โคะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก. ล าปาง : ในการประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และ
ล าปางวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561. 52-58 

 
 ต ารา/หนังสือ 
วชิระ พิมพ์ทอง. (2560). จิตวิทยาส าหรับครู. ก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
วชิระ พิมพ์ทอง. (2559). เอกสารประกอบการสอน วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. ก าแพงเพชร:   
        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 - 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
 1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้       3(3-0-6) 
 1263902   พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา     2(1-2-3) 
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ชื่อ - นามสกุล    นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา  
   คุณวุฒิ/สาขาวิชา             สถาบันที่ส าเร็จ      ปีท่ีส าเร็จ 

ศษ.ด (หลักสูตรและการสอน) 
Msc.(Mass Communication) 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
Bangalore University, India 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561 
2552 
2545 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง   
 วิจัย 
ศิริโสภา แสนบุญเวช.(2562). การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงผลิตภาพของนักศึกษา  
           ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี 2560. มีนาคม – เมษายน 2562 
  
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
อัคริมา ศิริโสภา จันทรัตน์.(2561). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านและเขียนค าศัพท์     

ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านท่า  เสากระโดง  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1, 9  
มีนาคม 2561. หน้า 1336-1342 

ศิริโสภา แสนบุญเวช.(2562). การจัดการเรียนการสอนด้วยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความคิด             
         สร้างสรรค์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 Digital Technology for    
         Sustainable Wellbeing and Smart Society, 21 มิถุนายน 2562. หน้า 311-322.             
 
3. รายวิชาที่สอน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
 1263002          วรรณกรรมและการจัดท าหนังสือส าหรับเด็กประถมศึกษา  3 (2-2-5) 
 1261103          ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา    2 (2-0-4)
 1262113  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับประถมศึกษา  3 (2-2-5) 

1262009  การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา   3 (3-0-6) 
1263011  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานส าหรับครูประถมศึกษา  3 (2-2-5) 
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ชื่อ – นามสกุล  นางปาริชาต เตชะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
กศ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 
ศษ.ม. ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554 
ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 2548 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2547 

 
2. ผลงานทางวิชาการ  
 วิจัย  
ปาริชาต เตชะ. (2558). การพัฒนาชุดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชาการจัดการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาครู. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 
 ต ารา / หนังสือ   
ปาริชาต เตชะ. (2558). การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร. ก าแพงเพชร.มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
  
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  
เปรมฤทัย บริรักษ์, จันทร์จิรา ทองหล่อ และปาริชาต เตชะ. (2562). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบ

ร่วมมือ เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2” (ฉบับที่ 2) วันที่ 21-22 
มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม . (หน้า 1-12). พิษณุโลก: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 

ปาริชาต เตชะ. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร โดย
ใช้เทคนิคการสอนการเรียนรูร้่วมกัน ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 3คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุ
ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2” (ฉบับที่ 2) วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . (หน้า 87-99). พิษณุโลก: คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 

 
3. รายวิชาที่สอน  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
1022002  การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน  3(2-2-5) 
1264102  การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดส าหรับเด็ก

ประถมศึกษา 
 3(2-2-5) 
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ชื่อ - นามสกุล    นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ ปีท่ีส าเร็จ 
กศ.ด. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 
กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 
ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2547 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 
     วิจัย 
อนุชา ภูมิสิทธิพร, ศิริวิมล ใจงาม, สุวพัชร์ ช่างพินิจ, ชนัญชิดา ศิริเอก, กาญจนา สุขพิทักษ์, จิรุตถ์ ภู่เจริญ, พนัส 

นาคบุญ, สลักจิต ตรีรณโอภาส และบุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2560).  การศึกษาความพึงพอใจของ 
ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ท่ีมีต่อการรับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.  

อนุชา ภูมิสิทธิพร, ศิริวิมล ใจงาม, สุวพัชร์ ช่างพินิจ, ชนัญชิดา ศิริเอก และบุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2560).  
การศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ ท่ีมีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.  

อนุชา ภูมิสิทธิพร, ศิริวิมล ใจงาม, สุวพัชร์ ช่างพินิจ, ชนัญชิดา ศิริเอก, กาญจนา สุขพิทักษ์, จิรุตถ์ ภู่เจริญ, พนัส 
นาคบุญ, สลักจิต ตรีรณโอภาส และบุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2560).  การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้สอน ที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.  

วรพรรณ ขาวประทุม, สิริวรรณ สิรวณิชย์ และบุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2559).  การจัดการความรู้บนฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร. 

