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ค าน า 

 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ.2552  ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานวุฒิสาขา  หรือสาขาวิชาเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท า
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือ
สาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์ (หลักสูตร  5  ปี)  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  ท าให้มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสู ตรที่ใช้อยู่เดิมให้
เป็นไปตามข้อก าหนด 
 คณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต            
จึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรขึ้น  โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์ 
(หลักสูตร  5  ปี)  เพ่ือเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา  2554  โดยยึดแนวทางตามกรอบมาตรฐาน  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ  
มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาทางวิชาการ และวิชาชีพในศาสตร์ของวิชาชีพ
ครู ให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและสามารถท างานร่วมกับ ชุมชน ครอบครัวและ
หน่วยงานอ่ืนได้มีประสิทธิภาพ  และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาระดับสูงขึ้น หรือท าการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยในงานที่เกี่ยวกับสังคมศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 

 

 

 
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ 

                                                                                                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (5 ป)ี 
(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2554) 

..................................... 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     :  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/ภาควิชา     :  คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

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

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

3.  วิชาเอก  :  - 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  :    ไม่นอ้ยกว่า  167   หน่วยกิต  

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ :   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5  ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้ :  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย  
 5.3  การรับเข้าศึกษา :  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  : - 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2549 
 6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่  1/2554 วันที่  9 
เมษายน  พ.ศ. 2554 
 6.4 สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  2/2554  วันที่ 23 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 
 6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  4/2554 วันที่ 25 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2554   

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ในปีการศึกษา 2557 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1.  ครูสอนในในระดับปฐมวัยทั้งภาครัฐบาล และเอกชน 
 2.  ผู้ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 

ล าดับ ชื่อ- นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ี
จบ 

1 นางสาวสุณี  บุญพิทักษ์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. (ปรัชญาและศาสนา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 

2534 
2527 
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นางสาวอรวรรณ   
  สุ่มประดิษฐ์ 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน 

2532 
2528 

3 นางพัทธนันท์  
  วงศ์วิชยุตม์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก 

2542 
2536 

4 นางอังสุรีย์  พันธ์แก้ว 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. (จิตวิทยาและการ
แนะแนว) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2541 
 
2537 

5 นางสาววันทนา  สุขเทศ อาจารย์  ค.บ. (การอนุบาลศึกษา) วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2521 

 
 

*  หมายเหตุ   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญ
ที่มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” จากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 จนมาถึงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550-2554) และแผนพัฒนาฯฉบับที่  11 (พ.ศ. 2554-2559) ยังใช้แนวคิดส าคัญที่มุ่งให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกปัจจุบันในกระบวนการปรับเปลี่ยนนี้ 
การศึกษาถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญที่ต้องเร่งพัฒนาก่อน เนื่องจากเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
สามารถสนองตอบการแข่งขันของประเทศในยุคนี้  
  การที่จะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพได้นั้น ต้องเริ่มต้น การพัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ดังนั้นคุณภาพของหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัยจึงเป็นการวางรากฐานส าคัญของคุณภาพคนในอนาคต  
การจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นที่ยอมรับสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างเสริม
ให้เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เต็มตามศักยภาพ  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  จากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่หรือแวดล้อมตัวเด็ก  ท าให้เด็กแต่ละคน
เติบโตขึ้นมามีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป  พ่อแม่หรือผู้ เลี้ยงดูเด็กจ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่า
วัฒนธรรมและสังคมที่แวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการของเด็ก
แต่ละคนผู้เลี้ยงดูเด็กจ าเป็นต้องให้ความส าคัญและเรียนรู้วิธีการด าเนินชีวิต ครอบครัว  และชุมชนตาม
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ  เพ่ือช่วยให้ เด็กได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม  เกิดการเรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่และสามารถ  ยอมรับ
ผู้อื่นที่มาจากพ้ืนฐานเหมือนหรือต่างจากตน เป็นแรงผลักดันที่ต้องมีการพัฒนาก าลังคนเพ่ือร่วมผลักดันให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ดังกล่าว  

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร    
         แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) ยังใช้แนวคิดส าคัญท่ีมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทันสมัย และแสวงหาความรู้อย่างเป็น
ระบบได้ด้วยตนเอง  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาคนที่มีคุณภาพเพ่ือไปสร้างคนให้มีคุณภาพต่อไป บัณฑิตทางวิชาชีพครูด้านการศึกษา
ปฐมวัย จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และเทคโนโลยีและงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี 
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย    
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีพันธกิจส าคัญคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น จากพันธกิจหลักส าคัญนี้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจึงก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี  แนวคิด  หลักการ  ที่เก่ียวข้องกับการอบรมเลี้ยง
ดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี มีทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรมการสอนส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เติบโตเต็มตามศักยภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้าน
สังคมและด้านสติปัญญา มีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัย สามารถท าวิจัยแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยและ
พัฒนางานตนเองได้ ตระหนักรักในวิชาชีพครูปฐมวัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน เชื่อมั่นและแก้ปัญหา
ได้ บริหารจัดการงานต่างๆได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของท้องถิ่นชุมชนให้
เข้มแข็งได ้

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
      (รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น) 

  13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เป็น
หลักสูตรที่มีโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก
เสรี  โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  เรียนจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วยวิชาชีพครู  วิชาเอก และ
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ  ซึ่งวิชาเอกของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ต้องเรียน
จากคณะครุศาสตร์  ที่มีคณาจารย์ที่จบการศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ โดยตรง จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ ดังกล่าว  
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 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  - ไม่มี – 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกันพัฒนา
หลักสูตร โดยวางแผนและก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผล ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน
วิชาชีพครู และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ร่วมกับคณาจารย์ผู้แทนในคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ตลอด 5 ปี
การศึกษา   
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หมวดที ่ 2   

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญาและความส าคัญ 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  เป็นผู้ที่ มีความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม พัฒนานิสัยและปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้ง
เรื่องส่วนตัวและสังคม รู้จักคิดวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี กระบวนการเรียนรู้ต่างๆสร้างองค์ความรู้และใช้
องค์ความรู้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีภาวะความเป็นผู้น าและท างานเป็นทีม 
              1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2554              
มีวัตถุประสงค ์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1.  มีความรู้ ความเข้าใจใน หลักการ ทฤษฎี แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและ
การจัดการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ บริบทชุมชนและ
สังคม 
             2.  มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ศาสตร์สาขาการศึกษา
ปฐมวัยและศาสตร์สาขาความเป็นครู 
              3.  มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยสามารถใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตน
และพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   4.  มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.  มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 
   6.  สามารถน าระบบการคิดไปบริหารจัดการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   7.  สามารถน าองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
               8.  มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครูและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                9. มีบุคลิกภาพเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานวิชาชีพครู 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง   

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา  ยุทธศาสตร์  และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงภายใน 5 ปี หลังจากเริ่มใช้
หลักสูตร 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีมาตรฐาน
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพท่ีครุุสภา
ก าหนด  เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 กรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจดั
การศึกษาปฐมวัย ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์
เก่ามาร่วมพิจารณาการพัฒนาปรบัปรุง
หลักสตูร 
 

1. จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บณัฑติ 
และศิษยเ์ก่า 
2. ข้อมูลการแก้ไขปรับปรุง 
3. หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว 

2. การพัฒนาด้านการจดัการเรียน          
การสอน 
 

1. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์เข้า
รับการพัฒนาตนเองในเทคนิควิธีการ
สอนเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2. มีกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอนจากคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัและต่างมหาวิทยาลยั 
2. คณาจารย์ในโปรแกรมฯมีผลงานการ
วิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1
เรื่อง 

- คณาจารย์มีข้อมูลหลักฐานการ
พัฒนาตนเองด้านเทคนิควิธีการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- คณาจารย์ทุกคนมีแผนการสอนที่
มุ่งเน้นกระบวนการเรยีนรู้แบบใฝรู่้
ตาม TQF (มคอ.3, มคอ.5) 
- มีโครงการแผนงานการจดัการ
ความรู้ของโปรแกรมฯ 
- จ านวนเอกสารผลงานวิจัย            
ในช้ันเรียน 

3. การบริหารทรัพยากรการเรียน           
การสอน 
 

1. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์
ผลิตเอกสาร ต ารา บทความและสือ่การ
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

- จ านวนเอกสาร ต ารา บทความ 
และสื่อการเรียนรู้ที่เพิม่ขึ้น 

4.การพัฒนาอาจารย์ในโปรแกรมฯ 1. มหาวิทยาลัยมีแผนการด าเนินงาน
พัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องและ
ด าเนินการตามแผน 

- ปฏิทินแผนการพัฒนาคณาจารย ์
- เอกสารรายงานผลการปฏิบัต ิ

5. การพัฒนานักศึกษาตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตร 

1. โปรแกรมฯมีแผนการพัฒนานักศึกษา
ให้มีศักยภาพ 6 ดา้นของวิชาชีพครูใน
บริบทท่ีปฏิบัตไิด ้

- มีแผนการพัฒนานักศึกษา 
ทั้ง 6 ด้าน ของวิชาชีพครู 
- มีการรายงานผลการปฏิบตัิ             
ตามแผน 

6. ความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใ้ช้
บัณฑิต 

 1. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตอยา่งต่อเนื่อง 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  
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หมวดที่  3   

ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  (Semester)  ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 
ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หากมีการจัด
การศึกษาในภาค  ฤดูร้อน (Summer Session) จะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
  มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน     
 อาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554  และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.  2548 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
 ภาคต้น  เดือนมิถุนายน – กันยายน   
  ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์    
 ภาคพิเศษ  เดือนมีนาคม- พฤษภาคม 
  2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการบริหาร
โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี  
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 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
    1. การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุม
ตนเอง 
       2. ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาไม่เท่ากัน 
 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 (ถ้ามี) 
   ไม่มี 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ช้ันปีท่ี  1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี  2 - 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี  3 - - 80 80 80 
ช้ันปีท่ี  4 - - - 80 80 
ช้ันปีท่ี  5 - - - - 80 

รวมจ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 400 
จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา - - - - 400 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี  (หน่วย  :  บาท) 
 

หมวดรายจ่าย ปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 

ค่าวัสด ุ
ค่าใช้สอย 

ค่าตอบแทน 

212000 
148400 
63600 

424000 
296800 
127200 

636000 
445200 
190800 

848000 
593600 
25440 

1060000 
742000 
318000 

รวม 424000 848000 1272000 1696000 2120000 
   

   (ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร  และงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 

2.7  ระบบการศึกษา     
                    แบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
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  2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย   
  มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
 3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 
        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
                        3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต 
          3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  มีดังนี ้
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จ านวนหน่วยกิต 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 
 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 131 
 1. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู) 53 
     1.1 วิชาชีพครูบังคับ 35 
      1.2 วชิาชีพครูเลือก 4 
     1.3 วชิาประสบการณ์วิชาชีพ 14 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 78 
     2.1 เฉพาะบังคับ 60 
     2.2 เฉพาะเลือก 18 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
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  3.1.3  รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  มี
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้ 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  30 หน่วยกิต  
 1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับเรียน    12  หน่วยกิต 
 1551001   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(3-0-6) 
  1551002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  เลือกเรียน    จากวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน  6  หน่วยกิต 
  1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
 1541002   ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 
 1541003   ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น    3(3-0-6) 
 1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต   
 1001003   พฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาตน   3(3-0-6) 
 1001004   ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  3(3-0-6) 
 1511001  จริยธรรมกับมนุษย์     3(3-0-6) 
 1511002  ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 
 1521001  พุทธศาสน์                                                    3(3-0-6) 
 1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า   3(3-0-6) 
 2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์    3(3-0-6) 
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
 2061001  สังคีตนิยม      3(3-0-6) 
  3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่   3(3-0-6) 
  3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต   
  2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย     3(3-0-6) 
 2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ        3 (3-0-6) 
 2501003   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   3 (2-2-5) 
 2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์    3(3-0-6) 
 2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก     3(3-0-6) 
 2541001   มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
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  2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น    3(3-0-6) 
  2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
 2561001   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป   3(3-0-6) 
 3541001   การเป็นผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 
 3591001    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
 3591002    เศรษฐกิจพอเพียง                                3(3-0-6) 
  4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   
 ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต    
  1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
  1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    3(2-2-5) 
 4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา  3(3-0-6) 
 4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)  
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน     3(3-0-6) 
 4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
 4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา 3(2-2-5) 
 4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
 4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล   3(2-2-5) 
 4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์    3(2-2-5) 
 5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน    3(3-0-6) 
 5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น     3(3-0-6) 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า  131  หน่วยกิต  แบ่งเป็น  3  กลุ่ม  ดังนี้ 
   1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า  53  หน่วยกิต 
  1.1  วิชาชีพครูบังคับ  จ านวน  ไม่น้อยกว่า  35  หน่วยกิต  มีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1001001 ภาษาไทยส าหรับครู        

Thai  Language  for  teacher 
2(1-2-3)    

1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 
Comprehensive  of   professional  teachers  knowledge 

2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 
Comprehensive  of  Specific  subject  knowledge  
 

2(2-0-4) 
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1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู      
English  for  Teachers   

3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเป็นครู         
Education and Self Actualization for Teachers  

3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร      
Curriculum  Design  and  School  Curriculum  Development 

3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรียนรู้         
Principle of Learning Management 

3(2-2-5)   
  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     
Innovation  and  Information  Technology  in  Education 

3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา        
Educational  Measurement  and  Evaluation        

3(2-2-5)   

1043002 การวิจัยทางการศึกษา         
Educational Research 

3(2-2-5)   

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู        
Psychology  for  Teachers 

3(3-0-6)   

1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
Administration  in  School 

3(3-0-6) 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม       
Inclusive Education 

2(2-0-4)    

 1.2  วิชาชีพครูเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  4  หน่วย เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ        

Academic  Camp  Management  
2(1-2-3)   

1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  
Classroom  Management  and  Environment for  Learning 

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

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     
Technology for  Teachers  1 

1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     
Technology for  Teachers  2 

1(0-2-1) 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน        
Medias  Texts Construction 
 

2(1-2-3)   



14 
 

1033203 นวัตกรรมการศึกษา         
Educational Innovation 

2(1-2-3)   
 

1044001 การวิจัยในชั้นเรียน        
Classroom Research 

2(1-2-3)   

1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา      
Educational Innovation Research and Development  

2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม        
Theories and Group Dynamics Practice 

2(1-2-3)   

1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น        
Adolescence  Guidance  Psychology 

2(2-0-4)   

1083002   การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม      
Provision of Early Intervention Services 

2(2-0-4)   

 1.3  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน  14  หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  1        

Practicum  1 
1(90)    

1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2       
Practicum  2  

1(90)   

1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1       
Internship  1  

6(540)    

1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2      
Internship  2 

6(540)    

                 2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต  เป็นวิชาเอกบังคับ  60 หน่วยกิต  
และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต   โดยมีรายละเอียดของรายวิชาดังนี้   
    2.1 เฉพาะบังคับ จ านวน 60 หน่วยกิต  เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1071101 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

Pre-geological development of Early Childhood 
3 (2-2-5) 

1071102 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  
Early Childhood  Behavioral Study 

3 (2-2-5) 

1071203 การศึกษาปฐมวัย  
Early Childhood Education 
 

3(3-0-6) 
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1071204 สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
Creative Materials for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1072105 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  
Arts for Early Childhood  

3(2-2-5) 

1072106 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย  
Movement Activities for Early Childhood  

3 (2-2-5) 

1071207 การจัดโปรแกรมเพ่ือพัฒนาเด็กบริบาล 
Infant and Toddler Education Programs 

3 (2-2-5) 

1072208 
 

การประเมินเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
Developmental Assessment of Early Childhood  

3 (2-2-5) 
 

1072109 
 

กิจกรรมเกมพลศึกษาและนันทนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  
Physical Education Activities and Recreation for Early 
Childhood 

3 (2-2-5) 
 

1073110 
 

เด็กปฐมวัยกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
Mathematics Skills For Early Childhood  

3 (2-2-5) 

1073111 ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 
English For Early Childhood Teacher 

3 (3-0-6) 

1073212 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย  
Organization and Educational Management in Early Childhood  

3 (3-0-6) 

1073213 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
Sciences Skills For Early Childhood  

3 (2-2-5) 

1073214 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
Early Childhood Education Curriculum and Curricula 
Development 

3 (2-2-5) 

1073215 ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย  
Arts for Early Childhood Teachers 

3 (1-3-5) 

1074116   ทักษะการคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย           
Early Childhood for Creative Thinking Skills   

3 (2-2-5) 

1074117 การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย  
Research in Classroom of Early Childhood Education 
Arrangement 
 

3(2-2-5) 



16 
 

1074118 กระบวนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  
Learning and Experience Managing Process for Early 
Childhood  

3 (2-2-5) 

1075219 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย  
Seminar in Early Childhood Education 

3(2-2-5) 

1075220 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  
Parent Education for Early Childhood  

3(2-2-5) 

 2.2     วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย(เลือก) เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต    
1073121 สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็ก  

Health  for Mother and Child 
3(2-2-5) 

1072222 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา  
Thai Language of Early Childhood  

3(2-2-5) 

1073123 หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย  
Books for Early Childhood  

3(2-2-5) 

1073124 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  
Innovation of Early Childhood Education 

3(2-2-5) 

1074125 นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย  
Stories  and  Puppets for Early Childhood  

3 (2-2-5) 

1074126 คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
Computer for Early Childhood 

2(1-2-3) 

1075227 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  
Nutrition for Early Childhood  

2(1-2-3) 

10712228 นาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
Dramatics Activities for Early Childhood 

2(1-2-3) 

107XX29 การเล่นเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวัย  
Musical Instrument Playing for Early Childhood  

2(1-2-3) 

107XX30 จิตวิทยาเด็กพิเศษ  
Psychology of Exceptional Childhood 

2(2-0-4) 

107xx31 สิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 
Environmental Studies for Early Childhood 

2(1-2-3) 
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 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตร 

 3.1.4 รายวิชาในหลักสูตร 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    เลขรหัสวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมาย ดังนี้  
   เลขรหัสสามตัวแรก    หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   เลขรหัสตัวที่  สี ่   หมายถึง   ชั้นปีที่เปิดสอน 
   เลขรหัสตัวที่ ห้า    หมายถึง  ลักษณะวิชา โดยก าหนดดังนี้  
                เลข  1 หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาไทย 
             เลข  2   หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
        เลข  3 หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  
        เลข  4 หมายถึง   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
        เลข  5 หมายถึง   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
          เลข  6 หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ –  
            คณิตศาสตร์ 
         เลข  7 หมายถึง   กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  
         เลข  8 หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
         เลขรหัสตัวที่ หก และ เจ็ด  หมายถึง  ล าดับรายวิชา  
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  (กลุ่มวิชาชีพครู)   
  เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ  (กลุ่มวิชาชีพครู) ประกอบด้วยเลข            
7 หลักมีความหมาย  ดังนี้ 
   เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง    สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบ  คือ 
    100  หมายถึง    วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดหมู่วิชาใดได้ 
    101  หมายถึง     พ้ืนฐานการศึกษา 
    102    หมายถึง     หลักสูตรและการสอน 
    103  หมายถึง    เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
    104  หมายถึง     วัดผลและวิจัยทางการศึกษา 
    105  หมายถึง     จิตวิทยาและการแนะแนว 
  เลขรหัสตัวที่สี่     หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอนหรือระดับความยากง่าย 
  เลขรหัสตัวที่ห้า หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาของวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
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           หรือสาขาวิชา 
  เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด  หมายถึง  ล าดับก่อนหลังรายวิชาในวิชาของรหัสตัวท่ีห้า 
 
     ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 
   รายวิชาตามหลักสูตรก าหนดด้วยรหัสวิชาโดยใช้ระบบอักษรผสมตัวเลข รวม 7 หลัก 
โดยมีความหมายดังนี้ 
    รหัสตัวเลขหลักแรกแทนคณะที่เปิดสอนดังนี้ 
    1  หมายถึง คณะครุศาสตร์    
    2  หมายถึง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    4  หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                      9  หมายถึง หลายคณะร่วมกันจัดการเรียนการสอน  
     ตัวเลขหลักท่ี 2 และ 3  แทนหมู่วิชา   
     ตัวเลขหลักท่ี 4  แทน  ชั้นปีที่เปิดสอนหรือล าดับความยากง่าย   
      ตัวเลขหลักท่ี 5  แทน ลักษณะเนื้อหาวิชา   
      ตัวเลขหลักท่ี 6-7  หมายถึง ล าดับก่อนหลังของรายวิชาในลักษณะ
เนื้อหาวิชาของเลขหลักที่ 5 
   ตัวเลขแสดงหลังชื่อรายวิชา หมายถึง จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – 
ศึกษาด้วยตนเอง) โดยข้อความในวงเล็บมีความหมายดังนี้ 
    บรรยาย  หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยาย =  จ านวนหน่วยกิตบรรยาย 
    ปฏิบัติ  หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ =  จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติ x 2 
    จ านวนชั่วโมง (บรรยาย + ปฏิบัติ + ศึกษาด้วยตนเอง) =  จ านวนหน่วยกิต x 3 
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  3.1.5ตัวอย่างแผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
1071101 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

รวม 15 

 
ปีท่ี1  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
1001001  ภาษาไทยส าหรับคร ู 2(1-2-3) 

1071203  การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
1071204  สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
1071207  การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล 3(2-2-5) 
1071228  นาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
1071102  การศึกษาพฤติกรรมเดก็ 3(2-2-5) 

รวม 22 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
1022001 การจัดการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 
1012101  การศึกษาและความเป็นครู 3(2-2-5) 
1072105  ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
1072106  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
1072109  กิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

รวม 21 

 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
Xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
1022201 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร               3(2-2-5) 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1051001  จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(3-0-6) 
1072208  การประเมินผลพัฒนาการเด็ก 3(2-2-5) 
1072222  เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา 3(2-2-5) 

รวม 21 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ี

ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
1052001 จิตวิทยาส าหรบัครู 3(3-0-6) 
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
1073110  เด็กปฐมวัยกับทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
1073121  สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 3(2-2-5) 
1073123  หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
1073124  นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

รวม 21 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 

1003501 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(90) 
1043002 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
Xxxxxxx  เลือกวชิาชีพครู 2(1-2-3) 
1073212  การจัดและบรหิารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 

1073213   เด็กปฐมวัยกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 

1073214   หลักสูตรและการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

1073215   ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5) 

1073111  ภาษอังกฤษส าหรับครปูฐมวัย 3(3-0-6) 

รวม 21 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต  (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
1004502 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(90) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4) 
Xxxxxxx  เลือกวิชาชีพครู 2(1-2-3) 
1074116  ทักษะการคิดสร้างสรรค์ส าหรบัเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
1074117  การวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
1074118   กระบวนการจดัประสบการณ์และการเรยีนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

3(2-2-5) 

1074125   นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
1074126   คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 

รวม 19 
 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
1004003  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 6(540) 

รวม 6 
 

ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
1005003  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 6(540) 

รวม 6 
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ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
1005001 ประมวลสาระความรู้วชิาชีพครู 2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรู้วชิาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101  ภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(2-2-5) 
1075219   การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
1075220   การให้การศึกษาแก่ผูป้กครองส าหรบัเด็ก
ปฐมวัย 

3(2-2-5) 

xxxxxxxx    เลือกเสร ี 3(x-x-x) 
xxxxxxxx    เลือกเสร ี 3(x-x-x) 

รวม 19 
 

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

   รายละเอียดในภาคผนวก  ก 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

3.2 ชื่อ สกุล คุณวุฒิและต าแหน่งของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ- นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน ชม. / สัปดาห์ 
2554 2555 2556 2557 2558 

1 นางสาวสุณี   
  บุญพิทกัษ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม.  
  (การศึกษาปฐมวยั) 
ค.บ.  
(ปรัชญาและศาสนา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
วิทยาลยัครูนครสวรรค์ 

2534 
 
2527 

12 12 12 12 12 

2 
 

นางสาวอรวรรณ   
  สุ่มประดิษฐ ์

อาจารย ์ กศ.ม.  
(การศึกษาปฐมวัย) 
กศ.บ.  
(การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน 

2532 
 
2528 

12 12 12 12 12 

3 นางพัทธนันท์  
  วงศ์วิชยุตม์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
วิทยาลยัครูพิบูลสงคราม
พิษณุโลก 

2542 
 
2536 

12 12 12 12 12 

4 นางอังสุรีย์   
  พันธ์แกว้ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. (จิตวิทยาและ
การแนะแนว) 
ค.บ.  
(การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

2541 
 
 

2537 

12 12 12 12 12 

5 นางสาววันทนา    
  สุขเทศ 
 

อาจารย ์ ค.บ.  
(การอนุบาลศึกษา) 

วิทยาลยัครูสวนดุสิต 2521 12 12 12 12 12 

 

 

* หมายเหตุ  :  ผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ฉ 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า 

ล าดับ ชื่อ- นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ภาระงานสอน ชม. / สัปดาห์ 
2554 2555 2556 2557 2558 

1 นางสาวสุณี   
  บุญพิทกัษ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. (ปรัชญาและศาสนา) 

12 12 12 12 12 

2 
 

นางสาวอรวรรณ   
  สุ่มประดิษฐ ์

อาจารย ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
กศ.บ. (การประถมศึกษา 

12 12 12 12 12 

3 นางพัทธนันท์  
  วงศ์วิชยุตม์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.ม. (การศึกษาปฐมวยั) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

12 12 12 12 12 

4 นางอังสุรีย์  พันธ์แกว้ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ม. (จิตวิทยาและการ
แนะแนว) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

12 12 12 12 12 

5 นางสาววันทนา    
  สุขเทศ 
 

อาจารย ์ ค.บ. (การอนุบาลศึกษา) 12 12 12 12 12 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  การฝึกงาน  หรือ  สหกิจศึกษา  (ถ้ามี) 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  แบ่งออกเป็น  
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  และการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  ดังนี้ 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
     4.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
    1)  สามารถศึกษาและจ าแนกแยกแยะความแตกต่างผู้เรียนได้ตามศักยภาพ 
    2)  สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ 
    3)  สามรถฝึกปฏิบัติการสอน  ตั้งแต่การจัดท าแผนการสอนปฏิบัติการสอน  
ประเมินผลปรับปรุง 
    4)  สามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ 
   4.1.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ใน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นเวลา  1 ปี 
    1)  สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    2)  สามารถประเมิน  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน 
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    3)  สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
    4)  สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 

 4.2  ช่วงเวลา 
ที ่ การฝึกภาคสนาม ใช้เวลา ภาคเรียนการศึกษาของปีการศึกษา 

4.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  ภาคเรยีนที่ 2  ของปีการศึกษาท่ี  3 
4.2.2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  ภาคเรยีนที ่ 1  ของปีการศึกษาท่ี  4 
4.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 
1  ปี ภาคเรยีนที่  2 ของปีการศึกษาท่ี  4 

ภาคเรยีนที่  1  ของปีการศึกษาท่ี  5 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
   4.3.1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  1วันต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาคเรยีน 
   4.3.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เต็มเวลา ตลอด 1 ปี  

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
  ไมมี่ 
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หมวดที ่4   

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อความชัดเจนของผู้น า  โดยมี

การสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย  การเข้าสังคม  เทคนิคการเจรจาสื่อสาร  การมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดีและการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนท่ี
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

2. ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท า
รายงานตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษา
ได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม 
เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินับในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาและมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ 

3. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- มีการจัดวิชาเรียนและให้ความรู้สอดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสังคมและ
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกระท าค าวามผิดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  - การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถ
ประยุกต์ใช้ 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

6. มีทักษะในด้านการท างานเป็นทีม  - มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม แทนท่ีจะเป็นงานแบบเดียวเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนการท างาน และมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน 

7. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ - ในรายวิชาชีพเฉพาะผู้สอนต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามีกิจกรรมค้นคว้าหาข้อมูลเฉพาะ 
ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ มาให้ใช้ในการแก้ปัญหาใน
สาขาได้อย่างเหมาะสม 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1.   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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     1.1   มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
    1.2   มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
    1.3   มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจ
ผู้อื่น และเข้าใจโลก 
    1.4   รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตาม
หลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง 
  2.   ด้านความรู้ 
                มีความรู้ในศาสตร์ สาขาต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตในสังคม ดังต่อไปนี้ 
    2.1   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
    2.2   เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    2.3   มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
    2.4   ภาษา 
   3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1   สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและน า
ข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 
    3.2   สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 
  4.   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1   มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น าและการบริหารการจัดการ 
ความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง ความสามารถในการท างานและแก้ปัญหากลุ่มได้ 
    4.2   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ
พัฒนาตนเองด้านอารมณ์ การพัฒนาตนเองด้านสังคม 
    4.3   มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน 
  5.   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1   มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
    5.2   มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
    5.3   มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ 
และเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   
(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                                   

1551001   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  

1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย                 

1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                 

1541003   ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น                 

1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                 

1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 

1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                                  

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                 

1001004  ทักษะกระบวนการคดิอย่างวิจารณญาณ                 

1511001  จริยธรรมกับมนุษย ์                 

1511002  ความจริงของชีวิต                 

1521001  พุทธศาสน์                                                                                    

1631001  สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                  

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                  

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   
(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
2061001  สังคีตนิยม                 

3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมยัใหม ่                 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                   

2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย                 

2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันตภิาพ                 

2501003   พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม                 

2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถิน่ภิวัตน ์                 

2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก                 

2541001   มนุษย์ ชุมชน  และสิง่แวดล้อม                 

2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                  

2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                 

2561001   ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมายทั่วไป                 

3541001   การเป็นผู้ประกอบการ                 

3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                 

3591002   เศรษฐกิจพอเพียง                   

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                                

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                



32 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   
(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                 

4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                 

4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ                                  

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                 

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                 

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสี าหรับนักศึกษา                 

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์                

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจดัการข้อมลู                          

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวนั                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                

5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น                
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
 1.  กลุ่มวิชาชีพครู 
  1.1  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 ลักษณะสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะการสอน จิตวิทยาการสอน
และการจัดการศึกษารวมทั้งเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการเตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการ 
และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ ให้เป็นบุคลากรวิชาชีพในการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย มีลักษณะเป็นสหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยงและบูรณา
การกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน (ในวัยเรียนและนอก
วัยเรียน) และสังคมให้อยู่ดีมีสุข มีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  โดยมีคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา ดังนี้ 
   1) มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ความกล้าหาญทางจริยธรรม และความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการ   วิชาชีพ  เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   2) มีความอดทนและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการท างานร่วมกันกับ
ผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
   3) มีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ 
               4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซ่ึงภาวะ
ผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
             5) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจ ากัดและธรรมชาติของศาสตร์ 
       6) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์  รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้และ
สมรรถนะของตนอยู่เสมอ 
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 1.2   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 
ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
1.1  คุณธรรมจริยธรรมส าหรับคร ูเช่น 
กัลยาณมิตรธรรม 7 
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดย
องค์กรวิชาชีพ คือคุรุสภา 

-  จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนอภิปรายกลุ่ม (Group 
Discussion) เกี่ยวกับสถานการณต์่างๆ ท่ีผู้เรียน
จะต้องเผชิญในการด ารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพครู โดยเน้นให้ผูเ้รียนวเิคราะห์และ
สะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่นใน
สถานการณ์เหล่านั้นหรืออภิปรายเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางความคิดเพื่อให้เห็นค่านิยมของตนเอง
ได้ชัดเจนข้ึน 

-  ใช้การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน 
การใช้แบบวัด 
 

2.  ด้านความรู้    
2.1 หลักการศึกษา ปรัชญาการศกึษา 
วิชาชีพครูและความเป็นคร ู
2.2 จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยา
การศึกษา 
2.3 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
2.4 การออกแบบและการจดัการเรียนรู ้
2.5 การจัดการชั้นเรยีนและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรยีนรู ้
2.6 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับคร ู
2.7 การสร้างนวัตกรรมทางการศกึษา 
2.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.9 การศึกษาพิเศษ 
2.10 การวิจัยทางการศึกษา 
2.11 การบริหารจดัการศึกษาและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

-  จัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระในการเรยีนการ
สอนล่วงหน้า และเช่ือมโยงเนื้อหาหรือข้อมูลใหม่
กับความรู้และประสบการณ์เดมิของผู้เรียน  
-  จัดกิจกรรมการเรียนรูผ้่านแหลง่เรียนรู้ทั้งใน
และนอก 
ห้องเรียน ด้วยการเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ
สาขาต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ในห้องเรียน หรือจัดกิจรรมศึกษานอกสถานท่ี
เพื่อให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ในชุมชน 
-  จัดกิจกรรมการเรียนรูผ้่าน 
กระบวนการวิจยั โดยใหผู้้เรียนไดศ้ึกษาค้นคว้า
ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจยัเพื่อพัฒนาทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

-  ใช้แบบทดสอบ 
การประเมินช้ินงาน
หรือโครงงาน การท า
แฟ้มสะสมงาน และ
การบันทึกการเรียนรู้ 
(learning Journal) 

 



35 
 

ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมลูที่หลากหลายเพื่อ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู
รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรยีนและการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 
3.2 สามารถคิดแก้ปญัหาในการจดัการ
เรียนรู้ทีม่ีความสลับซบัซ้อนเสนอทางออก
และน าไปสู่การแก้ไขอย่างสร้างสรรค ์
3.3 มีความเป็นผู้น าทางปญัญาในการคิด
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์
และมีวสิัยทัศน ์

-  จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคดิอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปญัหา
โดยใช้การอภิปรายกลุ่ม กรณีตัวอย่าง 
สถานการณ์จ าลองและการสะท้อนกระบวนการ
คิดของตนเอง 

-   ใช้แบบวัด 
แบบทดสอบ การ
ประเมินช้ินงานหรือ
โครงงาน การสังเกต
พฤติกรรมและการ
บันทึกการสะท้อน
ความคิด 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
4.1  มีความไวในการรับความรูส้ึกของ
ผู้เรยีนด้วยความเข้าใจและความรูส้ึกเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสงัคม 
4.2 มีความเอาใจใส่ มสี่วนช่วยเหลือและ
เอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม
และระหว่างผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
4.3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรยีน เป็นผู้น า
และผูต้ามที่มคีวามรับผิดชอบต่อสว่นร่วม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  

  

- จัดให้ผู้เรยีนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและท างาน
ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
-  มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและความ
รับผิดชอบในการท างาน 

-ใช้การสังเกต
พฤติกรรม การ
ประเมินช้ินงานหรือ
โครงงาน การท าแฟ้ม
สะสมงานและการ
บันทึกการเรียนรู้ 
(Learning  
Journal) 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  มีความไว้ในการวิเคราะห์และเข้าใจ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีไดร้ับจากผู้เรยีนอย่าง
รวมเร็ว ท้ังที่เป็นตัวเลขเชิงสถิตหิรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การประมวล แผลความหมายและเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอนและ

 
 
- จัดให้ผู้เรยีนได้ฝึกปฏิบัติในการใช้คณิตศาสตร์
และสถติิพื้นฐาน  การใช้พูดภาษาเขียนและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ 

 
 
- ใช้การประเมิน
ช้ินงานหรือโครงงาน 
และการสังเกต
พฤติกรรม 
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

งานครูที่รับผดิชอบโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ด ี
5.3 มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรยีน
อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน
และการน าเสนอด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มผูเ้รียน 
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจดัการเรียนรู้ที่
มีรูปแบบหลากหลาย 
6.2 มีความเช่ียวชายในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนท่ีหลากหลายทั้งผู้เรยีนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรยีนที่มี
ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
6.3 มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ใน
วิชาเอกท่ีสอนอย่างบูรณาการ 

-  จัดให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ผ่านประสบการณต์รง 
ได้แก่ การจดัท าแผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมินผู้เรียนและการ
จัดการเรียนการสอน การสอนแบบจุลภาค 
(Microteaching)การปฏิบัติงานครูใน
สถานศึกษา และการปฏิบตัิการสอนระหว่าง
เรียนและในสถานศึกษา 
-  จัดให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนผ่านการสังเกตการ
สอนและการสมัภาษณ์หรือการสนทนา 

-  ใช้การสังเกต
พฤติกรรม การท า
แฟ้มสะสมงาน และ
การบันทึกการเรียนรู้ 
(learning Journal) 
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2.1.3  แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวชิาเฉพาะ  (กลุ่มวิชาชีพครู) 
(=  ความรับผิดชอบหลัก  = ความรับผิดชอบรอง) (Curriculum Mapping) 

 
 
 

 
 

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.  
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ทักษะการจดั 
การเรียนรู ้

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
1.1  วชิาชีพครบูังคับ  จ านวน  ไม่น้อยกว่า  35  หน่วยกติ     
1001001 ภาษาไทยส าหรับครู                                 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชพีครู                          

1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ                          

1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู                                 
1012001 การศึกษาและความเป็นครู                                  
1021001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร                               
1022002 การจัดการเรียนรู้                                  
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา     
                         

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา                                 
1043001 การวิจยัทางการศึกษา                                  
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู                                 
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา                          
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม                                
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2.1.3  แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวชิาเฉพาะ  (กลุ่มวิชาชีพครู) 
(=  ความรับผิดชอบหลัก  = ความรับผิดชอบรอง) (Curriculum Mapping) 

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.  
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  ทักษะการ
จัด 

การเรียนรู ้

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1.2  วิชาชีพครูเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  หน่วย เลือกจากรายวชิาดังต่อไปน้ี 

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ                               

1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  

    
    

     
   

      
   

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1                              

1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2                              

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน                            

1033203 นวัตกรรมการศึกษา                                  

1044001 การวิจยัในชั้นเรียน                                  

1044002 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา                            

1052001 ทฤษฎีและปฏิบัตกิารกลุ่ม                            

1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวยัรุ่น                              

1083002   การให้บริการชว่ยเหลือระยะแรกเร่ิม                             

1.3  วชิาประสบการณ์วชิาชีพ   จ านวน  14  หน่วยกติ 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวา่งเรียน  1                              

1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวา่งเรียน  2                             

1004003 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1                              

1005004 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา  2                            



  

2. กลุ่มวิชาเอก 
   2.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
 บุคลิกภาพ มีการสอนแทรกเรื่อง การแต่งกาย   การมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีในรายวชิา และ

การปฐมนิเทศก่อนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู ให้ความรู้และวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสังคม  ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
จิตส านึกในการพัฒนาตนเองและ
สังคม 

 ให้ความรู้และวิเคราะห์เกีย่วกับการพัฒนาตนเองที่ส่งผลต่อสังคม 
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

จิตวิทยาด้านการศึกษาปฐมวัย ให้ความรู้และฝึกคณุลักษณะจิตวทิยาด้านการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

การจัดการเรยีนรู้ดา้นการศึกษา
ปฐมวัย 

ให้ความรู้และฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

การเสริมสร้างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ให้ความรู้และฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการปฏิบัตสิมาธ ิ
การเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 

การเสริมสร้างความสามารถด้านการ
ท างานในวิชาชีพ 

ให้ความรู้ด้านการผูกผ้า เขียนปา้ย การเขียนโฟม  การพดูในท่ีสาธารณชน
การจัดค่ายต่างๆและการศึกษาดูงาน  

