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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/สาขาวิชา      คณะครุศาสตร์  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program in Elementary Education  

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็มภาษาไทย  ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ค.บ. (การประถมศึกษา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Elementary Education) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.Ed. (Elementary Education) 

3.  วิชาเอก  
   ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
  ไม่น้อยกว่า  163  หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
    เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี  
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
   ภาษาไทย  
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
    รับเฉพาะนักศึกษาไทยและหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
    เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรโดยเฉพาะ 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การประถมศึกษา พ.ศ. 2555 

 6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2559  
   วันที่ 10  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2559 
 6.4 สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2559  
   วันที่ 14  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2559 
 6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2559  
   วันที่ 17 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2559 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ            
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2562  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 
 8.2  นักวิชาการทางการศึกษา 
 8.3  ผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชน หรือผู้ประกอบการสถาบันกวดวิชา 
 8.4  ประกอบอาชีพอิสระ 

9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 

ที่ ชื่อ- นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายวชิระ  
วิชชวุรนนัท ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Education 
คษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

Sardar Patel University India 
มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 
วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี

2551 
2532 
2528 

2 
 

นางสาวปาริชาต 
เตชะ 

อาจารย ์ ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ประกาศนยีบัตรบัณฑติ 
สาขาวชิาชีพคร ู
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

2553 
 

2549 
2548 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อระบบสังคมหลายด้าน อาทิ กระแสการเปิด
เศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ
สภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้ งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงระบบสังคม 
ของประเทศไทยในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการ
แข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ซึ่งการจัดการหรือการรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าว
ต้องอาศัยรากฐานที่ส าคัญในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือการจัดการศึกษา การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ. 2554-2559) ที่มีแนวคิดส าคัญคือการให้  
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” นอกจากนี้ จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564)ที่มีแนวคิดส าคัญคือการให้ ความส าคัญต่อสถาบันการศึกษาซึ่งมีส่วนส าคัญในการ
จัดการศึกษาให้มีคนมีคุณภาพเกิดภูมิคุ้มกันในการรับมือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
โดยองค์กรระดับประเทศอย่างกระทรวงศึกษาธิการได้มีการวางแผนการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21 สถาบันผลิตครูมีการผลิตครูที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบัน หลักสูตรใหม่ และการ
เรียนรู้ในโลกยุคใหม่ เพ่ือผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุถึงเป้าหมาย โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
พัฒนาครู จะต้องผลิตครูที่มีคุณลักษณะครูปรีชาสามารถในการจะน าความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาของประเทศสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 
และมีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เต็มตามศักยภาพ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผล
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกทั้งระบบ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง วัฒนธรรมและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานส าหรับผลิตบัณฑิตใน
ระดับอุดมศึกษา เนื่องจาการเปลี่ยนแปลงต่อระบบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลพ้ืนฐานในการจัด
การศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นผลกระทบดังกล่าว ย่อมส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่ใน
การผลิตบุคลากรเพ่ือรองรับการสร้างรากฐานทางการศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท 
หน้าที่ และพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือมุ่งส่งเสริมการแข่งขันทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ
เพ่ือให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ เช่น การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ  โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้ งเดิมของไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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มหาวิทยาลัยในฐานะท่ีเป็นฝ่ายผลิตจึงต้องมีความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถพ่ึงตนเอง 
สร้างองค์ความรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมีอาชีพเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
สังคมและประเทศให้ยั่งยืนตลอดไป 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร    
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกข้างต้นที่กล่าวมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัด
การศึกษาในฐานะเป็นฐานของการสร้างบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้
บัณฑิตมีความสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง  ครอบครัวและชุมชน ช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ
ภายในท้องถิ่น  พร้อมทั้งน าวิทยาศาสตร์มาต่อยอดและช่วยพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิดของการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ที่ต้องการสร้างบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะที่จ าเป็น และจาก
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) ที่มีแนวคิดส าคัญมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ซึ่ง
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทันสมัยและแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง  
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จึงจ าเป็นต้อง พัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคนที่มีคุณภาพเพ่ือไปสร้างคนให้มี
คุณภาพต่อไป บัณฑิตทางวิชาชีพครูจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยีและงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีพันธกิจส าคัญคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
สร้างองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างโอกาสทางการอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น จากพันธกิจหลักส าคัญนี้ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการ
ประถมศึกษาจึงก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี แนวคิดและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับเด็กวัยเรียน มีทักษะความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เจริญเติบโต
เต็มตามศักยภาพครอบคุลมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัย  สามารถท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาเด็กและพัฒนางานของตนเองได้ มี
ความตระหนักและรักในวิชาชีพครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน เชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาได้ สามารถบริหาร
จัดการงานต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นชุมชนให้เข้มแข็งได้ 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็น
หลักสูตรที่มีโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก
เสรี  โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วยวิชาชีพครู 
วิชาเอกและวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งวิชาเอกของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา
ต้องเรียนจากคณะครุศาสตร์ที่มีคณาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ โดยตรง จึงมีความจ าเป็นที่
ต้องร่วมมือพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าว  

  13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

 13.3 การบริหารจัดการ 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมกันพัฒนา
หลักสูตร โดยวางแผนและก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผล ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552 
มาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับคณาจารย์ผู้แทนในคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้องตลอด 5 ปี
การศึกษา   

14.  แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของวิชา 
 14.1 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการเตรียมคนออกไปเป็น knowledge worker และเป็น 
learning person ทักษะส าคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 คือทักษะของการเรียนรู้ (learning skills) ที่คนทุก
คนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้ทักษะดังกล่าวจึงเป็น สิ่ง
ส าคัญที่ผู้เรียนพ่ึงมีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหลักสูตรต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะที่ส าคัญและสามารถใช้
ชีวิตในสังคมศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนหน้านี้การศึกษายึดหลัก 3Rs คือ เน้นการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียน อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น ต่อมาจึงได้เพ่ิมเติมรวมหลัก  7Cs ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 เข้าด้วยกัน จึงกลายเป็นหลัก 3Rs+7Cs ซึ่งฐานของการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษาในการที่จะสร้างครูประถมศึกษาให้เกิดคุณลักษณะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
และสามารถถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 14.2 ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนของประเทศ 
 การก าหนดสาระของรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยึด
หลักความสอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งท าหน้าที่ เป็นครู
ประถมศึกษา การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาจ าเป็นต้องเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ โดยสาระของรายวิชาในหลักสูตรนอกจากจะประกอบไปด้วย กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป และกลุ่มวิชาชีพ
ครูแล้ว กลุ่มวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรมีการก าหนดรายวิชาครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
เพ่ือให้บัณฑิตสามารถจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้อง และเหมาะสมกับการจัดการศึกษาของประเทศ 
นอกจากนี้ หลักสูตรยังให้ความส าคัญกับผู้เรียนในการผลิตครูที่มีความปรีชาสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ จึงมีจุดเน้นของกลุ่มรายวิชาดังกล่าวปรากฏ
ในหลักสูตรอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างครูที่สามารถจัดการเรียนรู้แบบผสม (Hybrid Learning) ส าหรับ
การศึกษาในยุค World Class Education 
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา  
 มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพและมี
คุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพ่ือบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.2  ความส าคัญ 
 ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่อัตราการเพ่ิมประชากรลดลงส่งผลให้จ านวน
ผู้เรียนตามชุมชนหมู่บ้านมีจ านวนลดลง โรงเรียนตามชนบทมีขนาดเล็กลงและมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานการ
ท ามาหากินของประชากร อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมถึงสถานการณ์การแข่งขันระหว่างประเทศท าให้สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากร จ าเป็นจะต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการพัฒนาทั้งในระดับชุมชน 
หมู่บ้าน และระดับประเทศ โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต้องสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาที่ขาดแคลนบุคลากร สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และมีทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษที่เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนและนานาชาติ   

  1.3 วัตถุประสงค์ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 มี
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะบัณฑิต ดังนี้ 
  1.  มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธา เห็นคุณค่าของตนเอง มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่
จะประกอบวิชาชีพครู มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบและรับผิดชอบต่อตนเอง  มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีความเป็นผู้น า มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักความ
พอเพียง 
  2.  มีจิตส านึกและตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและสังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย มี
ความเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม  มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี และมีจิตสาธารณะที่มุ่งท า
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
  3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  และสามารถบูรณาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนได้
ถูกต้อง 

  4.  มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่น กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย  เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  5.  มีความสามารถในการผลิตและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัย และมี
ความสามารถใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาเอาใจใส่ในการรับฟัง 
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูล
ข่าวสารจากผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง    
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษามีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด
ของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

แผนการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

1. ปรบัปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่
ต่ ากว่ามาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภา
ก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
(หลักสูตร 5 ปี) 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร 
2. เชิญผู้เชีย่วชาญทั้งภาครฐัและ
เอกชนมามีส่วนรว่มในการพัฒนา
หลักสูตร 
3.มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

- รายงานผลการด าเนินงานและ
ข้อมูลการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร  
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก
ระดับ 5 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. การประเมินการเรียนการสอน 

- แผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ. 5) 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน 

3. การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับผลงานการวิจัยใหม่ใน
ศาสตร์ของตนเองในศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรวิชาชีพ 

1. ติดตามศึกษาการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการของสมาคมวชิาชีพและ
ของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
2. ติดตามแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน/ ผู้ใช้บัณฑิตทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 

- รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับ
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
ประถมศึกษา 
- มีข้อมูลแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน/ ผู้ใช้บัณฑิตทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

4. การบริหารทรัพยากรการเรียนการ
สอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ ต ารา/ 
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
2. จัดหาวัสด ุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 

- เอกสาร/ ต ารา/ สื่อประกอบการ
เรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
- สื่อวสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐานพอเพียง 
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แผนการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

5. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอน 
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาทักษะการสอน
ของอาจารย์ 
- จ านวนงบประมาณที่จัดสรรให้
อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม/ 
ประชุม/สัมมนา 
- รายงานผลการเข้ารว่มฝึกอบรบ/
ประชุม/สัมมนา 
-  มีผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน 
-จัดสรรรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
ในหลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การท า
ผลงานทางวิชาการ 

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

- ระบบและโครงการให้ค าปรึกษา
วิชาการ 
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษา 

7. ความต้องการของตลาดแรงงาน 
สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

- วิจยั/ ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผลการวิจยั/ ส ารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
- ผลการวิจยั/ ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดย 1 
ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์  

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน     
  อาจจะจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี  

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
       ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
   ภาคการศึกษาปกติท่ี  1   :  สิงหาคม – พฤศจิกายน 
   ภาคการศึกษาปกติท่ี  2   :  มกราคม - เมษายน 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน     :  พฤษภาคม – กรกฎาคม 
 เปิดปิดในวันเวลาราชการและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

    2. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
     ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศ 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
  ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาไม่เท่ากัน และการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
ระบบเน้นการเรียนรู้และการควบคุมตนเอง  
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
   จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและโปรแกรมวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง 
จัดระบบการศึกษา แนะแนวการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากโปรแกรมวิชาดูแล ประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีท่ีมีปัญหา และมีการวัดความรู้ความสามารถสาขาการประถมศึกษา 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ระดับชัน้ป ี
จ านวนนกัศึกษาในแต่ละปกีารศึกษา 

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

รวมจ านวนนกัศกึษา 60 120 180 240 300 
จ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศกึษา - - - - 60 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี  (หน่วย  :  บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
 ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 
ข. งบลงทุน      
    1. ค่าครภุัณฑ ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ก+ข) 160,000 220,000 280,000 340,000 400,000 
จ านวนนักศึกษา 30 60 120 240 300 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 5,333 3,666 2,333 1,416 1,333 
 

หมายเหตุ ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร และงบประมาณด้านครุภัณฑ์ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้างจากงบประมาณแผ่นดิน 
 
  2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชากระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวน ไม่น้อยกว่า   165    หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         9 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          6 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     6 หน่วยกิต 
       และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4      ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 

   2. หมวดวิชาเฉพาะ                       ไม่น้อยกว่า  129 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู        46 หน่วยกิต 
       2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ                                 32 หน่วยกิต 
       2.1.2 วิชาชีพครูเลือก         ไม่น้อยกว่า     2 หน่วยกิต 
       2.1.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        12 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอก          83 หน่วยกิต  
       2.2.1 วิชาเอกบังคับ                               56 หน่วยกิต 
        2.2.2 วิชาเอกเลือก                     ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 
         2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก        6 หน่วยกิต 
       2.2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกติ 
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  3.1.3 รายวิชา 

  (1) รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 
ตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

  

 

 

 

 

 

ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   1 – 3   กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
   1. กลุ่มวิชาการศึกษา 

100  สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาการศึกษา 
116  สาขาวิชาพลศึกษา 

   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
151  สาขาวิชาปรัชญา 
152 สาขาวิชาศาสนา 
154  สาขาวิชาภาษาไทย 
155  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
156 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
157  สาขาวิชาภาษาจีน 
163  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
166 สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
169 สาขาวิชาภาษาพม่า 

   3. กลุ่มวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
201  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
205  สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง 
206  สาขาวิชาดนตรี 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

 

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

   5. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
350 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
353 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
354  สาขาวิชาการตลาด 
359  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 

   6. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
400  สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
407 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
409  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
412  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
500 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
507 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

   7. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
550  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา มีความหมายดังต่อไปนี้ 

  0   หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   6 – 7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
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ล าดับก่อนหลัง 

   ข. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู) 

 รหัสวิชาในหลักสูตรก าหนดเป็นตัวเลข 7 ตัว โดย 3 ตัว แรก หมายถึง 

หมวดวิชาและแต่ละหมวดวิชาจ าแนกเป็นหมู่วิชาโดยการจ าแนกสาขาวิชาและหมู่วิชายึดหลักการจ าแนก
ของ ISCED (International Standard Classification Education) 

     

  

  

                                                                        ลักษณะเนื้อหา 

                                                                                

                                                                               

                                                                                                                                                            

เลขตัวที่ 1-3  เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 

   เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 

   เลขตัวที่ 5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

   เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและช่ัวโมง 

   รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดจ านวนหน่วยกิต จ านวน
ชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติและจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองโดยใช้สัญลักษณ์ 
น(ท-ป-อ) 

   น หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

   ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 

   ป หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปกติ 

   อ หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง  

 

 

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
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โดยมีวิธีก าหนดดังนี้ 

รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิตเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงและศึกษาด้วยตนเอง 2 
ชั่วโมง 

 รายวิชาภาคปฏิบัติ 1 หน ่วยกิตเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมงและศ ึกษา ด้วย
ตนเอง 1 ชั่วโมง 

รายวิชาท ี่ใช้เวลาฝ ึกงานฝ ึกภาคสนามหรือฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 1 หนว่ยกิตเท่ากับ            
จ านวนชัว่โมงท ี่ใช ้เวลาฝึกไมน่ ้อยกว่า 45 ชั่วโมงต ่อภาคการศึกษา 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) 

               รหัสรายวิชาการก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ 
ด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 

                                                                              ล าดับก่อนหลัง 

     ลักษณะเนื้อหา   

                                                                                

                                                                               

                                                                       

  เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา (สาขาวิชาการประถมศึกษา คือ 126) 

  เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 

  เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา  

  เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 

 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
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3.1.3 รายวิชา 
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
 บังคับเรียน          6    หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                         น(ท–ป–อ) 
 1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
   Fundamental English  
 1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   English for Communication  
 เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่า    3   หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                         น(ท–ป–อ) 
 1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
    Thai Language Usage Skills  
 1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 
    Language and Communication for Specific Purposes  
 1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
   Japanese for Communication  
 1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
   Chinese for Communication  
 1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
   Fundamental Chinese for Tourism  
 1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   Korean for Communication  
 1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
   Fundamental Burmese  
 1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
   Burmese for Communication 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                        น(ท–ป–อ) 
 1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 
   Human Behavior and Self-Development  
 1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
   Thinking and Decision Making Skills  
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 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                     น(ท–ป–อ)  
 1511001 จริยธรรมกับมนุษย์     3(3-0-6) 
   Ethics and Human Beings  
 1511002 ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 
   Facts of Life  
 1521001 พุทธศาสน์      3(3-0-6) 
    Buddhism  
 1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า   3(3-0-6) 
   Information for Study and Research  
 2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์     3(3-0-6) 
   Aesthetics of Visual Arts  
 2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
   Aesthetics of Performing Arts  
 2061001 สังคีตนิยม      3(3-0-6) 
   Music Appreciation  
 3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า     3(3-0-6) 
   Leadership Development  
 3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม  3(3-0-6) 
   Personality Development and the Arts of Socializing  
 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                         น(ท–ป–อ) 
 2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย   3(3-0-6) 
   History of Thai Society and Culture 
 2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง  3(3-0-6) 
   Public Mind and Civic Social Engagement   
 2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา   3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development  
 2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์    3(3-0-6) 
   Globalization and Localization  
 2521002 อาเซียนศึกษา      3(3-0-6) 
    ASEAN Studies  
 2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
   Human, Community, and Environment 
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 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                         น(ท–ป–อ)  
 2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น    3(3-0-6) 
   Local Resource Management  
 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 
    Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  
 2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6) 
    Introduction to Laws  
 3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ    3(3-0-6) 
   Business Initiation  
  3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
   Finance in Daily Life  
 541001 การเป็นผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 
    Entrepreneurship  
 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 
    Sufficiency Economy  
 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
       และเลือกเรียนกลุ่มวิชา 1.1-1.4       ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
 1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
    Sports and Recreation for Quality of Life  
 1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    3(2-2-5) 
    Exercise for Health  
 4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
    Science and Technology for Daily Life  
 4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 

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

    Health and Health Care  
 4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
    Mathematics in Daily Life  
 4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
    Mathematics and Decision Making  
 4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
    Computer and Information Technology  
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 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                         น(ท–ป–อ)  
 4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์    3(2-2-5) 
    Website Design and Development  
  4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน     3(2-2-5) 
    Package Software for Application  
 5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
    Agriculture in Daily Life  
 5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ     3(3-0-6) 
    Food for Health  
  5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
    Technology in Daily Life  
 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู      46 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ                   32   หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                  น(ท–ป–อ) 
  1012101  ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา    3(3-0-6) 
   Philosophy and Self-actualization for teacher 
 1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู    3(2-2-5) 
    Language and Culture for Teacher  
 1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู     3(2-2-5) 
   English for Teachers 
 1022001 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5) 
    Curriculum Development 
 1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน  3(2-2-5) 
    Principle of Learning Management and Classroom Management 
 1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
    Innovation and Education Information Technology  
 1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
    Learning Measurement and Evaluation 
 1052001 จิตวิทยาส าหรับครู       3(3-0-6) 
   Psychology for Teacher  
 1043002 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    3(2-2-5) 
    Research for Learning Development 
  1063005  การประกันคุณภาพการศึกษา     3(3-0-6) 
                 Educational Quality Assurance  
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา                  น(ท–ป–อ) 
 1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1   1(90) 
    Practicum 1 
 1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2   1(90) 
    Practicum 2   
 
 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก          2  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                          น(ท–ป–อ) 
 1012002 การจัดการค่ายวิชาการ     2(1-2-3) 
   Academic Camp Management   
  1063004 หลักการบริหารการศึกษา     2(1-2-3) 
   Principal of Educational Administration   
 1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้   2(1-2-3) 
    Skills and Techniques of Learning Management  
  1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา     2(1-2-3) 
    Educational Administration Leadership  
 1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน     2(1-2-3) 
    Medias Texts Construction  
 1043003 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา   2(1-2-3) 
    Statistics for Data Analysis in Education  
 1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   2(2-0-4) 
    Guidance and Activities for Student Development     
  1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม       2(2-0-4) 
    Inclusive Education  
 1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู    2(2-0-4) 
    Thai Language for Communication of Teachers 
 1005101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู    2(2-0-4) 
    English for Communication of Teachers   
  1024001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู    2(2-0-4) 
    Chinese for Communication of Teachers  
  1031101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา     2(1-2-3) 
    Computers for Education  
 
  2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ                     12     หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                          น(ท–ป–อ) 
  1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540) 
    Internship 1  
  1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540) 
    Internship 2  
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      2.2 กลุ่มวิชาเอก        ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาเอกบังคับ       56   หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                      น(ท–ป–อ) 
  1261101 การอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)  
    Reading and Writing Thai Language for Elementary School Teachers 
 1261103  วรรณคดีและวรรณกรรมส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5) 
   Thai Literature for Elementary School Teachers 
 1261203  ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา    3(3-0-6) 
    English for Elementary School Teachers 
 1261204  การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5) 
    The Learning Process English for Elementary School Teachers 
 1262301  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับครูประถมศึกษา    3(3-0-6) 
    Basic Mathematics for Elementary School Teachers 
  1262303  พีชคณิตและเรขาคณิตส าหรับครูประถมศึกษา    3(2-2-5) 
    Algebra and Geometry for Elementary School Teachers  
  1262401 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5) 
    Biology Science for Elementary School Teachers  
  1262403 วิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5)  
    Physical Science for Elementary School Teachers   
 1262501  สุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา     3(2-2-5)  
    Health Education for Elementary School Teachers 
 1262502 พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา     3(2-2-5)  
    Physical Education for Elementary School Teachers 
  1262601  ดนตรีและการขับร้องส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5) 
    Music and Singing for Elementary School Teachers 
  1262602 นาฏศิลป์ไทยและการละครส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5) 
    Thai Classical Dance and Drama for Elementary School Teachers 
  1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา     2(1-2-3) 
    Art Education for Elementary School Teachers 
  1263701  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6)  
    Social Studies Religion and Culture for Elementary School teachers 
 1263703  ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 
    History and Geography for Elementary School Teachers 
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 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                          น(ท–ป–อ) 
 1261801 เทคโนโลยสีารเทศส าหรับครูประถมศึกษา    3(2-2-5)  
    Technology and Information for Elementary School Teachers    
 1261803 โลกอาชีพส าหรับครูประถมศึกษา     3(2-2-5)  
    Careers for Elementary School Teachers  
 1262901  การประถมศึกษา        3(3-0-6) 
    Elementary Education 
  1262902  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา   3(3-0-6)  
    Development and Learning of Elementary Children 
 
 2.2.2 วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า  15    หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                          น(ท–ป–อ) 
  1264101  การวิจัยในระดับประถมศึกษา      3(2-2-5) 
     The Elementary Education Research 
 1264103  การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาส าหรับเด็ก  3(2-2-5) 
    ประถมศึกษา   
    Design and Creation of Educational Media for Elementary  
    School Children 
 1264105  เกมและนันทนาการส าหรับเด็กประถมศึกษา   3(2-2-5) 
    Game and Recreation for Elementary Children 
  1264106  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กประถมศึกษา    3(2-2-5)  
    Book Writing for Elementary Children 

   1264108  การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับ  3(2-2-5)       
    เด็กประถมศึกษา  
    Textbooks and Workbooks Construction for Elementary Children 

 1264109  โรงเรียนประถมศึกษากับการพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
    Elementary Schools and Community Development 
 1264112  โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา   3(2-2-5)  
     Individual Study Project in Elementary Education 
  1263201  การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับ  3(2-2-5) 
    ครูประถมศึกษา    
   Teaching Writing Computer Programming in Elementary School 
 1263202 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)  
    Computer Operating Systems for Elementary School Teachers 
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  รหัสวิชา  ชื่อวิชา                          น(ท–ป–อ) 
 1263203  การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5)    
    Troubleshooting and Maintaining Microcomputer  
    for Elementary School Teachers 
  1263204  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5)  
    Computer Network for Elementary School Teachers 
  1264205  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
   Development of Computer Assisted Instruction  
   for Elementary School Teachers 
  1264206  การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
    Courses Management with Elementary Electronic Media 
 1263207  การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5)   
    Information Systems Design for Elementary School Teachers 
   1264208  เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
    Multimedia Technology Education for Elementary Education School 
 1264209  คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวระดับประถมศึกษา    3(2-2-5)  
    Computer Graphics and Animation for Elementary School 
 1264210  การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
    Website Design for Elementary School 
  1264211  โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 
    Software Package for Education 
 1263301  การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา    3(3-0-6) 
    English Oral Communication for Elementary School Teachers 
 1263302  ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6) 
    Introduction to Linguistics for Elementary School Teachers 
 1263303  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา   3(3-0-6) 
    English Essay Writing for Elementary School Teachers 
 1264304  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนส าหรับครูประถมศึกษา   3(3-0-6) 
    Speaking English in Public for Elementary School Teachers 
 1264305  หลักการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา    3(3-0-6) 
       Principles of English Writing for Elementary School Teachers 
 1264306  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา     3(3-0-6)   
   Introduction to English Grammar for Elementary School Teachers 
  1264307  การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 
    English Language Learning through Drama for Elementary school Teachers 
  1264308 การจัดค่ายวิชาการส าหรับครูประถมศึกษา     3(2-2-5) 
    Academic Camp for Elementary School Teachers 
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  รหัสวิชา  ชื่อวิชา                                น(ท–ป–อ) 
 1264310  การแปลส าหรับครูประถมศึกษา             3(3-0-6)  
    Translation for Elementary School Teachers 
 
 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก      6    หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                                    น(ท–ป–อ) 
 1264903  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5)  
    The Learning Process for Elementary School Teachers   
  1264904  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   3(2-2-5)  
   Design and learning Management for specific group  
 
 2.2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า         6    หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                                     น(ท–ป–อ) 
  1264102  การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา            3(2-2-5) 
    Management Thinking Skills Development for Elementary Children 
  1264107  การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับครู  
    ประถมศึกษา        3(2-2-5)  
    Learning Management by Local Resources and Wisdom for  
     Elementary School Teachers 
 1264111  การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
    The Learning Management for Specific Group in Elementary  
   Schools Level 
 1264309 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5) 
    Learning Management Through Projects for Elementary  
    School Teachers 
 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า  6       หน่วยกิต 
 
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอนโดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว ไม่เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  
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 3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 
1261101 การอ่านการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1262901 การประถมศึกษา 3(3-0-6) 

 รวม 18 
  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู   3(2-2-5) 
1261103 วรรณคดีและวรรณกรรมส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1261801 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 

 รวม 20 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
1261203 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 
1262301 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 
1261803 โลกอาชีพส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 

 รวม 21 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx     วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx     วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู    3(2-2-5) 
1262303 พีชคณิตและเรขาคณิตส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1262501 สุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1262601 ดนตรีและการขับร้องส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
xxxxxxx    วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
 รวม 21 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1022001 การพัฒนาหลักสูตร     3(2-2-5) 
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(90) 
1262401 วิทยาศาสตรช์ีวภาพส าหรบัครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1262502 พลศึกษาส าหรบัครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1262902 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 3(3-0-6) 
xxxxxxx   วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx   วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 19 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน   3(2-2-5) 
1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
1262403 วิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับครปูระถมศึกษา 3(2-2-5) 
1262602 นาฎศิลป์ไทยและการละครส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1263701 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 
xxxxxxx   วิชาการสอนวิชาเอก 3(x-x-x) 
xxxxxxx   วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  

 รวม 21 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(90) 
1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา  3(3-0-6) 

1261204 การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1263703 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
xxxxxxx   วิชาการสอนวิชาเอก 3(x-x-x)  
xxxxxxx   วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  
xxxxxxx   วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 19 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาชีพครูเลือก  2(x-x-x) 
xxxxxxx เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 3(x-x-x) 
xxxxxxx   วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 14 
 

ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(540) 
 รวม 6 

       
ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 2 

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

 รวม 6 

 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
    ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปีที่จบและภาระงานสอน 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายวชิระ  วชิชวุรนนัท ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