 
    ต ารา/หนังสือ 
อนุชา ภูมิสิทธิพร, ศิริวิมล ใจงาม, สุวพัชร์ ช่างพินิจ, ชนัญชิดา ศิริเอก, บุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2560). การศึกษา

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษท่ีมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารศูนย์ 
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารสักทอง:วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 23(2), หน้า 52-60. 

อนุชา ภูมิสิทธิพร, ศิริวิมล ใจงาม, สุวพัชร์ ช่างพินิจ, ชนัญชิดา ศิริเอก, กาญจนา สุขพิทักษ์, จิรุตถ์ ภู่เจริญ, พนัส 
นาคบุญ, สลักจิต ตรีรณโอภาส, บุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2560). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่มีต่อการรับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 12(2), หน้า 367-387. 
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อนุชา ภูมิสิทธิพร, ศิริวิมล ใจงาม, สุวพัชร์ ช่างพินิจ, ชนัญชิดา ศิริเอก, กาญจนา สุขพิทักษ์, จิรุตถ์ ภู่เจริญ, พนัส 
นาคบุญ, สลักจิต ตรีรณโอภาส, บุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2560). การศึกษาความพึงพอใจของ  อาจารย์
ผู้สอนที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษา
พิเศษ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 6(2), หน้า 95-106. 

วรพรรณ ขาวประทุม, สิริวรรณ สิรวณิชย์ และบุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2559). การจัดการความรู้บนฐานความ  
หลากหลายทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 22 
(ฉบับพิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2559 , หน้า 124-137. 

     บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
ธัญญาลักษณ์ แหยมพลับ, บุญล้อม ด้วงวิเศษ และสุนีย์ บัวบุตร. (2561). การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า  

รายวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
บ้านไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งที่ 1” (ฉบับที่ 1) วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
(หน้า 1308-1318). ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

สุนันท์ อุดจันทร์, ชยุตม์ กระต่ายทอง และบุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัม
พรรย์ บุญประคองพิทยาคม) จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2” (ฉบับที่ 2) วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . (หน้า 92-105). พิษณุโลก: คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 

3. รายวิชาที่สอน 
   รหัสวิชา             ชื่อวิชา                          หน่วยกิต 

1263403 การศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา    3(2-2-5) 
1263108 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต    2(2-0-4) 
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ชื่อ - นามสกุล    นายยุทธนา  พันธ์มี 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
1. ประวัติการศึกษ  

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สาถาบันที่ส าเร็จ ปีท่ีส าเร็จ 
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร    พ.ศ. 2554 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   พ.ศ. 2550 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร    พ.ศ. 2541 

     
2. ผลงานทางวิชาการ 
 วิจัย 
ยุทธนา พันธ์มี. (2561). การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา. ก าแพงเพชร. โปรแกรม

วิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. เดือนมีนาคม - เมษายน 2561.  
1–169. 

ยุทธนา พันธ์มี. (2561). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. ก าแพงเพชร. โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. เดือนมีนาคม - เมษายน 2561. 1–173. 

ยุทธนา พันธ์มี. (2560). รูปแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งของเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0. 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560. 1-123. 

ยุทธนา พันธ์มี. (2558). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิค
ศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร.  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. มีนาคม – เมษายน 2558. 1-95. 

ยุทธนา พันธ์มี. (2558). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร.  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. มีนาคม – เมษายน 2558. 1-112. 

  
ต ารา/หนังสือ 

ยุทธนา พันธ์มี. (2560). ต ารานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร. 

ยุทธนา พันธ์มี. (2561). เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

  
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธนา พันธ์มี. (2558). การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนว 4 C’s เพื่อพัฒนาสมรรถนะการผลิตสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ของครูคณิตศาสตร์. วารสารศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร.  28 พฤษภาคม 2558. 85-92 

ยุทธนา พันธ์มี. (2559). รูปแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งของเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0. 
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 29 มีนาคม 2559. 253-261 
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3. รายวิชาที่สอน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
1261401 สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับครูประถมศึกษา      3(2-2-5) 
1263115 การจัดค่ายวิชาการส าหรับครูประถมศึกษา      3(2-2-5) 
1263004 ชุมชนสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผูเ้รียน      2(2-0-4) 
1263010 การจัดการเรยีนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่นส าหรับครูประถมศึกษา      3(2-2-5) 
1262402 การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา      3(2-2-5) 
   

    
 