        
    2.2  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

           ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครรูะดับ
ปฐมวัย 
1)   มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 
2)   มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซือ่สัตย ์
3)   มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ เป็น
แบบอย่างท่ีดี มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจ
ผู้อื่น และเข้าใจโลก 
 4)   รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดยพืน้ฐานตาม
หลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง 
 

จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ลงฝึกปฏิบัติ จริงใน
สถานการณ์ที่หลากหลายทั้งในห้องและนอก
ห้องเรียน ศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง การมอบหมายงาน การท างานเป็นกลุ่ม
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย จัดโครงการ/กิจกรรม
การให้ผู้เรียนได้ฝึกด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ใ ช้ ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมผู้เรียนและ
การใช้แบบวัด  การ
บันทึกผลการเรียนรู้ 

39 
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           ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1.2 ด้านความรู้ 
     บูรณาการของความรู้การศึกษาปฐมวัย
ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 
1)  หลักการและแนวคดิทางการศกึษา
ปฐมวัย 
2)  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
3)  ภาษาและการรู้หนังสือส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
4)  คณิตศาสตรส์ าหรับเด็กปฐมวยั 
5)  วิทยาศาสตรส์ าหรับเด็กปฐมวยั 
6)  สังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั 
7)  ศิลปะและดนตรสี าหรับเด็กปฐมวัย 
8)  สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

   การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เรยีนรู้
ด้วยตนเอง โดยการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 
มีกระบวนการท างานเป็นกลุม่ ลงฝึกปฏิบัตจิริง
ในช้ันเรียนปฐมวัย  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผา่น
กระบวนการวิจยั  จัดกิจกรรมการเรียนรูผ้่าน
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรยีน และเชิญ
วิทยากรมาถ่ายทอดความรู ้

ใช้แบบทดสอบ  การ
ประเมินช้ินงาน/
โครงงาน และการ
บันทึกผลการเรียนรู ้
 

2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมิน
ค่า น าความรู้เกีย่วกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกีย่วข้องในศาสตรส์าขา
การศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดการเรยีนรู้   
   2) แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรยีนและการ
วิจัย ต่อยอดองค์ความรู้  มคีวามเป็นผู้น าใน
การปฏิบัติงานอยา่งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย 

จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ การคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
และการแก้ปญัหาโดยใช้กระบวนการเรยีนเป็น
กลุ่มย่อย กลุม่ใหญ่ การฝึกปฏิบัตจิริง และการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ใช้แบบทดสอบ การ
ประเมินช้ินงาน/
โครงการ  การสังเกต
พฤติกรรม และการ
บันทึกการสะท้อน
การคิด 

2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1. มีความไวในการรบัรู้ความรูส้ึกของ
เด็กปฐมวัย  เอาใจใส่ในการรับฟัง 
     2. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ 

จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น มอบหมายงานให้ผูเ้รยีนไดฝ้ึกทักษะ
และความรับผดิชอบในการท างาน 

ใช้แบบทดสอบ การ
ประเมินช้ินงาน/
โครงการ  การสังเกต
พฤติกรรม และการ
บันทึกการสะท้อน
การคิด 
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           ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1. มีความไวในการวิเคราะหส์รุป
ความคิดรวบยอดข้อมลูข่าวสารจากเด็ก
ปฐมวัย   
       2. สามารถสื่อสาร มดีุลยพินิจในการ
เลือกใช้และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับเด็กปฐมวยัได้อย่างเหมาะสม 

การจัดใหผู้้เรยีนฝึกปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์  
การมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้าน ฟัง 
พูด อ่าน เขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การใช้แบบทดสอบ
และการประเมิน
ช้ินงาน 

2.1.6  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  1)  มีความเชี่ยวชาญในการจดัการเรยีนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยัที่มีรูปแบบหลากหลาย 
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบ
กึ่งทางการ  (Non- Formal)  และรูปแบบ
ไม่เป็นทางการ  (Informal) อย่าง
สร้างสรรค ์
    2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยท่ีหลากหลาย ท้ังที่
มีความสามารถพิเศษ  ท่ีมีความสามารถ
ปานกลางและทีม่ีความต้องการพิเศษอย่าง
มีนวัตกรรม 
    3)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยอย่าง           
บูรณาการ 

จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรูผ้่านประสบการณต์รง เช่น 
การจัดท าแผนการสอน การผลิตสือ่ และการฝึก
ปฏิบัติจริงในช้ันเรียน  จัดให้ผูเ้รียนได้เรียนรูจ้าก
ผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในรายวิชา 

การใช้แบบทดสอบ 
การประเมินช้ินงาน 
และการสังเกต
พฤติกรรม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ  (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) 
(  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง) (Curriculum Mapping) 

 

 
 

รหัสวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรยีนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 
1071101  จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย                      

1071102  การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย                      

1071203  การศึกษาปฐมวยั                      

1071204  สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย                      

1072105  ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั                      

1072106  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

                     

1071207  การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็ก
บริบาล 

                     

1072208  การประเมินผลพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

                     

1072109  กิจกรรมเกมพลศึกษาและ
นันทนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

                     

1073110  เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ 

                     

1073111  ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย                      

1073212  การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

                     

1073213  เด็กปฐมวัยกับทักษะทาง
วทิยาศาสตร์ 
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รหัสวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรยีนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 
1073214  หลักสูตรและการพัฒนาหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

                     

1073215  ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย                      

1074116  ทักษะการคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย           

                     

1074117  การวจิัยในชั้นเรียนของการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

                     

1074118  กระบวนการจัดประสบการณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

                     

1075219 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย                      

1075220  การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย 

                     

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (เลือก)                

1073121  สุขภาพอนามยัส าหรับมารดาและ
เด็ก 

                     

1072222  เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา                      

1073123  หนังสือส าหรับเด็กปฐมวยั                      

1073124  นวัตกรรมทางการศึกษาเด็กปฐมวัย                      

1074125  นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย                      

1074126  คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย                      

1075227  โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั                      

107xx28  นาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวัย                      
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รหัสวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรยีนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 
107xx29  การเล่นเครื่องดนตรีของเด็กปฐมวัย                      

107xx30  จิตวิทยาเด็กพิเศษ                      

107xx31  สิ่งแวดลอ้มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย                      
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน    

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.2548 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     
    ในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา ผู้เรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ในการประเมินดังนี้ 
 1. อาจารย์แจ้งผลการประเมินทุกรายวิชาเพ่ือการทบทวน 
 2. จัดตั้งกรรมการทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
 3. จัดท าข้อสอบกลางที่มีมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันที่มีผู้สอนหลายคน 
 3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เรื่องบทบาท  ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในรายวิชา 
 1.2  ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
เช่น  รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
 1.3  อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.4  ก าหนดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   
          2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2.1.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลแก่
คณาจารย์ หรือ 
  2.1.2  การศึกษาดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล หรือ 
  2.1.3   จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
อย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 
          2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
  2.2.1 การจัดท าเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่  การพัฒนาความรู้ หรือ 
  2.2.2  การส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ  การประชุมอบรมการท าผลงาน
ทางวิชาการ หรือ 
  2.2.3  การส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย  การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประชุม
เสนองานวิจัยระดับชาติ   การอบรมระยะสั้น หรือการศึกษาต่อ    
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หมวดที ่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ก าหนดแนวทางการประกัน
คุณภาพหลักสูตรในด้านการบริหารหลักสูตรไว้ดังนี้ 

มิติการบริหาร
หลักสูตร 

แนวทางการด าเนินการ 

1. การจัดองค์กร 1.  แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วยประธาน   1 คน  กรรมการ 2 
คน กรรรมการและเลขานุการ 1 คน และกรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน 

2. การบริหารบคุคล  1. จัดให้มีอาจารยป์ระจ าหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อนที่มีคณุสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับปริญญาตรี  
2. จัดผู้สอนทั้งภายในคณะ  และขอความร่วมมือจากภายนอกคณะ ตลอดจนเชญิผู้ทรงคณุวุฒิ
มาร่วมสอนในบางรายวิชา 

3. การเรียนการสอน 1. ก าหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวชิาเอก 
2. จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม            
(มคอ.4) ที่มีประสิทธิภาพ   
3. จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) หรือการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญแบบต่าง ๆ   
4. จัดการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
5. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ระหว่างเรียนและหลังเรยีน 

4. การประเมิน
หลักสตูร 

1. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายงานผลการ  
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (มคอ.6) 
2. จัดให้มีระบบการประเมินอาจารย์และแจ้งผลให้ผู้เกีย่วข้องทราบ 
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา(มคอ.7)  
4. ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 

5. การปรับปรุง
หลักสตูร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรที่มาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยา่งน้อย 2 คนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอยา่งน้อย 
2 คน และหรือผู้แทนองค์กรวิชาชีพครู 1 คน  
2. ส ารวจความต้องการของและความคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีกับหลักสตูร เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตร 
3. จัดวิพากษ์หลักสตูรโดยผู้ทรงคณุวุฒิที่หลากหลายกลุ่ม 
4. จัดท าแผนงานในการปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ป ี
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 2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1  การบริหารงบประมาณ 
  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงานรายได้ เพ่ือเป็นค่าวัสดุ 
ต ารา  สื่อการเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุคอมพิวเตอร์และค่าตอบแทน เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน   
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม    
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความพร้อมด้านทรัพยากร                  
การเรียนการสอนและสื่อโสตทัศนูปกรณ์  โดยใช้ร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ของคณะครุศาสตร์  ดังนี้ 
 
ล าดับที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 LCD Projector 5 เครื่อง 
2 Visualizer 5 เครื่อง 
3 Microcomputer 1 ชุด 
4 Notebook Computer 12 ชุด 
5 กล้องดิจิตอล 3 กล้อง 
6 VCD & DVD Player 2 เครื่อง 

 
แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ 
ล าดับที ่ ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง จ านวน 

1 ห้องเรียนปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ ์ 4 
2 ห้องศึกษาค้นคว้าส าหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา 1 
3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 3 
4 ห้องประชุมสัมมนา 2 

 
2.2.4  รายชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. สืบค้นจากเว็บไซต์  
 1.1  BeesKids  http://www.beeskids.com 

 1.2  Kidsquare  http://www.kidsquare.com 

 1.3  Lovekid.com  http://www.lovekid.com 

 1.4  ทฤษฎีพหุปัญญากับการ พัฒนาเด็ก ปฐมวัย   http://www.thai.net/kindergarten 

 1.5  แปลน พับลิชช่ิง (ของเล่นเดก็ นิตยสารรักลูก)   http://www.planpublishing.com 

1.6  Familyxone.com   http://www.familyxone.com/indexfx.asp 

http://www.beeskids.com/
http://www.kidsquare.com/
http://www.lovekid.com/
http://www.thai.net/kindergarten
http://www.planpublishing.com/
http://www.familyxone.com/indexfx.asp
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1.7  รวมนิทาน...กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว   http://www.everykid.com/once%  20upon...html 

1.8  เลี้ยงลูกถูกวิธี วัยหลักของชีวิต   http://www.tu.ac.th/internet/ref/health/child 

1.9  มูลนิธิเด็ก  http://www.ffc.or.th 

1.10  บทเรียนคณิตฯอนุบาล  http://www.mc41.com/anubal/menu_num.htm 

1.11  Payai Creation Co., Ltd. ทุ่งแสงตะวัน  http://www.payai.com/programs/view.php?prog= TS&act=latest 

1.12  ดวงใจพ่อแม่  http://www.duangjaiphomae.com 

1.13  คู่มือเลี้ยงลูก Online  http://www.weeklybaby.com 

1.14 ThaiParents.net  http://www.thaiparents.net 

1.15  dekdek.com  http://www.dekdek.com/entertaint.htm 

1.16  Game พัฒนาความคิด  http://pbskids.org/cyberchase/games.html 

1.17  เกมจาก Kidsrcrafty  http://www.kidsrcrafty.com/ 

1.18  ศูนย์รวมของเล่น http://www.kiddysanook.com/ 

1.19  บทเรียนเรื่องพัฒนาการ ของเด็กก่อนวัยเรียน http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42028/index.htm 

1.20  บทเรียนเรื่องกิจกรรมส าหรบัเด็ก http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42015/index.htm 

1.21  กิจกรรมเด็ก จากองค์การสวนสัตว ์ http://www.zoothailand.org/zpo/kids_th.shtml 

1.22  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร http://www.bkkchildrenmuseum.com 

1.23  หวัข้อจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น จากมุมสุขภาพจิต ม.มหิดล http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/child.html 

1.24  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร ์ http://www.icamtalk.com 

1.25  ชมรมจิตแพทยเ์ด็กและวัยรุน่แห่งประเทศไทย http://www.rcpsycht.org 

1.26  ของเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กจากPlan http://www.plantoyshop.com 

1.27  ของเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กจาก Voila http://www.voilatoy.com 

1.28  สื่อมัลติมีเดียการ เรียนการสอนปฐมวัย http://www.2fellows.com/clients/oec_multimedia 

1.29  โครงการพัฒนาสติปัญญา IQ EQ เด็กไทย http://www.iqeqdekthai.com 

1.30  อนุบาล.คอม http://www.anubarn.com 

1.31  บ้านแห่งรัก http://www.love4home.com 

1.32  ศูนย์ให้ค าปรึกษาส าหรับแม่และเด็ก http://www.littleandmom.com 

 1.33  ศูนย์วิจัยเพื่อ เสริมสร้างความ ปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 

http://www.csip.org 

1.34  คลินิกเด็ก.คอม http://www.clinicdek.com 

1.35  ศูนย์กระตุนพัฒนาการเด็ก http://www.iamsmartkids.com 

http://www.everykid.com/once%25%20%2020upon...html
http://www.tu.ac.th/internet/ref/health/child
http://www.ffc.or.th/
http://www.mc41.com/anubal/menu_num.htm
http://www.payai.com/programs/view.php?prog=%20TS&act=latest
http://www.duangjaiphomae.com/
http://www.weeklybaby.com/
http://www.thaiparents.net/
http://www.dekdek.com/entertaint.htm
http://pbskids.org/cyberchase/games.html
http://www.kidsrcrafty.com/
http://www.kiddysanook.com/
http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42028/index.htm
http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42015/index.htm
http://www.zoothailand.org/zpo/kids_th.shtml
http://www.bkkchildrenmuseum.com/
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/child.html
http://www.icamtalk.com/
http://www.rcpsycht.org/
http://www.plantoyshop.com/
http://www.voilatoy.com/
http://www.2fellows.com/clients/oec_multimedia
http://www.iqeqdekthai.com/
http://www.anubarn.com/
http://www.love4home.com/
http://www.littleandmom.com/
http://www.csip.org/
http://www.clinicdek.com/
http://www.iamsmartkids.com/
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1.36  นิทานนานาชาติ http://www.thaigoodview.com/library/ 
studentshow/st2545/5-5/no26/index.html 

 2.  สืบค้นจากเว็บไซต์ http://127.0.0.1:5432/HWWMDS/Main.nsp ของส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถสืบค้นวารสาร (Journal) ได้ทั่วโลก 

  3. SpringerLink eBooks 
  4. Downloadable Offline Reading eBooks ของสกอ. 
  5. eBooks จากระบบ OCLC NetLibrary 
  6. ฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์ไทย (TIAC) 
 7. ฐานข้อมูลวารสาร (Ominifile) 
 8. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 5 ฐาน 
จาก 6 ฐาน 
   8.1 ฐานข้อมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
    เข้าใช้งานที่ http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp  
  8.2 ฐานข้อมูล Proquest Dissertation & These 
           เข้าใช้งานที่ http://proquest.umi.com/login/ipauto  
  8.3 ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
           เข้าใช้งานที่ http://portal.acm.org/dl.cfm  
  8.4 ฐานข้อมูล H.W.Wilson 
           เข้าใช้งานที่ http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/logout.jhtml  
  8.5 ฐานข้อมูล Web of Science 
           เข้าใช้งานที่ http://isiknowledge.com  
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในกรณีท่ี
ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดการช ารุดเสียหาย มีจ านวนไม่เพียงพอกับนักศึกษา หรือไม่ทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ท าการส ารวจความเพียงพอของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  เอกสาร
ต าราเรียน  และสื่ออ่ืนๆ  อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no26/index.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no26/index.html
http://127.0.0.1:5432/HWWMDS/Main.nsp%20ของ
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp
http://proquest.umi.com/login/ipauto
http://portal.acm.org/dl.cfm
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/logout.jhtml
http://isiknowledge.com/
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3.  การบริหารบุคลากร 

 3.1  การรับอาจารย์ใหม่     
        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ด้วยวิธีการต่าง  ๆ ตาม
นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ก าหนด โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท
หรือปริญญาเอก ในสาขาที่เก่ียวข้องทางการการศึกษาหรือด้านการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม  และทบทวนหลักสูตร   
         อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยจัดท ารายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนามตามรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนในการน าผลจากรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไขในรายวิชาของแต่ละบุคคล เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ   
        อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะ ร่วมกันพิจารณาอาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีผลงานทางวิชาการหรือต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและด้านการศึกษาปฐมวัย ที่
เป็นที่ยอมรับใน สาขาเฉพาะนั้น ๆ ทั้งในภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา  

4.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง     
        บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรควรมีวุฒิปริญญาตรีและ
ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ มีความอุตสาหะ รักษาระเบียบวินัย และ
จรรยาบรรณ สามารถบริการหรือสนับสนุนทางวิชาการแก่ผู้บังคับบัญชาที่ดี ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ด้านการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น  
 4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
        บุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 
โครงสร้างและการบริหารจัดการหลักสูตร ความต้องการในการเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถให้บริการสื่อ
การสอนและทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแก่คณาจารย์ได้เป็นอย่างดี บุคลากรจึงจ าเป็นต้องมี
การฝึกอบรมทักษะการให้การบริการที่ดี  การจัดเตรียมสื่อและทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการศึกษาดูงานสม่ าเสมอ ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ  แก่นักศึกษา 
 คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันก าหนดแนวทางการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ
และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา โดยคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คอยดูแลให้ค าแนะน าทั้งด้านวิชาการและ
อ่ืน ๆ แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าศึกษาจนจบการศึกษา และให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดเวลาให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาที่ชัดเจน 
 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม  ทั้งนี้เพราะผู้ที่จบการสอนด้านการศึกษาปฐมวัย มีจ านวนน้อย  
เนื่องจากธรรมชาติวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจระดับสูง  
จึงส่งผลต่อผู้เข้าเรียนและผู้จบการศึกษา  คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้ร่วมกันจัดการหลักสูตร
โดยมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของวิชาชีพจากสถิติการสอบบรรจุครูด้านการศึกษาปฐมวัยในแต่ละ
ปี 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
 เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
สอดคล้องกับเกณฑ์หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 
  7.1 มีตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1- 5)  ที่มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  
 7.2 มีจ านวนตัวบ่งชี้รวม (ตัวบ่งชี้ที่ 1-12) ที่มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อย
กว่า  80% ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

ปีท่ี 
6 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ  80  มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร x x x x x 

  

2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ  มคอ.2  ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา  x x x x x 

  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.3  และมคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา x x x x x 

  

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนามตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6  
ภายใน  30  วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา x x x x x 

  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา x x x x x 

  

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ 
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา x x x x x 

  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรยีนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน 
ใน มคอ.7  ปีท่ีแล้ว  x x x x 

  

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า ด้าน 
การจัดการเรยีนการสอน x x x x x 

  

9.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง x x x x x 

  

10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี x x x x x 

  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพ
หลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.5  จากคะแนนเตม็  5.0     x  x 
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      x 