Sardar Patel University, India 
มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 
วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี

2551 
2532 
2528 

2 
 

นางสาวปาริชาต เตชะ อาจารย ์ ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

2553 
2549 
2548 

3 นางสาวศิริโสภา   
แสนบุญเวช 

อาจารย ์ M.sc. (Mass Communication) 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

Bangalore University, India 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2552 
2545 

4 นายยุทธนา  พนัธ์ม ี อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา  
คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ป. บณัฑิต (วชิาชีพครู) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

 
2554 
2550 

 
2541 

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

มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม  
มหาวิทยาลนัศรนีครินทรวโิรฒ 

2547 
2550 
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 3.2.1 อาจารยป์ระจ า    
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ– สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2558 
2554 
2545 

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

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

2558 
2551 
2547 

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

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

2553 
2550 

4 นายชัยรัตน์  บุม ี อาจารย ์ Ph.D.(Education)  
วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) 
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฏัครปฐม 

2550 
2542 
2544 
2539 

5 นายชูวิทย์ ไชยเบ้า 
 

อาจารย ์ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
 
 
 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหามงกุฎราชวิทยาลัย 

2548 
2546 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ– สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

6 นายถาวร  สารวิทย ์
 

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

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

2526 
2516 
2510 
2526 

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

University of Alberta, Canada 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

2535 
2523 
2520 

8 นายธงชัย  ช่อพฤกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ M.Ed.(Education) 
ค .บ. (ดนตรศีึกษา) 

University of Northern Philippines  
วิทยาลัยครบู้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2529 
2525 

9 นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย์  อาจารย ์ กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2552 
2547 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
สถาบันราชภักก าแพงเพชร 

2542 
2535 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

2550 
2547 

12 นางสาวเบญจวรรณ  ชัยปลัด 
 
 
 

อาจารย ์ ศษ.ม.(คณติศาสตรศึกษา) 
ศ.บ.(การมัธยมศึกษา คณติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2550 
2546 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ– สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

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

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2556 
2546 
2534 

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

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2552 
2548 
2547 

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

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

2555 
2551 
2549 

16 นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Education) 
ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) 
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

Sardar Patel University, India 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

2549 
2527 
2517 

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

มหาวิทยาลยัเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์   

2553 
2550 

18 นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
 

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

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2548 

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

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ– สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

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

Panjab University, India 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 

2554 
2551 
2546 

20 นายยุทธนา  พันธ์ม ี อาจารย ์ กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา)   
ประกาศนียบตัรบณัฑติสาขาวิชาชีพครู 
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2554 
2550 
2541 

21 นางสาวยุภาดี  ปณะราช รองศาสตราจารย์  วท.ด.การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  
ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภฏัเลย 

2551 
2541 
2538 

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

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2555 
2546 

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

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

2552 
2549 

24 นายวชิระ  วิชชุวรนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Education) 
ศษ.ม.(การประถมศึกษา) 
ค.บ.(ภาษาไทย) 

Sardar Patel University, India 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

2550 
2532 
2528 

25 นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 
 
 

อาจารย ์ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัรังสติ 

2555 
2550 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ– สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

26 นายศรวัส ศริ ิ อาจารย ์ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
น.บ.(นิติศาสตรบณัฑิต) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2556 
2251 

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

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2550 
2546 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 

2534 
2523 
2519 

29 นางสาวสณุี  บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.(หลักสตูรการศึกษา แขนงวิชาพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์) 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 
คบ.(ปรัชญาและศาสนา)  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร  
วิทยาลัยครูนครสวรรค ์

2554 
2534 
2527 

30 นางสาวสุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  อาจารย ์ ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) 
ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศกึษา) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

2555 
2536 
2530 

31 นายสุวัฒน์ วรานสุาสน ์
  

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

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 

2547 
2526 
2514 

32 นางอรอนงค์ แจ่มผล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
วท.บ.(จิตวิทยาโรงเรียน) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2524 
2521 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ– สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

33 นางอังสุรีย์  พันธ์แก้ว 
 

UPDATE | 14.03.59 : 23.25 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

2557 
2544 
2541 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา (ถ้ามี) 

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

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู เป็นหัวใจของการเรียนรู้วิชาชีพครู งานครูเป็นงานอาชีพเฉพาะ
และเป็นวิชาชีพชั้นสูง นักศึกษาควรจะได้ฝึกงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจังเพ่ือหา
ประสบการณ์และเกิดทักษะในวิชาชีพอย่างแท้จริง ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาเพ่ือนักศึกษาจะได้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา ดังนี้ 
  1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
  1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
  1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
  1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
  ความคาดหวังในการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา มีดังนี้ 
 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูประถมศึกษา เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 เป็นต้น 

  2) จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
 

 ด้านความรู้ 
 1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และ

เป็นระบบ 
2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครู

กับสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของเนื้อหาสาระความรู้ของสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

อย่างลึกซึ้ง และตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 
 4) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงการวัดและประเมินผล 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล

สารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางการประถมศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวินิจฉัยแก้ปัญหาการพัฒนา
ผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าใน การปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการสอน 

2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทางประถมศึกษาที่มีความสลับซับซ้อน 
เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางการประถมศึกษา
อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 

 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาด้วยความเข้าใจ และ
ความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
   2) มีความเอาใจใส่ในการรับฟัง มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์
ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์    

3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตาม พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว 

ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน และสรุปความคิดรวบยอดข้อมูล
ข่าวสารจากผู้เรียนระดับประถมศึกษา  
          2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้อย่างเหมาะสมและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศงานที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

            3) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด 
การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
 

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ   
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
   2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรี ยนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 
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 4.2 ช่วงเวลา 

ที ่ การฝึกภาคสนาม ใช้เวลา ภาคเรียนการศึกษาของปีการศึกษา 
5.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 90 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 3 
5.2.2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 90 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 
5.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1 ภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 5 
5.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 1 ภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 5 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
   4.3.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 วันต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาคเรียน 
   4.3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เต็มเวลา ตลอด 1 ปีการศึกษา  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
          5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
               การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ในสาขาวิชาเฉพาะจ านวน 1 รายวิชา คือ 
                       1043002 (การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้) 
         5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูประถมศึกษา เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 เป็นต้น 
 

 ด้านความรู้ 
 1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และ

เป็นระบบ 
2) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของเนื้อหาสาระความรู้ของสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

อย่างลึกซึ้ง และตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 
 
 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางการประถมศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวินิจฉัยแก้ปัญหาการพัฒนา
ผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าใน การปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการสอน 

  2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทางประถมศึกษาที่มีความสลับซับซ้อน 
เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
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 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีความเอาใจใส่ในการรับฟัง มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์
ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
  2) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตาม พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 

  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว 

ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน และสรุปความคิดรวบยอดข้อมูล
ข่าวสารจากผู้เรียนระดับประถมศึกษา  
    2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้อย่างเหมาะสมและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศงานที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
 

  5.3 ช่วงเวลา 
 ชั้นปีที่ 3 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
                 3 หน่วยกิต   
  5.5 การเตรียมการ 
                 การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น 
                    5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
                    5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของ
นักศึกษา 
                    5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน โครงงานวิจัย เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่าง ๆ 
 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 
   กระบวนการประเมินผล กลไกการทบทวนสอบมาตรฐาน เช่น 
   5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
                    5.6.2 ประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ประจ าวิชา จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 
                    5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน 
ผลงานที่เกิดในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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                    5.6.4 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียนและประเมินผลตาม
แบบประเมิน 
                    5.6.5 ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา ประมวลผลไห้ได้เป็นผลคะแนนของรายวิชาเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาเพ่ือความชัดเจนของ
ผู้น า โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการท างานที่เกี่ยวข้องและใน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

2. ด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย               
ในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนดหัวหน้า
กลุ่มในการท ารายงานตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน 
เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาและมาเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็นใน
ด้านต่าง  ๆ

3. ด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการจัดวิชาเรียนและให้ความรู้สอดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพครู 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  - การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสอนที่
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

6. มีทักษะในด้านการท างาน
เป็นทีม  

- มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นงานแบบเดียวเพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างาน และมีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

7. มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ในรายวิชาชีพเฉพาะผู้สอนต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามีกิจกรรมค้นคว้าหา
ข้อมูลเฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณา
การ มาให้ใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาได้อย่างเหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ  
   1.2 มีระเบียบวินัยและ         
ความรับผิดชอบ อดทน ขยัน 
ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต 
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนิน
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 ให้ความส าคัญในวินัยการ 
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลา
ที่ก าหนด       

      1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา  
และความเสียสละ 
     1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง สังคม 

       1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ/ มหาวิทยาลัย/ ชุมชน 
     1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับของหาวิทยาลัย    

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

2.  ด้านความรู้ 
       2.1 มีความเข้าใจแนวคิด
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
      2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
     2.3 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และน าความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
     2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 

2.  ด้านความรู้ 
      2.1 ใช้การสอนหลายรูป 
แบบ  โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและ
การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
      2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
      2.3 จัดให้มีการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง โดยการ 
ศึกษาดูงาน 

2.  ด้านความรู้ 
     2.1 การประเมินจากแบบ 
ทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการ
ปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 
     2.2  พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
     2.3  ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  สามารถค้นหาข้อ   เท็จ
จริงท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
จากหลักฐานและน าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based  
Instruction) 
    3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1  ประเมินจากการรายงาน
ผลการด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 
    3.2 ประเมินผลการปฏิบัติ 
การจากสถานการณ์จริง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

    3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ 
ปัญหาที่ซับซ้อน   และเสนอแนว
ทางแก้ไข  

    3.3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

    3.3  ประเมินจากการทดสอบ 
 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมที่
แตกต่าง มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได้ 
      4.2  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 ก าหนดการท างานกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน 
    4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
    4.3 ให้ค ว ามส า คัญ ในกา ร
แบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบและ
การให้ความร่วมมือ 
    4.4 มอบหมายงานให้
สัมภาษณ์บุคคลต่าง  ๆ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      4.1 ประเมินจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์
และนักศึกษา 
       4.2 พิจารณาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
       4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม      
       4.4 ประเมินจาการ
สังเกตพฤติกรรม 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ในการแก้ ปัญหาและ
การตัดสินใจใน  การด ารงชีวิต 
    5.2  มีทักษะในการติดต่อ 
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และเลือก ใช้รูปแบบ การน าเสนอ
ได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่าง ประเทศ 
     5.3 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น 
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสาร
จากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
       5.2 มอบหมายงานค้นคว้า
องค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
     5 .3 การใ ช้ ศั ก ย ภ า พ
ท า ง คอม พิว เตอร์ และ
เทคโน โลยี สารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
      5.4 ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้ภาษา 
และบุคลิกภาพ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 ประเมินจากผลงาน
และการน าเสนอผลงาน 
       5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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 จากข้อความที่กล่าวข้างต้นมานั้น การมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลก
ทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้ อ่ืนและสังคม  เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล 
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า ของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตน
อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีนั้น  จึงขอน าเสนอการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  ดังแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum  Mapping) จากรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ดังต่อไปนี้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

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

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                
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กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

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

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                  

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า               
 
 

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
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กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

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

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                  

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                



  
 

- 48- 
 

กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

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

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                
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กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

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

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ   

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู
ประถมศึกษา เช่น กัลยาณมิตรธรรม 
๗ เป็นต้น 
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ท่ีก าหนด
โดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของ
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
1.2 มีการเรียนรู้โดยการปฏิสมัพันธ์
เชิงปฏิบัติการ (Interactive action 
learning) 
1.3 มีการใช้กรณีศึกษา (Case study) 
1.4 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสตูร 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีการวัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธ ี
1.2 มีการวัดและประเมินจากกลุ่ม
เพื่อน 
1.3 มีการวัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา 
1.4 มีการวัดและการประเมินจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นคร ู

 

2. ด้านความรู ้
   2.1 มีความรอบรู้ในด้านความรู้
ทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอน
อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็นระบบ 
2.2 มีความรู้ความเข้าใจใน
ความก้าวหน้าขององค์ความรู้เฉพาะ
ด้านในสาขาวิชาต่างๆที่ครอบคลมุ
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ
ประถมศึกษา อย่างลึกซึ้ง ตระหนกัถึง
ความส าคญัของงานวิจัยและการวจิัย
ในการต่อยอดความรู ้
2.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้ 
การจัดการเรยีนรู้ การจัดการช้ันเรียน 
นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้สาขาวิชา
ต่างๆ ท่ีครอบคลมุหลักสูตรการศกึษา
ขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา 
2.4 มีความสามารถและรอบรู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้เชิง
บูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับ
วิชาเอกการประถมศึกษาที่ครอบคลุม

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีการวิเคราะห์และสังเคราะหอ์งค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
(Inquiry method) 
2.2 มีการทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานะขององค์ความรู ้
2.3 มีการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้
และทฤษฎ ี
2.4 มีการเรียนรู้ร่วมมือ 
(Collaborative Learning) เพื่อ
ประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ใน
สถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
2.5 มีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสตูร 

 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีการวัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
2.2 มีการวัดและประเมินจากผลการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะ
ขององค์ความรู้ 
2.3 ม ีการวดัและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธ ี
2.4 ม ีการวดัและประเมินจากการ
เรยีนร ู้ร ่วมมือ 
2.5 มีการวัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครู เปน็
รายปีตลอดหลักสตูร 
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 มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.5 มีความสามารถในการสรุปและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการศึกษา
รายวิชาต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 สามารถคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ 
ค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ 

แนวคิดจากแหล่งข้อมลูที่หลากหลาย
เพื่อน าความรู้เกีย่วกับแนวคิดทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
ทางการประถมศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวินจิฉัย
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการ
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเปน็
ผู้น าใน การปฏิบตัิงานอย่างมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอน 

  3.2 สามารถคิดแก้ปญัหาในการ
จัดการเรียนรู้ทางประถมศึกษาทีม่ี
ความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ 

น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
  3.3 มีความเป็นผู้น าทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการเรยีนรู้
ทางการประถมศึกษาอยา่งสร้างสรรค์
และมีวสิัยทัศน ์

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ม ีการวเิคราะห์แบบวภิาษวิธี
เกี่ยวกับประเดน็วิกฤตทางวิชาการ
วิชาชีพและทางสังคม (Problem-
based learning) 
3.2 มกีารท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม ่(Research-based learning) 
3.3 ม ีการวิจยัและพ ัฒนานวตักรรม
อยา่งม ีวิสัยท ัศน ์(Research and 
Development และ Vision-based 
learning) 
3.4 ม ีการเข้าร ่วมกจิกรรมเสริมความ
เป็นครเูป็นรายปตีลอดหลักสตูร 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีการวัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการวิชาชีพ
และทางสังคม 
3.2 ม ีการวดัและประเมินจากผลการ
ท าวิจัยเพ ื่อสร ้างองคค์วามรูใ้หม ่
3.3 ม ีการวดัและประเมินจาก
ผลการวิจัยและพ ัฒนานวัตกรรม 
3.4 ม ีการวดัและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครเูป็นราย
ปีตลอดหลักสตูร 
 

4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 มีความไวในการรับรู้ความรูส้ึก
ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาด้วย
ความเข้าใจ และความรูส้ึกเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 

  4.2 มีความเอาใจใส่ในการรับฟัง มี
ส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุม่และ
ระหว่างกลุม่ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
  4.3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผูเ้รียน 
เป็นผู้น าและผู้ตาม พัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี

4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง 

4.1 จัดให้ผู้เรยีนได้เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มและท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ได้
ข้อมูลป้อนกลับเกีย่วกับการท างาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
4.2 มอบหมายงานให้ผูเ้รียนไดฝ้ึก
ทักษะและความรับผิดชอบในการ
ท างาน 

4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง 

4.1 ใช้การสังเกตพฤติกรรม  การ
ประเมินช้ินงานหรือโครงงาน  การท า
แฟ้มสะสมงานและการบันทึกการ
เรียนรู้ (Learning  Journal) 
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 มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  5.1 มีความไวในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจาก
ผู้เรยีนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
หรือภาษาเขียน และสรุปความคิดรวบ
ยอดข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนระดบั
ประถมศึกษา  
  5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้
อย่างเหมาะสมและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศงานท่ีรับผิดชอบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ด ี

  5.3 มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน 
และการน าเสนอด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรยีน 

 

5.ด้านทักษะการว ิเคราะห ์เชิงตัวเลข
การส ื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 มีการวัดและประเมินจากผลการ
ติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคญัด้านการศึกษา 
5.2 มีการวัดและประเมินจากผลการ
สืบค้นและน าเสนอรายงานประเดน็
ส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.3 มีการวัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครู เปน็
รายปีตลอดหลักสตูร 
 

5.ด้านทักษะการว ิเคราะห ์เชิงตัวเลข
การส ื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 มีการวัดและประเมินผลการ
ติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอรายงาน
ปะเด็นส าคัญด้านการศึกษา 
5.2 มีการวัดและประเมินผลจากผล
การสืบค้นและน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคญัด้านการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3 มีการวัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครู เปน็
รายปีตลอดหลักสตูร 
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6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  6.1 มีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ทีม่ีรูปแบบหลากหลาย ท้ัง
รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 

รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค ์

  6.2 มีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรูส้ าหรับผูเ้รียนที่หลากหลาย ท้ัง
ผู้เรยีนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเ้รยีน
ที่มีความสามารถปานกลาง และ
ผู้เรยีนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 

  6.3 มีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษท่ีจะสอนอย่าง
บูรณาการ 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
6.1 มกีารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 
6.2 มกีารปฏิบตัิการสอนเตม็เวลาใน
สถานศกึษา (Field Based Learning 
Through action) 
6.3 มีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสตูร 
 
 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1 มีการวัดและประเมินจากผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อน
ปฏิบัติการสอน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดเฉพาะด้าน  
 

 
ที ่

 
ชื่อวิชา 

 
ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
ด้านความรู้ 

 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
ด้านทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ด ้านทักษะ
การ

วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ด ้านทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาชีพครูบังคับ                    

1 1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา                    

2 1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับคร ู                    

3 1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู                    

4 1022001 การพัฒนาหลักสูตร                    

5 1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในช้ันเรียน                    

6 1032201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                      

7 1043001 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้                    

8 1052001 จิตวิทยาส าหรับครู                      

9 1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้                    

10 1063005  การประกันคุณภาพการศึกษา                       

11 1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  1                    

12 1004102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2                    
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ที ่

 
ชื่อวิชา 

 
ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
ด้านความรู้ 

 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
ด้านทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ด ้านทักษะ
การ

วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ด ้านทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาชีพครูเลือก                    

1 1012002  การจัดการค่ายวิชาการ                    

2 1063004 หลักการบริหารการศึกษา                    

3 1022003 ทักษะการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้                    

4 1033202 การสร้างสื่อและแบบเรยีน                    

5 1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา                    

6 1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการศึกษา                    

7 1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน                    

8 1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม                    

9 1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                    

10 1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                    

11 1024001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                    

12 1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา                    
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ที ่

 
ชื่อวิชา 

 
ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
ด้านความรู้ 

 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
ด้านทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ด ้านทักษะ
การ

วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ด ้านทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาชีพครูปฏิบัติ 

1 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                    

2 1005104 การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 2                    

วิชาเอกการประถมศึกษา                    

1 1261101 การอ่านและการเขยีนภาษาไทยส าหรบัครูประถมศึกษา                    

2 1261103 วรรณคดีและวรรณกรรมส าหรับครูประถมศึกษา                    

3 1261203 ภาษาอังกฤษส าหรับครปูระถมศึกษา                    

4 1261204 การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา                    
5 1262301 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับครูประถมศึกษา                     

6 1262303 พีชคณิตและเรขาคณติส าหรับครูประถมศึกษา                     

7 1262401 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับครูประถมศึกษา                    

8 1262403 วิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับครูประถมศึกษา                    

9 1262501 สุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                    

10 1262502 พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                    



  
 

- 57- 
 

 
ที ่

 
ชื่อวิชา 

 
ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
ด้านความรู้ 

 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
ด้านทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ด ้านทักษะ
การ

วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ด ้านทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
11 1262601 ดนตรีและการขับร้องส าหรับครูประถมศึกษา                    

12 1262602 นาฏศิลปไ์ทยและการละครส าหรับครูประถมศึกษา                    

13 1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                    

14 1263701 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา                    

15 1263703 ประวัติศาสตร์และภมูิศาสตรส์ าหรับครูประถมศึกษา                    

16 1263801 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา                    

17 1261803 โลกอาชีพส าหรับครูประถมศึกษา                    

18 1263901 การประถมศึกษา                    

19 1263902 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา                      

วิชาเอกเลือก                    

1 1264101 การวิจัยในระดับประถมศึกษา                      

2 1264103 การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา                    

3 1264104 สัมมนาการประถมศึกษา                                                  

4 1264105 เกมและนันทนาการส าหรับเด็กประถมศึกษา                     
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ที ่

 
ชื่อวิชา 

 
ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
ด้านความรู้ 

 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
ด้านทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ด ้านทักษะ
การ

วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ด ้านทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
5 1264106 การจัดท าหนังสือส าหรบัเด็กประถมศึกษา                     

6 1264108 การสร้างแบบเรยีนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็กประถมศกึษา                     

7 1264109 โรงเรยีนประถมศึกษากบัการพัฒนาชุมชน                    

8 1264112 โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา                    

9 1263201 การสอนเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรส์ าหรับครู
ประถมศึกษา  

                   

10 1263202 ระบบปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา                     

11 1263203 การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอรส์ าหรับครูประถมศกึษา                     

12 1263204 เครือข่ายคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                    

13 1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครู
ประถมศึกษา 

                   

14 1264206 การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครู
ประถมศึกษา   

                   

15 1264207 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                     



  
 

- 59- 
 

 
ที ่

 
ชื่อวิชา 

 
ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
ด้านความรู้ 

 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
ด้านทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ด ้านทักษะ
การ

วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ด ้านทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
16 1264208 เทคโนโลยีมลัตมิีเดียเพือ่การศึกษาส าหรับครปูระถมศึกษา                     

17 1264209 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวระดับประถมศึกษา                     

18 1264210 การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา                      

19 1264211 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา                    

20 1263301 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา                     

21 1263302 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้นส าหรับครูประถมศึกษา                       

22 1263303 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา                     

23 1264304 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนส าหรับครูประถมศึกษา                    

24 1264305 หลักการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา                     

25 1264306 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา                     

26 1264307 การเรยีนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงส าหรับครูประถมศกึษา                    

27 1264308 การจัดคา่ยวิชาการส าหรับครูประถมศึกษา                     

28 1264310 การแปลส าหรับครูประถมศึกษา 
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ที ่

 
ชื่อวิชา 

 
ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
ด้านความรู้ 

 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
ด้านทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ด ้านทักษะ
การ

วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ด ้านทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาการสอนวิชาเอก                     

1 1264903 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรับครูประถมศึกษา                    
2 1264904 การออกแบบและการจดัการเรียนรูส้ าหรับกลุม่เป้าหมายเฉพาะ                    

เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก                    

1 1264102 การจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา                    
2 1264107 การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิน่

ส าหรับครู ประถมศึกษา 
                   

3 1264309 การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานส าหรับครูประถมศึกษา                     
4 1264111 การจัดการศึกษาส าหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะในระดับ

ประถมศึกษา 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลาย

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ก าหนดแนวทางการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

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

3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่าง
น้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใด
วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของรายวิชา 

4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา 

4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการ

เรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 

4.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้
เรียนเพ่ิม 
 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
 5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง “บทบาทและความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในรายวิชา” 
 1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ 
 1.3 ฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้
การวิเคราะห์ผู้เรียน การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การใช้และปรับปรุงสื่อนวัตกรรม
ทางการสอนการวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน   
 1.4 ก าหนดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการ
จรรยาบรรณวิชาชีพและพ่ีเลี้ยงด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลแก่
คณาจารย์  
 2.1.2 การศึกษาดูงาน ประชุม ฝึกอบรมอบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลหรือ 
 2.1.3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
 2.2.1 การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่การพัฒนาความรู้ หรือ 
 2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ การประชุม ฝึกอบรมการท าผลงาน
ทางวิชาการ หรือ 
 2.2.3 การส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประชุมเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ การอบรมระยะสั้นหรือการศึกษาต่อ 
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หมวดที่  7  การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ก าหนดให้มีแนวทางการประกัน
คุณภาพหลักสูตรดังนี้ 
 1.1  มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  ได้แก่  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2  มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดท ารายวิชา  การรายงานผลรายวิชาและหลักสู ตร
การพัฒนาและประเมินหลักสูตร  ตามก าหนดเวลา 
 1.4 มีคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ประสานให้ทุกคณะ / สาขาวิชาร่วมกัน
จัดการศึกษาเพ่ือการผลิตครูที่มีคุณภาพ 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1การบริหารงบประมาณ 
 คณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อวัสดุการสอนสื่อการเรียนการสอน หนังสือและต ารา โสตทัศนูปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีความพร้อมด้านทรัพยากรการ
เรียนการสอนและสื่อโสตทัศนูปกรณ์  โดยใช้ร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ของคณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ส านักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  2. ห้องสมุดศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มีหนังสือต าราเรียน วารสารและ
นิตยสารดังนี้ 
  หนังสือ 
    - ภาษาไทย   จ านวน  3,500  เล่ม 
    - ภาษาต่างประเทศ  จ านวน  1,800  เล่ม 
  วารสาร 
    - ภาษาไทย   จ านวน  30  ชื่อเรื่อง 
    - ภาษาต่างประเทศ  จ านวน  25  ชื่อเรื่อง 
   3.  อุปกรณ์และเครื่องมือทางโสตทัศนูปกรณ์ เช่น LCD Projector5 เครื่อง , 
Visualize5เครื่อง, Microcomputer1 ชุด, Notebook Computer12ชุด, กล้องดิจิตอล3 ตัว และ 
VCD & DVD Player2 เครื่อง, เครื่องพิมพ์พร้อมสแกนภาพ จ านวน 2 เครื่อง, ไมโครโฟนพร้อมล าโพง 
จ านวน 4 ชุด 
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  4. แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/ สถานประกอบการสหกิจศึกษา
ประกอบด้วยห้องเรียนปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์จ านวน 4 ห้อง, ห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาจ านวน 1 ห้อง, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้องและห้องประชุมสัมมนา
จ านวน 2 ห้องรวมทั้งสถานศึกษา ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดอื่น  
2 สถานศึกษาของเอกชน  
3 สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
4 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร  
5 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงอื่น ๆ  

 
  5.  ฐานข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 
   ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายการอ้างอิงและ
สาระสังเขปของบทความและเอกสาร ดังนี้ 
    1.  ซีดี-รอม ได้แก่ Science Citation Index, DAO, ERIC  
    2. ระบบออนไลน์ ได้แก่ Proudest  Digital Dissertation 
   ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text Database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียด
เอกสารฉบับเต็ม หนังสือ วารสาร และวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
    1. SpringerLink eBooks 
    2. HW Wilson Omni File : Full Text Select 
    3. Blackwell Journal Online 
    4. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (TIAC) 
    5. Net Library e-books(eBooks จากระบบ OCLC NetLibrary) 
    6. Downloadable Offline Reading eBooks ของสกอ. 
    7. ฐานข้อมูลวารสาร (Ominifile) 
    8. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 
5 ฐานคือ 
     8.1 ฐานข้อมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL)เข้าใช้งานที่ 
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp 
     8.2 ฐานข้อมูล Proquest Dissertation & Theseเข้าใช้งานที่ 
http://proquest.umi.com/login/ipauto 

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp
http://proquest.umi.com/login/ipauto
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  8.3 ฐานข้อมูล ACM Digital Libraryเข้าใช้งานที่ 
http://portal.acm.org/dl.cfm 
  8.4 ฐานข้อมูล H.W.Wilsonเข้าใช้งานที่ 
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/logout.jhtml 
  8.5 ฐานข้อมูล Web of Scienceเข้าใช้งานที่ http://isiknowledge.com 
   9.  ฐานข้อมูลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU Library Database) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดสร้างข้ึนมาเอง และ
สืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ 
(Bibliographic Database)และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสืบค้นจากเว็บไซต์ 
http://127.0.0.1:5432/HWWMDS/Main.nsp ของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร สามารถสืบค้นวารสาร (Journal) ได้ทั่วโลก 

  6. แหล่งสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยแหล่งสืบค้นที่เก่ียวข้องกับวัยเด็ก ได้แก่ 
1. BeesKids [http://www.beeskids.com]  
2. Kidsquare [http://www.kidsquare.com] 
3. Lovekid.com [http://www.lovekid.com]  
4. ทฤษฎีพหุปัญญากับการพัฒนาเด็ก 

[http://www.thai.net/kindergarten]  
5. Familyxone.com   [http://www.familyxone.com/indexfx.asp]

 มูลนิธิเด็ก  [http://www.ffc.or.th]  
6. ThaiParents.net   [http://www.thaiparents.net]  
7. dekdek.com   [http://www.dekdek.com/entertaint.htm]  
8. Game พัฒนาความคิด  [http://pbskids.org/cyberchase/games. 