หมายเหตุ:  x หมายถึง มีการด าเนินการ 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน     
        คณะร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือ
มุ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
(Active Learning) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Outcomes) ตามผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยมี
การประเมินกลยุทธ์การสอน จากสิ่งต่อไปนี้ 
         1.1.1  ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ใหม่ภายหลังการเข้ารับการอบรม 
         1.1.2  ความคิดเห็นของคณาจารย์ภายหลังการน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ 
         1.1.3  การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษา 
โดยน าผลการประเมินกลยุทธ์การสอนข้างต้นในแต่ละภาคเรียนหรือแต่ละปีการศึกษา เก็บรวบรวมไว้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน อย่างต่อเนื่อง 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
       คณะร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่
เกี่ยวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดังนี้ 
         1.2.1  ให้ นักศึกษามีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ในระบบอินเทอร์เน็ต  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   
         1.2.2  การสุ่มสัมภาษณ์หรือการให้ข้อเสนอแนะจากผู้เรียนในแต่ละรายวิชา  
         1.2.3  การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา   
โดยน าผลการประเมินทักษะของอาจารย์ข้างต้นในแต่ละภาคเรียนหรือแต่ละปีการศึกษา เก็บรวบรวมไว้
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์
การสอน อย่างต่อเนื่อง 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมสามารถด าเนินการประเมินได้เมื่อนักศึกษามีการศึกษา
รายวิชาครบตามเกณฑ์หลักสูตรแล้ว โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร คือ 
 2.1 นักศึกษาชั้นปีที่ห้า     
 2.2 คณาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 
 2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ ผู้ประเมินภายนอก  
 2.4  ผู้ใช้บัณฑิต    
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 โดยน าผลการประเมินในแต่ละครั้งมาพิจารณาเพ่ือหาจุดเด่นจุดด้อยของหลักสูตร 
รายวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ตลอดจนความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตมาเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตร 
ที่ระบุไว้ในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย  3 คน ที่ ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีนโยบายที่ก าหนดให้หลักสูตรมีการพัฒนาให้ทันสมัย 
โดยแสดงการปรับปรุงตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ  ๆ ทุก 3 ปี และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้มีคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือการพิจารณาทบทวนผลการประเมินซึ่งได้ด าเนินการ
มาท้ังการประเมินรายวิชา การจัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การบรรลุผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่ก าหนดของนักศึกษา คณะกรรมการด าเนินการทบทวนผลการประเมินจะท าการศึกษา 
วิเคราะห์และประเมินผลร่วมกันกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
 4.1 รายวิชา ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา  
 4.2 หลักสูตร ทุก 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตใน
ท้องถิ่นและสังคม 
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ค าอธิบายราชวิชา 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                 

(Human Behavior and Self Development) 
ศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของ
พฤติกรรม ได้แก่ ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  
องค์ประกอบของพฤติกรรม เช่น เชาว์ปัญญา การจ าการคิด ความเชื่อ เจตคติ  
อารมณ์ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์
สัมพันธ์  การท างานเป็นทีม  เพื่อการท างานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข                   

3(3-0-6) 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                     
(Critical Thinking Skills) 
ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ อาทิ การคิด
วิเคราะห์และการใช้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การ
คิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อความคิด การใช้
ความคิดในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                               
(Sports  and Recreation  for Quality  of  Life) 
ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การ
ประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึก
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 

3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                   
(Exercise for Health) 
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย
หลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพ ทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับ
เพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย ฝึกการออกก าลังกาย 

3(2-2-5) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                     
(Ethics and Human Being) 
ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อ
มนุษย์  ทฤษฎีทางจริยธรรม  หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับ
มนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่วนบุคคลและสังคม+ 
 

3(3-0-6) 
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1511002 ความจริงของชีวิต        
(Facts  of  Life) 
ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความ
จริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและสังคม 
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์                               
(Buddhism) 
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรม
ส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท 
กรรม อริยสัจ ไตรสิกขา เป็นต้น พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติ  ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตนและการพัฒนา
สังคม 

3(3-0-6) 

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        
 (Thai  Language  Skills) 
ศึกษาหลักการ รูปแบบและวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  
ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การจับประเด็นและการสรุปสาระส าคัญ  
โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 

3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ     
(Language and Communication for Specifics Purposes) 
ศึกษาหลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียนและประเมินการพูดและการเขียน 

3(3-0-6) 

1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น       
(Language and Communication in  Local Community) 
ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจากบริบทต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น  ฝึกการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

3(3-0-6) 

1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        
(Fundamental  English) 
ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ฝึกทักษะ
การอ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษสั้น ๆ และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        
 (English for Communication) 
ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่างๆ ตามหลัก ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ  
ฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

3(3-0-6) 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                         
(Oral - Aural  Communication  in  Japanese Language) 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปใน 
ชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเร่ืองและอธิบายด้วยค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่น
ในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อ
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง         

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      
 (Information for Research  and  Study) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ การอ้างอิงและการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

3(3-0-6) 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                     
(Oral - Aural  Communication  in  Myanmar Language) 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปใน 
ชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเร่ืองและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่า
ในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน  เพื่อ
สามารถใช้ภาษาพม่าได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง   

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                                    
(Aesthetics of Visual Art) 
ศึกษาเร่ืองสุนทรียภาพที่เก่ียวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติ 
 สิ่งแวดล้อม ที่ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม  
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  
ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความ
งามและเร่ืองราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้นและ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
 
 
 

3(3-0-6) 



 
 

60 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       
 (Aesthetics of Drama) 
ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล
ความส าคัญของ การรับรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ ของศิลปะการแสดง 

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม   
(Music Appreciation) 
ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก                   
คีตลักษณ์ ที่พบเห็นทั่วไป  คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง                 
บางบท  ประวัติดนตรีที่ควรทราบ  

3(3-0-6) 

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย                                             
(Thai  Social  Economy) 
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจสังคมไทยในอดีต 
แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของ
การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทยโดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้ใน
กรณีศึกษาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

3(3-0-6) 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ           
 (Social Equity and Peace) 
ศึกษา กระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคม และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ โครงสร้าง
และชนชั้นทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาสและความส าเร็จ ความเหลื่อมล้ าและ
ความขัดแย้งทางสังคม ความยากจนและสวัสดิการสังคม  การกระจายอ านาจ การมี
ส่วนร่วมและการเพิ่มพลังให้ประชาชน เอ็นจีโอ กลุ่มประชาสังคมและขบวนการทาง
สังคม เพื่อการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 

3(3-0-6) 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม      
(Civics  and   Social  Responsibility) 
ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับความส าคัญของความเป็นพลเมืองดีใน 
ระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ            
การด าเนินชีวิตที่ท าประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม                   
การมีจิตส านึกรักประเทศชาติ 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       
(Globalization and Localization)  
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรองหรือกระแสทางเลือก ความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์  ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพ
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในลักษณะ สหวิทยาการ  ศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล 
ชุมชนท้องถิ่น 

3(3-0-6) 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก                   
(Thai and Global Society) 
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา
ประเทศ  ลักษณะทั่วไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้างทาง
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ ตลอดทั้ง
สภาพปัญหาสังคมและภูมิปัญญาไทย ศึกษาสังคมโลก ความเป็นโลกาภิวัตน์ การจัด
ระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง โดยเน้นความสัมพันธ์
ระหว่างไทยและสังคมโลก                 

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม                                
(Human Being  Community and Environment) 
ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน 
ด้านการเกษตร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       
(Local Resource Management) 
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้ 
มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์  ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมี
ส่วนร่วม หลักความพอเพียง และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็นชุมชน
และความยั่งยืน 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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2551002 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     
(Thai Politics and Government) 
ศึกษาความรู้พื้นฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขการเมืองการปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม่ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้ม
ของการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต  

3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                   
(Introduction to Law) 
ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะ และชนิดต่าง ๆ ของ
กฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 

3(3-0-6) 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                                                          
 (Entrepreneurship) 
ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี 
การเงิน การบริหารบุคลากร การบริหารส านักงาน การตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาด การวิเคราะห์และเลือกตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทาง
การตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาดในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่
ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

3(3-0-6) 

3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                   
(Leadership   and  Contemporary  Management) 
ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ ที่จะมีส่วนช่วยใน
การเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้น าในการท างานเป็นทีม 
แนวทางและเทคนิค การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้ 
การจัดการคุณภาพ การจัดการที่รับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการเปลี่ยนแปลง เป็น
ต้น รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพี่อใช้ในการจัดการองค์การ เช่น การวางแผน การ
ตัดสินใจ และการควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

3(3-0-6) 

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน          
(Economics in Daily Life) 
แนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของสังคม  เช่น  กลไกราคา การวางแผนการใช้ทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและ
เอกชนในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเพื่อเป็น
พื้นฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ  ในชีวิตประจ าวันภายใต้กระแส
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

3(3-0-6) 
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3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                     
(Sufficiency Economy) 
ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยแสดงให้เห็น
ถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาของ
สังคม และเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุนนิยมทีผ่่านมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏี
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่และวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล 
ชุมชน ประเทศชาติเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน การวิเคราะห์
ความส าเร็จของกรณีศึกษาที่มีการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับ
เหตุการณ์จริง 

3(3-0-6) 

4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                       
 (Science  and  Technology  for  Development) 
ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความหมายและ
วิธีการของวิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของท้องถิ่นและของไทยความก้าวหน้าวิทยาการ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความส าคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3(3-0-6) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                                         
(Science and Technology for Daily Life) 
ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีใน 
ชีวิตประจ าวัน สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทางพันธุ์ศาสตร์ พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  เทคโนโลยีการสื่อสารและทักษะการพัฒนาคุณภาพและ
สุขภาพจิต 

3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                   
(Conservation Environments and Natural Resources) 
ศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์รวมถึงสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบตลอดจนแนวทางแก้ไขที่
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและโลก 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                           
(Fundamental  Mathematics) 
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน ระบบเลขฐาน จ านวนจริง   
              

3(3-0-6) 
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4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       
(Mathematics  and  Decision  Making)  
ศึกษาเก่ียวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้า
สู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจาย  ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้ องต้น  
ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ 

3(3-0-6) 

4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา    
(Computer  Skills  and  Information  Technology  for  Students) 
ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้นส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูล  การใช้งาน 
โปรแกรมอรรถประโยชน์เบื้องต้น  การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  

3(2-2-5) 

4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์    
(Word   Processing  and  Presentation) 
ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลค า เพื่อจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและ
เรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข การก าหนดรูปแบบเอกสาร การสร้างตาราง  การค้นหาและ
การเปลี่ยนแปลงข้อความ  ค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การสร้างจดหมายเวียน การ
ประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ การน าเสนองานด้วยโปรแกรมด้านการน าเสนอ
ผลงาน จัดท าในรูปแบบข้อความและสื่อประสม  เช่น การแทรกและตกแต่งข้อความ 
การแทรกและตกแต่งรูปภาพ/รูปวาด การแทรกแผนผังองค์กรและแผนภูมิ การแทรก
เสียงและภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยง การใส่ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและแผ่นงาน
น าเสนอ 

3(2-2-5) 

4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล             
(Skills of Spreadsheet  and  Data  Management  Applications) 
ศึกษาการท างานด้วยโปรแกรมกระดานค านวณ การใช้สมุดงาน ตกแต่งแผ่นงานและ
สมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุอ่ืนๆ วาดภาพ
และปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การค านวณโดยใช้สูตร การใช้งาน
ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ฟังก์ชัน ด้านการตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชั น
จัดการข้อมูลและฟังก์ชันอ่ืน ๆ เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ    

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       
(Website  Design  and  Development) 
ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม 
ส าเร็จรูป เรียนรู้การน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบ
เว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 
 

3(2-2-5) 
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5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        
(Agriculture  in  Daily  Life) 
ศึกษาวิวัฒนาการและความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การ
ผลิตพืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ผลผลิตของ
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร 
การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร 

3(2-2-5) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       
(Technology  in  Daily Life) 
ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้ การบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเบื้องต้น เช่น การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 
หรือการซ่อมแซมเคร่ืองใช้ในส านักงานทั่วไป 

3(3-0-6) 

5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น         
(Local  Technology) 
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือของท้องถิ่น  เพื่อ
พัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู้  ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่ น  รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้ าน เทคโนโลยี  ภายใต้บริบทและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

3(3-0-6) 

         
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 1.  กลุ่มวิชาชีพครู 
  1.1  วิชาชีพครูบังคับ 
1001001 ภาษาไทยส าหรับครู        

Thai  Language  for  teacher 
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียนจากสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บทความทางการศึกษา ฝึกการใช้
พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ  
สร้างทักษะสัมพันธ์ทางภาษาการน าเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2(1-2-3) 

1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพคร ู
Comprehensive  of   professional  teachers  knowledge  
ทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพครูและทดสอบประมวลความรู้  

2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 
Comprehensive  of  Specific  subject  knowledge  
ทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะและทดสอบประมวลความรู้ 

2(2-0-4) 
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1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู      
English  for  Teachers   
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการศึกษาทั้งด้าน การ
เรียนการสอน การจัดการชั้น เรียน  การวิจัยและ อ่ืนๆ จากสื่ อสิ่ งพิ มพ์  สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บทความทางการศึกษา ฝึกทักษะในการ
อ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ การกรอกแบบฟอร์ม โดยการน าเสนอ
ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรโดนเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และ
ปฏิบัติการทดสอบเพื่อประเมินระดับความรู้ภาษาอังกฤษ   

3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเป็นครู         
Education and Self Actualization for Teachers  
ศึกษา แนวคิด  ทฤษฎีปรัชญาการศึกษา ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย 
วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ 
ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี บุคคลแห่งการ
เรียนรู้และเป็นผู้น าทางวิชาการ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้าง
ศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาความเป็นครูใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้แก่  สถานการณ์จ าลอง  ค่ายคุณธรรมอาสาและอ่ืนๆ  ตามความ
เหมาะสม 

3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร      
Curriculum  Design  and  School  Curriculum  Development 
ศึกษา  แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัด
การศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย การจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร 
รูปแบบของหลักสูตร  การออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาและสร้างหลักสูตรแบบต่างๆ   
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรอิงมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติ การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา  การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่น  การสร้างรายวิชาพื้นฐานอิงมาตรฐานและรายวิชาเพิ่มเติม การออกแบบ
การสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและอิงมาตรฐาน   
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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1022002 การจัดการเรียนรู้         
Learning Management 
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน            การจัดการการเรียนรู้
แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมินผลการเรียนรู้และการจ าแนกระดับการเรียนรู้
ของผู้เรียนจากการประเมินผล  ฝึกการออกแบบ การเรียนรู้และท าแผนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  การประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรู้  ฝึก
ปฏิบัติการทดลองจัดการเรียนรู้   

3(2-2-5) 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     
Innovation  and  Information  Teachers  in  Education 
ศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบการสร้าง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับการเรียนการสอน การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ดี   

3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา        
Educational  Measurement  and  Evaluation        
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างและการใช้
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร การประเมินจาก
แฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติและประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษา
ระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ปัญหาการวัดและประเมินผลในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ การวิเคราะห์คุณภาพของ
แบบทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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1043002 การวิจัยทางการศึกษา         
Educational Research 
ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศน์การวิจัยรูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเสนอโครงร่างการวิจัย 
ฝึกปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและประเมินงานวิจัย  น าเสนอผลงานวิจัย  
ศึกษาค้นคว้างานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหา  การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

3(2-2-5) 

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู        
Psychology  for  Teachers 
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์  จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยา
การแนะแนวและให้ค าปรึกษา  การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา การให้
ค าปรึกษา และการช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  อิทธิพลของพันธุกรรม
และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้  ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  

3(3-0-6) 

1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
Administration  in  School 
ศึกษา  หลักการ  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการในสถานศึกษา  ภาวะผู้น าทาง
การศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  มนุษย์สัมพันธ์ใน
องค์การ การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาสถานศึกษา การบริหารจัดการในชั้นเรียน การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาและการน านวัตกรรมใหม่ๆ  มาใช้ในการบริหารจัดการ  การประกัน
คุณภาพการศึกษา  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  การศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน 

3(3-0-6) 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม       
Inclusive Education 
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท และความส าคัญของการศึกษาพิเศษ ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ ประเภทเด็กพิเศษการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการ
พฤติกรรม และบริการสนับสนุน 
 
 
 

2(2-0-4) 
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 1.2  วิชาชีพครูเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  หน่วย เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ        

Academic  Camp  Management  
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA
การวางแผน(Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check)การปรับปรุงแก้ไข 
(Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่าย
วิชาการในสถานศึกษา 

2(1-2-3) 

1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  
Classroom  Management  and  Environment for  Learning 
แนวคิด หลักการและความส าคัญการบริหารจัดการชั้นเรียน ห้องเรียนสร้างสรรค์และ
กลยุทธ์การบริหารจัดการชั้นเรียน สิ่ งแวดล้อมเพื่ อการเรียนรู้ทั้ งในและนอก
สถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ทั้งธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

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

1023202 การสร้างสื่อและแบบเรียน        
Medias  Texts Construction 
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและแบบเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและแบบเรียน การตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ การ
สร้างและการประเมินคุณภาพของสื่อและแบบเรียน 

2(1-2-3) 
 

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     
Technology for  Teachers  1 
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและ
สร้างสรรค์งานด้วยข้อความ ภาพ กราฟและสัญลักษณ์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ 

1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     
Technology for  Teachers  2 
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการ
สร้างสรรค์งานด้วยภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์และอ่ืนๆ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ 

1(0-2-1) 

1033203 นวัตกรรมการศึกษา         
Educational Innovation 
ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การ
สร้าง การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  ฝึกปฏิบัติการศึกษา
สภาพปัญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา น าเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม  
ท าการผลิตเพื่อน าไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข 
 
 

2(1-2-3) 
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1044001 การวิจัยในชั้นเรียน         
Classroom Research 
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน อภิปรายความส าคัญและ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหาวิจัยใน
ชั้นเรียน พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา ออกแบบและเขียน
โครงร่างการวิจัย ด าเนินการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลความหมายข้อมูล 
เขียนรายงานการวิจัย น าเสนอผลการวิจัย 

2(1-2-3) 

1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา      
Educational Innovation Research and Development  
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการการศึกษา การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการ
ปฏิบัติงานทางการศึกษา การออกแบบ สร้างและประเมินนวัตกรรมการศึกษา การ
ทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษา การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา การ
เผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา ประเภทของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เสนอโครงร่างการวิจัย ฝึกปฏิบัติการ
วิจัย เขียนรายงานการวิจัย และประเมินคุณภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา 

2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม        
Theories and Group Dynamics Practice 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม ทฤษฎีส าคัญที่ เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎี
บุคลิกภาพของกลุ่ม ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็น
ต้น องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม การสื่อความหมาย กระบวนการท างานกลุ่ม 
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น ากลุ่ม และปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม การประยุกต์ใช้
กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การเรียนรู้องค์กรและการ
แก้ปัญหากลุ่ม เน้นการฝึกปฏิบัติ 

2(1-2-3) 
 
 

1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น        
Adolescence  Guidance  Psychology 
ศึกษาเก่ียวกับวัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ปัญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการ แนะแนวเด็ก
วัยรุ่นในโรงเรียน การจัดบริการแนะแนวเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ  สังคม ส่วนตัวแนวทางการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการ แนะแนว 
 
 

2(2-0-4) 
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1083002 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม      
Provision of Early Intervention Services 
ความหมาย ความส าคัญของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม ปัญหาและความ
ต้องการเฉพาะของเด็กพิเศษแต่ละประเภท กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม หลักและวิธีการพัฒนาเด็กพิเศษ การให้การปรึกษาและท างานร่วมกับพ่อแม่ 
และครอบครัว องค์กรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2(2-0-4) 
 