Html] 
9. แบบทดสอบและแบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกม ฉบับเด็กและผู้ปกครอง   

[http://www.healthygamer.net] 
10. กิจกรรมส าหรับเด็ก   [http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42015/index. 

html]  
11. กิจกรรมเด็ก จากองค์การสวนสัตว์  

[http://www.zoothailand.org/zpo/kids_ ths.html]  
12. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร  

[http://www.bkkchildrenmuseum.com]  
13. หัวข้อจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นจากมุมสุขภาพจิต ม.มหิดล  

[http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/child.html] 

http://portal.acm.org/dl.cfm
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/logout.jhtml
http://isiknowledge.com/
http://127.0.0.1:5432/HWWMDS/Main.nsp%20ของ
http://www.beeskids.com/
http://www.kidsquare.com/
http://www.lovekid.com/
http://www.thai.net/kindergarten
http://www.familyxone.com/indexfx.asp
http://www.ffc.or.th/
http://www.thaiparents.net/
http://www.dekdek.com/entertaint.htm
http://www.kidsrcrafty.com/
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/child.html
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14. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์   
[http://www.icamtalk.com]  

15. ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย   
[http://www.rcpsycht.org] 

16. สื่อมัลติมีเดียการเรียนการสอน   
[http://www.2fellows.com/clients/oec_multimedia]  

17. โครงการพัฒนาสติปัญญา IQ EQ เด็กไทย   
[http://www.iqeqdekthai.com]  

18. ห้องสมุดเพ่ือเยาวชน   [www.tkpark.or.th]  
19. โทรทัศน์ครู   [www.thaiteachers.tv]  
20. โครงการจัดท าเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม[edltv.thai.net]  
21. ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก   

[http://www.csip.org]  
22. คลินิกเด็ก.คอม   [http://www.clinicdek.com]  
23. ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก    [http://www.iamsmartkids.com] 
24. นิทานนานาชาติ   [http://www.thaigoodview.com/library/ 

studentshow/st2545/5-5/no26/index.html] 
25. ชมรม ด.เด็กในสายหมอก[http://www.dordek.net]  
26. ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา [www.kroobannok.com]  
27. ครูสอนดี[http://krusorndee.net/]  
28. ทรูปลูกปัญญาคลังความรู้ดิจิทัล  

[http://www.trueplookpanya.com/true/index.php] 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในกรณีท่ี
ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเกิดการช ารุดเสียหาย มีจ านวนไม่เพียงพอกับนักศึกษา หรือไม่ทันสมัย เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุด 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ท าการส ารวจความเพียงพอการใช้บริการห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ เอกสารต าราเรียน
วัสดุ  ครุภัณฑ์และสื่ออ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

http://www.icamtalk.com/
http://www.rcpsycht.org/
http://www.2fellows.com/clients/oec_multimedia
http://www.clinicdek.com/
http://www.iamsmartkids.com/
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no26/index.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no26/index.html
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3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ด้วยวิธีการต่างๆตาม
นโยบายและระเบียบข้อปฏิบัติที่ก าหนด  โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องทางการการศึกษาหรือด้านการศึกษาหรือสาขาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร   
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยจัดท ารายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามรายวิชาที่เก่ียวข้อง และมีส่วนในการน าผลจากรายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไขในรายวิชาของแต่ละบุคคล เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ   
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะ ร่วมกันพิจารณาอาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีผลงานทางวิชาการหรือต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและด้านการศึกษา ที่เป็น
ที่ยอมรับในสาขาเฉพาะนั้นๆ ทั้งในภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา  

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

 4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
  คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันก าหนดแนวทางการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ
และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา โดยคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คอยดูแลให้ค าแนะน าทั้งด้านวิชาการ
และอ่ืนๆ แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าศึกษาจนจบการศึกษา และให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัด
เวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาที่ชัดเจน 

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะแสดง
เจตนาหรือท าบันทึกข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน
และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งนี้เพราะผู้ที่จบการสอนด้านการศึกษา มีจ านวนน้อย  
เนื่องจากธรรมชาติวิชาการศึกษาเป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจระดับสูง จึง
ส่งผลต่อผู้เข้าเรียนและผู้จบการศึกษา คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้ร่วมกันจัดการหลักสูตร
โดยมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของวิชาชีพจากสถิติการสอบบรรจุครูด้านการศึกษาในแต่ละปี 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
 เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
สอดคล้องกับเกณฑ์หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 
 1. มีตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1- 5)  ที่มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  
 2. มีจ านวนตัวบ่งชี้รวม (ตัวบง่ชี้ที่ 1-12) ที่มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 

(1) อาจารยป์ระจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ  มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา x x x x x x 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการ
ด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้าม)ีตามแบบ  มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทกุ
รายวชิา x x x x x x 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลงัสิน้สุดปีการศึกษา x x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี)  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา x x x x x x 
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ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 - x x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน x x x x x x 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปลีะ 1 ครัง้ x x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)  ได้รับการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี - - - - - - 

(11) ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - - - x x 

(12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไมน่้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - - - - x 

 
หมายเหต:ุ x หมายถึง มีการด าเนนิการ 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 คณะครุศาสตร์ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร คือมุ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียน
การสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์
การสอนที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Outcomes) ตามผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยมีการประเมินกลยุทธ์การสอน จากสิ่งต่อไปนี้ 
   1. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ใหม่ภายหลังการเข้ารับการอบรม 
   2.ความคิดเห็นของคณาจารย์ภายหลังการน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ 
   3. การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษา 
 โดยน าผลการประเมินกลยุทธ์การสอนข้างต้นในแต่ละภาคเรียนหรือแต่ละปีการศึกษา เก็บ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน อย่าง
ต่อเนื่อง 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 คณะร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่
เกี่ยวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดังนี้ 
   1. ให้นักศึกษามีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ใน
ระบบอินเทอร์เน็ต  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   
   2. การสุ่มสัมภาษณ์หรือการให้ข้อเสนอแนะจากผู้เรียนในแต่ละรายวิชา  
   3.การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา   
 โดยน าผลการประเมินทักษะของอาจารย์ข้างต้นในแต่ละภาคเรียนหรือแต่ละปีการศึกษา 
เก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงทักษะของอาจารย์ใน
การใช้แผนกลยุทธ์การสอนอย่างต่อเนื่อง 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมสามารถด าเนินการประเมินได้เมื่อนักศึกษามีการศึกษา
รายวิชาครบตามเกณฑ์หลักสูตรแล้ว โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร คือ 
  1. นักศึกษาชั้นปีที่ห้า    
  2. คณาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 
  3. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินภายนอก  
  4. ผู้ใช้บัณฑิต 
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 โดยน าผลการประเมินในแต่ละครั้งมาพิจารณาเพ่ือหาจุดเด่นจุดด้อยของหลักสูตรราย
วิชาการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลตลอดจนความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตมาเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อใช้ในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรที่
ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย  3 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน) โดยมีเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
 เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ

แรก 
มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ มีการด าเนินการร้อยละ 80 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีนโยบายที่ก าหนดให้หลักสูตรมีการพัฒนาให้ทันสมัย
โดยแสดงการปรับปรุงตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆทุก  5 ปีและมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก5ปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 ให้มีคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือการพิจารณาทบทวนผลการประเมินทั้งการประเมิน
รายวิชาการจัดการเรียนการสอนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะกรรมการด าเนินการทบทวนผลการ
ประเมินจะท าการศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลร่วมกันกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์
ผู้สอน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงดังนี้ 
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษาปรับปรุงกล
ยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงาน
รายวิชาเสนอประธานโปรแกรมวิชา 
 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 
7 จากการประเมินคุณภาพภายใน 
 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรพิจารณาทบทวนผล
การด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์
ความรู้และการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่นและสังคมและเพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ค าอธิบายรายวิชา   
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3( 3- 0- 6)
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
  Thai Language principles, style and language usage in diverse contexts 
from various information resources and to practice critical thinking, synthesis and 
summarizing, including to present the study by verbal and written communication. 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
  Principles, language usage and communication to achieve 
communication purposes, including to practice speaking and writing as well as an 
assessment of speaking and writing. 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        3( 3- 0- 6)
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
  Writing basic sentences based on English grammar, reading short 
passages, listening to and speaking from various dialogues. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์  
  This course emphasizes on English structure and forms based on diverse 
situations and practicing grammatical skills of English listening, speaking, reading and 
writing for communication. 
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
  Meaning of Japanese vocabularies and idioms in daily life situations, 
practicing various skills such as listening, writing, reading, and narrative skills by using 
Japanese vocabularies and idioms, the simple explanations in Japanese about 
everyday life for applying in real situations. 
 
1571001   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
  Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills, grammatical 
usage for communication in daily life, Chinese vocabularies for applying in real life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1571002   ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม 
ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การ
ปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
  Chinese vocabularies, idioms and conversations in various situations 
such as travelling by cars, trains or airplanes, in a hotel, and a restaurant, shopping and 
other situations that related to businesses, to behave as a nice country host. 
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน 
เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
  Meaning of vocabularies and idioms in Korean, listening, speaking, 
reading, and writing with short sentences and passages including storytelling and 
explaining with Korean vocabularies and expressions, expressions for basic 
communication. 
 
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และ
ส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
  Learning consonant, vowel and pronunciation, basic grammar, 
vocabularies and idioms, listening, speaking, reading and writing with basic 
conversations. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วย
ค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 

Meaning of vocabularies and idioms in Burmese, listening, speaking, 
reading and writing for short sentences and passages including storytelling and 
explaining with Burmese vocabularies and expressions for basic communication. 
 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข 
  Human behavior and human behavioral studies, behavioral factors, 
biological factors, social factors, psychological factors, elements of the behavior, 
emotional intelligence, self- understanding, self- development, human relations, 
teamwork, and social living with happiness. 
 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์   ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  การวิ เคราะห์  
กระบวนการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
แก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
  The process of human thought, logical thinking and reasoning, analytical 
thinking, decision process, creative thinking, deductive thinking, and critical thinking, 
problem solution and idea application in daily life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
  Meaning of ethics and human beings, the importance of ethics to 
human beings, the theory of ethics, the ethical principle of philosophy and religion for 
human beings, application for ethical principle to develop the quality of life for 
individual and society. 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความ
จริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ 
  Meaning of life, human life, living in today’ s world, bringing out truth 
and religious doctrine to apply for solving problems and developing life, society, and 
ethical principles for happy life and peaceful society. 
 
1521001 พุทธศาสน์         3( 3- 0- 6)
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรม
ส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 
เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
  History, factors, and main characteristics of Buddhism, main doctrine of 
Buddhism, Buddhism and Thai society, ethical principles of Buddhism for practicing in 
daily life and developing oneself and society. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
  Definition, significance, role of information technology, information 
literacy standards, information resources, information resource management system, 
information sources, search engines for information resources, information access, 
reference, and research presentation. 
 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้ง
รับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์
เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
  Aesthetics related to impression and affection of nature and 
environment inspiring visual art work in painting, sculpture, and architecture, perceiving 
aesthetics element, composition principle, and theories of Thai visual arts 
presentations leading to the values in beauty and story through learning process of 
basic principles of visual arts appreciation and academic criticism. 
 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของ
การรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
  Distinguishing aesthetics, definitions of aesthetics of performing arts, 
components of Thai and international performing arts, significance of perceptions, 
theories of seeing, hearing, moving and performing. 
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2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสม
วงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ท่ีพบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการ
ยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
  Fundamental components of music, Thai musical instruments, western 
musical instruments, the combination of Thai and western musical bands, common 
forms, dominant composers, and masterpiece of literary work.  
 
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนา
ภาวะผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การ
จัดการความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
  Definition, an emphasis, conceptual development and leadership 
theories, leadership development, decision, motivation and encouragement, 
communication and teamwork development, confliction management and charging 
management. 
 
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพใน
ด้าน การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
  Definition, importance and components of personality, personality 
development in speaking, dressing, personal interaction and arts of socializing. 
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1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
  Political development history, economy, Thai social and culture, 
conditions or factors of determining and changing political structure economy, Thai 
society and culture, the cultural heritage transfers from the early time to present, 
understanding social phenomenon and problems in Thai contemporary society. 
 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
พันธะทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการ
ประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
  Social role, conscience, and responsibility of being good members of 
society, civic social engagement, development process for public mind, being good 
citizens in a democracy, morality and ethics including concepts for prevention and 
suppression on corruption in Thai society, causes and impacts of corruption and 
solutions of corruption by applying citizenship concepts. 
 
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้
เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติ
ศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
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  Significant interdisciplinary social science phenomena around the world, 
ASEAN and Thailand in order to create a perspective on diversity, modern global 
interaction, global mindset, a modern worldview of politic, economy, society and 
culture, national state and nationalism, civic community, peach studies, religions for 
new world, global citizenship, gender and sexuality and modern society. 
 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ 
และสังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหว
ท้องถิ่นภิวัตน์ 
  Concepts and characteristics of Thai rural changes related to the world 
and Asian countries including to explore the transformation of agriculture to industrial 
society and modernity to post modernity with discourses in accordance, development 
and transformation of socioeconomic, culture, as well as way of life as a result of 
globalization and social movement of localization. 
 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
  Definition, importance, background, charters, politics, economy, society, 
culture, ASEAN way, competitiveness, free trade area, special economic zone, free 
circulation, service, investment, capital, skilled labors and ASEAN market, tourism, 
agriculture, education, sports, health, and development gap. 
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2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  Ecology, human beings, community, environment, relations among 
human beings, community and environmental, spatial relation, biodiversity, the impact 
of human activities on environment such as energy consumption and agriculture, 
solutions to the problem of environment ethics, conservation principles, participation 
in integrative management, and sustainable development.  
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
  Local resources management with systematic integrative  management 
focusing on social measures, economics, law, good governance, local wisdom, 
participation, sufficiency, environment management, sustainable development, and 
geographic information technology in order to emphasize community, locality, and 
sustainability. 
 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการ
เมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
  Concepts and evolution of Thai politics and government, constitution, 
Thai democratic development including political process, role and duties of political 
institutions, governing management, analyzing problems and future tendency of Thai 
politics. 
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2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย 
การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
  Basic knowledge, source, characteristics and types of laws including 
usage and abrogation of laws, the general principles of civil and criminal laws. 
 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมใน
การประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และ
การปรับปรุงธุรกิจ 
  Definition, significance and processes of business initiation, business 
readiness assessment, searching for business opportunities, business planning, market 
entry and business assessment and improvement. 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัว
เพ่ืออนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและ
การลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
  Financial planning and management in daily life for personal and family 
future, saving plan, investment plan and retirement plan, how to implement personal 
and investment loans, how to spend money for healthcare, relaxation and 
entertainment. 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
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  Concepts and theories of entrepreneurship, elements regarding the 
readiness on implementation, opportunities and challenges entrepreneur, business 
theories, ethics and responsibility, related law trends to be the entrepreneur. 
 
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่ง
ความพอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
  Definition, principles, and guidelines for living based on the sufficiency 
economy philosophy, learning from actions in order to produce sharing- mind, 
volunteer, and being a good role model of sufficient ways of life, continuation of local 
wisdom in the context of new- age society, conceptual model of sufficiency economy 
philosophy to know the truth of life, adoption the sufficient economy philosophy’ s 
principles to live in the changing society appropriately. 

 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
  The significance and the necessity of sports and recreational activities 
to improve the quality of life, scope of sports and recreational activities, the value of 
sport and recreational activities on physical, mental, emotional and social, assessment 
of one’s health, select of types of sports and recreations, train of basic sport skills and 
to organize the recreational activities. 
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1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
หลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ทาง
กายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการ
ออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายใน
สถานบริการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Definition, scope, purpose and benefits of exercise, the principles and 
procedures of the exercise, exercise to improve performance physical aspects, the 
selection of physical activities in accordance the exercises properly, using the 
equipment and exercises, training exercise in the fitness facility and physical fitness 
test. 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
  The definition of science and technology, elements and the process of 
acquiring scientific knowledge, technology, energy, chemicals and herbs in everyday 
life. 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เ กิ ดขึ้ น ในปั จจุบัน ในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้ นกับสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 
  Definition and category of environment and natural resources, 
importance of the environment and natural resources, the environment and humans. 
The environmental condition currently occurring in the country and the world. Impact 
on the environment and natural resources, conservation and sustainable management 
of natural resources, coupled with the moral and ethical principles. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
  Healthy, disease  prevention  and  drugs, first aids , health  promotion, 
communicable  disease, sexually transmitted disease, contraception, accident  
prevention,  health  care  and  environment  for  careers  and  health care coverage. 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การ
ค านวณภาษ ีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
   Interest, the credit, leasing, mortgage, pawning, and for sale, tax 
calculation, introduction to mathematical finance, application of mathematics in 
everyday life. 
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3( 3- 0- 6)
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
  Logic and reasoning, statistical methods, measure of central tendency, 
measure of dispersion, elementary of probability and decision theory, the practice 
using statistical software and decision making. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมาย
และจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  Using tools and methods in the design and development of websites, 
the application of the system of organization, creating and designing webpages by using 
computer software. 
 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน     3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

Using word processing software, presentation software and electronic 
spreadsheet software for application in the daily life. 
 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิต
พืช  การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการ
ผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
  Evolution and importance of agriculture, suitable agricultural 
production systems, plant production, organic agriculture, royal initiative agriculture, 
environmental factors affecting agriculture production, agricultural by-products and 
their user, the impact of the agricultural occupations. 
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5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่ง
ปนเปื้อนในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหาร
กับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลาก
อาหารและฉลากโภชนาการ 
  Food hazard, health problems and food borne disease, effect of 
impurities and food contaminants on human health, principles of food consumption 
for good health, food hygiene for health, dietary supplements, organic food, food and 
herbs, genetically modified food, food labeling and nutrition labeling. 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น 
ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและ
การซ่อมบ ารุง 

Background on the technology used in everyday life, local technology, 
alternative to use technology, using equipment, machinery, various utensils and 
equipment maintenance.  
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 
รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1012101  ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา    3(3-0-6) 
     Philosophy and Self-actualization for teacher  
              ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝังจิตวิญญาณความ
เป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครุอย่างต่อเนื่อง ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน หลัก
ธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่คุรุสภาก าหนด ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้เรียนคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ได้ แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  The attribute of teacher, teacher professional standards cultivating the 
spirit of being teacher, laws for teachers and the teaching profession, knowledge 
management for teaching profession, creating a progressive and ongoing teacher 
professional development as well as philosophy, concepts, and educational theories, 
religion, economy, social, culture and education management strategies, to enhance 
sustainable development, leadership in their academic and self - development in 
standards capacity defined by the Ministry of Education, development of moral and 
ethical based on principals of good governance, honesty in the profession defined by 
the Ministry of Education, profession in contents and teaching strategies, seeking for 
up- to-date information, interaction between teachers and students, researching to 
promote sustainable development, being a good role model 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1012103  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู               3(2-2-5) 

Language and Culture for teacher  
    ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะ

พ้ืนฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายที่ถูกต้องตาม
หลักภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ  

   Thai language and culture for being teachers and teacher profession 
developments, English basic skills in language to properly communicate based on Thai 
language principles, including Thai way of life to live peacefully 

1012104   ภาษาอังกฤษส าหรับครู      3(2-2-5) 
       English for Teachers 
     การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
สถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน การใช้ทักษะ
พ้ืนฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายที่ถูกต้อง  ใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ      

    English communication, skills in listening, speaking, reading and writing 
various situations in English for classroom management and teaching and learning, 
English basic skills in language to properly communicate based on Thai language 
principles, including Thai way of life to live peacefully 

1022001  การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)  
Curriculum Development 

    หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้  การพัฒนาหลักสูตร 
การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท า
หลักสูตรได ้ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

     Principles, concepts in manipulation, development, analyzing of 
curriculum in schools, operation in curriculum evaluating and applying its results to 
further improvements 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1022002   การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน    3(2-2-5) 

    Principle of Learning Management and Classroom Management 
   หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนา
ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

   Principles, concepts and regulations for lesson plans manipulation, 
learning management and environments for learning, theories and form of learning 
management to stimulate analysis skill of students, creative thinking, problem 
handles, integrations of inclusive education, classroom management, development 
of learning center in schools, lesson plans manipulation for actual usage, creation of 
learning atmosphere  

1032201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5)  
   Innovation and Education Information Technology 

    หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี   สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร 

  Principles, concepts, innovation and educational information 
technology design, application and its evaluation, information technology for 
communication 

1043001   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
Learning Measurement and Evaluation 

             หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ ระเบียบการประเมินผลการ
เรียน การปฏิบัติการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน  
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    Principles, concepts and practice of measurement and assessment of 
learner’ s learning, performance assessments, sub and combinations assessment, 
assessment for learning according to actual conditions, creating and analysis of quality 
measurement tools, learning, regulations for learning assessment, performance on 
measurement and evaluation and using the evaluation result to the development 
learners 

1052001   จิตวิทยาส าหรับครู        3(3-0-6) 
Psychology for teacher 

    จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สามารถให้
ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
     Basic of psychology, psychology of human development, psychology 
of Learning, education psychology, guidance and psychological counseling, 
application in learning and teaching, to be able to give advice toward the learners for 
having a better quality of life by using the knowledge of psychology and to promote 
the learning of learners 

1043002   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     3(2-2-5) 
    Research for Learning Development 
              หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย 
สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน 
    Principle, concepts, guidelines on research, research design, research 
processes, statistics for research, research to learning development, conducting 
research to improve instructional, using research result on the instruction, conducting 
research to develop the ways of teaching and learning and also to develop learners 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1063005   การประกันคุณภาพการศึกษา     3(3-0-6) 

     Educational Quality Assurance  
   หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ

คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการใน
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

    Principles, concepts on school administration, guidelines on performance 
relating to the management of education quality, quality assurance, law related to 
working in school, conducting educational activities to develop the quality of learning 
continuously, operating on activity of quality assurance of learning activities 

1003101   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1    1(90) 
               Practicum  1 
             สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดยศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ
และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการในชั้นเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่
เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู 
     Observe and being the teacher assistant, learning on teacher’ s duties by 
studying about the nature and learning development of learners, classroom 
management according to the curriculum in the relevant levels and the roles being 
teacher 

 
1004102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2    1(90) 
               Practicum  2 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1003101 การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1 
      การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง  ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนนการ
วิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผล
ผู้เรียน 

  Organizing lesson plans for promoting students to construct their own 
knowledge, practicing teaching in the demonstrated simulation and real simulation, 
test design, test or evaluation instrument, checking, scoring and judging the learning 
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achievement, conducting research to solve learners’ problems, develop one’s self to 
be a professional teacher, making lesson plans for the various purposes, to be able to 
teach, design the test and evaluate learners 

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 
รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1012002   การจัดการค่ายวิชาการ       2(1-2-3)   
      Academic Camp Management  
    ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ 
PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา
  Studying and practicing on the ways to organize the academic camp, 
recreation activities integrated by PDCA, Plan, Do, Check and Act and organizing and 
practicing the academic camp in school  
 
1063004   หลักการบริหารการศึกษา     2(1-2-3) 
     Principal of Educational Administration 
              บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารการศึกษา และการ
บริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะ
ผู้น าและผู้ตาม รวมทั้งวัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนา
องค์การแห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

       Contexts, background of principles, theories, concepts of educational 
management and administration in educational institutions, educational system, 
performance and capability of the administrator in the 21st century, leadership and 
followership including cultures and communications within and outside the 
organization, development of innovative learning organization. 

1022003   ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้   2(1-2-3) 
     Skills and Techniques of Learning Management  
   ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญของทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้  
   Definition, framework, significance of teaching skills, techniques of 

instruction management.   
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1063005   ภาวะผู้น าทางการศึกษา      2(1-2-3) 
     Educational Administration Leadership  
  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการของภาวะผู้น า  การเสริมสร้างภาวะผู้น าทางการศึกษา 

การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล  ระดับองค์การและการสื่อสาร
สารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้ การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์
ความรู้ทางการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

     Concepts, theories, principles of leadership, strengthening leadership 
and administrative education, the systematically thinking, relationship management of 
individual level, organization and information technology and communication in the 
age of learning, management and development of educational resources in the 
context of the change of society, to enhance the culture organization, integrating, 
regulations and knowledge on education to development of education management. 

 
1033202   การสร้างสื่อและแบบเรียน     2(1-2-3) 

     Medias Texts Construction  
              การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ร่วม   ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ 
นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน  

     Producing teaching materials and textbook by using local materials and 
the use of technology for production, to be able to apply, creative thinking and further 
of using material, innovation and variety of textbooks in order to response the 
individual differences and potential development of learners. 

1043003   สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา    2(1-2-3) 
  Statistics for Data Analysis in Education   

   หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในทาง
การศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลทางการศึกษาและการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  The statistical methods, type of statistics and statistical techniques used 
in the study, descriptive statistics, inferential statistics, the use of appropriate statistical with 
educational information and the use of package program in analyze of data. 
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1053002   การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    2(2-0-4) 
     Guidance and Activities for Student Development     
    ความส าคัญและปรัชญาการแนะแนว คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของครูแนะแนว 

หลักการและประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวในสถานศึกษา
และความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย และประเภท
ของกิจกรรม แนวทางในการจัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  definition, significance and philosophy of guidance, qualification and 
ethics of guidance teachers, the principles and types of guidance, organizing of 
guidance activities and guidance services in educational institution, students 
development activities, types of activities and guideline to operate projects. 

1083001  การศึกษาแบบเรียนรวม      2(2-0-4) 
     Inclusive Education  
  ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญและความรู้พ้ืนฐานของการศึกษา

พิเศษ ลักษณะประเภทเด็กพิเศษ แบบเรียนรวม การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน และการออกแบบสากล 

  Definition, history, philosophy, role,  importance and basic knowledge 
of the inclusive education, inclusive education, adjustment for inclusive education, 
teaching techniques, behavior management, support services and international design. 

1001002   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู    2(2-0-4) 
     Thai Language for Communication of Teachers  
   ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน

และการเขียนเพ่ือสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่
ครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

  Thai language skill to communicate, appropriate operational duties for 
teacher according to the regulations of the government, skills of listening, speaking, 
reading and writing to communicate properly. 