  
1.3  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน  14  หน่วยกิต 

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  1        
Practicum  1 
ศึกษา สังเกตและฝึกการเป็นผู้ช่วยครู  เกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการการเรียนของ
นักเรียน การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในระดับก่อน
ประถมศึกษาหรือสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยฝึกการสังเกตและมีส่วนร่วมที่
สถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์แล้วน ามาจัดท าสรุปรายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน 

1(90) 

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2       
Practicum  2 
ศึกษา สังเกตและฝึกการเป็นผู้ช่วยครู วางแผนและจัดท าแผนการเรียนรู้ วิเคราะห์ 
อภิปราย แผนการเรียนรู้ในระดับก่อนประถมศึกษาหรือตามกลุ่มสารการเรียนรู้
สาขาวิชาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  น ามาใช้ทดลองใช้ในสถานศึกษาอย่างน้อย  
2  สัปดาห์ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขภายใต้การนิเทศของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู 
แล้วจัดท าสรุปรายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน 

1(90) 

1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1       
Internship  1 
ฝึกปฏิบัติการสอนโดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชามาใช้ในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัด
กระบวนการเรียนรู้  การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้  การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ ได้แก่ งานครู
ประจ าชั้น งานธุรการชั้นเรียน งานบริการ งานแนะแนว งานกิจกรรมนักเรียนและ
งานความสัมพันธ์กับชุมชน   
 
 
 

6(540) 
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1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2      
Internship  2 
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1  จัดการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน  น าปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนมาวางแผนและด าเนินการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน  วิเคราะห์รายงานผลการปฏิบัติ
ในด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยระบบการวิจัยหรือ
กระบวนการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม  น าผลงานมาน าเสนอเพื่อเปลี่ยนเรียนรู้และรายงาน
ผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนต่อสถานศึกษา  

6(540) 

  2.3 ค าอธิบายหมวดวิชาเฉพาะ 

                วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (บังคับ) 
1071101 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย    

 Pre-geological  Development  of  Early  Childhood   
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง  
พัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่างๆ ปัญหาพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  
ความส าคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับเด็ก  ความส าคัญของพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว การจัดกิจกรรม
และสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู ้

3(2-2-5) 

1071102 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    
 Early  Childhood Behavioral  Study 
หลักการ ความหมายความส าคัญ พัฒนาการและรูปแบบการศึกษาพฤติกรรมเด็ก  
การฝึกปฏิบัติสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริง การบันทึก การแปลความหมาย
พฤติกรรมและส่งเสริมพฤติกรรมเด็ก การรายงานผลพฤติกรรมเด็ก 

3(2-2-5) 

1071203 การศึกษาปฐมวัย             
 Early  Childhood  Education 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ ปรัชญาและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
ปฐมวัย นักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเป็นมาของ
การศึกษาปฐมวัยในต่างประเทศ ประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยของไทย 
รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทย หน่วยงานที่จัดลักษณะการด าเนินงาน  
แนวโน้มและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัย 

3(3-0-6) 

1071204 สื่อสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย     
Creative  Materials  for  Early  Childhood  
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญที่เก่ียวข้องกับสื่อสร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย ประเภทประโยชน์ของสื่อสร้างสรรค์การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย การเลือกซื้อและการผลิตสื่อสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้  
การประเมินผลคุณภาพสื่อ 
 

3(2-2-5) 
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1072105 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย     
 Arts  for  Early  Childhood  
ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็ก
ปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางศิลปะและศิลปะสร้างสรรค์ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มการจัด
กิจกรรมศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ การน าวัสดุท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานศิลปะ การ
วิเคราะห์และประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนและ
ทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1072106 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย   
Movement  Activities  for  Early  Childhood   
ทฤษฎี  ความหมาย  ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะและ
เพลง ส าหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  หลักการจัดและฝึกปฏิบัติการเขียนแผน กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะส าหรับ
เด็กปฐมวัย  การผลิตสื่อและเครื่องประกอบจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1071207 การจัดโปรแกรมเพ่ือพัฒนาเด็กระดับบริบาล    
Infant  and  Toddler Education Programs 
ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายและนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับเด็กอายุต่ า
กว่า 3 ปี ประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาระดับบริบาล ทฤษฎีพัฒนาการเด็ก  
การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 3 ปี การสังเกตและการบันทึก
พฤติกรรมระดับบริบาล วิธีการอบรมเลี้ยงดูและกระบวนการจัด โปรแกรมพัฒนาเด็ก
ระดับบริบาล สื่ออุปกรณ์และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเลี้ยงดูเด็กระดับ
บริบาล บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เด็กระดับ
บริบาล  

3(2-2-5) 

1072208 การประเมินผลพัฒนาเด็กปฐมวัย      
Developmental  Assessment  of  Early  Childhood   
ความหมาย ความส าคัญและขอบข่ายของการประเมินผลพัฒนาการเด็ก  
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการประเมินและจุดมุ่ งหมายของกา รจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย หลักการ วิธีการและเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย การประเมินตามสภาพจริงและการไตร่ตรองสะท้อนตนเอง  
เทคนิคการประเมินในระดับปฐมวัยแบบการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การจัดท า
สาระนิทัศน์และพอตโฟลิโอ ฝกึปฏิบัติการการประเมินพัฒนาการ การสรุปน าเสนอผล
การประเมินและการร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินผลพัฒนาการเด็ก 

3(2-2-5) 

1072109 กิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  
 Physical Education Activities  and  Recreation  for  Early  Childhood   
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและความ
พร้อมทางร่างกายของเด็กปฐมวัย  ประโยชน์การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  เกมและการเล่น
แบบไทย การสร้างเกมกิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัย การเขียนแผนฯ การวัด
และประเมินพัฒนาการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 
 

3(2-2-5) 



 
 

74 

1073110 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์    
Mathematics  Skills  for  Early  Childhood   
ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ขอบข่ายเนื้อหาและทักษะพื้ นฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1073111 ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 
English For Early Childhood Teacher 
การเตรียมความพร้อมของครู ในการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา
ลักษณะและฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ การลงเสียงเน้นหนักในค า และระดับเสียง
สูงต่ า ในประโยคอย่างถูกต้อง การอ่านอักษร การวิเคราะห์และฝึกออกเสียงที่เป็น
ปัญหา ฝึกรูปแบบและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ตลอดจน
โครงสร้างไวยกรณ์พื้นฐานในภาษาอังกฤษ การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

3(3-0-6) 

1073212 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย  
Organization  and  Educational  Management  in  Early  Childhood   
ความหมายและความมุ่งหมายของการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ประเภทของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  บทบาทหน้าที่และบุคลิกภาพของผู้บริหารทฤษฎีการบริหาร  
หลักเบื้องต้นของการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  การจัดสภาพแวดล้อมกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  การขออนุญาต
จัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลเอกชน  การนิเทศและติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  การท างานร่วมกันกับผู้ปกครองและชุมชน  การจัดโครงสร้างของ
องค์การและการจัดระบบงานบริหารด้านต่าง ๆ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
อายุ  3 – 5  ปี  และการจัดระบบงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

3(3-0-6) 

1073213 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางวิทยาศาสตร์     
Sciences  Skills  for  Early  Childhood   
ความหมาย  ความมุ่งหมาย  ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
ขอบข่ายเนื้อหา  ทักษะพื้นฐาน  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
กระบวนการจัดกิจกรรมการออกแบบและการทดลองกิจกรรมตามกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก 

3(2-2-5) 

1073214 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 Early Childhood Education Curriculum and Curricula  Development 
ความหมายและความส าคัญของหลักสูตร องค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตร  
ประเภทของหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้หลักสูตรในด้านปรัชญา วิสัยทัศน์  
หลักการ คุณลักษณะที่ต้องการเน้น การจัดการเรียนรู้  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น การประเมินผลการใช้หลักสูตรและการเชื่อมโยงสู่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3(2-2-5) 
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1073215 ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย       
Arts  for  Early  Childhood  Teachers 
ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ  หลักการจัดป้ายนิเทศ  หลักการจัดและตบแต่งห้องเรียน  
ฝึกทักษะการเขียนภาพลายเส้น  การเขียนการ์ตูน  การจัดป้ายนิเทศ  การตบแต่ง
ห้องเรียน  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น  
และการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3(1-3-5) 

1074116 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย           
 Early Childhood for Creative Thinking Skills   
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ แนวคิดหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิด 
และความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการท างานของ
สมองช่วงอายุแรกเกิด- 6 ปี การศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการคิดเด็กปฐมวัย 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย และการวัดประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1074117 การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย    
Research  in  Classroom  of  Early  Childhood  Education  
Arrangement 
     หลักการ แนวคิดทฤษฎีความเป็นมาของการวิจัยในชั้นเรียน ความหมายและ
ความส าคัญของการวิจัยในชัน้เรียน  ความรู้ความเข้าใจ เนื้อหา ขั้นตอน
กระบวนการวิจัยในชัน้เรียน องค์ความรู้จากการวิจัยทางการศึกษาปฐมวยั  การฝึก
ปฏิบัติท าวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย จรรยาบรรณและคุณธรรมการเป็นนักวิจัย  

3(2-2-5) 

1074118 กระบวนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย    
Learning  and  Experience  Managing  Process  for  Early Childhood   
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย จิตวิทยาการเรียนรู้  การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย  
เพื่อน าไปสู่การเขียนแผน การจัดประสบการณ์  ฝึกการจัดประสบการณ์เพื่อการ
เรียนรู้หลายรูปแบบ การประเมินผลการเรียนรู้หลักการจัดกิจกรรมใน 1 วัน ส าหรับ
เด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 

3(2-2-5) 

1075219 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย      
Seminar  in  Early  Childhood  Education 
ศึกษารวบรวมปัญหาการศึกษาปฐมวัยจากการค้นคว้าเอกสาร ต ารา งานวิจัย 
น าเสนอและรวบรวมข้อมูลอภิปราย จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหา เพื่อประกอบการสัมมนาศึกษาและจัดท ารูปแบบการสัมมนาทาง
วิชาการ  ขั้นตอนกระบวนการสัมมนาทางวิชาการการ รายงานผลการสัมมนา 

3(2-2-5) 

1075220 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย     
Parent  Education  for  Early  Childhood   
ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการให้
การศึกษาแก่ผู้ปกครอง บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการให้ความรู้กับผู้ปกครอง รูปแบบวิธีการ
สื่อสาร การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองและฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมให้ความรู้การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง 

3(2-2-5) 
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 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (เลือก)  
1073121 สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็ก     

Health  for  Mother  and  Child 
ความหมายและความส าคัญของสุขภาพส าหรับมารดาและเด็กปฐมวัย  ภาวะสุขภาพ
และปัญหาสุขภาพของเด็กแรกเกิด – 5 ปี  อุบัติเหตุการป้องกันและการปฐมพยาบาล  
เวชภัณฑ์ในบ้านและโรงเรียน  การให้บริการด้านสุขภาพส าหรับมารดาและเด็ก
ปฐมวัย  การวางแผนครอบครัวการส่งเสริมสุขภาพมารดาและเด็กปฐมวัย  การจั ด
สภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

3(2-2-5) 

1072222 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา      
Thai  Language  of  Early  Childhood  
ความหมาย แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางภาษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย การสังเกต การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน  
การผลิตสื่อและของเล่น  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยบทบาทของครู
และผู้ปกครองในการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1073123 หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย      
Books  for  Early  Childhood   
ความหมาย คุณค่าและประเภทของหนังสือเด็ก  ลักษณะหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย  
พัฒนาการด้านการอ่าน ความสนใจหนังสือของเด็ก วิธีอ่านและประโยชน์ของการอ่าน
หนังสือให้เด็กฟัง ศึกษาวิเคราะห์หนังสือเด็ก การเขียนและสร้างหนังสือส าหรับเด็ก  
การรักษาหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย  การเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับระดับปฐมวัย  

3(2-2-5) 

1073124 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย      
Innovation   of  Early  Childhood  Education 
แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษา  ความหมาย  
ความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา  ประเภทรูปแบบของนวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย  การน านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็ก  การประเมินผลการใช้นวัตกรรม  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเน้นนวัตกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ  

3(2-2-5) 
 

1074125 นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย      
Stories  and  Puppets  for  Early  Childhood   
ความหมายและความส าคัญของนิทานและหุ่น ประโยชน์ของนิทานและหุ่นที่มีต่อเด็ก
ปฐมวัย  ประเภทของหุ่น  ฝึกปฏิบัติการแต่งนิทานและการสร้างหุ่นเพื่อน ามาใช้แสดง
ประกอบการเล่านิทาน 

3(2-2-5) 

1074126 คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย      
Computer  for  Early  Childhood  Education 
แนวคิด  หลักการ  คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัยความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย การสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย การเลือกและใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
 
 

2(1-2-3) 
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1075227 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย      
Nutrition  for  Early  Childhood   
ความหมาย  ความส าคัญของโภชนาการที่มีต่อสุขภาพอนามัยและสติปัญญาของเด็ก
ปฐมวัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวังโภชนาการเด็ก  
เทคนิคการแก้ไขปัญหาทางโภชนาของเด็กปฐมวัย การก าหนดรายการ การเลือก     
การประกอบอาหารและอาหารว่างให้มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน  การส่งเสริมสุข
นิสัยในการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย 

2(1-2-3) 

107xx28 นาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวัย      
Dramatics  Activities  for  Early  Childhood   
การศึกษาการจัดนาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจัดและเลือกชุดแสดงให้
เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ หลักการแต่งหน้า ท าผมและการเลือกเครื่องแต่งกายที่
เหมาะสมกับการแสดง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย การจัด
กิจกรรมนาฏศิลป์ให้เหมาะสมกับวัย  ฝึกปฏิบัติการจัดการแสดงนาฏศิลป์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

2(1-2-3) 

107xx29 การเล่นเคร่ืองดนตรีของเด็กปฐมวัย     
Musical  Instrument  Playing  for  Early  Childhood  Children 
ศึกษาความรู้พื้นฐาน  เกี่ยวกับการใช้เครื่องดนตรีประเภทประกอบจังหวะชนิดต่าง ๆ 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี  1  ชนิด  โดยเฉพาะ  กีตาร์  เปียโน  ออร์แกน 

2(1-2-3) 

107xx30 จิตวิทยาเด็กพิเศษ       
Psychology  of  Exceptional  Childhood 
ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษแต่ละประเภทลักษณะความบกพร่องที่มีผลต่อ
พัฒนาการด้านจิตใจของเด็กพิเศษแต่ละประเภท  บุคคลในครอบครัวที่มีผลที่ดีต่อการ
ปรับตัวของเด็กพิเศษทางด้านจิตใจ  สังคมและอาชีพ 

2(2-0-4) 

107xx31 สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย     
Environmental  Studies  for  Early  Childhood   
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา  ประเภทสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ าวัน  การปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การจัด
ประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย  บทบาท
ของครู  ผู้ปกครอง  ในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2(1-2-3) 
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ภาคผนวก ข  
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ. 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554) 
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เหตุผลที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีใช้เป็นหลักสูตร ปี 2549 ได้ด าเนินการมาครบ 5 ปี จึง
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพของคุรุสภา เพื่อน าไปจัดการศึกษาให้บัณฑิตมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีความสามารถแข่งขันสู่ระดับสากล 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  (ค.บ.  5  ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549                                   
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  (หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) 

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

สาระที่ปรับปรุง 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  
หน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 167 นก. หน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 167 นก.  

กลุ่มวิชาการศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 34 นก. กลุ่มวิชาการศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30  นก. ลดจ านวนหนว่ยกิต 

กลุ่มวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า 53 นก. กลุ่มวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า 53 นก.  

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) ไม่น้อย
กว่า 

74 นก. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก)           
ไม่น้อยกว่า 

78  นก. เพิ่มหน่วยกิตการเรียนรู ้

กลุ่มวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  นก. กลุ่มวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  นก.  

1.  วิชาการศึกษาท่ัวไป  1. วิชาการศึกษาท่ัวไป   

1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ให้เลือกเรียน
รายวิชาต่อไปน้ี  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มท่ี 1 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี  ไม่เกิน  3  
หน่วยกิต 

1.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 บังคับเรียน  12  นก. 
 
 

 
 
 

1541002 ทักษะการส่งสารภาษาไทย   3(2-2-5) 
 

1551001   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6) ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย   3(2-2-5) 
 

1551002  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

3(3-0-6) 
 

ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1541003 การสื่อสารเพื่อจุดประสงค์
เฉพาะ    

3(2-2-5) -  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1541004 ภาษาและการสื่อสารเพื่อ 3(2-2-5)   ตัดรายวิชาจาก
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) 

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

สาระที่ปรับปรุง 

ท้องถิ่น       โครงสร้างหลักสูตร 

1.2  กลุ่มท่ี 2  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี  ไม่เกิน  6   เลือกเรียน   จากวิชาตอ่ไปนี้  ไม่เกิน  6 หน่วยกิต 

1551001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1            2(2-0-4) 
 

1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอนและสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2            2(2-0-4) 
 

1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อ
จุดประสงค์เฉพาะ 

3(3-0-6) ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอนและสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1551003 ทักษะการฟัง- การพูด
ภาษาอังกฤษ 1 

2(1-2-3) 
 

1541003   ภาษาและการสื่อสารใน
ท้องถิ่น 

3(3-0-6) ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอนและสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1551004 ทักษะการฟัง- การพูด
ภาษาอังกฤษ 2 

2(1-2-3) 
 

1561001   การฟังและการพูด
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

3(3-0-6) ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอนและสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1551005   ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ 2(1-2-3) 1571001   การฟังและการพูด
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

3(3-0-6) ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอนและสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

  1691001   การฟังและการพูดภาษา
พม่าเพ่ือการสื่อสาร 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปน้ี  
ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มท่ี 1 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี ไม่น้อย
กว่า  2  หน่วยกิต  

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปน้ี  
ไม่น้อยกว่า  6 นก.  และไม่เกิน  9 นก. 

 

1511001  จริยธรรมกับมนุษย์      1511001  จริยธรรมกับมนุษย์ 3(3-0-6) - 

1511002  ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) 1511002  ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) - 

1521001  พุทธศาสน์                             2(2-0-4) 1521001  พุทธศาสน์                                3(3-0-6)  - 

  1001004   ทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) 

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

สาระที่ปรับปรุง 

อย่างมีวิจารณญาณ กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  1001003   พฤติกรรมนุษย์กับการ
พัฒนาตน      

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  1631001  สารสนเทศเพื่อการศึกษา
และการค้นคว้า  

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการ
สมัยใหม่ 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

2.2 กลุ่มท่ี 2  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี  ไม่น้อย
กว่า  2  หน่วยกิต 

  

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์  2(2-0-4) 2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 3(3-0-6) - 

2051001  สุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง 

2(2-0-4) 2051001  สุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง 

3(3-0-6) - 

2061001     สังคีตนิยม 2(2-0-4) 2061001  สังคีตนิยม 3(3-0-6) - 

2.3  กลุ่มท่ี 3  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี  ไม่น้อย
กว่า  2  หน่วยกิต 

   

1001001  ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1001002  การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้า 
และการใช้เหตุผล                         

2(2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการ
พัฒนาตน 

2(2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

2.4  กลุ่มท่ี 4  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี  ไม่น้อย
กว่า  2  หน่วยกิต 

   

1631001   สารสนเทศและการศึกษา
ค้นคว้า 

2(1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1631002   การศึกษาค้นคว้าและการ
เขียนบทนิพนธ์  

2(1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1631003 ความรู้พื้นฐานทาง 
สารสนเทศศาสตร์   

(1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

21631004  เทคโนโลยีสารสนเทศใน (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) 

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

สาระที่ปรับปรุง 

ส านักงาน     โครงสร้างหลักสูตร 

21631005  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า 

2(1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปน้ี  ไม่
น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
3.1  กลุ่มท่ี 1  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี  ไม่น้อย
กว่า  2  หน่วยกิต                

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปน้ี  
ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  และไม่เกิน  9 หน่วยกิต 
 

 

2531001  วิถีไทย 2(2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

2531002  วิถีโลก 2(2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

2531003  ครอบครัวและสังคม                      2(2-0-4)    ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

2541001  มนุษย์  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม          2(2-0-4) 
 

2541001   มนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม         

3(3-0-6) 
 

- 

2561001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ัวไป 

2(2-0-4) 2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองไทย 

3(3-0-6) - 

  2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  2501002   ความเป็นธรรมทางสังคม
และสันติภาพ 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  2501003   พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  2521001   โลกาภิวัตน์และ           
ท้องถิ่นภิวัตน์ 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก  3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  2541002   การจัดการทรัพยากร
ท้องถิ่น          

3(3-0-6) 
 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) 

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

สาระที่ปรับปรุง 

และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

3541001   การเป็นผู้ประกอบการ                 2(2-0-4) 3541001  การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) - 

3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน            2(2-0-4) 3591001  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) - 

2501002   เศรษฐกิจพอเพียง                       2(2-0-4) 3591002  เศรษฐกิจพอเพียง                     3(3-0-6) - 

2521001   ท้องถิ่นศึกษา                            2(2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

2551001   การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย          2(2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือก
เรียนรายวิชาต่อไปน้ี   ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
4.1  กลุ่มท่ี 1  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี  ไม่เกิน  6  
หน่วยกิต                                     

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียนรายวิชา
ต่อไปน้ี  ไม่น้อยกว่า  6  นก.   และไม่
เกิน  9 นก. 

  

4121001  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

3 (2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

4121002 คอมพิวเตอร์และการ
ประยุกต์ใช้งาน 

3 (2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

4121003  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บนระบบเครือข่าย 

3 (2-2-5)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

4121004  คอมพิวเตอร์และสื่อประสม 3 (2-2-5)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

  1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  1161002  การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  4001001  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา  

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  4001002  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  4001003  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
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สาระที่ปรับปรุง 

และทรัพยากรธรรมชาติ    และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  4091003  คณิตศาสตร์กับการ
ตัดสินใจ           

3(3-0-6) 
 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  4121002  การประมวลผลค าและการ
น าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  4121004  ทักษะการใช้โปรแกรม
กระดานค านวณและจัดการข้อมูล   

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  4121005  การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

4.2  กลุ่มท่ี 2  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี  ไม่เกิน  6  หน่วยกิต   

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                      2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน           2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

4.3  กลุ่มท่ี 3  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี  ไม่เกิน  6  
หน่วยกิต 

   

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
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สาระที่ปรับปรุง 

เพื่อการพัฒนา                            โครงสร้างหลักสูตร 

4001002  วิทยาศาสตร์เพื่อ
ชีวิตประจ าวัน  

2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

4001003  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ                     

2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต                         2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

5.  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลือกเรียน
วิชาต่อไปน้ี  ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต                   

   

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อ
คุณภาพชีวิต    

2(1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ           2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ                     2(1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1161004  กีฬาศึกษา 2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

  5501001 เทคโนโลยีในชีวิตใน
ประจ าวัน          

3(3-0-6) 
 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น  3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

2.  รายวิชาชีพครู                                                                            53  นก. 2. รายวิชาชีพครู 54 นก.  

วิชาชีพครูบังคับ   
1001101  ความเป็นครู  

 
3(3-0-6) 

 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู    

 
3(2-2-5) 

ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1051105  จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 1052001 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6)   - 

1002201  ภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(2-2-5) 1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู   3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1002301  ภาษาไทยส าหรับครู 3(2-2-5) 1001001 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3)    - 
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1002401  คอมพิวเตอร์ส าหรับครู 3(2-2-5) - - - 

1022201  การจัดการศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตร                                     

3(2-2-5) 
 

1022001 การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร     

3(2-2-5) 
 

เปลีย่นรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  

3(2-2-5) 1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา   

3(2-2-5) - 

1022101  การจัดการเรียนรู้                    3(2-2-5) 1022002 การจัดการเรียนรู้    3(2-2-5)    - 

1043101  การวัดและประเมินผล
การศึกษา  

3(2-2-5) 1043001 การวัดและประเมินผล
การศึกษา      

3(2-2-5)   
 

- 

1063102  การบริหารจัดการใน
สถานศึกษา 

3(2-2-5) 1063002 การบริหารจัดการใน
สถานศึกษา      

3(3-0-6) 
 

- 

1043301  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 1043001 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5)   - 

  1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4)    เปลี่ยนจากรายวิชาเลือก
ให้เป็นวิชาบังคับในกลุ่ม
วิชาชีพคร ู

  1005001 ประมวลสาระความรู้
วิชาชีพครู       

2(2-0-4) 
 

เพิ่มให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  1005002 ประมวลสาระความรู้วิชา
เฉพาะ       

2(2-0-4) 
 

เพิ่มให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  1.2  วิชาชีพครูเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  4  หน่วย เลือกจากรายวิชา
ดังต่อไปน้ี 
กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 

  1013001 การบริหารจัดการในชั้น
เรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

2(1-2-3) เพิ่มรายวิชารายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

วิชาพื้นฐานการศึกษา  1012002 การจัดการค่ายวิชาการ 2(1-2-3)   เพิ่มรายวิชารายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
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สาระที่ปรับปรุง 

1012405  กฎหมายการศึกษาไทย 2(2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1004205  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1011301  สังคมวิทยาการศึกษา  2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1012101  การศึกษาสงเคราะห์ใน
ประเทศไทย   

2(2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1012102  กิจกรรมยามว่างเพื่อ
การศึกษา         

2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1012201  การศึกษากับการพัฒนาชุมชน         2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1013302  นโยบายและการวางแผน
การศึกษา   

2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1013202  การจัดโรงเรียนชุมชน  2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1013203  การศึกษาเปรียบเทียบ  2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1013204  กิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่น         2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1013205  เศรษฐศาสตร์การศึกษา 2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1013206  การเมืองกับการศึกษา  2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1013207  การศึกษากับส่ิงแวดล้อม 2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1013208  การศึกษากับการปรับปรน
วัฒนธรรม 

2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1013401  การศึกษาทางเลือก 2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1024701  การศึกษาเอกเทศทาง
การศึกษา        

2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1024702  สัมมนาปัญหาการศึกษา 3 (2-2-5)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1021203  หลักสูตรและหนังสือเรียน 
              การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023103  การสอนซ่อมเสริม 2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
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1022601  เทคนิคการปกครองชั้นเรียน 2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023202  กิจกรรมร่วมหลักสูตร  2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023301  การสร้างสื่อและแบบเรียน  2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023204  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023102  ทักษะและเทคนิคการสอน  2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

 

1023104  หลักการนิเทศการสอน 2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023105   รูปแบบการเรียนการสอน          2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023302  สื่อและกิจกรรมส าหรับการ
เรียนภาษาไทย 

2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023303  สื่อและกิจกรรมส าหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษ  

2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023304  สื่อและกิจกรรมส าหรับการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 

2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023305  สื่อและกิจกรรมส าหรับการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023306  สื่อและกิจกรรมส าหรับการ
เรียนคอมพิวเตอร์ 

2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023307  สื่อและกิจกรรมส าหรับการ
เรียนสังคมศึกษา  

2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023308  สื่อและกิจกรรมส าหรับการ
ฝึกอบรม   

2(2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023401  ทักษะส าหรับครูวิทยาศาสตร์          2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023501  นวัตกรรมในชั้นเรียน  2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023001  พฤติกรรมการสอนวิชาพล
ศึกษา       

3(2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023002  พฤติกรรมการสอนวิชา
ภาษาไทย      

3(2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
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1023003  พฤติกรรมการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ   

3(2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023004  พฤติกรรมการสอนวิชาสังคม
ศึกษา   

3(2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023005  พฤติกรรมการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023006  พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรี
ศึกษา    

3(2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023007  พฤติกรรมการสอนวิชา
คณิตศาสตร์   

3(2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

 

1023008  พฤติกรรมการสอนวิชา 
                วิทยาศาสตร์ท่ัวไป                     

3(2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023009  พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี
  

3(2-2-5)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023010  พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์          3(2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023011  พฤติกรรมการสอนวิชา
ชีววิทยา       

3(2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023012  พฤติกรรมการสอนวิชา
นาฏศิลป์      

3(2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023013  พฤติกรรมการสอนวิชา
ศิลปศึกษา    

3(2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023014  พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ         3(2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

  

  1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1 1(0-2-1) ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

  1033202 เทคโนโลยีส าหรับครู  2  1(0-2-1) ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 
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1031201  การใช้ส่ือมวลชนเพื่อ  
              การศึกษา        

2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1032202  การสร้างสื่อการเรียนการสอน         2 (1-2-3) 
 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน   2(1-2-3)   ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1033203  นวัตกรรมการศึกษา  3 (2-2-5) 1033203 นวัตกรรมการศึกษา   2(1-2-3)   ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1034204  การศึกษาโดยระบบสื่อ
ทางไกล        

2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1042201  การสร้างแบบทดสอบ 2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1043102  การประเมินทางการศึกษา          2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1043103  การประเมินผลการเรียน 
             ด้านการปฏิบัติ                           

2 (1-2-3) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1043203  การวัดจริยธรรม  2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1044202  การสร้างแบบทดสอบวัด
ความถนัด   

3 (2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1043302  สถิติและการวิจัยส าหรับครู 2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1044303  วิทยาการวิจัย  3(2-2-5)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1044304  สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1044305  การวิจัยเชิงคุณภาพ  3(2-2-5)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1044306    การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1044307    การวิเคราะห์งานวิจัยด้าน 
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

3(3-0-6)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   

1051101  จิตวิทยาท่ัวไป  2(2-0-4) 1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม  2(1-2-3)   ปรับรายวิชาให้
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เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1051102  การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก
ปฐมวัย   

2(2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1051103  จิตวิทยาวัยเด็ก 2(2-0-4) 1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็ก 
             วัยรุ่น       

2(2-0-4)   ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1051104  จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1052203  การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือ 
              การเรียนรู้   

2(1-2-3) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1051301  ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม 2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1051604  การเพิ่มสมรรถภาพทาง 
              การเรียน     

2 (1-2-3) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1051703  การจัดบริการทางจิตวิทยา 
และการแนะแนวในสถานศึกษา          

2 (1-2-3) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1051704  บริการสารสนเทศทาง 
              จิตวิทยาและการแนะแนว 

2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1052106  จิตวิทยาแรงจูงใจ  2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1052107  จิตวิทยาบุคลิกภาพและ 
              การปรับตวั    

2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1052201  จิตวิทยาเด็กและ 
              การให้บริการ        

2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1052801 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครูและ 
             บุคลากรทางการศึกษา 

2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1052503  สุขภาพจิตในโรงเรียน  2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1052602  การทดสอบทางสติปัญญากับ 
              การแนะแนว 

2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1052701  การวางแผนชีวิตและอาชีพ 2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
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1052702  การบริหารงานแนะแนวใน 
โรงเรียนและงานกิจการนักเรียนนักศึกษา   

2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1053302  ทฤษฎีและปฏิบัติการทาง 
              จิตวิทยาสังคม   

2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1053303  มนุษยสัมพันธ์ของ 
              ผู้ปฏิบัติงานการศึกษา 

2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1053401  การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน         2 (1-2-3) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1053402  จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ                                                          2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

 

1053501  จิตวิทยาการแนะแนวเด็ก 
              วัยรุ่น       

2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1053502  จิตวิทยาการแนะแนว                 2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1053504  การส่งเสริมความคิด 
              สร้างสรรค์        

2 (1-2-3) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1053505  เทคนิคการปรึกษากลุ่ม 
              ส าหรับวัยรุ่น   

2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1053506  จิตวิทยาและการแนะแนวเด็ก 
              ประถมศึกษา 

2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1053601  การทดสอบทางบุคลิกภาพ 
              กับการแนะแนว  

2 (2-1-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1053603  การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1053604  กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน 2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1053702  การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ 
              พัฒนาชีวิต   

2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1054202  การให้การศึกษาแก่พ่อแม่  2 (1-2-3)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

วิชาการบริหารการศึกษา 
1061101  หลักการบริหารการศึกษา  

 
3 (3-0-6) 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1061103  พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา            2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1064104  สถาบันวิชาชีพครูและ 
              การพัฒนาวิชาชีพครู  

2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) 

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

สาระที่ปรับปรุง 

1063107  ธุรกิจการศึกษา 2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1063108  การอาชีวศึกษา  2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1063105  การบริหารงานบุคคล  2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1064106  การบริหารงานธุรการ  
การเงินและพัสดุ 

2 (2-0-4)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

วิชาการศึกษาปฐมวัย 
1071001  จิตวิทยาพัฒนาการและ 
              การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย                         

 
3 (3-0-6) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1073002  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3 (3-0-6)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1073003  การแนะแนวผู้ปกครอง 
              เด็กปฐมวัย     

2 (2-0-4) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

วิชาการศึกษาพิเศษ 
1083601  การศึกษาแบบเรียนรวม 

 
3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ  
1083002 การให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม  

2(2-0-4)    
 
 

วิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
1162004  พลศึกษาและนันทนาการ
ส าหรับครู   

 
2 (1-2-3) 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

วิชาดนตรีศึกษา 
1073501  จิตวิทยาการสอนดนตรี 

 
3(2-2-5) 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023601  หลักการและวิธีการสอน
ดนตรี           

3(2-2-5) 
 

  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1023602  การสอนเครื่องลมไม้ 3(3-0-6)   ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

  กลุ่มวิชาวัดผลประเมินผลและวิจัย
การศึกษา 
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน   

 
 
2(1-2-3)   

ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

  1044002 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา  

2(1-2-3) ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

วิชาประสบการณ์วิชาชีพ  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ   
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) 

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

สาระที่ปรับปรุง 

1005501 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1                               

2(1-2-3) 1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1  

1(90)    ปรับหน่วยกิต 

1005502  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน  2  

2(1-2-3) 1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 

1(90)   
 

ปรับหน่วยกิต 

1005503  การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1    

5(4-5-0) 
 

1004003 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1    

6(540)    
 

ปรับหน่วยกิต 

1005504  การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2    

5(4-5-0) 1005004 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2    

6(540)    
 

ปรับหน่วยกิต 

3. กลุ่มวิชาเอก 
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
วิชาเอกบังคับ   
1071001  จิตวิทยาพัฒนาการและการ
อบรมเลี้ยงดู เด็กปฐมวัย                              

 
 
 
3 (3-0-5) 

3. กลุ่มวิชาเอก 
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
วิชาเอกบังคับ   
1071101  จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  

 
 
 
3(2-2-5) 

 
 
 
- ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการปรับหนว่ยกิต 

เนื่องจากค านวณ
ระยะเวลาไม่ตรงกับ
หน่วยกิต 

1072102  การศึกษาพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย  

3(2-2-5) 1071102  การศึกษาพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย 

3(2-2-5) - ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียน
ตามชั้นปี 

1071201  การศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 1071203  การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา เพือ่จัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
- มีการปรับหน่วยกิต 
เนื่องจากค านวณ
ระยะเวลาไม่ตรงกับ
หน่วยกิต 

1071403  สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย    

3(2-2-5) 
 

1071204  สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย     
 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 

1072202  ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 1072105  ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย   
 

3(2-2-5)              - ปรับรหัสวิชา เพือ่จัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
- มีการแก้ไข ค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่ม เพื่อเน้นใน
เร่ืองการประดิษฐ์งาน
ศิลปะจากเศษวัสดุ และ
เขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) 

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

สาระที่ปรับปรุง 

1072205  กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย  

3(2-2-5) 1072106  กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) - ปรับรหัสวิชา เพือ่จัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการแก้ไข ค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่ม เพื่อให้
เนื้อหาของรายวิชามี
ความสมบูรณ์ และ
เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมปัจจุบัน 

1073206 การจัดโปรแกรมเพ่ือพัฒนา
เด็กระดับบริบาล     

3(2-2-5) 1071207  การจัดโปรแกรมเพ่ือ
พัฒนาเด็กระดับบริบาล 

3(2-2-5)                   - ปรับรหัสวิชา เพือ่จัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 

1074402  การประเมินผลพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย        

3(2-2-5) 1072208  การประเมินผลพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย         

3(2-2-5) - ปรับรหัสวิชา เพือ่จัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 

1073207  กิจกรรมพลศึกษาและ
นันทนาการส าหรับเด็กปฐมวัย                           

3(2-2-5) 10732109  กิจกรรมพลศึกษาและ
นันทนาการส าหรับเด็กปฐมวัย      

3(2-2-5)                        ปรับรหัสวิชา เพือ่จัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 

1073208  เด็กปฐมวัยกับทักษะทาง
คณิตศาสตร์            

3(2-2-5) 1073110 เด็กปฐมวัยกับทักษะทาง
คณิตศาสตร์                               

3(2-2-5) 
 

- ปรับรหัสวิชา เพือ่จัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการแก้ไข ค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่ม เพื่อให้
เนื้อหาของรายวิชามี
ความสมบูรณ์ และ
เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมปัจจุบัน 

1072001  ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ปฐมวัย 

3(2-2-5) 1073111 ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ปฐมวัย             
 

3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา เพือ่จัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการแก้ไข ค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่ม เพื่อให้
เนื้อหาของรายวิชามี
ความสมบูรณ์ และ
เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมปัจจุบัน 

1073501  การจัดและบริหาร
สถานศึกษาเด็กปฐมวัย   
 

3(2-2-5)                                                                                                  1073212  การจัดและบริหาร
สถานศึกษาเด็กปฐมวัย   
 

3(3-0-6)                                         - ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการปรับหนว่ยกิต 

เนื่องจากค านวณ



 
 

96 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
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สาระที่ปรับปรุง 

ระยะเวลาไม่ตรงกับ
หน่วยกิต 

1073210  เด็กปฐมวัยกับทักษะทาง
วิทยาศาสตร์            
 

3(2-2-5) 1073213  เด็กปฐมวัยกับทักษะทาง
วิทยาศาสตร ์                             
 

3(2-2-5) - ปรับรหัสวิชา เพือ่จัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการแก้ไข ค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่ม เพื่อให้
เนื้อหาของรายวิชามี
ความสมบูรณ์ และ
เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมปัจจุบัน 

1073209  หลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
 

3(2-2-5) 1073214  หลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                
 

3(2-2-5) -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการปรับหนว่ยกิต 
เนื่องจากค านวณ
ระยะเวลาไม่ตรงกับ
หน่วย 
-มีการแก้ไข ค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่ม เพื่อให้
เนื้อหาของรายวิชามี
ความสมบูรณ์ และ
เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมปัจจุบัน 

1072002  ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 
            

3(2-2-5) 1073215 ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย   3(1-3-5)              -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการปรับหนว่ยกิต 
เนื่องจากค านวณ
ระยะเวลาไม่ตรงกับ
หน่วยกิต 

1072203  ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย      

3(2-2-5) 1074116 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวัย   

3(2-2-5)                                      -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการแก้ไข ค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่ม เพื่อให้
เนื้อหาของรายวิชามี
ความสมบูรณ์ และ
เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมปัจจุบัน 

1074401  การวิจัยในชั้นเรียนของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย                                    