1005101   ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู     2(2-0-4) 
  English Language for Communication of Teachers 
   การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
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   The use of basic skill in listening, speaking, reading and writing by the 
principle of English usage for basic communication including the use of English in 
classroom management appropriately. 

1024001   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับครู    2(2-0-4) 
       Chinese Language for Communication of Teachers  
       การใช้ทักษะภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ

การเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
       The use of basic skill in listening, speaking, reading and writing by the 

principle of Chinese usage for basic communication including the use of Chinese in 
classroom management appropriately. 

1031101   คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา     2(1-2-3) 
    Computers for Education 
   ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ

จดัท าเอกสาร การค านวณ การน าเสนองาน และการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา 

   Definition, importance of computer for education, the use of package 
program for document, calculating, and the search of information, applying computer 
to manage the classroom and educational administration.        

   2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ  
1005103   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540)  

    Internship 1   
    การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้

ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและผลน าไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการ
เรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

  Operating in teaching on the major field in school, making lesson plans 
for learners to be able to construct their own knowledge, to develop material 
teachings, to assess and evaluate and implement the result in developing learners, 
test design, test or evaluation instruments, test checking, knowledge exchange or to 
share knowledge in seminar during practice teaching and post-practice teaching and to 
work on the other assigned duties.   
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1005104   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540)  

     Internship 2 
    การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด

และประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย  
  Operating in teaching on the major field in school, making lesson 
plans, to assess and evaluate the learning achievement, to develop material 
teaching, research to develop learners and exchange knowledge or to share 
knowledge in seminar during practice teaching, assessment, development and to 
conduct research for developing learners and to work on the other assigned duties. 

 
2.2 กลุ่มวิชาเอก  
รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1261101 การอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)  
 Reading and Writing Thai Language for Elementary School 
Teachers                  
  แนวคิดเก่ียวกับหลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย 
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   การอ่านและการเขียนค าในภาษาไทย  ฝึกทักษะการ
อ่านและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับ
ประถมศึกษา  

Thai language Grammar Concept, natural and rule of Thai language, 
foreign language influence in Thai Language, Reading and Writing Noun in Thai, 
Practice reading skill and  writing with effectively Rule and Method how to apply in 
elementary teaching. 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1261103  วรรณคดีและวรรณกรรมส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 
              Thai Literature for Elementary School Teachers 
              แนวคิดเก่ียวกับวรรณคดีและวรรณกรรม เพลงพ้ืนบ้าน บทร้อยแก้วและร้อยกรอง 
รวมทั้งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ หลักและวิธีการน าไปประยุกตใ์ช้ในการสอนระดับประถมศึกษา
 Literature and literary Concept, folk songs, Thai poem and Essay also 
writing composition rule and how to apply in elementary teaching 

 
1261203  ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6) 
  English for Elementary School Teachers 
 ไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษในชั้น
เรียน สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอังกฤษ การน าเสนอข้อมูล หลักและวิธีการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 

 Fundamental English Grammar, Basic Listening Speaking Reading and 
Writing skills English, native speaker culture, presentation, rule and how to apply in 

elementary teaching. 

 
1261204  การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 

 The Learning Process English for Elementary School Teachers 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์
หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร การออกแบบเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เทคนิคการสอน สื่อการสอน การวัด
และประเมินผลภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
 Principal Concept and Ideas for English, Learning Management, Curriculum 
Analysis, Curriculum criteria, Learning Design teaching, Techniques Instruction, Media and 
Learning Evaluation for Elementary teachers. 

1262301  คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6) 
  Basic Mathematics for Elementary School Teachers 
 วิเคราะห์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนจ านวนและการด าเนินการ และการวัด 
ประกอบด้วย ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง สมบัติเก่ียวกับจ านวนจริง 
การด าเนินการของจ านวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง 
การวัดความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา ทิศ แผนผัง และขนาด
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ของมุม การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หลักและวิธีการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
 Course analysis, teaching management, Number, operation, 
measurement consist of concept and Number, sense of number, real number, 
character of real number and operation, ratio, percentage, number resolution, 
number usage in life, distance, weight, Area, Capacity and quantity, Money rate and 
Time,  Direction, diagram, and size of angle, measurement prediction with accuracy 
and appropriately , apply measurement knowledge to various situation, mathematic 
skills application and problem solving for number, operation and measurement. 

 
1262303  พีชคณิตและเรขาคณิตส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5) 
  Algebra and Geometry for Elementary School Teachers 
 วิเคราะห์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์
ข้อมูลและความน่าจะเป็น ประกอบด้วย รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ และสองมิติ 
แบบรูป ความสัมพันธ์ของแบบรูป สมการและการแก้สมการตัวแปรเดียว การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
จัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิชนิดต่างๆ การใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
เบื้องต้นในการคาดคะเนการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่างๆ  หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอน
ระดับประถมศึกษา 
 Course analysis, geometry learning management Algebra analysis and 
probability consist of and character of one dimension algebra, two dimension, 
pattern, pattern relationship, equation and one equation data collecting, data 
management, data presentation with various diagram, basic probability for prediction 
and apply to mathematics process into problem solving with geometry, algebra and 

data analysis and probability. 

1262401  วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 
  Biology Science for Elementary School Teachers  
  หลักการและแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมและ
สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มนุษย์และการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ สารและ
สมบัติของสารในชีวิตประจ าวัน พลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
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 Principal and Concept for natural Science and organism technologies 
for living process, Life and Environment  Science technology, Environment and life in 
Ecology,  Human Living, Biodiversity, substance and Property of substance in daily life 
Energy and energy changing, fundamental of Scientific  procedure skill, Rule and how 
to apply in elementary teaching. 

1262403   วิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)  
  Physical Science for Elementary School Teachers  
  หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสารและสมบัติของสารในชีวิตประจ าวัน พลังงานและ
การเปลี่ยนรูปพลังงาน แรงและการเคลื่อนที่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ การประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา หลักและวิธีการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
 Principal and Concept for substance and Property of substance in daily 
life,  Energy and energy changing  Power and motion, World changing procedure, 
Astronomy and space, Science procedure skill Application for elementary,  rule and 
how to apply in elementary teaching. 

1262501  สุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
  Health Education for Elementary School Teachers 
 ความหมาย การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ความส าคัญของสุขศึกษา โรคที่พบบ่อย 
ทันตสุขภาพ พฤติกรรมและสุขอนามัยเจริญพันธุ์ ยาและสารเสพติด อุบัติเหตุและการป้องกัน การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคของชีวิตและครอบครัว ความรุนแรงของภัยธรรมชาติและการจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ หลักและ
วิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
 Definition of growth and development, Important of Health Education, 
common disease, dental Health behavior and hygiene, medicine and addictive 
substance, accident and protection, first aid, food consume product and services for 
health support, disease protection for family, Natural disaster and environment 

management. 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1262502   พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)  
 Physical Education for Elementary School Teachers 
 หลักการและความส าคัญของพลศึกษาท่ีมีต่อเด็กประถมศึกษา ขอบข่ายกิจกรรมพล
ศึกษา การจัดโครงการและกิจกรรมพลศึกษาในโรงเรียน การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ทักษะ
การเป็นผู้น าเกม และนันทนาการ การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษา หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับ
ประถมศึกษา 
 Principal and important of Physical education for elementary level, 
Scope of Physical activities, Project Planning and Physical activities in Primary School, 
Basic movement, Game leader skill and Recreation, Strengthen and Physical 
capability Test, Injured  protection from physical activity, participation, rule and how 
to apply in elementary teaching. 

1262601  ดนตรีและการขับร้องส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
Music and Singing for Elementary School Teachers 

 ทฤษฏีดนตรีเบื้องต้น เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล เสียงและการขับร้อง
เพลงไทยและเพลงสากล การขับร้องบทเพลงส าหรับเด็กประถมศึกษา หลักและวิธีการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา   
 Music Theory, Thai instrument and international musical instrument, 

sound and Thai and international singing, song for elementary. 

1262602  นาฏศิลป์ไทยและการละครส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)
 Thai Classical Dance and Drama for Elementary School Teachers 
 ความหมายและความส าคัญของนาฏศิลป์ การละคร นาฏศิลป์ไทย การละเล่น
พ้ืนบ้าน การจัดการแสดงกิจกรรมนาฏศิลป์และการละครส าหรับเด็กประถมศึกษา การแสดงท่าทาง
ประกอบจังหวะ การเลือกใช้ดนตรีประกอบการแสดงนาฎศิลป์ หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การสอนระดับประถมศึกษา    
 Definition and Importance of Thai classical dance, Drama, Thai classical 
dance , folk play, Thai classical dance Performance and drama for elementary 
children, movement and rhythm, instrument selection for performance, teaching 
preparation, unit progress and learning plan,  activity arrangement for music subject 
and Thai classical dance subject and Evaluation for elementary.  
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1262604  ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)  
 Art Education for Elementary School Teachers 
 ความส าคัญและคุณค่าของศิลปะ ความรู้พ้ืนฐานทางศิลปะ หลักการจัดองค์ประกอบ
งานทัศนศิลป์  ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในรูปแบบต่างๆ  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์  หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา   
 Important and Value of Art, Fundamental of Art Composition of visual art, 
practice to create visual art in different way, Visual art critical for personal Thought, rule and 
how to apply in elementary teaching. 

1263701  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6)  
 Social Studies Religion and Culture for Elementary School 
Teachers 
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของศาสนา ระบบ
การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจและหลักเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิหน้าที่และการปฏิบัติตนตาม
หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  หลัก
และวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา   
 Concept of religion moral principal Political system Economical system 
Sufficiency Economy Right and duties and civic duty for democracy which has King 

rule and how to apply in elementary teaching. 

1263703  ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)                   
History and Geography for Elementary School Teachers 

 ความหมาย ความส าคัญของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษย์จาก
อดีตถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ไทย  ความส าคัญของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย บุคคลส าคัญท่ีมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ลักษณะทางกายภาพของโลกและประเทศไทย แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
 Definition and  Important of Historical period, Human development, 
Thai History, the core of Thai culture, Thai intellect Famous influential person,  World 
and Thailand physical characteristics, Map and geography tool ,rule and how to apply 
in elementary teaching. 
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1261801  เทคโนโลยีสารเทศส าหรับครปูระถมศึกษา  3(2-2-5) 
  Technology and Information for Elementary School Teachers  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการงานอาชีพ ความส าคัญและพัฒนาการของเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน การประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการและ
การใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
สอนระดับประถมศึกษา 
 Concept of technology development information and technology 
information system, design for information system usage such as basic computer 
usage Data analysis Database management and internet management, information 

network for communication systems, rule and how to apply in elementary teaching. 

1261803  โลกอาชีพส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)  
 Careers for Elementary School Teachers  
การงานอาชีพในปัจจุบัน งานหัตกรรม งานคหกรรม งานเกษตร และงานประดิษฐ์  รูปแบบและ
ทักษะกระบวนการท างาน การจัดการและการแก้ไขปัญหาในการท างานร่วมกัน การเลือกใช้วัสดุเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบและประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
สอนระดับประถมศึกษา 
 Career in the present, Handicraft, domestic science, Agriculture, 
Artificial work ,Working skill,  Management and problem solving, Team work, Material 
selection for create and product design, rule and how to apply in elementary 
teaching . 

1262901  การประถมศึกษา  3(3-0-6) 
 Elementary Education 
 ความหมาย ความส าคัญ หลักการวิวัฒนาการของการประถมศึกษาไทย การจัดการ
ประถมศึกษาของไทยและต่างประเทศ แนวคิดในการจัดหลักสูตรระดับประถมศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา การประกันคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา บทบาท
หน้าที่ของครูประถมศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประถมศึกษา สภาพปัญหาและแนว
ทางแก้ไข ตลอดจนแนวโน้มของการประถมศึกษาไทย  
   Definition , Importance and  Concept for primary education development , 
Primary education in Thailand and others , primary education curriculum management 
concept , government sector or institute for primary education , quality assurance in primary 
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school , primary teacher’s role , rule and law for primary education , problem state and way 
for problem solving also education trend in Thailand. 
 
1262902  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา  3(3-0-6)  
 Development and Learning of Elementary Children 
 ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา การ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ อิทธิพลของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
เด็กประถมศึกษา ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ประถมศึกษา  

   Theory and research for elementary children growth and learning progress, 
learning experience management, heredity, influence and environment effect on primary 
children growth, problem state and problem solving for growth supports and primary children 
learning. 
 
2.2.2 วิชาเอกเลือก  
รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1264101 การวิจัยทางการประถมศึกษา 3(2-2-5)  
 The Elementary Education Research 
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัยระดับ
ประถมศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการวิจัยในระดับประถมศึกษา การออกแบบวิจัยในชั้นเรียน ทักษะ
กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กประถมศึกษา ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัยระดับประถมศึกษา น าเสนอผลงานวิจัยและจัดท ารายงาน
วิจัย 
 Definition, importance, concept and theories of Elementary Education 
Research, research study analysis in elementary level, classroom research design, research 
procedure skills , investigate and discover for research to elementary child development in 
Thailand and other countries, research practicing for elementary, research presentation and 
report. 
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1264103  การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา   3(2-2-5)  
 Design and Creation of Educational Media for 
  Elementary School Children 
 แนวคิด หลักการ ออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาการออกแบบและผลิต
สื่อการศึกษาประเภทต่างๆ ส าหรับเด็กประถมศึกษา ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อการศึกษา 
 Concept Principal create and handicraft for elementary education various 
instrument media education for elementary, instrument media production. 

1264104  สัมมนาการประถมศึกษา                    2(1-2-3) 
  Seminar in Elementary Education 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการสัมมนา ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
แนวโน้มของการประถมศึกษาทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศแหล่งข้อมูลต่างๆ 
โดยเฉพาะวิทยากร ผลงานวิจัย หรือวรรณกรรมทางการประถมศึกษา เน้นการฝึกทักษะการวิเคราะห์
ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่มการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น การวางแผนการพัฒนาและเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหา การวางแผนและฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา  
  Seminar principals, study, problem analysis for local community or 
national primary trend  and other various resources especially   lecturer , research 
report or primary literacy focus on team work’s problem solving skills, discussion, 
express opinions, development plan and problem solving suggestion, seminar 
planning and seminar operation. 
 
1264105  เกมและนันทนาการส าหรับเด็กประถมศึกษา  3(2-2-5) 
 Game and Recreation for Elementary Children 
 ความหมาย ประวัติของเกมและนันทนาการ ประโยชน์ของเกมและนันทนาการ 
ประเภทของเกมและกิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้น าเกมและกิจกรรมนันทนาการ การสอนร้อง
เพลง กิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา การฝึก
ปฏิบัติการจัดเกมและกิจกรรมนันทนาการส าหรับนักเรียน ประถมศึกษา 
   Definition and recreation game background, Game and recreation advantages, 
game and recreation classification, Game and recreation leader, singing, rhythmic activities for 
game and recreation for elementary,  game and recreation practicing for elementary. 
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1264106  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กประถมศึกษา  3(2-2-5) 
                   Book Writing for Elementary Children 
 พัฒนาการหนังสือส าหรับเด็ก ประเภทและรูปแบบของหนังสือส าหรับเด็ก หลักการ 
ขั้นตอนและเทคนิคการสร้างหนังสือส าหรับเด็ก ส ารวจหนังสือและนิตยสารส าหรับเด็กเพ่ือวิเคราะห์
และประเมินค่า ฝึกจัดท าหนังสือและนิตยสารส าหรับเด็ก ฝึกการเล่านิทานส าหรับเด็กประถมศึกษา  
   Children’s book development types and pattern book for children, principle, 
procedure and technique for making children’s book, book survey and  magazine for children , 
story tale teller practice for elementary. 
 
1264108  การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็กประถมศึกษา  3(2-2-5)  
 Textbooks and Workbooks Construction for Elementary Children 
 ความหมาย ความส าคัญของแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก วิวัฒนาการ
ของแบบเรียนและแบบฝึกเสริมทักษะ หลักการแนวคิดและรูปแบบการสร้างแบบเรียน แบบฝึกเสริม
ทักษะ ฝึกการสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก 
   Definition and Importance of textbook and workbook for elementary children, 
textbook and workbook background, principal concept and textbook pattern, workbook and 

textbook production and textbook for children. 
 
1264109  โรงเรียนประถมศึกษากับการพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 
 Elementary Schools and Community Development 
 ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทความส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
ประถมศึกษากับชุมชนการพัฒนา หลักการพัฒนาชุมชนโรงเรียนชุมชน บทบาทของผู้บริหารครูและ
บุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อชุมชนหลักการศึกษา  ส ารวจชุมชนการจัดท าโครงการพัฒนา แก้ปัญหา
และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 Definition, component, type of importance and relation between primary 
school with community development, principal for community development, administer and  
teacher role in the educational organization, community survey for project development, 
problem solving and communication relationship. 
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1264112   โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา  3(2-2-5) 
  Individual study Project in elementary education 
 ศึกษาเรื่องที่ตนสนใจในขอบข่ายทางการประถมศึกษา โดยได้รับค ายินยอม 
ค าแนะน าและอยู่ภายใต้การนิเทศอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ สร้าง
เครื่องมือ ทดลอง น าเสนอ และจัดท ารายงานการศึกษาเรื่องที่ตนสนใจ จ านวน 1 เรื่อง 
 Study for interested topic in elementary education under adviser 
recommends and lecturer supervision, practice how to design measuring tools, 
presentation and study report .   

1263201        การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)  
 Teaching  Writing Computer Programming  in Elementary School 
 ลักษณะ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมพ้ืนฐาน
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
   Character and Type of computer language, design and develop basic computer 
program, create program by computer language. 
 
1263202  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 
 Computer Operating Systems for Elementary School Teachers 
 ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ การจัดสรรหน่วยประมวลผลกลาง การบริหารและการจัดการ
หน่วยความจ า การจัดสรรทรัพยากรการจัดการข้อมูลและการแสดงผลระบบแฟ้มข้อมูล ฝึกปฏิบัติ
ทดลองออกแบบระบบงานด้วยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 Definition and operate evolution, operation duty, computer structure, central 
processor division, managing and memory unit dividing, data resources division and screen file 

operation , operation practice and design with computer system. 

1263203       การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)  
 Troubleshooting and Maintaining Microcomputer for Elementary 
School Teachers 
 หลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา ซ่อมบ ารุง ติดตั้ง
อุปกรณ์ส าหรับไมโครคอมพิวเตอร์ หลักการซ่อมเบื้องต้นทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ตลอดจน
สามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียน
การสอนและใช้งานของสถานศึกษา 
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 Computer operation system, maintain practicing, Microsoft computer set up, 
Basic Rule and principal for software and hardware maintainability through adjust system for 
increase computer efficiency in teaching and primary school.  

1263204  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)  
 Computer Network for Elementary School Teachers 
 หลักการสื่อสารข้อมูล เทคนิคการส่งข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายในอนาคต 
และการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา  
    Principal for information communication, data transfer techniques, data link 
with computer network from near and far area, computer network application for elementary 
education  
 
1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)  
 Development of Computer Assisted Instruction for Elementary  
 School Teachers 
 ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ โดยผ่าน
ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน วิเคราะห์เนื้อหาและออกแบบกรอบการสอน ทดลองสร้างและใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพ เพื่อการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive)  
 Learning Theories for various computer learning through design computer 
learning procedure, content analysis and teaching scope design, ability to create and apply 
computer learning for interactive learning. 

1264206        การจัดการรายวิชาด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา  3(2-2-5)  
 Courses Management with Elementary Electronic Media 
 แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบและระบบการเรียนการสอน วิเคราะห์เนื้อหาส าหรับ
การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การติดตามและการประเมินผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระดับประถมศึกษา การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้บนระบบเครือข่ายฝึกปฏิบัติออกแบบ
และสร้างบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบ LMS และอ่ืนๆ 
 Concept Theories and learning system, Content analysis for Elementary 
Electronic Media, followed system and Elementary Electronic Media Evaluation, interactive 
learning and online lesson network system, create and practice online lesson in learning 
Management system and other. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1263207  การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)  
 Information Systems Design for Elementary School Teachers 
 กระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศทางการศึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ ศึกษากระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบและ
การพัฒนาระบบงาน การทดสอบแก้ไขและประเมินระบบงาน 
 Network system Knowledge , Principal and concept design for educated 
website, web page designing, picture composition and learning activity on website, data 
transfer network and website application for elementary.  

 
1264208  เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
 Multimedia Technology Education for Elementary Education 
School 
 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับระบบมัลติมีเดีย หลักการและทฤษฎีการสื่อสารและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับมัลติมีเดีย การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลภาพและเสียง 
การน าเสนอ สื่อประสม ทั้งบนระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์อิสระ การใช้มัลติมีเดียเพ่ือ
รองรับการเรียนการสอน  
 Concept and theory for Multimedia , Concept and theory for multimedia 
communication and technology, computer program application for vision and sound 
compilation, mixed media presentation on network and individual computer system, 

multimedia usage for learning support. 

 
1264209  คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวระดับประถมศึกษา  3(2-2-5)  
 Computer Graphics and Animation for Elementary School 
 พัฒนาการของคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวส าหรับการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง Computer Graphics Vector 
Graphics และ Bitmap Graphics วีดีทัศน์ เสียง ตัวอักษรและฟอนต์ การวางรูปแบบข้อความ 
พ้ืนฐานการออกแบบ XML กับ Multimedia  
 Computer graphic development and animation for elementary teaching , Basic 
technology for Computer Graphics, Vector Graphics and Bitmap Graphics, Video presentation, 
sound and front, message composition, XML and Multimedia basic design.   

 



  
 

- 113- 
 

1264210  การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา   3(2-2-5)  
 Website Design for Elementary School 
 ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักการและแนวคิดการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอน การออกแบบหน้าจอ องค์ประกอบของภาพ  และกิจกรรมการ
เรียนรู้บนเว็บไซต์ การโอนถ่ายข้อมูลบนเครือข่ายและการประยุกต์ใช้เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการ
สอน 
 Network system Knowledge , Principal and concept design for educated 
website, web page designing, picture composition and learning activity on website, data 
transfer network and website application for elementary.  

 
1264211 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)  
 Software Package for Education 
 พัฒนาการ แนวคิด โครงสร้างโปรแกรมส าเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร์ และ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในวงการศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และสร้างผลงานจากโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การบริหารจัดการทางการศึกษา เช่น ตัดเกรด น าเสนองาน 
จัดท าฐานข้อมูลครู โปสเตอร์แผ่นพับใบปลิวหรือหนังสือราชการ เป็นต้น 
 Development, concept and Microsoft computer Software Package and usage 
application for education, design practicing, product production from  Software Package for 
teaching, education management such as student’s grade, presentation, teacher data base, 
poster, Brochure handbill and official letter. 

1263301  การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)  
 English Oral Communication for Elementary School Teachers 
บทสนทนาพื้นฐาน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการตั้งค าถาม
และการตอบในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  
   Basic formal and informal conversation for daily life, practice how to ask 
question and answer appropriately in various situation.  
 
1263302  ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครูประถมศึกษา    3(2-2-5) 
  Introduction to Linguistics for Elementary School Teachers 
 ลักษณะการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาส าหรับคนไทย อวัยวะที่มีส่วนในการ
ออกเสียง สัทศาสตร์ หน่วยเสียง หน่วยค า การเน้นค า ท านองเสียง การเชื่อมเสียง ฝึกทักษะการออก
เสียงและประยุกต์ใช้ 
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   English phonetic pronunciation problem for Thai, organs that involve with 
pronounce, phonetics, sound, stress, intonation, linking sound, pronunciation skills and 
application for elementary teachers. 
 
1263303  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)  
 English Essay Writing for Elementary School Teachers 
 เกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาของบทร้อยแก้ว โดยเฉพาะการเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษเพ่ือแสดงความคิดเห็น  คิดบทสนทนาและกระบวนการทางความคิดที่สามารถปฏิบัติให้
เห็นจริงได้ รวมถึงวิธีการเขียนบทสรุปและการเขียนย่อหน้า 
   Grammar structure for essay especially writing English essay for opinion express, 
conversation and thinking process for operation also writing conclusion and new paragraph. 
 
1264304  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5)  
 Speaking English in Public for Elementary School Teachers 
 หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ในที่ชุมชน การเตรียมตัวก่อน
ล่วงหน้า การพูดประเภทต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง การพูดโน้มน้าวจิตใจ การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงทัศนะต่างๆ ฝึกการใช้เสียง การใช้สายตา ลีลาท่าทาง และการใช้สื่อประกอบการพูด 

 Definition and Speaking Concept in variety in community, speaking 
plan, types of speaking such as storytelling, persuasion, opinion expression, vision 
expression, intonation, eyes contact, non-verbal language and media usage for 
speaking. 

1264305  หลักการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)  
 Principles of English Writing for Elementary School Teachers 
 หลักการและแนวคิดในการเขียน ทักษะที่จ าเป็นในขั้นตอนของการเขียน การฝึกใน
การวางแผนการเขียน การตรวจสอบและแก้ไของค์ประกอบของการเขียนทบทวนและน าเสนอมุมมอง
ของการเขียน รวมทั้งการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนของตนเอง 
 Principals and concept for writing, important process for writing, Writing 
Plan, Checking and Editing for revision and how to express writing aspect including 
criticism your own writing.  
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1264306   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)   
 Introduction to English Grammar for Elementary School Teachers 
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา โครงสร้างทางภาษา  การน าไวยากรณ์
มาประยุกต์ใช้ในการฝึกฝนภาษาเขียนและภาษาพูดเพ่ือการสื่อสาร 
 English grammar for elementary teacher, language structure, grammatical 
application for writing and speaking for communication. 

 
1264307  การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)   
 English Language Learning through Drama for Elementary school 
Teachers 
 ศึกษาและฝึกฝนการพูดต่อสาธารณชนด้วยการใช้น้ าเสียงทั้งโทนสูงและต่ าการ
ควบคุมเสียงและพัฒนาการออกเสียงด้วยการแสดงละคร  
 Public speaking practice with intonation, voice control for dramatic 

performance development. 

1264308      การจัดค่ายวิชาการส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)  
 Academic Camp for Elementary School Teachers 
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับจัดค่ายวิชาการ  กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ 
PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข 
(Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในระดับ
ประถมศึกษา 
   Academic camp principal, recreation activity on PDCA procedure (Plan Do Check 
Act), academic camp report and Academic camp operation for elementary education. 
 

1264310  การแปลส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)  
 Translation for Elementary School Teachers 
 หลักการพื้นฐานการแปลภาษา การใช้พจนานุกรมในการแปลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ฝึกทักษะอย่างเป็นระบบในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในสื่อที่
หลากหลาย  ตั้งแต่ระดับวลี อนุประโยค ประโยค อนุเฉทถึงบทความสั้นๆ ส านวนที่ใช้บ่อยในการ
สื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   Foundation for translation, Dictionary usage and knowledge resources, 
systematically translate practicing Thai to English also English to Thai in various media from 
phrase,  subordinate clause, sentence and short paragraph, common English idiom for daily 
life. 
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2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก   
1264903  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)  
 The Learning Process for Elementary School Teachers    
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 การจัดเรียนรู้แบบบูรณาการ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เกิดการเรียนรู้  สื่อ
การเรียนรู้ การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล 
 Principle concept and theories for learning management, 21st Century 
Skills , integration learning management , classroom management , instruction media 
, design and planning for learning and Evaluation. 

1264904  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   3(2-2-5)  
 Design and learning Management for specific group 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และการ
ปรับปรุงหลักสูตร แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล  สื่อและนวัตกรรม 
การวัดผลประเมินผลส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการจัดการเรียนรู้
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
   Principle concept and theories of Learning Management for specific group, 
curriculum modification, individualized education program , individual implementation plan, 
instruction media and innovation ,individual evaluation for specific group, design and practice 
for specific group learning management. 
 