3(2-2-5) 1074117  การวิจัยในชั้นเรียนของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย     

3(2-2-5)                                -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 

1073213  กระบวนการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย                   

3(2-2-5) 1074118  กระบวนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย   

3(2-2-5)                    -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) 

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

สาระที่ปรับปรุง 

1074214  การสมัมนาการศึกษาปฐมวัย
  

3(2-2-5) 1075219 การสัมมนาการศึกษา
ปฐมวัย               

3(2-2-5) -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการแก้ไข ค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่ม เพื่อให้
เนื้อหาของรายวิชามี
ความสมบูรณ์ และ
เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมปัจจุบัน 

1074105  การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง
ของเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 1075220  การให้การศึกษาแก่
ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย    

3(2-2-5) -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการแก้ไข ค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่ม เพื่อให้
เนื้อหาของรายวิชามี
ความสมบูรณ์ และ
เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมปัจจุบัน 

1071101 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  

3(3-0-5) 1071101  จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
               

3(2-2-5) -มีการปรับหนว่ยกิต 
เนื่องจากค านวณ
ระยะเวลาไม่ตรงกับ
หน่วยกิต 

วิชาเอกเลือก   
1073103  สุขภาพอนามัยส าหรับมารดา
และเด็ก   

2(1-2-5) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (เลือก) 
1073121  สุขภาพอนามัยส าหรับ
มารดาและเด็ก  
 

3(2-2-5) -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการปรับหนว่ยกิต 
เนื่องจากค านวณ
ระยะเวลาไม่ตรงกับ
หน่วยกิต 

1074216  เด็กปฐมวัยกับทักษะทาง
ภาษา  
 

3(2-2-5) 1072222 เด็กปฐมวัยกับทักษะทาง
ภาษา          

3(2-2-5) -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 

1072302  หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย          3(2-2-5) 1073123  หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย
            

3(2-2-5) -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 

1074305  นวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย  

3(2-2-5) 1073124  นวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย        

3(2-2-5) -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 

1073211  นิทานและหุ่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  

3(2-2-5) 1074125 นิทานและหุ่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัย        

3(2-2-5) -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 

1074002  คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  

2(1-2-5) 1074126 คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย         

2(1-2-3) -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 

1074104  โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-5) 1075227 โภชนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย           

2(1-2-3) -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) 

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

สาระที่ปรับปรุง 

  ชั้นปี 
-มีการปรับหนว่ยกิต 
เนื่องจากค านวณ
ระยะเวลาไม่ตรงกับ
หน่วยกิต 

1073212  นาฎศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวัย
          

2(1-2-5) 107xx28  นาฏศิลป์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย            

2(1-2-3) -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการปรับหนว่ยกิต 
เนื่องจากค านวณ
ระยะเวลาไม่ตรงกับ
หน่วยกิต 

1074306 การเล่นเครื่องดนตรีส าหรับ
เด็กปฐมวัย  
 

3(2-2-5) 107xx29 การเล่นเครื่องดนตรีของเด็ก
ปฐมวัย    

2(1-2-3) -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการปรับหนว่ยกิต 
เนื่องจากค านวณ
ระยะเวลาไม่ตรงกับ
หน่วยกิต 

1074106  จิตวิทยาเด็กพิเศษ                     3(2-2-5) 107xx30 จิตวิทยาเด็กพิเศษ   2(2-0-4)                  -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการปรับหนว่ยกิต 
เนื่องจากค านวณ
ระยะเวลาไม่ตรงกับ
หน่วยกิต 

1074215  สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย    

3(2-2-5) 107xx31 สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย   

2(1-2-3) -ปรับรหัสวิชา เพื่อจัด
เรียงล าดับการเรียนตาม
ชั้นปี 
-มีการปรับหนว่ยกิต 
เนื่องจากค านวณ
ระยะเวลาไม่ตรงกับ
หน่วยกิต 

1071301  การประดิษฐ์ตุ๊กตาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย   

2(1-2-5) ยกเลิก  น าเนื้อหาไปรวมกับวิชา
สื่อสร้างสรรค์ 
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กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับวา่ด้วยการศึกษา  ในระดับปริญญาตรี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

---------------------------------------- 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
สอดคล้องกับ   กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
         ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔"  
         ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
  ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 ข้อ ๕. ให้มหาวิทยาลยัจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ไดร้ับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลยั โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคทีม่ีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาหต์่อหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ท่ีเป็นหลักสตูรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสตูรนั้น ๆ  
มหาวิทยาลยัอาจจัดใหม้ีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดรู้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยกไ็ด้ 
โดยจดัให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลา
ศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดรู้อน 
 ข้อ ๖. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า  เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเรจ็การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบตัิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๗.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคดัเลือก หรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๘. นักศึกษาสามารถเลือกสมคัรเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือท้ังในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
 ข้อ ๙. นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วย
กิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกไ็ด้ 
 ข้อ ๑๐. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปรญิญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจดั
การศึกษา   หลักสตูรควบระดับปริญญาตรสีองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
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 ข้อ ๑๑. โครงสร้างหลักสตูรของแต่ละสาขาวิชา การคดิเทียบจ านวนช่ัวโมงเรียนเป็นคา่หน่วยกิต การ
ก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสตูรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอดุมศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 ข้อ ๑๒. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มอีาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพือ่ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 
 ข้อ ๑๓. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่น้อยกว่า ๙ หน่วย
กิตและไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดรู้อน ให้ลงทะเบียนเรยีนได้ไมเ่กิน ๑๒ หน่วยกิต  
ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดอีาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจาก ที่
ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  
 ข้อ ๑๔. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณต์่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 
 ข้อ ๑๕. ในกรณีทีม่ีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาท่ีพ้นสภาพ     การเป็นนักศึกษา ด้วยเหตไุมล่งทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาปกติและไม่ไดร้ักษาสภาพการ
เป็นนักศึกษาก็ได้  
 ข้อ ๑๖. อาจารย์ผูส้อนแตล่ะคนตอ้งจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน  
 ข้อ ๑๗. ในกรณีทีร่ายวิชาเดียวกันมีอาจารยผ์ู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผูส้อนทุกคนร่วมกันจดัท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ ๑๘. ให้แตล่ะคณะมคีณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคมุดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และ
รายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกจิศึกษาด้วย 
 ข้อ ๑๙. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารยผ์ูส้อนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้
อาจารยผ์ู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ ๒๐. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ข้อ ๒๑. ให้อธิการบดรีักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉยัชี้ขาดในกรณีทีม่ี
ปัญหาจากการปฏิบตัิตามข้อบังคบันี้ การวินิจฉัยช้ีขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสดุ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

เกษม จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  
  ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญาตร ี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

-------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ในระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรีเพื่อก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผลการศกึษาส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรไีว้
ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
 ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน 
 ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ท าหน้าท่ีประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
  “อธิการบด”ี  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  “ภาคเรยีนถัดไป”หมายความว่าภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นท่ีไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
 ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคเรยีน
อย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม  เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียน โดยมสีดัส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย 
เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมนิลักษณะอื่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ผลการประเมินเป็นรายวิชาใหผ้่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัตผิล
เป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ทีอ่ธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรยีนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังนี้ 
  ๖.๑  ส าหรับรายวิชามาตรฐานท่ีหลักสตูรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่าระดับ
คะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสญัลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี ้
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 ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดบัคะแนน 
  A   ดีเยี่ยม (Excellent)    4.0 
  B+   ดีมาก (Very Good)    3.5 
  B   ด ี(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 
 ระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนเป็น “E” ใน
รายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรยีนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ใหล้งทะเบียนและเรียน
รายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได ้
 ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินที่
มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมิน
รายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   ๖.๒ ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คดิ
ค่าระดบัคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสญัลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
  ระดับการประเมิน     ผลการเรยีน 
   PD (Pass with Distinction)    ผ่านดีเยี่ยม 
   P (Pass)      ผ่าน 
   F (Fail)       ไม่ผา่น 
   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้  
 ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดบัคะแนน 
  สัญลักษณ ์   ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟังโดยไม่นับ 
    หน่วยกิตและมีผลการเรยีนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผูส้อนก าหนด 
   W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     (๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
    (๒) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรยีนหลังจากท่ีลงทะเบยีนในภาคเรียนนั้นแล้ว และไดร้ับ
อนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
     (๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพือ่ร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษา
วิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารยผ์ู้สอนก าหนด   
   I (Incomplete)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     (๑) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับ
การประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสรจ็สิ้นภายในภาคเรียนถดัไป 
     (๒) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามสีิทธ์ิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้อง  ขอสอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  พิจารณาอนุญาตใหส้อบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
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 ส าหรับภาคเรียนปกติ ให้คดิจากผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแตล่ะรายวิชา คูณด้วย ค่าระดับ
คะแนนท่ีได้ของรายวิชานั้น แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวม ตัวอยา่ง เช่น 
 
ภาคเรยีนที่ ๑ 

วิชาที่ลงทะเบียนเรยีน หน่วยกิต ระดับคะแนน ค่าระดบัหน่วยกิต 
๒๖๑๑๒๐๑ ๒ A(๔) ๘  ( ๒๔ ) 
๓๑๐๑๐๐๕ ๒ B(๓) ๖  ( ๒๓ ) 
๒๑๖๑๒๐๖ ๒ D(๑) ๒  ( ๒๑ ) 
๓๑๑๑๓๐๑ ๓ W(-) - (ไม่คิดคะแนน ) 
๓๑๓๑๑๐๑ ๓ E(๐) ๐  ( ๓ ๐) 
รวม ๙  ๑๖ 

ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  =  ๑๖  หารด้วย  ๙ =  ๑.๗๗ 
 
ภาคเรยีนที่ ๒ 

วิชาที่ลงทะเบียนเรยีน หน่วยกิต ระดับคะแนน ค่าระดบัหน่วยกิต 
๓๑๖๑๒๐๑ ๒ A(๔) ๘  ( ๒๔ ) 
๓๑๗๑๒๐๑ ๓ I(-) - (ไม่คิดคะแนน ) 
๒๑๒๔๕๑๐ ๒ A(๔) ๘  ( ๒๔ ) 
๓๑๒๒๗๐๘ ๓ C(๒) ๖  ( ๓๒ ) 
๒๑๕๒๑๑๓ ๒ B(๓) ๖  ( ๒๓ ) 
รวม ๙  ๒๘ 

ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  =  ๒๘ หารด้วย  ๙ =  ๒.๘๘ 
  หน่วยกิตสะสมทั้งหมด   ( ๒  ภาคเรียน )   ( ๙+๙ )   =  ๑๘  หนว่ยกิต 
  ค่าระดบัคะแนน  ( ๒ ภาคเรียน )  ( ๑๖+๒๘ )   =  ๔๔  หน่วยกิต 
  ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ ๒   =  ๔๔  หารด้วย  ๑๘ =  ๒.๔๔ 
หมายเหต ุ
 ๑.  วิชาที่ได้สญัลักษณ์  “W”  คือ  วิชาขอยกเลิกไม่นับหน่วยกติในการคิดค่าระดบัคะแนนเฉลี่ย 
 ๒.  วิชาที่ได้สญัลักษณ์   “I”   คือ  ยังไม่น ามาคดิเกรดในภาคเรียนนั้นจะน ามาคดิเกรดในภาคเรียนที่
ได้เปลี่ยน “I”  เป็น  A , B , C , D  หรือ E  เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
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  การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารยผ์ู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บท้ังหมดใน
ภาคการศึกษา พร้อมระบเุหตผุลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 
  ข้อ ๘. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับคา่ระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด ให้อาจารยผ์ู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมอียู่แล้ว โดยใหผ้ลงานท่ีค้างอยู่เปน็”ศูนย์” และใน
กรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารยผ์ู้สอนในภาคเรียนถดัไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรยีนรายวิชา
ที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
 ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนไวต้้องไดร้ับการประเมินผลจากอาจารยผ์ู้สอน และ
ก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสญัลกัษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารยผ์ู้สอนไม่รายงานผลการ
ประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสญัลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียน
และประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชาน้ันเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
 ข้อ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาทีไ่ด้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกีย่วกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ ๑๑. กรณีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบันราช
ภัฏ หรือหลักสตูรที่อนุมตัิโดยสภาการฝึกหดัครู เข้าศึกษาในหลักสตูรปริญญาตรี(หลังอนุปรญิญา) จะลงทะเบียนรายวิชา
ซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวชิาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนปุริญญาไมไ่ด้และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณา
วิชาเรียนครบตามหลักสตูรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบไดม้าแล้วนับตั้งแต่วันท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี 
 ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรยีนและค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสมให้คดิเป็นเลข
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
  ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหารด้วย 
  ๑๒.๑ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรยีนรายวิชาที่เป็น
วิชาเทียบเท่าตามที่หลักสตูรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่าน้ัน 
 ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าช้ันเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
   นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรยีนต้องมีเวลาเข้าช้ันเรียนในรายวชิานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
พิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสทิธ์ิสอบปลายภาคเรียนได ้
 ข้อ ๑๔. นักศึกษาท่ีไมไ่ดส้อบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุทีไ่ม่มสีิทธ์ิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าช้ันเรียนไม่
ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไ่ดร้ับยกเว้นให้มสีิทธ์ิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ ๑๓ วรรคท้าย ให้
อาจารยผ์ู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
 ข้อ ๑๕. นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผูส้อนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอื่นที่เป็นเหตุสดุวิสยัอย่างยิ่ง และได้
ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของ
ภาคเรยีนถัดไป  
   กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้อาจารย์
ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรยีนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บนัทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
 ข้อ ๑๖. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ต้องมีคุณสมบัตคิรบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
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  ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคณุธรรม 
  ๑๖.๒ สอบไดร้ายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลกัสูตรหรือสภาก าหนดให้
เรียนเพิ่ม 
  ๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00  
  ๑๖.๔ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรยีน และมสีภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคเรียน และมสีภาพการเป็นนักศึกษาไมเ่กิน 
12 ภาคเรียนปกตติิดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ ากว่า 6  ภาคเรียนปกติ และมสีภาพการเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 16 ภาคเรียนปกตติิดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 20 ภาคเรียนปกตติิดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 
  ๑๖.๕ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรยีนและมสีภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 5 ปี กรณีเรยีนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมสีภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียน
หลักสตูร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรยีน ไมเ่กิน 9 ปี กรณีที่เรยีนหลักสตูร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรยีนและไมเ่กิน 
11 ปี กรณีที่เรียนหลักสตูร 5 ปี 
 ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
   (๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาค
เรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริม่เข้าเรียน 
   (๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4 ท่ี 6 ท่ี 8 
ที่ 10 ท่ี 12 ท่ี 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเขา้เรยีน 
   (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยงัได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่
สะสมต่ ากว่า 1.80  
   (๔) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณเีรียนหลักสตูร 2 ปี ครบ 12 
ภาคเรยีนปกติตดิต่อกันในกรณีเรยีนหลักสตูร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสตูร 4 ปี 
ครบ 20 ภาคเรียนปกติตดิต่อกันในกรณีเรียนหลักสตูร 5 ปี และขาดคุณสมบัตติามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   (๕) ไม่ผา่นการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งท่ี 2 
  ๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินไดค้่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสตูร 2 ปี สิ้นภาคเรยีนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียนกรณีหลักสตูร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนท่ี 8 นับตั้งแต่
เริ่มเข้าเรียนกรณหีลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นครั้งท่ี 2 
 ข้อ ๑๘. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ท้ังนี้
ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย 
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 ข้อ ๑๙. นักศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควร
แก่กรณีดังนี ้
  ๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรยีนถัดไป หรือ 
  ๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
  ๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๒๐. ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจะไดร้ับเกียรตินิยม ตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
  ๒๐.๑ ปรญิญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วไดค้่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถงึ 3.60 แต่ไม่น้อย
กว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
  ส าหรับปริญญาตรี(หลังอนุปรญิญา)สอบได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปรญิญาหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาเดมิไม่นอ้ยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกยีรตินยิมอันดับหนึ่ง สว่นผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจาก
สถานศึกษาเดมิและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   ๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไมต่่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไมไ่ด้ “F” ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรบัผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปรญิญา) จะพิจารณาผลการเรยีน ใน
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เชน่เดียวกัน 
  ๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 6 
ภาคเรยีนปกติ ส าหรับหลักสตูร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรบัหลักสตูร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร 5 ปี  
  นักศึกษาภาคพิเศษมเีวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสตูร 2 ปี ไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรยีน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
 ข้อ ๒๑. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรยีน ให้ยึดถือวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นวันสดุท้ายของการ
สอบปลายภาคเรียน 
 ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการทีส่ภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมตัิการประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดเีป็นผูร้ักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีเกดิ
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยช้ีขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
เกษม  จันทร์แก้ว 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 

ส ำเนำถกูต้อง 

ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

---------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะใหม้ีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสตูรมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เพื่ออ านวยประโยชน์ใหแ้ก่นักศึกษาของ
มหาวิยาลยัอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกระเบียบ
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไวด้ังนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรยีน  
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ  ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแย้งกับระเบยีบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไมต่่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอืน่ ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปรญิญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอดุมศึกษารับรอง 
  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศยั การฝึกอาชีพ 
และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกติและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไมต่้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดยีวกัน
ของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกัน
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาท่ีไดร้ับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  ๔  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรยีน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนท่ีนักศึกษาไดร้ับมาแล้วไมเ่กิน ๑๐ ปี นับจากวนัส าเรจ็การศึกษา หรือภาคเรียนสดุท้ายที่ไดร้ับผลการ
เรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นท่ีได้รับผลการเรยีนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันท่ีเข้าศกึษาใน
มหาวิทยาลยั 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าท่ีก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้น
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การเรยีนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชาได ้
 ข้อ  ๕  ผู้มีสิทธ์ิได้รับโอนผลการเรยีน ต้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
  (๑)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปรญิญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณ ี ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลยั 
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไมส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (๒)  เป็นนักศึกษาท่ี ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น 
  (๓)  เป็นนกัศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกตเิป็นนักศึกษาตาม โครงการอื่นท่ีใช้
หลักสตูรมหาวิทยาลยั หรือจากนกัศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช้หลักสตูรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (๔)  เป็นนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ที่ส าเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๖  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใตเ้งื่อนไขต่อไปนี้ 
  (๑)  นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (๒)  นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (๓)  การโอนผลการเรียนต้องโอนท้ังหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิต 
ที่ขอโอน 
   (๔)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๔ ของ
ระเบียบนี้  การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสยีสิทธ์ิที่จะไดร้ับปรญิญาเกยีรตินยิม 
 ข้อ  ๗  ผู้มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นการเรยีนรายวิชา ต้อง  มีคณุสมบตัขิ้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (๒)  เป็นนักศึกษาท่ี ส าเรจ็การศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอดุมศึกษาอื่น   
  (๓)  เป็นนักศึกษาท่ี ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (๔)  เป็นนักศึกษาท่ี ได้ศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  
 ผู้มีสิทธ์ิยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นท่ีจัดขึ้น ส าหรับผูม้ีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อ  ๘  การยกเว้นการเรียนรายวชิา ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้  
  (๑)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ไดร้ับคะแนนไม่ต่ ากว่า C  
  (๒)  การน าผลการเรียนจากการศกึษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเหน็ชอบของสภา
มหาวิทยาลยั 
  (๓)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสตูร  พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นต้นไป  ให้ยกเว้น  การเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปจ านวน ๑๖ หน่วยกิต ส าหรับผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไมต่้องน าเงื่อนไขข้อ  ๔  และ  ข้อ  ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
  (๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด ส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปรญิญาหรือปรญิญาตรีในอีก    วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไข
ข้อ  ๔  และ  ข้อ  ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
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  (๕)  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา  รวมแล้วต้องไมเ่กินสองในสามของหน่วยกิตรวม
ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสตูรของมหาวิทยาลยั   
  (๖)  ผู้ไดร้ับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า  ๑  ปีการศึกษา 
   (๗)  รายวิชาที่ไดร้ับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาทีไ่ด้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ ๘(๓) และ (๔) ให้
นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ  ๙  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรยีนและยกเว้นการเรียนรายวชิา  ต้องด าเนินการ     ให้เสร็จสิน้
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๐  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับโอนผลการเรยีน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี ้
   (๑)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศกึษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน ๒๒ หน่วยกติ เป็นหนึ่งภาคเรยีน 
    (๒)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศกึษาจากการศึกษาตามโครงการอืน่ท่ีใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน ๑๒ หน่วยกติ เป็นหนึ่งภาคเรยีน 
    (๓)  การโอนผลการเรียนของนักศกึษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนท่ีเคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจ านวนภาคเรยีนต่อเนื่องกัน 
 ข้อ ๑๑  การโอนผลการเรยีน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนดโดยความเหน็ชอบของสภา 
 ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 ข้อ ๑๓  นักศึกษาท่ีไดร้ับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธ์ิไดร้บัปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ ๑๒  ให้อธิกาบดี  เป็นผูร้ักษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินจิฉัยช้ี
ขาดในกรณีที่มีปญัหาจากการปฏบิัติตามระเบยีบนี้ การวินิจฉัยช้ีขาดถือเป็นอันสิ้นสดุ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๗   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
  ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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ภาคผนวก  ง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบัณฑิต 
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ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ ๙๘๙/๒๕๕๓ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
--------------------------------------------- 