2.2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก  
1264102  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา 3(2-2-5)  
 Management Thinking Skills Development for  
 Elementary School Children 
 ทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็นสากลและไทยเก่ียวกับการพัฒนาการคิด รูปแบบ
และกระบวนการพัฒนาการการคิด การคิดสร้างสรรค์ การพัฒนากลวิธีการคิดและการควบคุมการคิด 
การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด การวัดและประเมินการคิดส าหรับ
เด็กประถมศึกษา 
                      Theory Principal and concept for international and Thai thinking progress, 
pattern and thinking progress, creative Thinking, Thinking development and mind control , 
designing and planning for thinking development , Assessment and Evaluation Thinking for 
elementary 
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1264107  การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับครู  
  ประถมศึกษา  3(2-2-5)  
 Learning Management by Local Resources and Wisdom for  
  Elementary School Teachers 
 ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส ารวจและ
การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การจัดระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
การศึกษาวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม 
 Definition, scope and value for Local Wisdom, Local Wisdom, survey and apply 
for Local Wisdom , data base system, learning resources management for educated 
development management. Planning and Applying  for learning management  with Local 
Resources and Wisdom appropriately.  
 
1264309      การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)  

Learning Management Through Projects for Elementary School  
Teachers 

                  หลักการ แนวคิดรูปแบบการท าโครงงานภาษาอังกฤษอย่างมีระบบ ฝึกปฏิบัติการ  
ออกแบบโครงงานอย่างสร้างสรรค์ และน าเสนอโครงงานในรูปแบบต่างๆ วางแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงานตามกลุ่มสาระวิชาต่างๆได้อย่างเหมาะสม   
 Principal, concept and pattern, for English project systematically operating, 
creative project design and various presentation. Planning and Applying For Learning 
Management through Project Suitably with various subjects.   

 
1264111  การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 

  The learning management for specific group in elementary  
 schools level 
 หลักการ แนวคิด และความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
3 กลุ่ม ความหมาย ประเภท ลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่อง เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และเด็ก
ด้อยโอกาสทางการศึกษา รูปแบบกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ และการ่วมมือกับผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การน าหลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
  Principal concept and importance of education management for three 
specific groups, Definition, type of  child with special need, children with disabilities, talented 
children and Underprivileged Children Education,learning strategies and Parents association 
for specific group, principal and concept for specific group learning management application for  
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
(5ปี) (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555) กับ หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การประถมศึกษา (5ปี) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555)  
กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

    สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังรายการต่อไปนี้ 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 134 127 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 53 46 
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 35 32 
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  4 2 
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 12 

2.2 กลุ่มวิชาเอก 81 81 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 61 54 
2.2.2 วิชาเอกเลือก 20 15 
2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก                          - 6 
2.2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก - 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 

หน่วยกิตรวม 170 163 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555)  
กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
     รหัสหลักสูตร  :  25551411100086 
     ภาษาไทย   :  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการประถมศึกษา 
     ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Elementary  
                               Education  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวชิา  
     ช่ือเต็มภาษาไทย :  ครุศาสตรบณัฑิต  (การประถมศึกษา) 
     ช่ือย่อภาษาไทย :  ค.บ. (การประถมศึกษา) 
     ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education (Elementary Education) 
     ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :  B.Ed. (Elementary Education) 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
     รหัสหลักสูตร  :  25551411100086 
     ภาษาไทย   :  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการประถมศึกษา 
     ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Elementary  
                               Education  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวชิา  
     ช่ือเต็มภาษาไทย :  ครุศาสตรบณัฑิต  (การประถมศึกษา) 
     ช่ือย่อภาษาไทย :  ค.บ. (การประถมศึกษา) 
     ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education (Elementary Education) 
     ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :  B.Ed. (Elementary Education) 
 

คงเดิม 

ปรัชญา 
           มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อจัดการเรี ยนรู้ด้ วยการบูรณาการองค์ความรู้ สู่ การปฏิบัติที่ มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและบริบท
ทางการศึกษา 

ปรัชญา 

             มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการวิชาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปรับปรุง 
ให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรที ่21 
ที่มีความรู้คู่คณุธรรม 
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วิสัยทัศน์    - ไม่ม ี วิสัยทัศน์     - ไมม่ ี

            

 

วัตถุประสงค์ 

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559  มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะบัณฑิต ดังนี้ 

          1.  มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธา เห็นคุณค่าของตนเอง มี
บุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบและ
รับผิดชอบต่อตนเอง  มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความเป็น
ผู้น า มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักความ
พอเพียง 

          2.  มีจิตส านึกและตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและสังคม มีจิตใจเป็น
ประชาธิปไตย มีความเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  มีความ
รับผิดชอบ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่ง
ที่ดีงามในสังคม 

          3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  และ

วัตถุประสงค ์

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559  มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะบัณฑิต ดังนี้ 

          1.  มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธา เห็นคุณค่าของตนเอง มี
บุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบและ
รับผิดชอบต่อตนเอง  มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความเป็น
ผู้น า มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักความ
พอเพียง 

          2.  มีจิตส านึกและตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและสังคม มีจิตใจเป็น
ประชาธิปไตย มีความเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  มีความ
รับผิดชอบ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่ง
ที่ดีงามในสังคม 

          3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  และ

ปรับปรุง 
ค านึงถึงความเหมาะสมส าหรับการ
เลือกสื่อการสอน (ข้อ5) 
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สามารถบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนได้ถูกต้อง 

         4.  มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่น กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

       5.  มีความสามารถในการผลิตและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมี
ความสามารถใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      6. มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาเอาใจ
ใส่ในการรับฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา 

สามารถบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนได้ถูกต้อง 

         4.  มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่น กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

       5.  มีความสามารถในการผลิตและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัย 
และมีความสามารถใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      6. มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาเอาใจ
ใส่ในการรับฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา 
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   หมวดวิชาเฉพาะ 
 1. กลุ่มวิชาชีพครู 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

วิชาชีพครูบังคับ 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู    3(2-2-5)       
             Education and Self Actualization for Teachers   
ศึกษาหลักการศึกษา ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ความเป็นมาและ
ระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย 
ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าท่ี ภาระงานของครู พัฒนาการของ
วิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถภาพความเป็นครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาความ
เป็นครูในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่  สถานการณ์จ าลอง  ค่ายอาสาและอื่นๆ 
 
 

วิชาชีพครูบังคับ 
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา   3(3-0-6)        
             Philosophy and Self-actualization for teacher  
             ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝัง
จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การ
จัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครุอย่างต่อเนื่อง ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภา
ก าหนด ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้เรียน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ได้ แสวงหาเลือกใช้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาที่
ยั่งยืน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้
สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556 จ านวน 3 
มาตรฐานความรู้ ดังนี้ 
- มาตรฐานที่ 1 ความเป็นคร ู
- มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา 
- มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณ 
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             The attribute of teacher, teacher professional 
standards cultivating the spirit of being teacher, laws for 
teachers and the teaching profession, knowledge management 
for teaching profession, creating a progressive and ongoing 
teacher professional development as well as philosophy, 
concepts, and educational theories, religion, economy, social, 
culture and education management strategies, to enhance 
sustainable development, leadership in their academic and self 
-development in standards capacity defined by the Ministry of 
Education, development of moral and ethical based on 
principals of good governance, honesty in the profession 
defined by the Ministry of Education, profession in contents and 
teaching strategies, seeking for up- to- date information, 
interaction between teachers and students, researching to 
promote sustainable development, being a good role model. 
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ไม่มี 1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู   3(2-2-5)    
             Language and Culture for teacher  
             ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนา
วิชาชีพครู การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของ
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวมไปถึง
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย เพื่อธ ารงไว้ในความเป็นไทยและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
             Thai language and culture for being teachers and 
teacher profession developments, English basic skills in 
language to properly communicate based on Thai language 
principles, including Thai way of life to live peacefully. 

- เพ่ิมรายวิชาบังคับและจัดท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องและ
ครอบคลมุตามประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับครุุ
สภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 
2556 จ านวน 1 มาตรฐานความรู ้
ดังนี้ - มาตรฐานที่ 3 ภาษาและ
วัฒนธรรม 

1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู    3(2-2-5) 
   English for Teachers 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนสถานการณต์่างๆ ในการจดัการเรยีนการสอนในห้องเรียนและการ
จัดการในช้ันเรยีนเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง 

1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู    3(2-2-5) 
   English for Teachers 
             การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรยีนการสอนในห้องเรียน
และการจัดการในช้ันเรียนเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง 
              English communication, skills in listening, speaking, 
reading and writing various situations in English for classroom 
management and teaching and learning, English basic skills in 
language to properly communicate based on Thai language 
principles, including Thai way of life to live peacefully. 
 

- คงเดิม 
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1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 
            Curriculum Design and School Curriculum 
Development 
ศึกษา  แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบ
การจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎี
หลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร  การพัฒนา
หลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ช่วงช้ันและตัวช้ีวัดของหลักสูตรอิงมาตรฐาน ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
การประเมินหลักสูตร  การ-ปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับท้องถิ่น การสร้างรายวิชาอิงมาตรฐาน  การออกแบบและ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและอิงมาตรฐาน   

1022001  การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5)  
                Curriculum Development 
             หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ 
การพัฒนาหลักสูตร การวิ เคราะห์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้ 
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร      
             Principles, concepts in manipulation, development, 
analyzing of curriculum in schools, operation in curriculum 
evaluating and applying its results to further improvements. 
 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 
2556จ านวน 1 มาตรฐานความรู้ ดังนี ้
- มาตรฐานที่ 5 หลักสตูร 
 

1022002 การจดัการเรียนรู้     3(2-2-5) 
             Principle of Learning Management 
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการการ
เรียนรู้  การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
การจัดการการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคญั การประเมินผลการเรยีนรู้
และการจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล  ฝึกการ

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

Management 
             หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา
ได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การพัฒนา
ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ 

-ปรับปรุงช่ือรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องและครอบคลมุ
ตามประกาศคณะกรรมการคุรสุภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครูตามข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 
2556 
 - มาตรฐานที่ 6 การจัดการเรยีนรู้
และการจักการช้ันเรียน  
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ออกแบบการเรียนรู้และท าแผนการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ของผู้เรยีน  
การประมวลรายวิชามาจดัท าแผนการเรยีนรู้รายภาคและตลอดภาค   

             Principles, concepts and regulations for lesson plans 
manipulation, learning management and environments for 
learning, theories and form of learning management to 
stimulate analysis skill of students, creative thinking, problem 
handles, integrations of inclusive education, classroom 
management, development of learning center in schools, 
lesson plans manipulation for actual usage, creation of 
learning atmosphere. 
 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
Innovation and Education Information Technology 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทีส่่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรยีนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิเคราะห์ปญัหาที่
เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรูแ้ละ
เครือข่ายการเรยีนรูฝ้ึกปฎิบัติการออกแบบการสร้างแบบการประยกุต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการเรยีนการสอน การ
ประเมินและการ-ปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ที่ด ี
แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
การจัดการเรยีนรู้บนเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา3(2-2-5) 
Innovation and Education Information Technology 
             หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ี  สารสนเทศ เพื่อการเรยีนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร 
                Principles, concepts, innovation and educational 
information technology design, application and its evaluation, 
information technology for communication. 
 
 
 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับ คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556จ านวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี ้
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
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1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 
  Educational  Measurement  and  Evaluation        
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวดัและประเมินผลทางการศึกษา การสรา้ง
และการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมิน
ตามสภาพจริงและน าผลการประเมินไปใช้ในการ-ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และหลักสูตร การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมิน
ภาคปฏิบตัิและประเมินผลแบบยอ่ยและแบบรวม ศึกษาระเบียบการ
ประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์ปญัหาและ
แก้ปัญหาการวดัและประเมินผลในโรงเรียน ฝึกปฏิบตัิการวางแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสรา้งแบบทดสอบชนิดตา่งๆ การ
วิเคราะหค์ุณภาพของแบบทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนจาก
การสอบ 
 

1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5)     
             Learning Measurement and Evaluation 
             หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและ
แบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างและการ
วิเคราะหค์ุณภาพของเครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ ระเบียบการประเมนิผล
การเรยีน การปฏิบตัิการวดัและประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ 
และการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
             Principles, concepts and practice of measurement 
and assessment of learner’s learning, performance 
assessments, sub and combinations assessment, assessment 
for learning according to actual conditions, creating and 
analysis of quality measurement tools, learning, regulations for 
learning assessment, performance on measurement and 
evaluation and using the evaluation result to the 
development learners. 
 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556จ านวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี ้
-มาตรฐานที่ 9 การวัดและประเมนิผล
การเรยีนรู ้
 
 
 

1052001 จติวิทยาส าหรับครู    3(3-0-6)             
Psychology for teacher  
ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์  จิตวิทยาการศึกษา  
จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา  การจัดบริการแนะแนวใน
สถานศึกษา การให้ค าปรึกษา และการช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่

1052001 จติวิทยาส าหรับครู    3(3-0-6)         
             Psychology for teacher 
              จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการ
เรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือ

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
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ดีขึ้น  อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการ
เรียนรู้และการประยุกต์ใช้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้   การจัด
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
              Basic of psychology, psychology of human 
development, psychology of Learning, education psychology, 
guidance and psychological counseling, application in 
learning and teaching, to be able to give advice toward the 
learners for having a better quality of life by using the 
knowledge of psychology and to promote the learning of 
learners. 

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556จ านวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี ้
-มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาส าหรบคร ู

1043002 การวิจัยทางการศึกษา     3(2-2-5)    
             Educational Research 
ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศน์การวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย กระบวนการวิจยั สถิตเิพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเสนอ
โครงร่างการวจิัย ฝึกปฏิบัติการวิจยั เขียนรายงานการวิจัยและประเมิน
งานวิจัย  น าเสนอผลงานวิจัย  ศึกษาค้นคว้างานวิจัยในการพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปญัหา  การน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาผูเ้รียน 

1043002 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
             Research for Learning Development 
              หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้
และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน 
              Principle, concepts, guidelines on research, research 
design, research processes, statistics for research, research to 
learning development, conducting research to improve 
instructional, using research result on the instruction, 
conducting research to develop the ways of teaching and 
learning and also to develop learners. 

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556จ านวน 1 
มาตรฐานความรู้ ดังนี้ มาตรฐานที ่7
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
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ไม่มี 1063005 การประกนัคุณภาพการศึกษา   3(3-0-6) 
 Educational Quality Assurance  

             หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
              Principles, concepts on school administration, 
guidelines on performance relating to the management of 
education quality, quality assurance, law related to working in 
school, conducting educational activities to develop the 
quality of learning continuously, operating on activity of 
quality assurance of learning activities. 

- เพ่ิมรายวิชาบังคับและจัดท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องและ
ครอบคลมุตามประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับครุุ
สภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ  
พ.ศ. 2556 จ านวน  
1 มาตรฐานความรู้ ดังนี ้
- มาตรฐานที่ 10 การประกันคณุภาพ
การศึกษา 
-การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
*เป็นไปตามกรอบความรู้วิชาชีพครู 

1003101 การฝึกปฏบิติัวิชาชพีครูระหว่างเรียน 1         1(90)
   Practicum  1 
การศึกษาสังเกตและฝึกการเป็นผูช่้วยครู เกี่ยวกับธรรมชาติและ
พัฒนาการเรียนของนักเรียนการบริหารจดัการของนักเรยีนสถานศึกษา 
การบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรยีนรู้ในระดับประถมศึกษาหรือ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกการสังเกตและมีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห ์

1003101 การฝึกปฏบิติัวิชาชพีครูระหว่างเรียน 1        1(90)
   Practicum  1 
              สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู 
โดยศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหาร
จัดการในช้ันเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและบทบาท
หน้าท่ีของความเป็นคร ู
 
 

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
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              Observe and being the teacher assistant, learning on 
teacher’ s duties by studying about the nature and learning 
development of learners, classroom management according to 
the curriculum in the relevant levels and the roles being 
teacher. 

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                 1(90) 
             Practicum  2 
ศึกษา  สังเกตและฝึกการเป็นครูผู้ช่วย  วางแผนและจัดท าแผนการเรียนรู้  
วิเคราะห์ อภิปราย  แผนการเรียนรู้ในระดับก่อนประถมศึกษาหรือตาม
กลุ่มสารการเรียนรู้สาขาวิชาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  น ามาใช้
ทดลองใช้ในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์  แล้วน ามา-ปรับปรุงแก้ไข
ภายใต้การนิเทศของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู 

1004102 การฝึกปฏบิติัวิชาชพีครูระหว่างเรียน 2         1(90)
   Practicum  2 
              การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง 
ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน 
การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย 
สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน 
               Organizing lesson plans for promoting students to 
construct their own knowledge, practicing teaching in the 
demonstrated simulation and real simulation, test design, test 
or evaluation instrument, checking, scoring and judging the 
learning achievement, conducting research to solve learners’ 
problems, develop one’ s self to be a professional teacher, 
making lesson plans for the various purposes, to be able to 
teach, design the test and evaluate learners. 

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

รายวิชาชีพครูเลือก   
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1012002 การจัดการค่ายวิชาการ    2( 1- 2- 3)   
            Academic Camp Management  
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตาม
กระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) การ-ปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการ
ด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการใน
สถานศึกษา 
 

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ    2( 1- 2- 3)              
 Academic Camp Management  
             ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ
ตามกระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) การ-ปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการ
ด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการใน
สถานศึกษา 
               Studying and practicing on the ways to organize the 
academic camp, recreation activities integrated by PDCA, Plan, 
Do, Check and Act and organizing and practicing the academic 
camp in school. 

 

- คงเดิม 
 

ไม่มี 1063004  หลักการบริหารการศึกษา       2(1-2-3) 
     Principal of Educational Administration 
             บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการ
บริหารการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา 
ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษท่ี 21 ภาวะผู้น าและผู้
ตาม รวมทั้งวัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์การ การพัฒนาองค์การแห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
 
 

- เพ่ิมรายวิชาเลือกและจดัท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
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       Contexts, background of principles, theories, 
concepts of educational management and administration in 
educational institutions, educational system, performance and 
capability of the administrator in the 21st century, leadership 
and followership including cultures and communications 
within and outside the organization, development of 
innovative learning organization. 

1013001 การบริหารจดัการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้
2(1-2-3)  Classroom  Management  and Environment for  
Learning  
แนวคิด หลักการและความส าคัญการบริหาร จัดการช้ันเรียน ห้องเรียน
สร้างสรรค์และกลยุทธ์การบริหารจัดการช้ันเรียน  สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย แหล่ง
เรียนรู้ทั้งธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น   และแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการพัฒนาท่ี ยั่งยืน 

ไม่มี - ตัดรายวิชา เพราะเนื้อหาซ้ าซ้อนกับ
รายวิชาการจดัการเรียนรู้และการ
บริหารจดัการในช้ันเรียน  
 
 

ไม่มี 1022003 ทักษะการสอน และเทคนคิการจดัการเรียนรู้  2(1-2-3) 
  Skills and Techniques of Learning Management 
  ความหมาย ขอบข่าย ความส าคญัของทักษะการสอน และเทคนิคการ 
  จัดการเรยีนรู้  

Definition, framework, significance of teaching skills, 
techniques of instruction management.   
 

- เพ่ิมรายวิชาเลือกและจดัท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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 ไม่มี 
 

1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา    2(1-2-3) 
             Educational Administration Leadership  
              แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการของภาวะผู้น า  การเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งใน
ระดับบุคคล  ระดับองค์การและการสื่อสารสารสนเทศในยุคแห่งการ
เรียนรู้ การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการ
กฎ ระเบียบ และองค์ความรู้ทางการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
               Concepts, theories, principles of leadership, 
strengthening leadership and administrative education, the 
systematically thinking, relationship management of individual 
level, organization and information technology and 
communication in the age of learning, management and 
development of educational resources in the context of the 
change of society, to enhance the culture organization, 
integrating, regulations and knowledge on education to 
development of education management. 
 
 
 
 

- เพ่ิมรายวิชาเลือกและจดัท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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1023202 การสร้างสื่อและแบบเรียน    2(1-2-3)  
             Medias  Texts Construction 
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและแบบเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและแบบเรียน การตรวจสอบ
คุณภาพวิเคราะห์ การสร้างและการประเมนิคุณภาพของสื่อและแบบเรียน 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน   2(1-2-3)       
             Medias Texts Construction  
             การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน า
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
แบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
              Producing teaching materials and textbook by using 
local materials and the use of technology for production, to be 
able to apply, creative thinking and further of using material, 
innovation and variety of textbooks in order to response the 
individual differences and potential development of learners. 
 

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ไม่มี 1043003   สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา  2(1-2-3) 
     Statistics for Data Analysis in Education   
    หลักการระเบียบวิธีการทางสถติิ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติ
ที่ใช้ในทางการศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถติิอ้างอิง การเลือกใช้สถติิที่
เหมาะสมกับข้อมลูทางการศึกษาและการใช้โปรแกรมส าเร็จรปูในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

- เพ่ิมรายวิชาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อน าไปใช้ใน
การวิเคาระห์ข้อมลูทางการศึกษา 
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      The statistical methods, type of statistics and statistical 
techniques used in the study, descriptive statistics, inferential 
statistics, the use of appropriate statistical with educational 
information and the use of package program in analyze of 
data. 
 

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

ความหมาย  ความส าคญัและปรัชญาการแนะแนว   คณุสมบัติและ
จรรยาบรรณของครูแนะแนว หลกัการและประเภทของการแนะแนว การ
จัดกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวในสถานศึกษาและความหมาย 
ความส าคญั จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนหลักการขอบข่าย และ
ประเภทของกิจกรรม แนวทางในการจัดท าโครงการและกิจกรรมพฒันา
ผู้เรยีน  

    Definition, significance and philosophy of guidance, 
qualification and ethics of guidance teachers, the principles 
and types of guidance, organizing of guidance activities and 
guidance services in educational institution, students 
development activities, types of activities and guideline to 
operate projects. 

 
 

- เพ่ิมรายวิชาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 



  
 

- 137- 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม    2(2-0-4)  
  Inclusive Education  
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท และความส าคัญของการศึกษาพิเศษ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ ประเภท
เด็กพิเศษการปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการ
สอน การจัดการพฤติกรรม และบริการสนับสนุน 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม    2(2-0-4)    
             Inclusive Education  
              ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญและความรู้
พื้นฐานของการศึกษาแบบเรียนรวมลักษณะประเภทเด็กพิเศษ การ
ปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การ
จัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน และการออกแบบสากล 
              Definition, history, philosophy, role,  importance and 
basic knowledge of the inclusive education, inclusive 
education, adjustment for inclusive education, teaching 
techniques, behavior management, support services and 
international design.            
 

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
เปลี่ยนรายวิชาชีพครูบังคับเป็นราย 
วิชาชีพครูเลือก 

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

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้
ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทาง
ราชการ 
           Thai language skill to communicate, appropriate 
operational duties for teacher according to the regulations of 
the government, skills of listening, speaking, reading and 
writing to communicate properly. 

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

การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
               The use of basic skill in listening, speaking, reading 
and writing by the principle of English usage for basic 
communication including the use of English in classroom 
management appropriately. 

- เพ่ิมรายวิชาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

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

การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพดู 
การอ่านและการเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจดัการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งเหมาะสม 

The use of basic skill in listening, speaking, reading 
and writing by the principle of Chinese usage for basic 
communication including the use of Chinese in classroom 
management appropriately. 
 
 
 
 

- เพ่ิมรายวิชาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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ไม่มี 1031101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา    2(1-2-3)       
             Computers for Education 
             ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดท าเอกสาร การค านวณ การน าเสนองาน 
และการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการศึกษา 
                Definition, importance of computer for education, 
the use of package program for document, calculating, and the 
search of information, applying computer to manage the 
classroom and educational administration.     

- เพ่ิมรายวิชาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
            Technology for Teachers 1 
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอรเ์พื่อการสื่อสาร 
และสร้างสรรค์งานด้วยข้อความ ภาพ กราฟและสัญลักษณ์ต่างๆ  
 

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1031102 เทคโนโลยีส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
            Technology for Teachers 2 
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอรเ์พื่อการสื่อสาร
และการสรา้งสรรค์งานด้วยภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์และอื่นๆ  ด้วย
โปรแกรมประยุกต์ตา่งๆ  
 
 
 
 

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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1033203 นวัตกรรมการศึกษา    2(1-2-3)   
             Educational Innovation 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรม
การศึกษา การสร้าง การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อ-ปรับปรุงการเรยีนการสอน  
ฝึกปฏิบัติการศึกษาสภาพปญัหาการเรยีนการสอนในสถานศึกษา น าเสนอ
รูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม  ท าการผลิตเพื่อน าไปทดลองใช้และ-
ปรับปรุงแก้ไข   
 
 
 

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1044001 การวิจัยในชั้นเรียน    2(1-2-3)   
            Classroom Research 
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในช้ันเรียน อภิปรายความส าคัญ
และกระบวนการ วิจัยในช้ันเรยีน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมลูเพื่อ
ก าหนดปัญหาวจิัยในช้ันเรียน พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยเีพื่อแก้ปัญหา
ทางการศึกษา ออกแบบและเขียนโครงร่างการวจิัย ด าเนินการทดลองเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลความหมายข้อมลู เขียนรายงานการวิจยั 
น าเสนอผลการวจิัย   
 
 
 
 

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  2(1-2-3) 
            Educational Innovation Research and 
Development 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการวจิัยและพัฒนานวตักรรมการศึกษา การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของ
การปฏิบัติงานทางการศึกษา การออกแบบ สร้างและประเมินนวัตกรรม
การศึกษา การทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษา การประเมิน และ-ปรบัปรุง
นวัตกรรมการศึกษา การเผยแพรน่วัตกรรมการศึกษา ประเภทของการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมลูและ
วิเคราะห์ข้อมูล เสนอโครงร่างการวิจัย ฝึกปฏิบตัิการวิจัย เขียนรายงาน
การวิจัยและประเมินคณุภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
 

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1052001  ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม2(2-1-3)   
             Theories and Group Dynamics Practice  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม ทฤษฎสี าคญัที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม ทฤษฎกีารแลกเปลี่ยน ทฤษฎีความสัมพนัธ์
ระหว่าง บุคคล เป็นต้น องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม การสื่อ
ความหมาย กระบวนการท างานกลุ่ม วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น ากลุ่ม 
และปฏสิัมพันธ์ของสมาชิกในกลุม่ การประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อ
พัฒนาความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การเรียนรู้องค์กรและการแก้ปญัหา
กลุ่ม เน้นการฝึกปฏบิัต ิ
 

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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1052001 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น   2(2-0-4)   
            Adolescence Guidance Psychology 
ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นและทฤษฎีพฒันาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่างๆ 
ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ปัญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับ
การแนะแนวเด็กวัยรุ่นในโรงเรียน การจัดบริการแนะแนวเพื่อป้องกัน 
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ 
สังคม ส่วนตัวแนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่น
โดยใช้กระบวนการแนะแนว 
 
 
 

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1083002 การให้บริการชว่ยเหลือระยะแรกเร่ิม   2(2-0-4) 
             Provision of Early Intervention Services 
ความหมาย ความส าคัญของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ปญัหา
และความต้องการเฉพาะของเด็กพิเศษแต่ละประเภท กระบวนการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ หลักและวิธีการพัฒนาเด็กพิเศษ การให้
การปรึกษาและท างานร่วมกับพ่อแม่และครอบครัว องค์กรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

ไม่มี - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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วิชาชีพครูปฏิบัต ิ
1004103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1                6(540) 
             Internship 1 
ฝึกปฏิบัติการสอนโดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชามาใช้ใน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้  การเลือกใช้ การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  การใช้เทคนิคและยุทธวิธี ใน
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมิน
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ ได้แก่ งานครู
ประจ าช้ัน งานธุรการช้ันเรียน งานบริการ งานแนะแนว งานกิจกรรม
นักเรียนและงานความสัมพันธ์กับชุมชน   

วิชาชีพครูปฏิบัต ิ
1005103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1                 6(540) 

 Internship 1   
             การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลและผลน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ
ทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตดัสินผลการ
เรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก 
และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย   
            Operating in teaching on the major field in school, 
making lesson plans for learners to be able to construct their 
own knowledge, to develop material teachings, to assess and 
evaluate and implement the result in developing learners, test 
design, test or evaluation instruments, test checking, knowledge 
exchange or to share knowledge in seminar during practice 
teaching and post- practice teaching and to work on the other 
assigned duties. 
 