  เพื่อให้การพัฒนาหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (ห้องประชุมจฬุาภรณ์) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี   ชัยมงคล  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวอธิรดา  บญุเดช   กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.  นายวันชัย  เกิดมีโภชน ์   ศิษย์เก่า 
   ๔.   นายทองหล่อ  ทองสุข   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  แท่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๒.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  (ห้อง  ๒๒๐๔) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ัณฑิต   ฉัตรวิโรจน ์ ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาววิริยาภรณ์  มาเพิ่ม  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวอัจฉรา  เทพแปง   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวอัจนา  ปัญญาครอง  กรรมการ 
   ๕.  นายอนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า   กรรมการและเลขานุการ 
   ๖.  นางสาวชลชลิตา  แตงนารา  กรรมการและ 
           ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๗.  นางสาวกนกวรรณ  อินทสตูร  ศิษย์เก่า 
   ๘.  นางสาวธัญชนก  จาดด า   ศิษย์เก่า 
   ๙.  นางชุติมา  เคหะลูน   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๐.  นางศิรินาถ  บุญม ี   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๑.  นางวารุณี  วงษ์ศิลป ์   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๑๓.  รองศาสตราจารย์วัฒนา  พัดเกตุ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๓.  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  (ห้องสโมสรอาจารย์) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสิมัย   รบชนะชัย  พลูสุข  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายชูวทิย์  ไชยเบ้า   กรรมการ 
           ๒./๓. นางสาววรพรรณ 
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   ๓.  นายเลเกีย  เขียวดี   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวรัตติกาล  หนิแก้ว   กรรมการ 
   ๕.  นางสาววรพรรณ  กระต่ายทอง  กรรมการและเลขานุการ 
   ๖.  นางสาวรัชดาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์  ศิษย์เก่า 
   ๗.  นางจิรภาส  กล้ากะสิการ   ศิษย์เก่า 
   ๘.  นายไพศาล  เรียนทบั   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๙.  นางนริศรา  วงศ์บุญมาก   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๐.  รองศาสตราจารย์พนิดา  สินสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๑๑.  รองศาสตราจารย์ชรินทร์  มั่งคั่ง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๔.  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  (ศูนย์เด็กฯ) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุณี   บญุพิทักษ์ ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาววันทนา   สุขเทศ   กรรมการ 
   ๓.  นางอัจฉรา  เอ่ียมละออ   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวอรวรรณ   สุ่มประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
   ๕.  นางสาวบุญญารักษ์  อึ้งชัยพงศ์  ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๖.  นางจรรยารักษ์  จันธิดา   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๗.  นางจินตนา  เชื้อผู้ด ี   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๘.  นางพรทิพย์  กุลมาลา   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒันา  ปุญญฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๑๐.  นางอรพรรณ  บุตรกตัญญู  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๕.  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  (ห้องสมุดคณะครุศาสตร์) 
   ๑.  นางสาวยุภาดี  ปณะราช   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางวิไลวรรณ  กระต่ายทอง  กรรมการ 
   ๓.  นายเสถียร  ทีฑา   กรรมการ 
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสิิฐ  ธญัญะวัน  กรรมการ 
   ๕.  นายวิรัช  เนื้อไม ้   กรรมการ 
   ๖.  นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน ์  กรรมการ 
   ๗.  นางสาวพัชรา  ม่วงการ   กรรมการและเลขานุการ 
   ๘.  นายพิเชตร์  บัวเถ่ือน   ศิษย์เก่า 
   ๙.  นายเบญจมนิทร์  อรัญเพิ่ม  ศิษย์เก่า 
   ๑๐.  นายวรรณพงศ์  บุณยะโอภาส  ผู้ใช้บัณฑิต 
              
          ๓./๑๑.  นายรังสรรค์   
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   ๑๑.  นายรังสรรค์  แสงแก้ว    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารยน์วลศรี  ช านาญกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๑๓.  รองศาสตราจารย์ประทุม  พรหมวุฒิ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  (ห้องประชุมคุรุร่มสัก  ๑) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี   ครองแก้ว   ประธานกรรมการ 
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย   ช่อพฤกษา  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ัชชัย   พวกดี   กรรมการ 
     ๔.  นายอัครพล   ชูเชิด    กรรมการ 
   ๕.  นายเอกวุฒิ  โลหะการพ    กรรมการ 
   ๖.  นายบรรเจิด  วรรณะ    กรรมการ 
   ๗.  นายเมืองจันทร์  พะยอม    กรรมการ 
   ๘.  นายอนุลักษณ์  อาสาสู ้    กรรมการและเลขานุการ 
   ๙.  นายสยาม  เรืองสุกไสย์    ศิษย์เก่า 
   ๑๐.  นายธนวฒุิ  ตั้งสอนบุญ    ศิษย์เก่า 
   ๑๑.  นายปรีชา  ชูเชดิ    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  นายพงธร  สนัติกุล    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๓.  รองศาสตราจารย์สชุาติ  แสงทอง   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๑๔.  รองศาสตราจารย์สธน  โรจนตระกูล  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๗.  โปรแกรมวิชาพลศึกษา  (ห้อง  ๒๒๐๙) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ  วิทยรัตน ์   ประธานกรรมการ 
   ๒.  รองศาสตราจารย์ธวชั  วีระศิริวัฒน์   กรรมการ 
    ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  สังวรินทะ  กรรมการ 
   ๔.  นายณิรุจธ์  การเที่ยง    กรรมการ 
    ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปทัมาวดี  สงิหจารุ        กรรมการ               
   ๖.  นายอภิศักดิ์  ข าสุข    กรรมการ 
   ๗.  นายภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม   กรรมการ 
   ๘.  นายขจรเกียรติ  ขุนชิด    กรรมการ 
   ๙.  นายธัชนิติ  วีระศิริวัฒน ์    กรรมการ 
   ๑๐.  นายปรีชา  แหช ู    กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๑.  นายเรืองศักดิ์  แสงทอง    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  นายสุรเดช  อินจนัทร ์    ผู้ใช้บัณฑิต 
          ๔/๑๓. รองศาสตราจารย์เจริญ 
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   ๑๓.  รองศาสตราจารย์เจริญ  กระบวนรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๑๔. รองศาสตราจารย์รัชนี  ขวญับุญจันทร ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๑๕.  รองศาสตราจารย์สุรางค์  เมธานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๘.  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (ห้องประชุมคุรุร่มสัก  ๑) 
   ๑.  นายชัยรัตน์  บุม ี    ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาวธิดารัตน์  เสือจร    กรรมการ 
   ๓.  นายเอกบดินทร์  เกตุขาว    กรรมการ 
    ๔.  นางสาวปริมพิกา แผนสุวรรณ์                      กรรมการ 
   ๕.  นายเฉลิม  ทองจอน    กรรมการ 
   ๖.  นายนพรัตน์  ไทยเจริญ    กรรมการ 
   ๗.  นายวิวัฒน์  ทวทีรัพย ์    กรรมการ 
   ๘.  นางสาวศรินญา  ธรรมยศ    กรรการและเลขานุการ 
   ๙.  นายนรุตม์  บุตรพลอย    ศิษย์เก่า 
   ๑๐.  นายสุรศักดิ์  โพธบิัลลงัก์   ศิษย์เก่า 
   ๑๑.  นายไพบูลย์  ปิ่นจไุร    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  นายอรุณ  ยอดนิล    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศร ี รุ่งรัตนาอุบล  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร  เรืองรอง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๑๐.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ๑. ผศ.วชิระ  วิชชวุรนันท ์    ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวประภาพรรณ   อนนัตวงศ์   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๓. นายเกริน  มากะ     ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๔. นายพิทักษ์  บุญยะโอกาส    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๕.  นายสนัติ  อภัยราช    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๖.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๑.  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   ประธานกรรมการ 
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วชิชุวรนนัท์  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล  กรรมการ 
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี   กรรมการ 
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล  กรรมการ 
          ๕/๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย 
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   ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรชัย  โกศิยะกุล  กรรมการ 
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   กรรมการ 
   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์  กรรมการ 
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์    กรรมการ 
   ๑๐.  นางสาวสุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  กรรมการ 
   ๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พทัธนนัท์  วงษ์วชิยุตม์  กรรมการ 
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรยี์  พันธ์แก้ว  กรรมการ 
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม    กรรมการ 
   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง    กรรมการ 
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์   กรรมการ 
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ    กรรมการ 
   ๑๗.  นายอดุลย์  วังศรีคูณ    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๑๘.  นายเกชา  เดชา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ัญญตัิ  ช านาญกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๒๐.  นายสามารถ  กมขุนทด    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๒๑.  นางสาวยุพิน  พิลึก    กรรมการและเลขานุการ 
   ๒๒.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ   กรรมการและ 
            ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๒.  กลุ่มวิชาชีพคร ู (ห้องประชุมคุรุร่มสัก  ๒) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   ประธานกรรมการ 
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วชิชุวรนนัท์  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล  กรรมการ 
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี   กรรมการ 
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล  กรรมการ 
   ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรชัย  โกศิยะกุล  กรรมการ 
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   กรรมการ 
   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์  กรรมการ 
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์    กรรมการ 
   ๑๐.  นางสาวสุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  กรรมการ 
   ๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พทัธนนัท์  วงษ์วชิยุตม์  กรรมการ 
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรยี์  พันธ์แก้ว  กรรมการ 
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม    กรรมการ  
          ๖/๑๔. นายวชิระ 



 
 

117 

 
   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง    กรรมการ 
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์   กรรมการ 
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ    กรรมการ 
   ๑๗.  นายอดุลย์  วังศรีคูณ    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๑๘.  นายเกชา  เดชา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ัญญตัิ  ช านาญกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๒๐.  นายสามารถ  กมขุนทด    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ๒๑.  นางสาวยุพิน  พิลึก    กรรมการและเลขานุการ 
   ๒๒.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ   กรรมการและ 
           ผู้ช่วยเลขานุการ 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา   รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก  จ  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
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ค าสั่งคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ ๐๔๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
--------------------------------------------- 

  เพื่อให้การพัฒนาหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ดังต่อไปนี้ 
   ๑.  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  ชยัมงคล    
   ๒.  นางสาวอธิรดา  บญุเดช    
   ๓.  นายวิจิตร  ฤทธิธรรม    
   ๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รีชา  ปัญญา    
  ๒.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  
   ๒.  นางสาววิริยาภรณ์  มาเพิ่ม    
   ๓.  นางสาวอัจฉรา  เทพแปง    
   ๔.  นางสาวอัจนา  ปัญญาครอง    
   ๕.  นายอนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า    
   ๖.  นางสาวชลชลิตา  แตงนารา    
  ๓.  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสิมัย  รบชนะชัย  พลูสุข    
   ๒.  นายชูวทิย์  ไชยเบ้า    
   ๓.  นายเลเกีย  เขียวดี     
   ๔.  นางสาวรัตติกาล  หนิแก้ว    
   ๕.  นางสาววรพรรณ  กระต่ายทอง   
  ๔.  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุณี  บญุพิทักษ์   
   ๒.  นางสาววันทนา   สุขเทศ    
   ๓.  นางอัจฉรา  เอ่ียมละออ    
   ๔.  นางสาวอรวรรณ   สุ่มประดิษฐ์   
         ๒./๕. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
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  ๕.  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์   
   ๑.  นางสาวยุภาดี  ปณะราช    
   ๒. นางวิไลวรรณ  กระต่ายทอง    
   ๓.  นายเสถียร  ทีฑา     
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสิิฐ  ธญัญะวัน   
   ๕.  นายวิรัช  เนื้อไม ้    
   ๖.  นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน ์   
   ๗.  นางสาวพัชรา  ม่วงการ    
  ๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี   ครองแก้ว   
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย   ช่อพฤกษา   
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ัชชัย   พวกดี   
    ๔.  นายอัครพล   ชูเชิด     
   ๕.  นายเอกวุฒิ  โลหะการพ    
   ๖.  นายบรรเจิด  วรรณะ     
   ๗.  นายเมืองจันทร์  พะยอม    
   ๘.  นายอนุลักษณ์  อาสาสู ้    
  ๗.  โปรแกรมวิชาพลศึกษา   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ  วิทยรัตน ์   
   ๒.  รองศาสตราจารย์ธวชั  วีระศิริวัฒน์   
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  สังวรินทะ   
   ๔.  นายณิรุจธ์  การเที่ยง     
   ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปทัมาวดี  สงิหจารุ                      
   ๖.  นายอภิศักดิ์  ข าสุข     
   ๗.  นายภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม    
   ๘.  นายขจรเกียรติ  ขุนชิด    
   ๙.  นายธัชนิติ  วีระศิริวัฒน ์    
   ๑๐.  นายปรีชา  แหช ู     
  ๘.  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   
   ๑.  นายชัยรัตน์  บุม ี    
   ๒.  นางสาวธิดารัตน์  เสือจร    
   ๓.  นายเอกบดินทร์  เกตุขาว    
         ๓/๔. นางสาวปริมพิกา 
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   ๔.  นางสาวปริมพิกา แผนสุวรรณ์                       
   ๕.  นายเฉลิม  ทองจอน     
   ๖.  นายนพรัตน์  ไทยเจริญ    
   ๗.  นายวิวัฒน์  ทวทีรัพย ์     
   ๘.  นางสาวศรินญา  ธรรมยศ    
  ๑๐.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วชิชุวรนนัท์     
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารยช์นาฎ  จนัทะโก   
   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มชาย  ตะติสันติสม     
   ๔.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ    
  ๑๑.  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วชิชุวรนนัท์   
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล   
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี    
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล   
   ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรชัย  โกศิยะกุล   
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   
   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์  
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์     
   ๑๐.  นางสาวสุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส   
   ๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พทัธนนัท์  วงษ์วชิยุตม์  
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรยี์  พันธ์แก้ว   
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม     
   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง    
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์   
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ    
   ๑๗.  นางสาวยุพิน  พิลึก      
  ๑๒.  กลุ่มวิชาชีพคร ู  
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วชิชุวรนนัท์   
         ๔/๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ 
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   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล   
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี    
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล   
   ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรชัย  โกศิยะกุล   
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   
   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์  
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์     
   ๑๐.  นางสาวสุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส   
   ๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พทัธนนัท์  วงษ์วชิยุตม ์ 
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรยี์  พันธ์แก้ว   
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม  
   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง    
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์   
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ    
   ๒๑.  นางสาวยุพิน  พิลึก      
   ๒๒.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ   

  สั่ง  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท)์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก  ฉ  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ     นางสาวสุณี       นามสกุล        บุญพิทักษ ์

 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2534 
ค.บ. (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 2527 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- 
 
ผลงานวิจัย 
  1. ความสามารถและปัญหาในการจัดกิจกรรมในวงกลมของครูอนุบาล สงักัด สปจ. ก าแพงเพชร  
  2. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวจิัย (ผู้ร่วมวิจัย) 
  3. โครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูอนุบาล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
  4. ศึกษาสภาพปัจจบุันและปญัหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
  5. วิจัยในชั้นเรียน เร่ือง แบบแผนการพัฒนาครูดา้นการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
  6. วิจัยในชั้นเรียน เร่ือง พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยเทคนิคการสอนแบบซิปปาโมเดล ของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปทีี่ 2 คณะครุศาสตร ์
 

บทความทางวิชาการ 
- 
 
ภาระในการสอน 
  1. การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  3. การสัมมนาการศึกษาปฐมวยั 
  4. การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ     นางสาวอรวรรณ      นามสกุล        สุ่มประดิษฐ์  

 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2532 
 กศ.บ. (การประถมศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒบางแสน  2528 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- 
 
ผลงานวิจัย 
 - 

 
บทความทางวิชาการ 
- 
 
ภาระในการสอน 
  1. เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร์  
  2. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย 
  3. นิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 
  4. การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล 
  5. สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเดก็ปฐมวัย 
  6. โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ     นางพทัธนนัท์    นามสกุล      วงศ์วิชยุตม์    

 
ประวัติการศกึษา 
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  2542 
 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  วิทยาลัยครูพบิูลสงครามพิษณโุลก  2536 

 
ผลงานทางวิชาการ 

1. หนังสือเด็กออทิสติก  
2. เอกสารประกอบการสอนจิตวิทยาเด็กพิเศษ 
3. เอกสารประกอบการสอนความรู้ทั่วไปทางการศึกษาพิเศษ 

 
ผลงานวิจัย 
   1. การใช้คาราโอเกะเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทย  ของนักศึกษาไทยใหญ่ 
โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ  ชั้นปทีี่  4  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  2. พฤติกรรมการเรียนและแนวทางการพฒันาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ชั้น
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
บทความทางวิชาการ 
- 
 
ภาระในการสอน 

1. จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
2. นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
3. การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ     นางอังสุรีย์      นามสกุล        พันธ์แก้ว  

 

ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  2541 
 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  สถาบนัราชภัฏพบิูลสงคราม  2537 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- 
 
 
ผลงานวิจัย 
   1. แนวทางพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
   2. การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาภาคปกตชิั้นปีที ่1 ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
บทความทางวิชาการ 
- 
 
ภาระในการสอน 
  1.พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
  2.  จิตวิทยาส าหรับครู 
  3.  จิตวิทยาการเรียนรู้ 
  4.  จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  5.  การประยุกต์จิตวทิยาเพื่อการเรียนรู้ 
  6.  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 
  7.  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กปฐมศึกษา 
  8.  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ    นางสาววนัทนา    นามสกุล        สุขเทศ  

 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)  วิทยาลัยครูสวนดสุิต  2521 
 

 
ผลงานทางวิชาการ 
เอกสาร /ต ารา 
1.  หนังสือส าหรับเด็ก 
2.   การศึกษาปฐมวัย 
3.  การจัดและบริหารส าหรับเดก็ 
4.  ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 
5.  การประเมินผลและพัฒนาการเด็ก 

 
ผลงานวิจัย 
  - 
 

 
บทความทางวิชาการ 
- 
 
ภาระในการสอน 

1. จิตวิทยาพฒันาการเด็กปฐมวัย 
2. การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย 
3. ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 
4. หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย 
5. การประเมินผลพัฒนาเด็กปฐมวยั 
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