 
 
 
 

  -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่าด้วยการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

1005104 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2            6(540)      
             Internship 2 
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1  
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ  -ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  น าปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนมา 

1005104 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2                  6(540)  
  Internship 2 

             การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  หรือแบ่งปันความรู้ ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน -ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย  
              Operating in teaching on the major field in school, 
making lesson plans, to assess and evaluate the learning 
achievement, to develop material teaching, research to 
develop learners and exchange knowledge or to share 
knowledge in seminar during practice teaching, assessment, 
development and to conduct research for developing learners 
and to work on the other assigned duties.             

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่าด้วยการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 
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 2. กลุม่วิชาเอก 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

วิชาเอกบังคับ 

1261101 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศกึษา   3(3-0-6) 
Thai Language for Elementary School Teachers 
การอ่านในใจและการอ่านออกเสียง การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง การอา่น
อย่างมีวิจารณญาณ การเขียนค าในภาษาไทย การเขยีนแบบต่างๆ  ฝึกทักษะการ
ฟังการพูดการอ่านและการเขยีนอย่างมีประสิทธภิาพ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
การสอนระดบัประถมศึกษา  

1261101 การอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)  
Reading and Writing Thai Language for Elementary School 
Teachers 
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของ
ภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  การอ่านและการ
เขียนค าในภาษาไทย  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
Thai language Grammar Concept,  natural and rule of Thai 
language , foreign language influence in Thai Language, Reading 
and Writing Noun in Thai, Practice reading skill and  Writing with 
effectively Rule and Method how to apply in elementary 
teaching. 

 
 
 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มเนื้อสาระให้ครอบคลมุ และ
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน และเพิ่มแนวคดิหลักการการ
ใช้ภาษาไทย 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

1261102 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยส าหรับครู
ประถมศึกษา       3(2-2-5)  
The Learning Process Thai Language for Elementary School 
Teachers 
หลักการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ หลักเกณฑ์ทางภาษา ทักษะการใช้ภาษาวรรณคดีและวรรณกรรม การ
ใช้สื่อการเรียนการสอนการสอนเกมและเพลง การวัดและประเมินผลผู้เรียน การ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการ
สอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ตัดรายวิชา 
แทรกให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในทุกรายวิชา   

 1261103 วรรณคดีและวรรณกรรมส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 
Thai Literature for Elementary School Teachers 
แนวคิดเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม เพลงพื้นบ้าน บทร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง รวมทั้งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ หลักและวิธีการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
Literature and literary Concept, folk songs, Thai poem and Essay 
also writing composition rule and how to apply in elementary 
teaching. 

 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มเนื้อสาระให้ครอบคลมุ และ
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน  
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

1261203 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา   3(3-0-6) 
English for Elementary School Teachers 
ความส าคญัของภาษาอังกฤษการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการศึกษา
ค้นคว้า ค าและหน้าที่ของค า โครงสรา้งค า วลีและประโยคตามกาล การเขยีนใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา ความรู้
เกี่ยวกับมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา 

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

 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ 

1261204 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา    3(2-2-5) 
The Learning Process English for Elementary School 
Teachers 
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจดักิจกรรมเสริม
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การผลิตและการ
ใช้สื่อการเรียนรู้ การจดัชั้นเรียนและห้องปฏิบตัิการภาษาอังกฤษ การวัด
และประเมินผลผู้เรียน 

1261204 การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)  
The Learning Process English for Elementary School Teachers 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์
หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร การออกแบบเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เทคนิคการสอน 
สื่อการสอน การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
Principal Concept and Ideas for English, Learning Management, 
Curriculum Analysis, Curriculum criteria, Learning Design teaching, 
Techniques Instruction, Media and Learning Evaluation for Elementary 
teachers 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

1262301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6) 
Mathematics for Elementary School Teachers 
ศึกษาโครงสร้างคณิตศาสตร์ จ านวนและการด าเนินการกับจ านวน จ านวนเต็ม 
เศษส่วนทศนิยมและร้อยละการวัดและการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาสมการ
พื้นฐาน ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 
การเช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และการใช้คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

1262301 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6) 
Basic Mathematics for Elementary School Teachers 
วิเคราะห์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนจ านวนและการด าเนินการ 
และการวัด ประกอบด้วย ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน 
ระบบจ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน 
อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง 
การวัดความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและ
เวลา ทิศ แผนผัง และขนาดของมุม การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด สามารถ
วัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
สอนระดับประถมศึกษา 

Course analysis, teaching management, Number, operation, 
measurement consist of concept and Number, sense of 
number, real number, character of real number and operation, 
ratio, percentage, number resolution, number usage in life, 
distance, weight, Area, Capacity and quantity, Money rate and 
Time,  Direction, diagram, and size of angle, measurement 
prediction with accuracy and appropriately , apply 
measurement knowledge to various situation, mathematic skills 
application and problem solving for number, operation and 
measurement 

 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มเนื้อสาระให้ครอบคลมุ และการ
วิเคราะหห์ลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

1262302 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ส าหรับครูประถมศึกษา     3(2-2-5) 
The Learning Process Mathematics for Elementary School 
Teachers 
การวิเคราะห์หลักสูตรและหลักการสอนคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ เทคนิคและทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ การใช้สื่อการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และวางแผนการเรียนรู้ การ
เตรียมการสอน การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การปฏิบัติการ
สอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  
 

 ตัดรายวิชา 
แทรกให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในทุกรายวิชา   
 
 
 
 
 
 
 

 1262303 พีชคณิตและเรขาคณิตส าหรับครูประถมศึกษา    3(2-2-5) 
Algebra and Geometry for Elementary School Teachers 
วิเคราะห์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเรขาคณิต พีชคณิต และการ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ประกอบด้วย รูปเรขาคณิตและสมบัติ
ของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ และสองมิติ แบบรูป ความสัมพันธ์ของแบบรูป 
สมการและการแก้สมการตัวแปรเดียว การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
จัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิชนิดต่างๆ การใช้ความรู้
เกี่ยวกับความน่าจะเป็นเบื้องต้นในการคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์
ต่างๆ  หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มเนื้อสาระให้ครอบคลมุ และ
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

Course analysis, geometry learning management Algebra 
analysis and probability consist of and character of one 
dimension algebra, two dimension, pattern, pattern 
relationship, equation and one equation data collecting, data 
management, data presentation with various diagram, basic 
probability for prediction and apply to mathematics process 
into problem solving with geometry, algebra and data analysis 
and probability. 
 

1262401 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา                3(3-0-6) 
Science for Elementary School Teachers 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสิ่ งมี ชีวิตในระบบนิเวศ มนุษย์และการด ารงชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สารและสมบัติของสารในชีวิตประจ าวัน พลังงานและ
การเปลี่ยนรูปพลังงาน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

1262401 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับครูประถมศึกษา              3(2-2-5) 
Biology Science for Elementary School Teachers 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งมีชีวิต
กับกระบวนการด ารงชีวิต ชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มนุษย์
และการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ สารและสมบัติของสารใน
ชีวิตประจ าวัน พลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับ
ประถมศึกษา 
 
 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มหลักการแนวคิดเกีย่วกับ
ธรรมชาติ เนื้อสาระให้ครอบคลุม 
และสอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

Principal and Concept for natural Science and organism 
technologies for living process, Life and Environment  Science 
technology, Environment and life in Ecology,  Human Living, 
Biodiversity, substance and Property of substance in daily life 
Energy and energy changing, fundamental of Scientific  
procedure skill, Rule and how to apply in elementary teaching. 
 
 

1262402 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ส าหรับครูประถมศึกษา                                         3(2-2-5) 
The Learning Process Science for Elementary School 
Teachers 
ลักษณะและความส าคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ การจัดการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ ทักษะและเทคนิคการจดัการเรยีนรู้ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การเลือกใช้และผลติสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลผูเ้รยีน 
 
 
 
 

 ตัดรายวิชา 
แทรกให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในทุกรายวิชา   
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

 1262403 วิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับครูประถมศึกษา          3(2-2-5)  
Physical Science for Elementary School Teachers 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสารและสมบัติของสารในชีวิตประจ าวัน พลังงาน
และการเปลี่ยนรูปพลังงาน แรงและการเคลื่อนที่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ การประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในระดับประถมศึกษา หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับ
ประถมศึกษา 
Principal and Concept for substance and Property of substance 
in daily life,  Energy and energy changing  Power and motion, 
World changing procedure, Astronomy and space, Science 
procedure skill Application for elementary,  rule and how to 
apply in elementary teaching. 

เพ่ิมรายวิชา 
เพิ่มเนื้อสาระให้ครอบคลมุ และ
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน และหลักการวิธีน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรยีนการ
สอนในระดับประถมศึกษา 

1262501 สุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                      2(2-0-4) 
Health Education for Elementary School Teachers 
ความหมายและความส าคญัของสขุศกึษา การเจริญเติบโตและพัฒนาการ โรคใน
วัยเด็ก ทันตสุขภาพ พฤติกรรมและสขุอนามัยทางเพศ ยาและสารเสพติด 
อุบัติเหตุและการป้องกัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการบริโภคอาหาร ผลติภณัฑ์
และบริการสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ 

1262501 สุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                       3(2-2-5) 
Health Education for Elementary School Teachers 
ความหมาย การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ความส าคัญของสุขศึกษา โรค
ที่พบบ่อย ทันตสุขภาพ พฤติกรรมและสุขอนามัยเจริญพันธุ์ ยาและสาร
เสพติด อุบัติเหตุและการป้องกัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การบริโภค
อาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ของชีวิตและครอบครัว ความรุนแรงของภัยธรรมชาติและการจัด
สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับ
ประถมศึกษา 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มเนื้อสาระให้ครอบคลมุ และ
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

Definition of growth and development,  Important of Health 
Education, common disease, dental Health behavior and 
hygiene,  medicine and addictive substance, accident and 
protection, first aid, food consume product and services for 
health support , disease protection for family, Natural disaster 
and environment management 
 

1262502 พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                     2(1-2-3) 
Physical Education for Elementary School Teachers 
การเคลื่อนไหวเบื้องตน้ หลัก กติกาและทักษะกีฬา เกมและกิจกรรมพลศกึษา 
การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การป้องกันการบาดเจ็บจาก
การออกก าลังกายและการเล่นกฬีา หลักสตูรและการจดัการเรยีนการสอนพล
ศึกษา การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
 

1262502  พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                         3(2-2-5)  
Physical Education for Elementary School Teachers 
หลักการและความส าคญัของพลศกึษาที่มีต่อเด็กประถมศึกษา ขอบข่าย
กิจกรรมพลศึกษา การจดัโครงการและกิจกรรมพลศึกษาในโรงเรียน การ
ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ทักษะการเป็นผู้น าเกม และนันทนาการ 
การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษา หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
สอนระดับประถมศึกษา 
Principal and important of Physical education for elementary 
level, Scope of Physical activities, Project Planning and 
Physical activities in Primary School, Basic movement, Game 
leader skill and Recreation, Strengthen and Physical capability 
Test, Injured  protection from physical activity, participation, 
rule and how to apply in elementary teaching. 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

1262503 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                                      3(2-2-5) 
The Learning Process Health Education and Physical 
Education for Elementary School Teachers 
หลักการสอนสขุศึกษาและพลศกึษา ทักษะการจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณา
การ การใช้สื่อการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา การวดัและประเมนิผลผู้เรยีน การ
พัฒนาหน่วยการเรยีนรู้และวางแผนการเรียนรู้ การจดักิจกรรมเสรมิการเรียน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ตัดรายวิชา 
แทรกให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในทุกรายวิชา   

1262601 ดนตรีและการขับร้องส าหรับครูประถมศึกษา       3(3-0-6) 
Music and Singing for Elementary School Teachers 
ทฤษฏีดนตรเีบื้องต้น เครื่องดนตรไีทยและเครื่องดนตรีสากล เสยีงและการขับ
ร้องเพลงไทยและเพลงสากล การขับรอ้งบทเพลงส าหรับเด็กประถมศึกษา 
การศึกษาหลักสตูร การวางแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อการสอน
และการสร้างสรรค์สื่อจากวสัดุธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การวดัและ
ประเมินผลผูเ้รยีน 

1262601 ดนตรีและการขับร้องส าหรับครูประถมศึกษา         3(2-2-5) 
Music and Singing for Elementary School Teachers 
ทฤษฏีดนตรีเบื้องต้น เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล เสียงและ
การขับร้องเพลงไทยและเพลงสากล การขับร้องบทเพลงส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับ
ประถมศึกษา    
Music Theory, Thai instrument and international musical 
instrument, sound and Thai and international singing, song for 
elementary 
 
 

 คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

1262602 นาฏศิลป์ไทยและการละครส าหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 
Thai Classical Dance and Drama for Elementary School 
Teachers 
ความหมายและความส าคญัของนาฏศิลป์และการละคร นาฏศิลปไ์ทย 
การละเล่นพื้นบ้าน การจดัการแสดงกิจกรรมนาฏศลิป์และการละครส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา การแสดงท่าทางประกอบจังหวะ การวางแผนการสอนและเทคนิค
วิธีการสอน การใช้สื่อการสอน การวดัและประเมินผลผูเ้รยีน  

1262602 นาฏศิลป์ไทยและการละครส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
Thai Classical Dance and Drama for Elementary School 
Teachers 
ความหมายและความส าคัญของนาฏศิลป์ การละคร นาฏศิลปไ์ทย 
การละเล่นพ้ืนบ้าน การจัดการแสดงกิจกรรมนาฏศลิป์และการละคร
ส าหรับเด็กประถมศึกษา การแสดงท่าทางประกอบจังหวะ การเลือกใช้
ดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป ์หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
สอนระดับประถมศึกษา  
Definition and Importance of Thai classical dance, Drama, Thai 
classical dance , folk play, Thai classical dance Performance 
and drama for elementary children, movement and rhythm, 
instrument selection for performance, teaching preparation, 
unit progress and learning plan,  activity arrangement for 
music subject and Thai classical dance subject and Evaluation 
for elementary  

 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

1262603 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาดนตรีและ
นาฎศิลปส์ าหรับครูประถมศึกษา                               3(3-0-6) 
The Learning Process Music and Thai Classical Dance for 
Elementary School Teachers 
 
การวิเคราะหห์ลักสูตรและหนังสือเรยีน หลกัการสอนดนตรีและนาฎศิลปเ์ทคนิค
และทักษะการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบบูรณาการ การใช้สื่อการสอนดนตรี 
และนาฎศิลป์  การวดัและประเมนิผลผูเ้รยีน การเตรยีมการสอน การพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้และวางแผนการเรยีนรู้ การจัดกจิกรรมเสรมิการเรียนวิชาดนตรี
และนาฎศิลป์ การปฏิบัตกิารสอนดนตรีและนาฎศิลป์ในระดับประถมศึกษา 
 

ไม่มี ตัดรายวิชา 
แทรกให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในทุกรายวิชา   

1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                  2(1-2-3) 
Art Education for Elementary School Teachers 
ความส าคญัและคณุคา่ของศิลปะ ความรู้พื้นฐานทางศลิปะ หลกัการจัด
องค์ประกอบงานทัศนศิลป์ การสรา้งสรรค์งานทศันศลิป์ การแสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับงานทศันศลิป์ การวางแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อการ
สอน การวัดและประเมินผลผูเ้รียน 

1262604  ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา           2(1-2-3)  
Art Education for Elementary School Teachers 
ความส าคญัและคุณค่าของศิลปะ ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ หลักการจัด
องค์ประกอบงานทัศนศิลป์  ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานทัศนศลิป์ในรปูแบบ
ต่างๆ  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์  หลักและวิธีการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา   
Important and Value of Art, Fundamental of Art Composition of visual 
art, practice to create visual art in different way, Visual art critical for 
personal Thought, rule and how to apply in elementary 
teaching. 

คงเดิม 
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1262605  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา
ส าหรับครูประถมศึกษา                                         3(2-2-5) 
The Learning Process Art Education for Elementary School 
Teachers 
ศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียนและเอกสารหลักสตูรศิลปศึกษาในช่วง
ช้ันต่างๆ การวิเคราะหห์ลักสูตรและหนังสือเรียน เทคนิควิธีการจดัการเรยีนรู้ 
ทักษะการจัดการเรยีนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้ การใช้วัสดุ การวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การก าหนดการจัดการเรยีนรู้ การวางแผนจัดการเรยีนรู้ 
การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  

 ตัดรายวิชา 
แทรกให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในทุกรายวิชา   
 
 
 
 
 
 

1263701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครู
ประถมศึกษา                                                        3(3-0-6) 
Social Studies Religion and Culture for Elementary School 
Teachers 
วิวัฒนาการของชาตไิทย การเมือง เศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทย การปฏิบัตตินตามหน้าที่ของการเปน็พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

1263701 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา 
3(3-0-6)  
Social Studies Religion and Culture for Elementary School 
Teachers 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม หลักธรรมของศาสนา 
ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจและหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
สิทธิหน้าท่ีและการปฏิบตัิตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นพระประมุข  หลักและวธิีการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา  
 
 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มเนื้อสาระให้ครอบคลมุ และ
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ตามแนวคิดพื้นฐานของ
ศาสนา ศีลธรรม  คุณธรรม จรยิธรรม 
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Concept of religion moral principal Political system 
Economical system Sufficiency Economy Right and duties and 
civic duty for democracy which has King rule and how to 
apply in elementary teaching 
 
 
 

1263702  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา                   3(2-2-5) 
The Learning Process Social Studies Religion and Culture 
for Elementary School Teachers 
จุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียนและเอกสารหลักสูตรสังคมศึกษา         
ศาสนาและวัฒนธรรม การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียนสังคมศึกษาในช่วง
ช้ันต่าง เๆทคนิควิธีและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ ทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนการ
ฝึกการแก้ปัญหาการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัดรายวิชา 
แทรกให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในทุกรายวิชา   
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 1263703 ประวัติศาสตร์และภูมศิาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา3(2-2-5) 
History and Geography for Elementary School Teachers 
ความหมาย ความส าคัญของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
มนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ไทย  ความส าคัญของวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาไทย บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ลักษณะ
ทางกายภาพของโลกและประเทศไทย แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
Definition and  Important of Historical period, Human 
development, Thai History, the core of Thai culture, Thai 
intellect Famous influential person,  World and Thailand 
physical characteristics, Map and geography tool ,rule and 
how to apply in elementary teaching 

เพ่ิมรายวิชา 
เพิ่มเนื้อสาระให้ครอบคลมุ และ
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

1263801 การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5) 
Occupation and Technology for Elementary School 
Teachers 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการงานอาชีพ ความส าคัญและพัฒนาการของเทคโนโลยี 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การใช้
คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการและการใช้
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย ส าหรับการพัฒนา
สมรรถภาพความเป็นครู 

1261801 เทคโนโลยสีารเทศส าหรับครูประถมศึกษา               3(2-2-5) 
Technology and Information for Elementary School 
Teachers  
ความส าคัญและพัฒนาการของเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การประมวลผลข้อมูล 
ฐานข้อมูล การจัดการและการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลบน
ระบบเครือข่าย หลักและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับ
ประถมศึกษา 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา และชื่อ
วิชา 
แยกเนื้อหาระหว่างเทคโนโลยี กับการ
งานอาชีพเพื่อความให้มีประสิทธิภาพ
การจัดการเรยีนการสอน 
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Concept of technology development information and 
technology information system, design for information system 
usage such as basic computer usage Data analysis Database 
management and internet management, information network 
for communication systems, rule and how to apply in 
elementary teaching 
 
 

1263802 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี                                          3(2-2-5) 
The Learning Process Occupation and Technology for 
Elementary School Teachers 
ศึกษาแนวทางในการงานอาชีพและเทคโนโลยเีพื่อพัฒนาอาชีพ รูปแบบ และ
ทักษะกระบวนการท างาน การจัดการและการแกไ้ขปญัหาในการท างานรว่มกัน 
เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี การออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ 
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ตอ่ชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและการมสีว่นร่วม
ในการจดัการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัดรายวิชา 
แทรกให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในทุกรายวิชา   
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 1261803  โลกอาชีพส าหรับครูประถมศึกษา           3(2-2-5)  
  Careers for Elementary School Teachers  
การงานอาชีพในปัจจุบัน งานหัตกรรม งานคหกรรม งานเกษตร และงาน
ประดิษฐ์  รูปแบบและทักษะกระบวนการท างาน การจัดการและการ
แก้ไขปัญหาในการท างานร่วมกัน การเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
การออกแบบและประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ หลักและวิธีการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา 
Career in the present, Handicraft, domestic science, Agriculture, 
Artificial work ,Working skill,  Management and problem solving, 
Team work, Material selection for create and product design, 
rule and how to apply in elementary teaching 

เพ่ิมรายวิชา   
แยกเนื้อหาระหว่างเทคโนโลยี กับการ
งานอาชีพเพื่อความให้มีประสิทธิภาพ
การจัดการเรยีนการสอน 

1263901 การประถมศึกษา                               2(1-2-3)  
   Elementary Education 
ความหมาย ความส าคัญ หลักการวิวัฒนาการของการประถมศึกษาไทย การ
จัดการประถมศึกษาของไทยและต่างประเทศ แนวคิดในการจัดหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาการ
ประกันคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา บทบาทหน้าที่  บุคลิกภาพและ
คุณลักษณะที่ดีของครูประถมศึกษา สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข ตลอดจน
แนวโน้มของการประถมศึกษาไทย  
 

1262901  การประถมศึกษา                                              3(3-0-6)   
 Elementary Education 
ความหมาย ความส าคัญ หลักการวิวัฒนาการของการประถมศึกษาไทย การ
จัดการประถมศึกษาของไทยและต่างประเทศ แนวคิดในการจัดหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา การ
ประกันคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา บทบาทหน้าที่ของครูประถมศึกษา 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประถมศึกษา สภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
ตลอดจนแนวโน้มของการประถมศึกษาไทย 
 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มเนื้อหากฎหมายที่เกีย่วข้องกับ
การประถมศึกษา 
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Definition , Importance and  Concept for primary education 
development , Primary education in Thailand and others , primary 
education curriculum management concept , government sector or 
institute for primary education , quality assurance in primary school , 
primary teacher’s role , rule and law for primary education , problem 
state and way for problem solving also education trend in Thailand. 
 

1263902  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา2(1-2-3) 
Development and Learning of Elementary Children 
ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ทีเ่กี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 
การจดัประสบการณ์เรียนรู้ อิทธิพลของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กประถมศึกษา  

1262902 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศกึษา              3(3-0-6) 
Development and Learning of Elementary Children 
ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ทีเ่กี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 
การจดัประสบการณ์เรียนรู้ อิทธิพลของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กประถมศึกษา ปัญหาและแนวทางแกไ้ขเพื่อส่งเสรมิ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 
Theory and research for elementary children growth and learning 
progress, learning experience management, heredity, influence and 
environment effect on primary children growth, problem state and 
problem solving for growth supports and primary children learning. 
 
 
 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ต้องการเน้นพ้ืนฐานด้านพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
ให้มากข้ึน เพื่อท่ีนักศึกษาท่ีจะน าไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
ทุกรายวิชา 
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วิชาเลือก 

1264101การวิจยัทางการประถมศึกษา                          2(1-2-3) 
  The Primary Research 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญแนวคดิหลกัการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ระดบัประถมศึกษาประเภทของการวจิัยทักษะกระบวนการวิจัยในการแสวงหา
ความรู้ศึกษาคน้คว้างานวจิัยเพื่อพัฒนาเด็กประถมศึกษา ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ปฏิบตัิการวิจัยระดับประถมศึกษา น าเสนอผลงานวิจยัและจดัท า
รายงานวจิัย 

1264101 การวิจัยในระดับประถมศึกษา                              3(2-2-5)  
 The Elementary Education Research 
ความหมาย ความส าคญั แนวคดิ หลกัการและทฤษฎี ที่เกีย่วข้องกับการวจิัย
ระดบัประถมศึกษา วเิคราะห์ปัญหาการวิจยัในระดับประถมศกึษา การออกแบบ
วิจัยในช้ันเรยีน ทักษะกระบวนการวจิัยในการแสวงหาความรู้ศึกษาค้นควา้
งานวิจัยเพื่อพัฒนาเดก็ประถมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิบตัิการ
วิจัยระดับประถมศึกษา น าเสนอผลงานวิจัยและจัดท ารายงานวิจัย 
Definition, importance, concept and theories of Elementary 
Education Research, research study analysis in elementary level, 
classroom research design, research procedure skills , investigate and 
discover for research to elementary child development in Thailand and 
other countries, research practicing for elementary, research 
presentation and report 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
แก้ไขช่ือวิชาให้ถูกต้อง 
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1264103 การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา                                                       2(1-2-3)  
Design and Creation of Educational Media for Elementary 
School Children 
ศึกษา แนวคดิ หลักการออกแบบและประดิษฐส์ื่อการศึกษาการออกแบบและ
ผลติสื่อการศึกษาประเภทต่างๆ  ส าหรับเด็กประถมศึกษา ฝึกปฏบิัติการสร้าง
สื่อการศึกษา 

1264103  การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาส าหรับเด็กประถมศกึษา   
3(2-2-5)  
Design and Creation of Educational Media for Elementary 
School Children 
แนวคิด หลักการ ออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาการออกแบบและผลิต
สื่อการศึกษาประเภทต่างๆ ส าหรับเด็กประถมศึกษา ฝึกปฏิบัติการสร้าง
สื่อการศึกษา 
Concept Principal create and handicraft  for elementary education 
various instrument media education for elementary,  instrument media 
production 
 

คงเดิม 

1264104 สมัมนาการประถมศึกษา                              2(1-2-3) 
Seminar in Elementary Education 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการสัมมนา ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
และแนวโน้มของการประถมศึกษา ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศ
แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะวิทยากร ผลงานวิจัย หรือวรรณกรรมทางการ
ประถมศึกษา เน้นการฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่มการ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น การวางแผนการพัฒนาและเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหา การวางแผนและฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา  

1264104 สัมมนาการประถมศึกษา                              2(1-2-3) 
Seminar in Elementary Education 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการสัมมนา ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
แนวโน้มของการประถมศึกษาทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศ
แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะวิทยากร ผลงานวิจัย หรือวรรณกรรมทางการ
ประถมศึกษา เน้นการฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่มการ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น การวางแผนการพัฒนาและเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหา การวางแผนและฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา  
 
 
 

คงเดิม 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 
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Seminar principals, study, problem analysis for local 
community or national primary trend  and other various 
resources especially   lecturer , research report or primary 
 literacy focus on team work’s problem solving skills, 
discussion, express opinions, development plan and problem 
solving suggestion, seminar planning and seminar operation.  
 

1264105 เกมและนันทนาการส าหรับเด็กประถมศึกษา        2(2-0-4) 
Game and Recreation for Elementary Children 
ศึกษาความหมาย ประวัติของเกมและนันทนาการ ประโยชน์ของเกมและ
นันทนาการ ประเภทของเกมและกิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้น าเกมและ
กิจกรรมนันทนาการ การสอนร้องเพลง กิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการจัดกิจกรรม
นันทนาการส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา การฝึกปฏิบัติการจัดเกมและ
กิจกรรมนันทนาการส าหรับนักเรียน ประถมศึกษา 

1264105 เกมและนนัทนาการส าหรับเด็กประถมศกึษา                   3(2-2-5) 
Game and Recreation for Elementary Children 
ความหมาย ประวัติของเกมและนันทนาการ ประโยชน์ของเกมและนันทนาการ 
ประเภทของเกมและกิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้น าเกมและกิจกรรม
นันทนาการ การสอนร้องเพลง กิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการจัดกิจกรรม
นันทนาการส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา การฝึกปฏิบัติการจัดเกมและ
กิจกรรมนันทนาการส าหรับนักเรียน ประถมศึกษา 
Definition and recreation game background, Game and recreation 
advantages, game and recreation classification, Game and recreation 
leader, singing, rhythmic activities for game and recreation for 
elementary, game and recreation practicing for elementary. 
 
 
 

คงเดิม 
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1264106 การจดัท าหนงัสอืส าหรับเด็กประถมศึกษา           2(1-2-3) 
Book Writing for Elementary Children 
ศึกษาพัฒนาการหนังสือส าหรับเด็ก ประเภทและรูปแบบของหนังสือส าหรับเด็ก 
หลักการ ขั้นตอนและเทคนิคการสร้างหนังสือส าหรับเด็ก ส ารวจหนังสือและ
นิตยสารส าหรับเด็กเพื่อวิเคราะห์และประเมินค่า ฝึกจัดท าหนังสือและนิตยสาร
ส าหรับเด็ก ทุกประเภท 

1264106 การจัดท าหนังสอืส าหรับเด็กประถมศกึษา                      3(2-2-5)  
Book Writing for Elementary Children 
พัฒนาการหนังสือส าหรับเด็ก ประเภทและรูปแบบของหนังสือส าหรับเด็ก 
หลักการ ขั้นตอนและเทคนิคการสร้างหนังสือส าหรับเด็ก ส ารวจหนังสือและ
นิตยสารส าหรับเด็กเพื่อวิเคราะห์และประเมินค่า ฝึกจดัท าหนังสือและนติยสาร
ส าหรับเด็ก ฝึกการเล่านิทานส าหรับเด็กประถมศึกษา  
Children’s book development types and pattern book for children, 
principle, procedure and technique for making children’s book, book 
survey and children  magazine for children , story tale teller practice 
for elementary 
 

คงเดิม 

1264108 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา                                                        2(2-0-4) 
Textbooks and Workbooks Construction for Elementary 
Children 
ศึกษาความหมายและความส าคญัของแบบเรยีนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก 
วิวัฒนาการของแบบเรียนและแบบฝกึเสริมทักษะหลักการแนวคดิและรูปแบบ
การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกเสริมทักษะฝึกการสรา้งแบบเรยีนและแบบฝึก
ทักษะส าหรับเด็ก 

1264108 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็กประถมศึกษา  
3(2-2-5) Textbooks and Workbooks Construction for Elementary 
Children 
ความหมาย ความส าคญัของแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก วิวัฒนาการ
ของแบบเรยีนและแบบฝึกเสรมิทักษะ หลกัการแนวคดิและรูปแบบการสรา้ง
แบบเรียน แบบฝึกเสรมิทักษะ ฝึกการสร้างแบบเรยีนและแบบฝึกทักษะส าหรับ
เด็ก  Definition and Importance of textbook and workbook for 
elementary children, textbook and workbook background, principal 
concept and textbook pattern, workbook and textbook production 
and textbook for children 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 
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1264109 โรงเรียนประถมศึกษากับการพัฒนาชุมชน          2(1-2-3) 
Elementary Schools  and Community Development 
ศึกษาความหมายองคป์ระกอบประเภทความส าคญัและความสัมพันธร์ะหว่าง
โรงเรียนประถมศึกษากับชุมชนการพฒันาและหลักการพัฒนาชุมชนโรงเรยีน
ชุมชนบทบาทของผูบ้ริหารครูและบคุลากรในโรงเรียนที่มีต่อชุมชนหลัก
การศึกษาและส ารวจชุมชนการจดัท าโครงการพัฒนาแก้ปญัหาและสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

1264109 โรงเรียนประถมศกึษากับการพัฒนาชมุชน                   3(2-2-5) 
Elementary Schools  and Community Development 
ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทความส าคัญและความสัมพันธร์ะหวา่ง
โรงเรียนประถมศึกษากับชุมชนการพฒันา หลกัการพัฒนาชุมชนโรงเรียนชุมชน 
บทบาทของผู้บริหารครูและบคุลากรในโรงเรียนที่มีต่อชุมชนหลักการศกึษา  
ส ารวจชุมชนการจดัท าโครงการพัฒนา แก้ปัญหาและสรา้งความสมัพันธ์กับ
ชุมชน 
Definition, component, type of importance and relation between 
primary school with community development, principal for 
community development, administer and  teacher role in the 
educational organization, community survey for project development, 
problem solving and communication relationship 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 

 1264112  โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา                 3(2-2-5)  
Individual study Project in elementary education 
ศึกษาเรื่องที่ตนสนใจในขอบข่ายทางการประถมศึกษา โดยได้รับค า
ยินยอม ค าแนะน าและอยู่ภายใต้การนิเทศอย่างใกล้ชิดของอาจารย์  
ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ สร้างเครื่องมือ ทดลอง น าเสนอ และจัดท า
รายงานการศึกษาเรื่องที่ตนสนใจ จ านวน 1 เรื่อง 
Study for interested topic in elementary education under 
adviser recommends and lecturer supervision, practice how to 
design measuring tools, presentation and study report.    

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อเป็นช่องทางในการให้ค าที่ปรึกษา
ส าหรับนักศึกษาท าโครงการวิจัย
ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ขั้นปฏิบัติการสอน 



  
 

- 168- 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

1263201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับ
ประถมศึกษา                                                      2(1-2-3) 
Teaching  Writing Computer Programming  in Elementary 
School 
ศึกษาลักษณะ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น  

1263201การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา  
3(2-2-5)  
Teaching  Writing Computer Programming  in Elementary 
School 
ลักษณะ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น ฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร ์
Character and Type of computer language, design and develop basic 
computer program, create program by computer language 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวชิา 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 

1263202 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
2(1-2-3) 
Computer Operating Systems for Elementary School 
Teachers 
ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาทหนา้ที่ของ
ระบบปฏิบตัิการ โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ การจัดสรรหนว่ยประมวลผล
กลาง การบริหารและการจัดการหนว่ยความจ า การจดัสรรทรัพยากรการจดัการ
ข้อมูลและการแสดงผลระบบแฟ้มข้อมูล 

1263202 ระบบปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ส าหรับครูประถมศกึษา       3(2-2-5) 
Computer Operating Systems for Elementary School 
Teachers 
ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาทหนา้ที่ของ
ระบบปฏิบตัิการ โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ การจัดสรรหนว่ยประมวลผล
กลาง การบริหารและการจัดการหนว่ยความจ า การจดัสรรทรัพยากรการจดัการ
ข้อมูลและการแสดงผลระบบแฟ้มข้อมูล ฝึกปฏิบตัิทดลองออกแบบระบบงาน
ด้วยระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์
Definition and operate evolution, operation duty, computer structure, 
central processor division, managing and memory unit dividing, data 
resources division and screen file operation , operation practice and 
design with computer system 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มการฝึกปฏิบัติใหม้ีในรายวิชาเพื่อ
เพิ่มทักษะความช านาญ 
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1263203  การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับครู
ประถมศึกษา                                                       2(1-2-3) 
Troubleshooting and Maintaining Microcomputer for 
Elementary School Teachers 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา ซ่อมบ ารุง ติดตั้ งอุปกรณ์ส าหรับ
ไมโครคอมพิวเตอร์ หลักการซ่อมเบื้องต้นท้ังด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
ตลอดจนสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและใช้งานของสถานศึกษา  

1263203 การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
3(2-2-5)  
Troubleshooting and Maintaining Microcomputer for 
Elementary School Teachers 
หลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการแก้ปญัหา ซ่อมบ ารุง ติดตั้ง
อุปกรณส์ าหรับไมโครคอมพิวเตอร์ หลักการซ่อมเบื้องต้นทั้งดา้นฮารด์แวรแ์ละ
ซอฟท์แวร์ ตลอดจนสามารถปรบัแตง่สภาพแวดล้อมระบบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ในการเรยีนการสอนและใช้งานของ
สถานศกึษา 
Computer operation system, maintain practicing, Microsoft computer 
set up, Basic Rule and principal for software and hardware 
maintainability through adjust system for increase computer efficiency 
in teaching and primary school  
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 

1263204 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาระดับประถมศึกษา 
2(1-2-3)  
Computer Network for Elementary School Teachers 
ศึกษาหลักการสื่อสารข้อมลู เทคนิคการส่งข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมลูด้วย
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอรร์ะยะใกล้และระยะไกล เทคโนโลยีการสื่อสาร
และระบบเครือข่ายในอนาคต และการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอรเ์พื่อจัด
การศึกษาในระดับประถมศึกษา 

1263204 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา3(2-2-5) 
Computer Network for Elementary School Teachers 
หลักการสื่อสารข้อมลู เทคนิคการส่งข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอรร์ะยะใกล้และระยะไกล เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบ
เครือข่ายในอนาคต และการประยุกตใ์ช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อจดัการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา  
Principal for information communication, data transfer techniques, 
data link with computer network from near and far area, computer 
network application for elementary education  

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 
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1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครู
ประถมศึกษา                                                   2(1-2-3) 
Development of Computer Assisted Instruction for 
Elementary School Teachers 
ศึกษาทฤษฎีการเรยีนรูเ้พื่อการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรร์ูปแบบต่างๆ  
ขั้นตอนการออกแบบทเรียน วิเคราะห์เนื้อหาและการออกแบบกรอบการสอน 
ทดลองสรา้งและใช้บทเรียน พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 
ด้วยโปรแกรมภาพ เสียงและภาพเคลือ่นไหวต่างๆ รวมทั้งประสิทธภิาพของ
บทเรยีน 

1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครูประถมศึกษา 
3(2-2-5)  
Development of Computer Assisted Instruction for Elementary 
School Teachers 
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ โดยผ่าน
ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน วิเคราะห์เนื้อหาและออกแบบกรอบการสอน 
ทดลองสร้างและใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพ เพื่อการเรียนแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive)  
Learning Theories for various computer learning through design 
computer learning procedure, content analysis and teaching scope 
design, ability to create and apply computer learning for interactive 
learning  
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 

1264206 การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับ
ประถมศึกษา                                                      2(1-2-3) 
Courses Management with Elementary Electronic Media 
ทฤษฎีการออกแบบระบบการเรียนการสอน การจดัการรายวิชาด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์การติดตามและการประเมินผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกสร์ะดบั
ประถมศึกษาศึกษาการเรยีนรู้อยา่งมปีฏิสมัพันธ์และการเรียนรู้บนระบบ
เครือข่ายฝกึปฏิบตัิออกแบบและสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 
Moodle และอื่น  ๆ  
 

1264206 การจดัการรายวิชาด้วยสือ่อิเลก็ทรอนกิสร์ะดับประถมศึกษา  
3(2-2-5) 
Courses Management with Elementary Electronic Media 
แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบและระบบการเรียนการสอน วิเคราะห์เนื้อหาส าหรับ
การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การติดตามและการประเมินผลการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์และการ
เรียนรู้บนระบบเครือข่ายฝึกปฏิบัติออกแบบและสร้างบทเรียนออนไลน์ใน
รูปแบบ LMS และอื่นๆ 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 
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Concept Theories and learning system, Content analysis for Elementary 
Electronic Media, followed system and Elementary Electronic Media 
Evaluation, interactive learning and online lesson network system, 
create and practice online lesson in learning Management system and 
other 

1263207 การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา                                                        2(1-2-3) 
Information Systems Design for Primary Education 
กระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศทางการศึกษา ศึกษาความเปน็ไปได้ของ
โครงการ ศกึษากระบวนการและเครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษาและเกบ็รวบรวม
ข้อมูล การออกแบบและการพัฒนาระบบงาน การทดสอบแกไ้ขและประเมิน
ระบบงาน 

1263207 การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  
3(2-2-5)  
Information Systems Design for Elementary School 
Teachers 
กระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศทางการศึกษา ศึกษาความเปน็ไปได้ของ
โครงการ ศกึษากระบวนการและเครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษาและเกบ็รวบรวม
ข้อมูล การออกแบบและการพัฒนาระบบงาน การทดสอบแกไ้ขและประเมิน
ระบบงาน 
Information development procedure for education, project possibility 
study, procedure and tools for education and data collecting, design 
and work system development, checking and evaluating work system  

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 
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1264208  เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาระดับประถมศึกษา
2(1-2-3) 
Multimedia Technology Education for Elementary 
Education School 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดีย ความหมายหลักการและทฤษฎีการ
สื่อสารและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับมัลติมี เดีย การประยุกต์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลภาพและเสียง การน าเสนอสื่อประสมทั้งบนระบบ
เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์อิสระ การใช้มัลติมีเดียเพื่อรองรับการเรียนการ
สอนและการวิจัยระดับประถมศึกษา 

1264208 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาระดับประถมศึกษา     3(2-2-5) 
Multimedia Technology Education for Elementary Education 
School 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดีย หลักการและทฤษฎีการสื่อสาร
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
ประมวลภาพและเสียง การน าเสนอ สื่อประสม ทั้งบนระบบเครือข่ายและระบบ
คอมพิวเตอร์อิสระ การใช้มัลติมีเดียเพื่อรองรับการเรียนการสอน  
Concept and theory for Multimedia , Concept and theory for 
multimedia communication and technology, computer program 
application for vision and sound compilation, mixed media presentation 
on network and individual computer system, multimedia usage for 
learning support  
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 

1264209  คอมพิวเตอ ร์กราฟิกและภาพเคลื่ อนไหวระ ดับ
ประถมศึกษา                                                        2(1-2-3) 
Computer Graphics and Animation for Elementary School 
ศึกษาพัฒนาการของคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวส าหรับการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
Computer Graphics Vector Graphics และ Bitmap Graphics วีดีทัศน์ เสียง 
ตัวอักษรและฟอนต์ การวางรูปแบบข้อความ พื้นฐานการออกแบบ XML กับ 
Multimedia ระบบ 

1264209 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวระดับประถมศึกษา 
3(2-2-5)  
Computer Graphics and Animation for Elementary School 
พัฒนาการของคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวส าหรับการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง Computer 
Graphics Vector Graphics และ Bitmap Graphics วีดีทัศน์ เสียง ตัวอักษรและ
ฟอนต์ การวางรูปแบบข้อความ พื้นฐานการออกแบบ XML กับ  
Multimedia  
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 
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Computer graphic development and animation for elementary 
teaching , Basic technology for Computer Graphics, Vector Graphics and 
Bitmap Graphics, Video presentation, sound and front, message 
composition, XML and Multimedia basic design   
 

1264210  การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา                                                        2(1-2-3) 
Website Design for Elementary School 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ การออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหน้าจอ และองค์ประกอบของ
ภาพ  การโอนถ่ายข้อมูลบนเครือข่ายและการประยุกต์ใช้เว็บไซต์ในการจัดการ
เรียนการสอน 

1264210 การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
3(2-2-5)  
Website Design for Elementary School 
ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักการและแนวคดิการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรยีนการสอน การออกแบบหน้าจอ องค์ประกอบของ
ภาพ  และกจิกรรมการเรยีนรูบ้นเว็บไซต์ การโอนถ่ายข้อมลูบนเครือขา่ยและการ
ประยุกต์ใช้เว็บไซต์ในการจดัการเรียนการสอน 
Network system Knowledge , Principal and concept design for educated 
website, web page designing, picture composition and learning activity 
on website, data transfer network and website application for 
elementary  
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 
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 1264211 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการศึกษา                              3(2-2-5)  
Software Package for Education 
พัฒนาการ แนวคิด โครงสร้างโปรแกรมส าเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร์ และ 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในวงการศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และ
สร้างผลงานจากโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการทางการศึกษา   
Development, concept and Microsoft computer Software Package and 
usage application for education, design practicing , product production 
from  Software Package for teaching, education management such as 
student’s grade, presentation, teacher data base, poster, Brochure 
handbill and official letter 
 

เพ่ิมรายวิชา 
เพื่อปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่ขาด
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

1263301 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา2(1-2-3) 
English Oral Communication for Elementary School 
Teachers 
ศึกษาและฝึกการฟังและการพูดที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน รวมไปถึงความ
หลากหลายในรูปแบบการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นการพูดที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

1263301 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา        3(3-0-6)  
English Oral Communication for Elementary School 
Teachers 
บทสนทนาพื้นฐาน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึก
ทักษะการตั้งค าถามและการตอบในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม   
Basic formal and informal conversation for daily life, practice how to ask 
question and answer appropriately in various situation.  
 
 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก และเพิ่มบทสนทนา
พื้นฐาน 
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1263302 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้นส าหรับครูประถมศึกษา       2(2-0-4) 
Introduction to Linguistics for Elementary School Teachers 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะทางภาษาศาสตร์และการเขียนบรรยายด้านวิชา
ภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์ หน่วยเสียง หน่วยค า โครงสร้างประโยค ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับสังคมทางภาษาศาสตร์  จิตวิทยาทางภาษาและการประยุกต์การใช้ใน
ภาษาอังกฤษ 

1263302 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครูประถมศึกษา                 3(3-0-6) 
Introduction to Linguistics for Elementary School Teachers 
ลักษณะการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาส าหรับคนไทย อวัยวะที่มีส่วนใน
การออกเสียง สัทศาสตร์ หน่วยเสียง หน่วยค า การเน้นค า ท านองเสียง การเช่ือม
เสียง ฝึกทักษะการออกเสียงและประยุกต์ใช้ 
English phonetic pronunciation problem for Thai, organs that involve 
with pronounce, phonetics, sound, stress, intonation, linking sound, 
pronunciation skills and application for elementary teachers. 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 
  

1263303 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  
2(1-2-3) 
English Essay Writing for Elementary School Teachers 
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาของบทร้อยแก้ว โดยเฉพาะการเขียน
เรียงความภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความคิดเห็น  คิดบทสนทนาและกระบวนการ
ทางความคิดที่สามารถปฏิบัติให้เห็นจริงได้ รวมถึงวิธีการเขียนบทสรุปและการ
เขียนย่อหน้า 
 
 
 

1263303 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6) 
English Essay Writing for Elementary School Teachers 
เกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาของบทร้อยแก้ว โดยเฉพาะการเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความคิดเห็น  คิดบทสนทนาและกระบวนการทาง
ความคิดที่สามารถปฏิบัติให้เห็นจริงได้ รวมถึงวิธีการเขียนบทสรุปและการเขียน
ย่อหน้า 
Grammar structure for essay especially writing English essay for opinion 
express, conversation and thinking process for  operation also writing 
conclusion and  new paragraph 
 
 
 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 
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1264304การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชมุชนส าหรับครูประถมศึกษา 
2(1-2-3) 
Speaking English in Public for Elementary School Teachers 
ฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์ต่างๆในที่ชุมชน ด้วยการเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า 
การพูดประเภทต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง การพูดโน้มน้าวจิตใจ การแสดงความ
คิดเห็น การแสดงทัศนะต่างๆ ฝึกการใช้เสียง การใช้สายตา ลีลาท่าทาง และการ
ใช้สื่อประกอบการพูด 

1264304 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนส าหรับครูประถมศึกษา    3(3-0-6)   
Speaking English in Public for Elementary School Teachers 
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ในที่ชุมชน การเตรียมตัว
ก่อนล่วงหน้า การพูดประเภทต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง การพูดโน้มน้าวจิตใจ การ
แสดงความคิดเห็น การแสดงทัศนะต่างๆ ฝึกการใช้เสียง การใช้สายตา ลีลา
ท่าทาง และการใช้สื่อประกอบการพูด 
Definition and Speaking Concept in variety in community, 
speaking plan, types of speaking such as storytelling, 
persuasion, opinion expression, vision expression, Tone of 
voice, eyes contact, non- verbal language and media usage for 
speaking. 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เสรมิหลักและแนวคิดการพูด
ภาษาอังกฤษในชุมชนเพิ่มเติม 

1264305 หลักการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา2(2-0-4) 
Principles of  English Writing for Elementary School 
Teachers 
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นในขั้นตอนของการเขียน การฝึกในการวางแผนการ
เขียน การตรวจสอบและแก้ไของค์ประกอบของการเขียนทบทวนและน าเสนอ
มุมมองของการเขียน รวมทั้งการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนของตนเอง 

1264305 หลักการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา          3(3-0-6) 
Principles of  English Writing for Elementary School 
Teachers 
หลักการและแนวคิดในการเขียน ทักษะที่จ าเป็นในขั้นตอนของการเขียน การฝึก
ในการวางแผนการเขียน การตรวจสอบและแก้ไของค์ประกอบของการเขียน
ทบทวนและน าเสนอมุมมองของการเขียน รวมทั้งการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียน
ของตนเอง 
Principals and concept for writing, important process for writing, 
Writing Plan, Checking and Editing for revision and how to 

express writing aspect including criticism your own writing. 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เสรมิหลักและแนวคิดการเขียน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
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1264306 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา     2(2-0-4) 
Introduction to English Grammar for Elementary School 
Teachers 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพิเศษทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และความถูกต้อง
แม่นย าของไวยากรณ์โครงสร้าง ภาษาเขียนและภาษาพูดเป็นทักษะที่นักศึกษา
ได้ฝึกฝนในรายวิชานี้และศึกษาถึงการน าเอาไวยากรณ์ประยุกต์ใช้กับการ
ติดต่อสื่อสาร 
 

1264306  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา         3(3-0-6) 
Introduction to English Grammar for Elementary School 
Teachers 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา โครงสร้างทางภาษา  การน า
ไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้ในการฝึกฝนภาษาเขียนและภาษาพูดเพื่อการสื่อสาร 
English grammar for elementary teacher, language structure, 
grammatical application for writing and speaking for communication. 
 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่า”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 

1264307  การเ รียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงส าหรับค รู
ประถมศึกษา                                                        2(2-0-4) 
English Language Learning through Drama for Elementary 
school Teachers 
ศึกษาและฝึกฝนการพูดต่อสาธารณชนด้วยการใช้น้ าเสียงทั้งโทนสูงและต่ าการ
ควบคุมเสียงและพัฒนาการออกเสียงด้วยการแสดงละคร 

1264307การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงส าหรับครูประถมศึกษา 
3(2-2-5)    
English Language Learning through Drama for Elementary 
school Teachers 
ศึกษาและฝึกฝนการพูดต่อสาธารณชนด้วยการใช้น้ าเสียงทั้งโทนสูงและต่ าการ
ควบคุมเสียงและพัฒนาการออกเสียงด้วยการแสดงละคร 
Public speaking practice with intonation, voice control for dramatic 
performance development. 
 
 
 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่ า ”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 
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1264308 การจัดค่ายภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3) 
The English camp for Elementary School Teachers 
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมนันทนาการตาม
กระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ 
(Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัด
ค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 

1264308 การจัดค่ายวิชาการส าหรับครูประถมศึกษา                    3(2-2-5)  
Academic Camp for Elementary School Teachers 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับจัดค่ายวิชาการ  กิจกรรมนันทนาการตาม
กระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ 
(Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัด
ค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในระดับประถมศึกษา 
Academic camp principal, recreation activity on PDCA procedure (Plan 
Do Check Act) , academic camp report and Academic camp operation 
for elementary education 
 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่ า ”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 

1264310 การแปลส าหรับครูประถมศึกษา                      2(1-2-3) 
Translation for Elementary School Teachers 
ศึกษาหลักการพื้นฐานการแปลภาษาและเน้นการฝึกทักษะอย่างเปน็ระบบในการ
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่ระดับวลี 
อนุประโยค ประโยค อนุเฉทถึงบทความสั้นๆ ในเอกสารต้นฉบับที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการใช้พจนานุกรมในการแปล   

1264310 การแปลส าหรับครูประถมศึกษา                                3(3-0-6)  
Translation for Elementary School Teachers 
หลักการพื้นฐานการแปลภาษา การใช้พจนานุกรมในการแปลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ฝึกทักษะอย่างเป็นระบบในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ ในสื่อที่หลากหลาย  ตั้งแต่ระดับวลี อนุประโยค ประโยค อนุ
เฉทถึงบทความสั้นๆ ส านวนที่ใช้บ่อยในการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Foundation for translation, Dictionary usage and knowledge resources, 
systematically translate practicing Thai to English also English to Thai in 
various media from phrase,  subordinate clause, sentence and short 
paragraph, common English idiom for daily life. 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ตัดค าว่ า ”ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 
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วิชาการสอนวิชาเอก 

 1264903 กระบวนการจัดประสบการณ์การเ รียน รู้ส าหรับค รู
ประถมศึกษา                                                         3(2-2-5)  
The Learning Process for Elementary School Teachers    
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การจัดเรียนรู้แบบบูรณาการ การสร้าง
บรรยากาศในช้ันเรียนให้เกิดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้ การออกแบบและ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล 
Principle concept and theories for learning management, 21st 
Century Skills , integration learning management , classroom 
management , instruction media , design and planning for 
learning and Evaluation 

เพ่ิมรายวิชา 
เน้นกระบวนการจัดประสบการณ์
จัดการเรียนรู้ในทุกสาระการเรียนรู้
การศึกษาขั้นพื้นฐานและบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ท่ี 21 
 
 
 
 
 
 

 1264904 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   
3(2-2-5)  
Design and learning Management for specific group 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และการปรับปรุงหลักสูตร แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล  สื่อและนวัตกรรม การวัดผลประเมินผล
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการจัดการเรียนรู้
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

เพ่ิมรายวิชา 
เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ นั ก ศึ ก ษ า ก า ร
ประถมศึกษาด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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Principle concept and theories of Learning Management for specific 
group, curriculum modification, individualized education program , 
individual implementation plan, instruction media and innovation 
,individual evaluation for specific group, design and practice for specific 
group learning management. 
 
 
 
 

เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวชิาเอก 

1264102 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา 
2(1-2-3) 
Management Thinking Skills Development for Elementary 
School Children 
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็นสากลและไทยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิด 
รูปแบบและกระบวนการพัฒนาการการคิด การคิดสร้างสรรค์ การพัฒนากลวิธี
การคิดและการควบคุมการคิด การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการคิด การวัดและประเมินการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา 
 
 

1264102 การจดัการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศกึษา3(2-2-5) 
Management Thinking Skills Development for Elementary 
School Children 
ทฤษฎี หลกัการและแนวคิดที่เปน็สากลและไทยเกี่ยวกบัการพัฒนาการคดิ 
รูปแบบและกระบวนการพัฒนาการการคดิ การคิดสรา้งสรรค์ การพัฒนากลวิธี
การคดิและการควบคุมการคิด การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรยีนรู้
เพื่อพัฒนาการคิด การวดัและประเมนิการคดิส าหรับเด็กประถมศึกษา 
Theory Principal and concept for international and Thai thinking 
progress, pattern and thinking progress, creative Thinking, Thinking 
development and mind control , designing and planning for thinking 
development , Assessment and Evaluation Thinking for elementary  
 

คงเดิม 
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1264107 การใช้แหล่ งเ รียน รู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับครู
ประถมศึกษา                                                         2(2-0-4) 
Utilization of Learning Resources and Local Wisdom for 
Elementary School Teachers 
ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
ส ารวจและการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การจัดระบบฐานข้อมูลและการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา 

1264107 การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส าหรับครูประถมศึกษา                                                        3(2-2-5)  

Learning Management by Local Resources and 
Wisdom for Elementary School Teachers 
ความหมาย ขอบข่ายและคณุค่าของแหล่งเรียนรู้ ภมูิปัญญาท้องถิ่น การส ารวจ
และการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การจัดระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาวางแผนการจดัการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญาท้องถิน่ได้อย่างเหมาะสม 
Definition, scope and value for Local Wisdom, Local Wisdom, survey 
and apply for Local Wisdom, data base system, learning resources 
management for educated development management.  Planning 
and Applying for learning management with Local Resources and 
Wisdom appropriately. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงชื่อวิชา และค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้เกิดการวางแผนจัดการเรยีนรู้
และสามารถประยุกต์ใช้แหล่งเรยีนรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
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1264309 การ เ รียนภาษาอั งกฤษ โดยใช้ โ คร งง านส าห รับค รู
ประถมศึกษา                                                      2(1-2-3) 
Learning English Through Projects for Elementary School 
Teachers 
ฝึกทักษะบูรณาการ โดยการท าโครงงานอย่างมีระบบในรูปแบบของการสร้าง
สรรค์ผลงานทางด้านภาษา โครงงานวิจัย โครงงานส ารวจหรือโครงงานการผลิต
สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการน าเสนอโครงงานด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ 

1264309 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)  
Learning Management Through Projects for Elementary School  
Teachers 
หลักการ แนวคิดรูปแบบการท าโครงงานภาษาอังกฤษอย่างมีระบบ ฝึก
ปฏิบัติการ  ออกแบบโครงงานอย่างสร้างสรรค์ และน าเสนอโครงงานในรูปแบบ
ต่างๆ วางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานตามกลุ่มสาระวิชาต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม   
 Principal, concept and pattern, for English project systematically 
operating, creative project design and various presentation.  Planning 
and Applying For Learning Management through Project Suitably with 
various subjects.   

คงเดิม 

 1264111 การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษา                                                         3(2-2-5)  
The learning management for specific group in 
elementary schools level 
หลักการ แนวคิด และความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 3 กลุ่ม ความหมาย ประเภท ลักษณะของเด็กที่มีความ
บกพร่อง เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา รูปแบบ
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ และการ่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดการศึกษาส าหรบั
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การน าหลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

เพ่ิมรายวิชา 
เพิ่มศักยภาพนักศึกษาการ
ประถมศึกษาด้านทักษะการจดัการ
เรียนรูส้ าหรับกลุม่เป้าหมายเฉพาะ 
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Principal concept and importance of education management for three 
specific groups, Definition, type of  child with special need, children with 
disabilities, talented children and Underprivileged Children 
Education, learning strategies and Parents association for specific 
group, principal and concept for specific group learning management 
application for primary school . 
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ภาคผนวก ค   

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าส่ังต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

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

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547           
ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้

         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
  ข้อ 5 ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมตัิจากสภา
มหาวิทยาลยั โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคทีม่ีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาหต์่อหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรบัการจดัการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ท่ีเป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาค
การศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น ๆ  
  มหาวิทยาลยัอาจจัดใหม้ีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดรู้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยกไ็ด้ โดยจดัให้มีการเรยีนการสอนครบตามจ านวนช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ 
ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดรู้อน 
 ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า  เว้นแตห่ลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเรจ็การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบตัิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยั ให้ด าเนินการโดยการสอบคดัเลือก หรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
 ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือท้ังในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
 ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรยีนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วย
กิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกไ็ด้ 
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 ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจดัการศึกษาหลักสูตรควบปรญิญาตรสีองปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษา   หลักสตูรควบระดับปริญญาตรสีองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแตล่ะสาขาวิชา การคิดเทยีบจ านวนช่ัวโมงเรียนเป็นคา่หน่วยกิต การ
ก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสตูรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอดุมศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 
 ข้อ 13. การลงทะเบียนเรยีนในแตล่ะภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบยีนเรียนไดไ้ม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรบัภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต  
ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดอีาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจาก ที่
ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  
 ข้อ 14. การลงทะเบียนเรยีนจะสมบูรณต์่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 
 ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาท่ีพ้นสภาพ     การเป็นนักศึกษา ด้วยเหตไุมล่งทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาปกติและไม่ไดร้ักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาก็ได้  
 ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแตล่ะคนตอ้งจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน  
 ข้อ 17. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารยผ์ู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผูส้อนทุกคนร่วมกันจดัท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าท่ี ก ากับ และควบคุมดแูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และ
รายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกจิศึกษาด้วย 
 ข้อ 19. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผูส้อนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉยัชี้ขาดในกรณีทีม่ี
ปัญหาจากการปฏิบตัิตามข้อบังคบันี้ การวินิจฉัยช้ีขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสดุ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 

 

เกษม จันทร์แก้ว 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ส าเนาถูกต้อง 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ในระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรีเพื่อก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผลการศกึษาส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรไีว้
ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
 ข้อ 2. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน 
 ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ท าหน้าท่ีประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  “ภาคเรยีนถัดไป”หมายความว่าภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นท่ีไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 
 ข้อ 5. 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 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังนี้ 
  6.1  ส าหรับรายวิชามาตรฐานทีห่ลักสูตรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่าระดับ
คะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสญัลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี ้
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 ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
  A   ดีเยี่ยม (Excellent)    4.0 
  B+   ดีมาก (Very Good)    3.5 
  B   ดี (Good)     3.0 
  C+   ดีพอใช้ (Fair Good)    2.5 
  C   พอใช้ (Fair)     2.0 
  D+   อ่อน (Poor)     1.5 
  D   อ่อนมาก (Very Poor)    1.0  
  E   ตก (Fail)     0.0 
 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 
   6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสตูร หรอืสภาก าหนดให้เรยีนเพิ่มเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิด
ค่าระดบัคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสญัลักษณ์ ดังต่อไปนี ้
  ระดับการประเมิน     ผลการเรียน 
   PD (Pass with Distinction)    ผ่านดีเยี่ยม 
   P (Pass)      ผ่าน 
   F (Fail)       ไม่ผา่น 
   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้  
 ข้อ 7. ให้สัญลักษณต์่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดบัคะแนน 
  สัญลักษณ ์  ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟังโดยไม่นับ 
    หน่วยกิตและมีผลการเรยีนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผูส้อนก าหนด 
   W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     (1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
    (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบยีนในภาคเรียนนั้นแล้ว และไดร้ับ
อนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
     (3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษา
วิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารยผ์ู้สอนก าหนด   
   I (Incomplete)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
     (1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับ
การประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสรจ็สิ้นภายในภาคเรียนถดัไป 
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     (2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธ์ิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและไดย้ื่นค าร้อง  ขอสอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง  พิจารณาอนุญาตใหส้อบในรายวิชาทีข่าดสอบนั้นได้ 
 
 
 
 
 
 ส าหรับภาคเรียนปกติ ให้คดิจากผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแตล่ะรายวิชา คูณด้วย ค่าระดับ
คะแนนท่ีได้ของรายวิชานั้น แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวม ตัวอยา่ง เช่น 
 
ภาคเรียนที่ 1 

วิชาท่ีลงทะเบียนเรียน หน่วยกิต ระดับคะแนน ค่าระดับหน่วยกิต 
2611201 2 A(4) 8  ( 24 ) 
3101005 2 B(3) 6  ( 23 ) 
2161206 2 D(1) 2  ( 21 ) 
3111301 3 W(-) - (ไม่คิดคะแนน ) 
3131101 3 E(0) 0  ( 3 0) 
รวม 9  16 

ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  =  16  หารด้วย  9 =  1.77 
ภาคเรียนที่ 2 

วิชาท่ีลงทะเบียนเรียน หน่วยกิต ระดับคะแนน ค่าระดับหน่วยกิต 
3161201 2 A(4) 8  ( 24 ) 
3171201 3 I(-) - (ไม่คิดคะแนน ) 
2124510 2 A(4) 8  ( 24 ) 
3122708 3 C(2) 6  ( 32 ) 
2152113 2 B(3) 6  ( 23 ) 
รวม 9  28 

ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  =  28 หารด้วย  9 =  2.88 
  หน่วยกิตสะสมทั้งหมด   ( 2  ภาคเรียน )   ( 9+9 )   =  18  หน่วยกิต 
  ค่าระดบัคะแนน  ( 2 ภาคเรียน )  ( 16+28 )   =  44  หน่วยกิต 
  ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 2   =  44  หารด้วย  18 =  2.44 
หมายเหต ุ
 1.  วิชาที่ได้สัญลักษณ์  “W”  คือ  วิชาขอยกเลิกไม่นับหน่วยกติในการคิดค่าระดบัคะแนนเฉลี่ย 
 2.  วิชาที่ได้สัญลักษณ์   “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 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้อาจารย์ผูส้อนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานท่ีค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไมม่ี
การประเมินผลจากอาจารยผ์ู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบยีนและประมวลผล ปรับผลการเรยีนรายวิชาที่ได้ “I” 
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
 ข้อ 9. ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไวต้้องไดร้ับการประเมินผลจากอาจารยผ์ู้สอน และ
ก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสญัลกัษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการ
ประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสญัลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียน
และประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชาน้ันเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
 ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกีย่วกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัย สถาบันราช
ภัฏ หรือหลักสตูรที่อนุมตัิโดยสภาการฝึกหดัครู เข้าศึกษาในหลักสตูรปริญญาตรี(หลังอนุปรญิญา) จะลงทะเบียนรายวิชา
ซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวชิาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนปุริญญาไมไ่ด้และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณา
วิชาเรียนครบตามหลักสตูรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบไดม้าแล้วนับตั้งแต่วันท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี 
 ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรยีนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คดิเป็นเลข
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
  12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกติที่สอบตกเป็นตัวหารด้วย 
  12.1 กรณีทีน่ักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แลว้ หรือเรียนรายวิชาที่เป็นวิชา
เทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่าน้ัน 
 ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าช้ันเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
   นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรยีนต้องมีเวลาเข้าช้ันเรียนในรายวชิานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
พิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสทิธ์ิสอบปลายภาคเรียนได้ 
 ข้อ 14. นักศึกษาท่ีไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุทีไ่ม่มสีิทธ์ิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าช้ันเรียนไม่ถึง
ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธ์ิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 13 วรรคท้าย ให้
อาจารยผ์ู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
 ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอื่นที่เป็นเหตุสดุวิสยัอย่างยิ่ง และได้ยื่น
ค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาค
เรียนถัดไป  
   กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้อาจารย์
ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรยีนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บนัทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
 ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ต้องมีคุณสมบัตคิรบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
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  16.2 สอบได้รายวิชาตา่ง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภาก าหนดให้เรยีน
เพิ่ม 
  16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ ากว่า 2.00  
  16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มเีวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน 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 
  16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพเิศษ 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 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
   (1) ผลการประเมินได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาค
เรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริม่เข้าเรียน 
   (2) ผลการประเมินได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4 ท่ี 6 ท่ี 8 
ที่ 10 ท่ี 12 ท่ี 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเขา้เรยีน 
   (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่
สะสมต่ ากว่า 1.80  
   (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณเีรียนหลักสตูร 2 ปี ครบ 12 
ภาคเรยีนปกติตดิต่อกันในกรณีเรยีนหลักสตูร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสตูร 4 ปี 
ครบ 20 ภาคเรียนปกติตดิต่อกันในกรณีเรียนหลักสตูร 5 ปี และขาดคุณสมบัตติามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งท่ี 2 
  17.2 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
เป็นครั้งที่ 2 
 ข้อ 18. เมื่อนักศึกษาเรียนไดจ้ านวนกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ท้ังนี้
ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
 ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควร
แก่กรณีดังนี ้
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  19.1 ให้สอบตกในรายวิชาน้ัน และพักการเรยีนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
  19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
  19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจะไดร้ับเกียรตินิยม ตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
  20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินยิมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วไดค้่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถงึ 3.60 แต่ไม่น้อย
กว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
  ส าหรับปริญญาตรี(หลังอนุปรญิญา)สอบได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปรญิญาหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาเดมิไม่นอ้ยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลยั ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ไดร้ับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษา
เดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไมไ่ด้ “F” ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรบัผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปรญิญา) จะพิจารณาผลการเรยีน ใน
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เชน่เดียวกัน 
  20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรยีนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรบัหลักสตูร 2 ปี ไมเ่กิน 6 ภาค
เรียนปกติ ส าหรบัหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรยีนปกติ ส าหรับหลกัสูตร 4 ปี และไมเ่กิน 10 ภาคเรยีนปกติ ส าหรับ
หลักสตูร 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 21. การนับก าหนดวันสิ้นสดุภาคเรียน ให้ยดึถือวันท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดเป็นวันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาคเรียน 
 ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมตัิการประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีเกดิ
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยช้ีขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันท่ี 21 ธันวาคม   2548 
 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำถกูต้อง 

ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

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

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะใหม้ีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสตูรมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เพื่ออ านวยประโยชน์ใหแ้ก่นักศึกษาของ
มหาวิยาลยัอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกระเบียบว่า
ด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังน้ี 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรยีน  
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ  2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแย้งกับระเบยีบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  3  ในระเบียบนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” 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 าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไมต่้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดยีวกันของ
มหาวิทยาลยั มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหนว่ยกิต ของรายวิชาตามหลักสตูรในระดับเดียวกันจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรยีน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อง
เป็นผลการเรียนท่ีนักศึกษาได้รับมาแล้วไมเ่กิน 10 ปี นับจากวันส าเรจ็การศึกษา หรือภาคเรียนสดุท้ายที่ได้รับผลการ
เรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นท่ีได้รับผลการเรยีนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันท่ีเข้าศกึษาใน
มหาวิทยาลยั 
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  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าท่ีก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้น
การเรยีนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชาได ้
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธ์ิได้รับโอนผลการเรยีน ต้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปรญิญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณ ี ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลยั 
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไมส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น 
  (3)  เป็นนักศึกษาทีเ่ปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกตเิป็นนักศึกษาตาม โครงการอื่นท่ีใช้
หลักสตูรมหาวิทยาลยั หรือจากนกัศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช้หลักสตูรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
  (4)  เป็นนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ที่ส าเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใตเ้งื่อนไขต่อไปนี ้
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรยีน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรยีน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนท้ังหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิต           
ที่ขอโอน 
   (4)  ผลการเรยีนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 4 ของ
ระเบียบนี้  การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสยีสิทธ์ิที่จะไดร้ับปรญิญาเกยีรตินยิม 
 ข้อ  7  ผู้มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้อง  มีคุณสมบตัิขอ้ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอดุมศึกษาอื่น   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ ได้ศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  
 ผู้มีสิทธ์ิยกเว้นตาม (3) และ (4) ตอ้งมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่น าผลการเรยีนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นท่ีจัดขึ้น ส าหรับผูม้ีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อ  8  การยกเว้นการเรียนรายวชิา ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ไดร้ับคะแนนไม่ต่ ากว่า C  
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศกึษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเหน็ชอบของสภา
มหาวิทยาลยั 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสตูร  พ.ศ. 2549  เป็นต้นไป  ให้ยกเว้น  การเรียนรายวิชา
ในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเท่า  ที่เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และ  ข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด ส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปรญิญาหรือปรญิญาตรีในอีก    วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไข
ข้อ  4  และ  ข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
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  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา  รวมแล้วต้องไมเ่กินสองในสามของหน่วยกิตรวม
ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสตูรของมหาวิทยาลยั   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า  1  ปีการศึกษา 
   (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดย
ใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ไดร้ับการยกเว้นการเรยีนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับ
หน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ  9  นักศึกษาท่ีจะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการ  ให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับโอนผลการเรยีน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี ้
   (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศกึษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรยีน 
    (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศกึษาจากการศึกษาตามโครงการอืน่ท่ีใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรยีน 
    (3)  การโอนผลการเรียนของนักศกึษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนท่ีเคยศึกษาและ
ได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรยีนต่อเนื่องกนั 
  ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนยีมตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนดโดยความเหน็ชอบของสภา 
  ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผูม้ีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
  ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเวน้การเรยีนรายวิชา ไม่มสีิทธ์ิไดร้ับปริญญาเกียรตินิยม 
  ข้อ 12  ให้อธิกาบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีที่มีปญัหาจากการปฏบิัติตามระเบยีบนี้ การวินิจฉัยช้ีขาดถือเป็นอันสิ้นสดุ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2550 
 
 
 

 
เกษม  จันทร์แก้ว 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
  ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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ค าสั่งคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๐๐๙ /๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
--------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะครุศาสตร์  ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานรายชื่อดังต่อไปนี้   
 ๑.  คณะกรรรมการร่วมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 
 โปรแกรมวิชาพลศึกษา   
 ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ  ประธานโปรแกรมวิชา 
 ๒.  รองศาสตราจารย์ธวัช  วรีะศิริวัฒน์   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๓.  อาจารย์นิติพันธ์  บุตรฉุย    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๔.  อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๕.  อาจารย์ธัชนิติ  วีระศิริวฒัน์   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๖.  อาจารย์ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๗.  อาจารย์วัลลภ  ทิพย์สุคน    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๘.  อาจารย์สุพล  เพ็ชรบัว    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๙.  รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญ  กระบวนรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ชัย  อินทิราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์พิชัย  บุญณรงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๑๒.  อาจารย์เรืองศักดิ์  แสงทอง     ผู้ใช้บัณฑิต 
 ๑๓.  อาจารย์ประทวน  เข็มเพชร   ผู้ใช้บัณฑิต 
 ๑๔.  อาจารย์ประจักสิน  บึงมุม   ศิษย์เก่า 
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
  ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี  ปณะราช  ประธานโปรแกรมวิชา 
 ๒.  อาจารย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๓.  อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๔.  อาจารย์จิรพงศ์  พวงมาลัย   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๕.  รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพร  ริมชลการ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖.  รองศาสตราจารย์ ดร. บุญญา  เพียรสวรรค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๗.  ศึกษานิเทศก์ ประจักษ์  ศรสาลี   ผู้ใช้บัณฑิต 
 ๘.  ดร.บรรจบ  ภูโสดา    ศิษย์เก่า 
 โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
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  ๑.  อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง   ประธานโปรแกรมวิชา 
 ๒.  อาจารย์อมรา ทองใส    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๓.  อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๔.  อาจารย์กษมา  สุรเดชา    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๕.  อาจารย์รุ่งณภา  บุญธรรมมี   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๖.  อาจารย์มานพ  ศรีเทียม    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๗.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ประภาษ  เพ็งพุ่ม   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘.  ดร.สชุาดา  เจียพงษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙.  ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐.  อาจารย์รัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์   ผู้ใช้บัณฑิต 
 ๑๑.  อาจารย์อังคณา  พ่ึงพัก    ผู้ใช้บัณฑิต 
 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  ประธานโปรแกรมวิชา 
 ๒.  อาจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๓.  อาจารย์ชลชลิตา  แตงนารา   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๔.  อาจารย์ธารณา  สุวรรณเจริญ   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๕.  อาจารย์พิมพ์ชนก  เนยพลับ   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๖.  อาจารย์ถิรวิท  ไพรมหานิยม   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๗.  อาจารย์สกัญญา  ธรรมธีระศิษฎ์   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๘.  อาจารย์วิชานนท์  ผ่องจิตต์   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๙.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สกล  เกิดผล   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐.  ดร.ทวีศักดิ์  ขันยศ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑.  อาจารย์วารุณี  วงษ์ศิลป์     ผู้ใช้บัณฑิต 
 ๑๒.  อาจารย์กนกวรรณ  อินทสูต   ศิษย์เก่า 
 ๑๓.  อาจารย์พันตรี  สีขาว    ศิษย์เก่า 
 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๑.  อาจารย์อรวรรณ  สุ่มประดิษฐ์   ประธานโปรแกรมวิชา 
 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ์  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๔.  อาจารย์อรทัย  บุญเที่ยง    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๕.  อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. วไลพร  เมฆไตรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร  กุศลส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘.  อาจารย์เกชา  เดชา      ผู้ใช้บัณฑิต 
 ๙.  อาจารย์สุภาพร  อินทา    ศิษย์เก่า 
 ๑๐.  อาจารย์เชาวลา  สุขโข    ศิษย์เก่า 
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 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
 ๑.  อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี    ประธานโปรแกรมวิชา 
 ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วิชชวุรนันท์  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๓.  อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๔.  อาจารย์ปาริชาต  เตชะ    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๕.  อาจารย์ศิริโสภา  แสนบญุเวช   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 

 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี  เกสทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  ช่อพฤกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มันธนา  จริยรัตน์ไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔. ดร.สามารถ  กมขุนทด    ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
 ๑๕. ดร.มีชัย  พลทองมาก    ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 

 ๑๖. ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๗. อาจารย์ยอดชาย  สายกลิ่น   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๘. อาจารย์ณัฏฐณิชา  บัวคลี่   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๙. อาจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒๐. อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งดง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒๑. อาจารย์ศริญญา  หวาจ้อย   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
 ๑.  อาจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า    ประธานโปรแกรมวิชา 
 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๓.  อาจารย์รัตติกาล  โสภัคค์ศรีกุล   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๔.  อาจารย์สิริวรรณ  สิรวณชิย์   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๕.  อาจารย์วรพรรณ  ขาวประทุม   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๖.  อาจารย์เลเกีย  เขียวดี    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๗.  อาจารย์ศรวัส  ศิริ    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๘.  อาจารย์เยาวเรศ  ภักดีจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙.  อาจารย์พัชรี  ดินฟ้า    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐.  อาจารย์นิสรา  วงษ์บุญมาก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑.  อาจารย์จิรภาส  กล้ากสกิาร   ศิษย์เก่า 
 ๑๒.  อาจารย์นภากูล ธาตุ    ศิษย์เก่า 
 
 
 



  
 

- 199- 
 

 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 ๑.  อาจารย์ศรินญา  หวาจ้อย    ประธานโปรแกรมวิชา 
 ๒.  ดร.ชัยรัตน์ บุมี     อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๓.  อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๔.  อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย์    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๕.  อาจารย์เฉลิม  ทองจอน    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๖.  อาจารย์ภคมน  ตะอูบ    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๗.  อาจารย์เมธี  มธุรส    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๘.  อาจารย์ยลดา  กระต่ายทอง   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๙.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร  เรืองรอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี  รุ่งรัตนาอุบล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑.  อาจารย์ประเสริฐ  ทิพย์พิมพ์วงศ์   ผู้ใช้บัณฑิตราพร 
 ๑๒.  อาจารย์เผ่าชาย  ชาญเชี่ยว   ผู้ใช้บัณฑิต 
 ๑๓.  อาจารย์อนุสร  อุดเถิน      ศิษย์เก่า 
 โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
 ๑.  อาจารย์ชลธิชา  สว่างไตรภพ   ประธานโปรแกรมวิชา 
 ๒.  อาจารย์สมหญิง  กัลป์เจริญศรี   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๓.  อาจารย์เทพกาญจนา  เทพแก้ว   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๔.  อาจารย์แสงระวี  สังมณีโชติ   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกสัณห์  ชินอัครพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖.  อาจารย์จันจิรา  ชัยภมรฤทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๗.  ดร.วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘.  อาจารย์ภัทราพร  โชคไพบูลย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙.  ดร.ณัฐกรณ์  สารปรัง    ผู้ใช้บัณฑิต 
 ๑๐.  อาจารย์ชาติชาย  ระวังภัย   ผู้ใช้บัณฑิต 
 ๑๑.  อาจารย์ศาวพา  บัวศรี    ศิษย์เก่า 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 ๑.  อาจารย์ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง   ประธานโปรแกรมวิชา 
 ๒.  ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๓.  อาจารย์ธิดารัตน์  พรหมมา   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๔.  อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสฐิศิริกุล   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๕.  อาจารย์ปราณี  เลิศแก้ว    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๖.  อาจารย์ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ๗.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  สังโยคะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘.  ดร.พรชัย  ทองเจือ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙.  ดร.ภาษกร  แจ่มหม้อ    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๑๐.  อาจารย์สมเกียรติ  มาลา   ผู้ใช้บัณฑิต 
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 ๑๑.  อาจารย์วิสากุล  กองทองนอก   ผู้ใช้บัณฑิต 
 ๑๒.  อาจารย์สุมามายล์  ฉลาด   ศิษย์เก่า 
   

     สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 

 

(ดร.ชัยรัตน์  บุมี) 
คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส ำเนำถกูต้อง 

คณะครุศำสตร์ 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ ๑๖๙/๒๔๔๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาการประถมศึกษา 
-------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ
ครุศาสตร์  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
ด าเนินงานรายชื่อต่อไปนี้ 
  ๑. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ 
   ๒. อาจารย์ปาริชาต  เตชะ 
   ๓. อาจารย์ยุทธนา  พันธ์มี 
   ๔. อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช 
   ๕. อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ 
  ๒. คณะกรรมการร่วมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี  เกสทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒. รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์   ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
   ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  ช่อพฤกษา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มันธนา  จริยรัตน์ไพศาล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๙. ดร.สามารถ  กมขุนทด     ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
   ๑๐. ดร.มีชัย  พลทองมาก    ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 

๑๑. ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. อาจารย์ยอดชาย  สายกลิ่น    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. อาจารย์ณัฏฐณิชา  บัวคลี่    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. อาจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๕. อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งดง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๖. อาจารย์ศริญญา  หวาจ้อย    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 สั่ง  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ส ำเนำถกูต้อง 

    โปรแกรมวชิำกำรประถมศกึษำ 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ นายวชิระ  วชิชุวรนันท์    ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2551 Ph.D. Education Sardar Patel University India 
 2532 ค.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2528 ค.บ.(ภาษาไทย) วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู 1 1(0-2-1) 
  1031102 เทคโนโลยีส าหรับครู 2 1(0-2-1) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

  1263901 การประถมศึกษา 2(1-2-3) 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 - 
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ชื่อ นางสาวปาริชาต เตชะ   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2553 ศษ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2548 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1022001 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
  1022002 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

  1264306 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  2(2-0-4) 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน  

ปาริชาต  เตชะ. (2557). ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้. คณะครุศาสตร์  
            มหาวิทยาลัยราชภฏั ก าแพงเพชร. 
 

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
ปาริชา  เตชะ. (2557). ผลของการสอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดผสมผสานการ 
            เรียนรูร้่วมกันและจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อจิตรู้เคารพ ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย 
            ราชภัฏก าแพงเพชร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ชื่อ นาย ยุทธนา พันธ์มี   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา   
ปี   ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2554     กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     (แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา)  

2541   ศศ.บ.การจัดการทั่วไป   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
     (แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)    
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
  1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
  1263801 การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5) 
  1264206 การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิคส์ระดับประถมศึกษา 2(1-2-3) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
   ยุทธนา  พันธ์มี. (2556). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา.  
     คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
    ยุทธนา  พันธ์มี. (2557). ผลการการศึกษาสภาพปัญหาการใช้แท็บเล็ตพีซีของโรงเรียน 
     ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1. คณะ 
     ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเชพร 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tabletkpp57.blogspot.com/2014/08/1.html
http://tabletkpp57.blogspot.com/2014/08/1.html
http://tabletkpp57.blogspot.com/2014/08/1.html
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ชื่อ นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา   
ปี  ชื่อปริญญา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2552  Msc.Mass Communication  Bangalore University, India   
2545  ศศ.บ.การประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  - 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1261203 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  3(3-0-6) 
  1264204 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชา 3(2-2-5) 
   ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
     - 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
     - 
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ชื่อ นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา   
ปี     ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2550   กศ.ม./การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2547     ค.บ./การศึกษาพิเศษ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1022001 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
  1022002 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
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